
 

„Харманлийска Керамика”АД 

ГДОС за 2019 г. по Комплексно Разрешително КР № 375-Н1/2014 г.  
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА  

2019 г. 

 

 

 

за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително  

№ 375-Н1/2014 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.март, 2020 година 

 

 



 

„Харманлийска Керамика”АД 

ГДОС за 2019 г. по Комплексно Разрешително КР № 375-Н1/2014 г.  
2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

СЪДЪРЖАНИЕ................................................................................................................................... 2 

1. ВЪВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................. 3 
2. МОДУЛ „FACILITY” ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА 

ДАННИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА 

/ЕРЕВВ/ И PRTR ................................................................................................................................. 3 
Дружеството е изпълнило необходимите условия за регистриране в ЕРЕВВ. Данните за 

предходните отчетни периоди са предоставени на компетентния орган. ..................................... 3 
3. ФОРМАТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ......................................................................................... 3 
3.1  Увод ............................................................................................................................................... 3 

3.2. Система за управление на околната среда ................................................................................ 7 
3.3. Използване на ресурси ................................................................................................................ 9 
3.3.1. Използване на вода ................................................................................................................... 9 
3.3.2. Използване на енергия ........................................................................................................... 10 
3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива ............................................. 11 

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти .......................... 12 
В КР № 375-Н1/2014 г. не са поставени специални условия и изисквания към складовите 

стопанства за съхраняване на суровини и горива. ......................................................................... 12 
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА ......................... 12 
4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR ...... 12 
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ............................................................... 12 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води ................................................... 14 
4.4. Управление на отпадъците........................................................................................................ 14 
4.5 Шум .............................................................................................................................................. 18 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване ....................................................... 19 
5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) ................................................................................................ 19 
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ........................ 19 
7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ........... 20 

7.1 Аварии .......................................................................................................................................... 20 

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

КР ........................................................................................................................................................ 20 
ДЕКЛАРАЦИЯ ................................................................................................................................. 21 

ПРИЛОЖЕНИЕ І ................................................................................................................................ 1 
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR .................................................................................... 1 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух ....................................................................................... 2 
Таблица 3. Емисии в отпадъчните води -  битово-фекални и дъждовни в канализация ............. 3 
Таблица 4. Образуване на отпадъци ................................................................................................. 4 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци ............................................................ 5 
Таблица 6. Шумови емисии ............................................................................................................... 6 

Таблица 7. Опазване на подземните води ........................................................................................ 8 
Таблица 8. Опазване на почви ......................................................................................................... 10 
Таблица 9. Аварийни ситуации ....................................................................................................... 11 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е 

предоставено КР................................................................................................................................ 12 

 

 



 

„Харманлийска Керамика”АД 

ГДОС за 2019 г. по Комплексно Разрешително КР № 375-Н1/2014 г.  
3 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 375 - Н1/2014 г. на „Харманлийска Керамика” АД е изготвен в 

изпълнение на чл. 125, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  

По форма и съдържание, докладът е разработен съгласно „Образец на годишен доклад 

за изпълнение на дейноститеq за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърден 

от Министъра на околната среда водите, м.Май, 2006г., съгласно изискванията на чл. 21 от 

Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

Включената в доклада информация е предоставена на хартиен и магнитен носител, 

което позволява лесното й прехвърляне в база данни. Всички използвани мерни единици са в 

съответствие с прилаганите в условията на Комплексното разрешително. 

 Годишният доклад отговаря на всички общи и специфични изисквания за 

инсталации, попадащи в обхвата на т. 3.5 от Приложение 4 на ЗООС – „1. Инсталация за 

изработване на керамични продукти чрез изпичане - тухли, изпълняваща дейност, съгласно т. 

3.5 от Приложение № 4 към ЗООС и включваща: 

- Линия Рингова пещ; 

- Линия Тунелна пещ. 

При изготвянето му, операторът се е консултирал с компетентния орган – РИОСВ гр. 

Хасково.  

 

2. МОДУЛ „FACILITY” ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА 

ДАННИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА 

/ЕРЕВВ/ И PRTR 

Дружеството е изпълнило необходимите условия за регистриране в ЕРЕВВ. Данните за 

предходните отчетни периоди са предоставени на компетентния орган. 

 

3. ФОРМАТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД  

Годишният доклад включва всички таблици, попълнени с количествени данни за 

емисиите на замърсители, управлението на отпадъците, шумовите емисии, опазването на 

подземните води, съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 

които е предоставено комплексно разрешително”.  

Таблиците са съпроводени с бележки и разяснения във връзка с представените данни. 

 

3.1  Увод 

 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 

(КР): 
Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - тухли, 

изпълняваща дейност, съгласно т. 3.5 от Приложение № 4 към ЗООС и включваща: 

- Линия Рингова пещ; 

- Линия Тунелна пещ; 

 Адрес по местонахождение на инсталацията: 

„Харманлийска Керамика” АД, ул. „Трети март“ №14, 6450 гр. Харманли 

 Регистрационен номер на КР; 

КР № 375-Н1/2014г. 

 Дата на подписване на КР; 

21. 01.2014г. 

 Дата на влизане в сила на КР;  

05.02.2014г. 
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 Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на 

разрешителното; 

„Харманлийска Керамика” АД 

 Адрес, тел.номер, факс, на собственика/оператора; ул. „Трети март“ №14, 6450 гр. 

Харманли 

Тел. № 0373/8 50 21  

Факс № 0373/8 90 21 

Е-mail harmanlyiska_keramika@bhc-bg.com 

 Лице за контакти; 

Крум Анакиев Крумов – представител на „Бистрец” АД – Изпълнителен директор на 

„Харманлийска керамика” АД 

 

 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията; 
Основната дейност, която извършва „Харманлийска керамика” АД на 

производствената площадка е производство на керамични продукти- тухли чрез изпичане 

съответно в 1 бр. рингова и 1 бр. тунелна пещ. 

Като основни суровини за производство на тухли за зидария се използват: глина, пясък 

(опоснител) и въглищен шлам (глиногоривка), а като основно гориво за изпичане на 

тухлите се използват въглища с калоричност над 5 400 ккал/кг и летливост над 35 %. За 

разпалване на ринговата пещ се използват дърва. 

Суровините, спомагателните материали и горивата постъпват във вид за директно 

влагане в производството (не се подлагат на предварителна подготовка, обработка и др. 

дейности). 

Свежа вода за производствени нужди се използва от съществуващи собствени 3броя 

шахтови кладенци, за които има издадено разрешително за водовземане. 

 

Линия рингова пещ 

В линия рингова пещ се изпичат сурови тухли и е последния стадий от производството 

на тухли. Изпичането се извършва в рингова пещ с 32 камери при температура от 920 до 

940 0С. При ринговата пещ е характерно движението на огъня от камера в камера, за 

разлика от тунелната пещ, при която материалът се движи и преминава през различни 

зони. 

Внасянето и зареждането на продукцията в ринговата пещ се осъществява с мотокар в 

пещта. След зареждане на работната зона на пещта, вратата се зазижда с временни двойни 

стени и се измазва с разтвор от глина и сгурия. Огънят се движи по дължината на 

работния канал на пещта. Той преминава от една камера в друга, където последователно 

се извършват процесите: 

 Доизсушаване на суровите изделия 

 Подгряване и изпичане 

 Охлаждане и изваждане на готовата продукция 

Посочените процеси се извършват в отделни зони, като пещта се разделя условно на 

следните три: 

 Зона на подсушаване 

 Зона на изпичане (огнева зона) 

 Зона на охлаждане и изваждане на изделията 

В различните зони се поддържат различни температурни режими съгласно 

технологията. 

Температурата се следи със специален преносим термометър. Отпадъчните газове се 

изхвърлят в атмосферата с температура от 80  до 140 0С. 

След изпичане тухлите се охлаждат в самата пещ, след което се изкарват от пещта. 

 

Линия тунелна пещ 
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Изпичането на изделията се извършва в тунелната пещ, отоплявана с твърдо гориво 

(смлени въглища). На пещта е монтирана горивна инсталация за твърдо гориво. 

Зареждането на горивната инсталация с гориво става посредством редлери. На тунелната 

пещ има 8 броя горивни зони с работни температури в интервала 82-7430С, а 

температурата в зоните се измерва с термодвойки и се подава информация на 

технологичен компютър, който управлява автоматиката. Дължината на пещта е 125 m с 

вместимост 48 бр. вагони. 

Аеродинамичния режим на пещта се регулира посредством димен вентилатор с шибър 

и сервомотор, а охлаждането на изделията се регулира с шибри, поставени на вентилатор 

за рекуперация.  

Тунелната пещ работи на противопотоков принцип, като аеродинамичния режим се 

създава от един димов вентилатор, който на входа на пещта засмуква отпадъчните газове 

от изхода на пещта. След напускане на огневата зона димните газове се придвижват в 

противопоток на суровите тухли с по-ниска температура – подгряват ги, понижават 

температурата си, след което се изхвърлят в атмосферата с температура от 80  до 140 0С. 

Тунелната пещ е съоръжение, което работи под разреждане и за целта трябва да се 

ограничи до минимум проникването на вторичен въздух през уплътненията по 

продължение на тунелния тракт. Такива места са пясъчните затвори, вратите и допирните 

повърхности на вагоните. 

Наредените на пещните вагони изделия при придвижването в пещта преминават през 

зони с различна температура. В началото температурата се повишава постепенно, следва 

задържане на определена температура, бавно понижение и накрая бързото и понижение, 

непосредствено преди изхода на пещта. Това е така наречената температурна крива на 

изпичане на изделията, която трябва да се спазва за получаване на качествена продукция. 

Температура на изпичане в тунелна пещ по зони: 

Зони 1 2 3 4 5 6 7 8 

Мах.Т 0С 745 800 830 840 840 830 825 825 

Мin.Т 0С 743 797 827 837 837 827 823 823 

 

За нормалната работа на тунелна пещ и поддържане на оптимални температури се 

подават изсушени и смлени на прах въглища. 

На промишлената площадка са разположени различни по предназначение 

производствени сгради: 
 Сгради за енергопроизводство; 

 Парова централа (не работи и не се предвижда да се експлоатира);  

 Бензиностанция, ГСМ и мазутна станция (не работят и не се предвижда да се 

експлоатира); 

 Производствени сгради: 

 Административни сгради; 

 Промишлени сгради; 

 Складова сграда; 

 Открита площадка за складиране на готова продукция; 

 Закрита площадка за складиране на готова продукция. 

и технологични съоръжения: 

 Инсталация за смилане на въглища (не работи и не се предвижда да се 

експлоатира. Площадката и сградата са отдадени под наем на друго юридическо лице); 

 Инсталация за пресяване на пясък (не работи и не се предвижда да се 

експлоатира) ; 

 1 бр. линия рингова пещ – през отчетния период съоръжението не е работило; 

 Линия за подготовка и формоване към линия рингова пещ (дозиране, смесване и 

формоване на суровите тухли) – през отчетния период линията не е работила; 

 1 бр. линия тунелна пещ  
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 Линия за подготовка и формоване към линия тунелна пещ (дозиране, смесване и 

формоване на суровите тухли) 

Основните технологични процеси, включват следните етапи: 

 Подготовка 

 Формоване 

 Сушене 

 Изпичане 

 Складиране 

 Експедиране 

 

 Производствен капацитет на инсталацията 

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

на околната среда /ЗООС/ - т.3.5. „Инсталации за изготвяне на керамични продукти чрез 

изпичане, по конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови 

или порцеланови изделия с производствен капацитет над 75т / дневно и/или капацитет на 

пещта за изпичане над 4 куб.м. и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/ м3“, 

действаща инсталация по смисъла на § 1. т. 35. от същия закон.  

 Разработена е и се прилага Инструкция за измерване/изчисляване на годишното 

производство на инсталацията за изпичане на тухли, съгласно която количеството готова 

продукция се отчита и регистрира в оперативен дневник ежесменно. От м. ноември 2016 г. 

Инсталацията е временно изведена от експлоатация, а операторът е изпълнил задълженията 

си по Условие 16.4 от КР №375/2014 г. 

 

№ 
Наименование на инсталация в 

обхвата на Приложение 4 от ЗООС 

Капацитет, 

съгласно, 

Условие 4 от КР 

Производство за 

2019 г. 

1. 

Инсталация за изработване на 

керамични продукти чрез изпичане – 

тухли 

- Линия Рингова пещ  

- Линия Тунелна пещ  

 

 

206 t/24h 

 

 

 

0 t/24h 

0 t/24h 

 

През отчетния период, поради временното прекратяване на дейността на Инсталация 

за изработване на керамични продукти чрез изпичане  – тухли - линия Тунелна пещ и линия 

Рингова пещ не са работили и годишното производство на инсталацията е 0 тона. 

 

 Организационна структура на фирмата 

 Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната 

среда, е съобразена с екологичните цели, спецификата на производство и режима на работа на 

основните производствени мощности. Поради временното прекратяване на дейността, през 

отчетния период персоналът е ограничен до минимум. 

Всички организационни и управленски решения, свързани с опазване на околната 

среда, са прерогатив на Изпълнителния директор на фирмата.  

Той определя отговорностите на лицата по отношение на контрола, изпълнението и 

документирането на условията, поставени в Комплексното разрешително. 

 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;  

РИОСВ, град Хасково 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията; 

Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, Регионално бюро град Хасково. 
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3.2. Система за управление на околната среда  

След издаване на Комплексно разрешително № 375-Н1/2014 г., фирмата е разработила 

и внедрила Система за управление на околната среда, съобразена с изискванията на КР.  

 Структура и отговорности 

Операторът е определил персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение 

на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в 

разрешителното. Списъците по Условие 5.1.2. са изготвени и актуализирани м. 07.2016 г. 

поради частична промяна на персонала. През 2019 г. Инсталацията не е работила, поради 

което структурата е силно редуцирана, а всички отговорности падат върху Изпълнителния 

директор на фирмата. 

 Обучение 

Изготвена е инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на 

персонала, в която са включени годишни програми за обучение, както и условията, при които 

те се актуализират. Последната актуализация на Програмата за обучение е от 12. 06.2016 

година. 

През отчетния период, поради освобождаване от работа на персонала, изпълняващ 

условията на КР, обучение на персонала не е провеждано.  

Обмен на информация 

На площадката се поддържа актуална информация относно отговорните лица за 

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

местоположение на работното място и телефон за контакт. След възобновяване на дейността,  

Информацията ще бъде актуализирана. 

Наличен е актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани 

съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за 

спешни случаи). След въвеждане в експлоатация на Инсталацията, същият ще бъде отново 

актуализиран. 

 Документиране 

Изготвен е и се съхранява списък на нормативната уредба по околна среда, съгласно 

изискванията на Условие 5.4.1. Последната актуализация на списъка е направена м. 09.2016 г.. 

На 01.09.2016 г. е актуализиран и списъка на всички необходими инструкции, 

изисквани с настоящото разрешително.  

В изпълнение на Условие 5.4.3. е изготвен Списък - на кого от отговорните лица, какъв 

документ е предоставен. 

 След възобновяване на дейността всички изисквани от КР списъци ще бъдат 

актуализирани и ще бъде осигурен достъпа на лицата, изпълняващи условията на 

разрешителното, до тях. 

 Управление на документи 

Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, условията и 

реда за актуализация и за изземване на невалидната документация. 

 Оперативно управление 

Инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани с КР №375-Н1/2014 г. са 

изготвени и се съхраняват на площадката. Към момента, няма промяна в технологията и 

съоръженията, а през 2019 г. Инсталацията не е работила, поради което не се налага и 

актуализация на същите. 

 Проверка и коригиращи действия 

Дружеството прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и 

емисионни показатели, за периодична оценка на съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, както 
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и за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. 

Операторът прилага писмена инструкция по Условие 5.7.4. за периодична оценка на 

наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията. През отчетния 

период няма нови нормативни изисквания към дейността на Инсталацията, поради което не са 

предприемани организационни или технически промени за постигане на съответствие.   

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

„Харманлийска Керамика”АД прилага Инструкцията за преразглеждане и при 

необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното или 

пречиствателното оборудване съгласно Условие 5.8.1. През 2019 година технологичното и 

пречиствателното оборудване не е работило и не са настъпили промени, изискващи 

предприемане на промени в експлоатационните инструкции. 

Дружеството има разработена Инструкция за аварийно планиране и действия при 

аварии съгласно изискванията на Условие 5.8.2, в която са определени възможните начини на 

действие за всяка от предполагаемите аварийни ситуации и са избрани действия, които 

осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Предвидено е 

обучение на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и 

периодично обновяване на готовността му за действие; регламентирано е преразглеждане и 

актуализиране при необходимост на инструкциите за работа на технологичното оборудване 

след настъпила авария; определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в 

резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

определени са възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето 

на хората, включително и при природни бедствия -  наводнение или земетресение; 

определени са  сборните пунктове както и най-подходящите пътища за извеждане на 

работещите от района на аварията. Инструкцията регламентира определяне на причините, 

довели до авария и предприемане на коригиращи действия; определяне и редовна техническа 

поддръжка на средствата за оповестяване на аварията; определяне на необходимите средства 

за лична защита и противопожарни средства, редовната им проверка и поддръжка, както и 

достъпът до местата за съхранението им. 

Поддържа се списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, 

предвидени в Плана за действие при аварии и списък на телефонните номера по 

оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии. Списъците са актуални към 

времето на действие на Инсталацията и ще бъдат актуализирани след възобновяване на 

дейността й. 

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или 

инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации 

и/или аварии. През отчетния период не са настъпвали аварии или промяна на пътища, 

съоръжения или инсталации, изискващи промени в Инструкцията. 

 
 Документиране  

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от 

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

предприетите коригиращи действия при несъответствие се документират и съхраняват. 

Операторът документира и съхранява данните от преразглеждането и/или 

актуализацията на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване. 

Изготвен е и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията 

на разрешителното. 

 Докладване 

 Операторът е докладвал редовно изискваната с КР и нормативната уредба по опазване 

на околната среда информация. Дружеството е в състояние да предостави при поискване от 
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компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в 

разрешителното, видно при извършената на място проверка от експерти от РИОСВ – гр. 

Хасково и БД „ИБР“ гр. Пловдив на 09.05.2018 г. Не са констатирани несъответствия по 

поставените в КР условия.  

 Настоящият доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и ще бъде представен в 

РИОСВ – гр. Хасково и БД „Източнобеломорски район“ гр. Пловдив до 31.03.2020 г., 

съгласно Условие 5.10.1. от КР № 375-Н1/2014 г. 

  

 Актуализация на СУОС 

През отчетния период не са възниквали обстоятелства, изискващи актуализация на 

СУОС. 

 Уведомяване 

През 2019 година не са възниквали аварийни или други замърсявания на околната 

среда, вследствие дейността на дружеството, поради което няма уведомления по Условие 7.1. 

към Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, териториалните структури на ГД 

„ПБЗН” – МВР и Басейновата дирекция. 

Съгласно Условие 7.2. от КР, с писмо с изх. № 115/23.07.2019.; 153/16.10.2019  г., 

операторът е информирал Басейновата дирекция гр. Пловдив за резултатите от мониторинга 

на подземните води, определен с условията на разрешителното. С писма с изх. № 

115/23.07.2019; 153/16.10.2019 и  г. са докладвани резултатите от мониторинга на подземните 

и на отпадъчните води от площадката в РИОСВ гр. Хасково.  

През периода не са планирани промени в работата на инсталацията по Условие 2, не е 

констатирана  непосредствена заплаха за екологични щети и не са настъпвали екологични 

щети, аварийни или други замърсявания в резултат от дейността на фирмата. 

 

3.3. Използване на ресурси 
Ефективното използване на енергия, горива и ресурси е един от основните приоритети 

на фирменото ръководство, свързан както с щадящото въздействие на дейността върху 

параметрите на околната среда, така и с добрите икономически показатели от дейността. 

 
3.3.1. Използване на вода 

 

Използването на вода за производствени нужди става съобразно разрешително за 

водоползване №31530214/18.10.2011г.  - Условие 8.1.1. 

Разрешителното за водовземане е актуално, актуален е и сключения с В и К договор 

 No 19/23. 03. 2016 г. за ползване и заустване на вода за хигиенно-битови нужди. През 

разглеждания период е изразходвана 120 м3 вода за хигиенно битови нужди. 
 Добитото водно количество подземни води от площадката /шахтов кладенец №2/ за 

2019 година е 28  м3, което не превишава разрешените годишни количества. Добитата вода се 

ползва за миене и оросяване на производствените помещения и площадки. 

При работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 

към ЗООС, не е използвана вода за производство на керамични изделия – тухли,, тъй като 

през 2019 г. Инсталацията  не е работила. 

Операторът е разработил инструкция за експлоатация и поддръжка на процеса на 

овлажняване на суровините при подготовката на суровата продукция, основен консуматор на 

вода за производствени нужди на площадката. 
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Разработена е и се прилага инструкция за извършване на проверки на техническото 

състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане 

на действия за тяхното отстраняване. През извършената през периода проверка, не са  

констатирани течове или други несъответствия. 

Количеството на използваната вода за производствени нужди на площадката се отчита, 

чрез водомерното устройство, обзначено в Приложение II 1.7.-1. от заявлението. 

Инструкцията за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните 

количества вода за производствени нужди се прилага. Документираната информация 

включва: 

- Годишната консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2;  

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода 

за инсталацията по Условие 2. 

Изготвена е Инструкция за оценка на съответствието на нормите за ефективна 

употреба на вода с определените в Условие 8.1.2.  

През периода няма допуснати несъответствия относно разрешената с Разрешителното 

за водоползване  годишна консумация на вода. Поради временното прекратяване на 

дейността през отчетния период, нормата за ефективност, определена с КР не може да бъде 

определена. 

 

Таблица 3.1   
 

Източник 

на вода 

 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР, 

 m3 

Норма за 

единица 

продукт), 

съгласно КР, 

m3/1t продукт 

 

Използвано 

количество 

за периода, 

m3 

Използвано 

количество за 

единица продукт), 

съгласно КР, 

m3/1t продукт 

 

Съответс-

твие 

 

Да/не 

Шахтов 

кладенец  

 

 

Няма норма 

 

0,367 

 

28 

 

- 

 

Да 

 

  
 Разработена е Инструкция за експлоатация и подръжка на технологичното оборудване. 

През периода глиносмесители 1÷3, вакуум преса, вакуум помпа, челен товарач, кофачен 

багер, телорезачка и ГТЛ не са работили. 

 
3.3.2. Използване на енергия 

Не е консумирана ел.енергия за производствени нужди на Инсталацията по Условие 2 

от КР № 375-Н1/2014 г., тъй като през отчетната 2019 година Инсталацията не е работила. 

Данните са посочени в Таблица 3.2:  
 

Таблица 3.2.   

 

Електроенергия, 

 

MWh/у 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР, 

MWh/t 

Използвано 

количество за 

единица продукт, 

MWh/t 

Съответствие 

 

Да/не 

 

0 1,15 

 

- Да 
 

Разработената Инструкция за експлоатация и поддръжка на основните консуматори на 

електроенергия на площадката, не е приложена, тъй като същите не са работили.  

Аналогична е ситуацията с Инструкцията по Условие 8.2.2.1., осигуряваща измерване, 

изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за 

производствени нужди.  
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Измервателното устройство, отбелязано в Приложение №II.1.7-4 от Заявлението е 

изправно. 

 

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

През 2019 г. не са използвани суровини и горива.  

 
Таблица 3.3.1 

Суровини 

 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

t/y 

Количество за 

единица продукт1), 

съгласно КР 

t/t 

 

Употребено 

годишно 

количество 

t/y 

Количество за 

единица 

продукт 

t/t 

Съответс-

твие 

 

Да/не  

Глина Няма норма 0.83072 
0 

 
- да 

Пясък 
Няма норма 

0.28037 
0 

 
- да 

Въглищен 

шлам 

 

Няма норма 0.15368 

 

0 

 

- да 

Таблица 3.3.2 

Спомагателни 

материали 

 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

t/y 

Количество за 

единица 

продукт1), 

съгласно КР 

 

t/t 

 

Употребено 

годишно 

количество 

t/y 

Количество за 

единица 

продукт 

 

t/t 

Съответс-

твие 

 

Да/не  

- - - 
- - - 

В КР № 375-Н1/2014 г. не са поставени норми за годишни количества и ефективност 

относно спомагателните материали. 

Таблица 3.3.3 

Горива 

 

 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

t/y 

Количество за 

единица 

продукт1), 

съгласно КР 

 

t/t 

 

Употребено 

годишно 

количество 

 

t/y 

Количество за 

единица 

продукт 

 

t/t 

Съответс-

твие 

 

Да/не  

Въглища 
Няма норма 

0.019 
0 

 
- Да 

Дърва Няма норма 0.00027 0 - Да 

1) Eдиница продукт, съгласно КР №375-Н1/2014 г. е 1 тон произведени тухли.  

Операторът измерва и документира използваните количества суровини и горива 

съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1 и Условие 8.3.1.2. изразено като стойности на 

годишните норми за ефективност при употребата на суровини и горива за инсталацията, в 

периодите на експлоатация на Инсталацията. Изчисляването на количествата се извършва в 

съответствие с Условие 6.5. на КР. 

Прилага се и Инструкцията за оценка на съответствието на стойностите на годишните 

норми за ефективност на използваните суровини и горива, през същите периоди. Резултатите 

се документират и съхраняват на площадката. 
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3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

Операторът съхранява всички суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

на площадките и в резервоарите, в съответствие с изискванията в информационните им 

листове за безопасност. Информационните листове за безопасност се съхраняват на 

производствената площадка.   

В КР № 375-Н1/2014 г. не са поставени специални условия и изисквания към 

складовите стопанства за съхраняване на суровини и горива. 

 
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) и PRTR 
В изпълнение на Условие 9.5.1.3. в  Таблица 1, приложена към образеца на ГД са 

нанесени нулеви стойности на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферния 

въздух, за отчетния период, свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането 

и преноса на замърсители, тъй като през периода Инсталацията не е работила.  

Декларирано е, че всички емисии от площадката в атмосферния въздух, водите, както 

и генерираните и оползотворени отпадъци са под посочените прагови стойности.  

 
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

На площадката не са налични и не се експлоатират други организирани източници на 

емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Приложение № ІІ.5.2-1 от заявлението. 

Съгласно условията на КР измервания на технологичните и емисионни показатели на 

газовите потоци се измерват 1 път на 2 години. Последното измерване на отпадъчните газове 

от точковите източници по Условия 9.1.2 са измерени през 2015 година. Тъй като през 2017 – 

2019 г. година инсталацията не е работила, актуално е измерването от 2015 г.  

  Таблица 9.1.1 

Изпускащо 

устройство 

(комин№) 

 

Източник на 

отпадъчни газове 

Пречист-

вателно 

съоръже-

ние 

Максимален дебит на 

газовете 

 

(Nm3/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 
Разрешен Измерен 

Комин №1 Тунелна пещ - 55 000 0 13-без промяна 

Комин № 7 Рингова пещ - 75 000 0 54-без промяна 

Комин № 2 Сушилни камери–6 бр. - 27 266 0 11-без промяна 

 
Операторът има утвърдена Инструкцията за периодична оценка на съответствието на 

измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми 

за допустими емисии, съгласно Условие 9.1.3.  

Няма промяна в изпускащите устройства, описани в Условие 9.1. от КР.  

Инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 

емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези 

източници и предприемане на мерки за ограничаването е разработена.  

През 2019 година са спазени мерките за предотвратяване и ограничаване на 

неорганизираните емисии – системно измиване на производственато площадка и оросяване на 

потенциалните източници на неорганизирани прахови емисии. Дейностите на площадката са 

извършвани  в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005г. за норми за 

допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и 

дейности с неподвижни източници на емисии. 

Дейностите, извършвани на площадката не са свързани с употребата или с 

генерирането на интензивно миришещи вещества. „Харманлийска керамика“ АД е утвърдило 
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и прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване на 

емисиите на интензивно миришещи вещества. През разглеждания период не са постъпили 

оплаквания за интензивно миришещи вещества в резултат на дейностите, извършвани на 

площадката. 

Не е констатирано вредно въздействие на емисиите на вредни вещества върху 

качеството на атмосферния въздух в района. 

Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 

газове от изпускащите устройства, посочени в КР, не са извършени,  тъй като през отчетния 

период Инсталацията не е работила. Последното измерване е направено на 13.11.2015 г.. 

Операторът е отчел нулеви годишни количества на замърсителите (kg/y) в 

атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно 

изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). 

Резултатите от мониторинга на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове за 

всяка календарна година отделно са съхранени и операторът е готов да ги предостави при 

поискване от компетентния орган. 

Документирана е и се съхранява на площадката информацията за всички вещества и 

техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и 

преноса на замърсителите (EРИПЗ). 

Изпълнението на мерките за предотвратяване на неорганизираните емисии, генерирани 

от дейностите на площадката се документират и съхраняват по утвърдени с Инструкциите 

форми. 

Води се дневник за документиране и съхраняване на  постъпили оплаквания за 

миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. 

Документират се и се съхраняват резултатите от оценката на съответствието на 

измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното 

емисионни норми. Не са установени несъответствия по контролираните показатели.  

В следващата таблица са показани нулеви стойности на изчислените в съответствие с 

Условие 6.14. количества емитирани замърсители във въздуха, за производството на единица 

продукт, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в 

обхвата на Приложение 4 от ЗООС, тъй като през 2019 г. инсталацията е временно изведена 

от експлоатация. 

 

 

Замърсител 

Произведена 

продукция 

Емитиран замърсител 

за 1т продукт 

Наименование 

 

Годишно 

количество 

  kg t kg/t 

Прах 0 0 - 

NO2 0 0 - 

SO2 0 0 - 

HF 0 0 - 

HCl 0 0 - 

Органични вещества, 

определени като общ въглерод 0 

 

0 - 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 0 

0 

- 

Мед и съединенията му, 

определени като Cu + Mn 0 

 

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

 
На площадката не се генерират и не се заустват пряко или непряко производствени 

отпадъчни и/или  охлаждащи води в повърхностни водни обекти и/или канализационни 

системи.  

Дружеството зауства смесен поток отпадъчни води (битово-фекални и дъждовни) в 

градската канализационна система на гр. Харманли, при наличие на актуален договор 

No 19/23.03.2016 г. за ползване и заустване на вода за хигиенно-битови нужди с 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Харманли, при спазване на условията в него и 

при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.3.1.1. от КР. 

Отпадъчният поток включва битово-фекални води от площадката и дъждовни води от 

покривите на сградите, площадката и вътрешнозаводските пътища с твърда покривка на 

територията на площадката. Водоприемникът е градската канализационна система на гр. 

Харманли с точка на заустване ТЗ-1 с географски координати: N 41°55'48,065'', E 

25°54'44,672'' и точката на пробовземане ТП-1 с географски координати: N41°55'46,06'', E 

25°54'41,83''. 

Операторът извършва мониторинг на смесения поток отпадъчни води (битово-фекални 

и дъждовни) при спазването на изискванията, посочени в Таблица 10.3.2.1. от КР. 

Пробовземането и анализът се извършват от акредитирани лаборатории по всички посочени в 

таблицата показатели, веднъж на 6 месеца, по препоръчителните в КР методи за анализ. През 

разглеждания период ИЛ „Води и горива“ при АМЕЕС ООД, притежаваща сертификат за 

акредитация с рег. № 94ЛИ/28.02.2017 г., валиден до 28.02.2021 г. е извършила 

пробонабирането и изпитване по 17 от контролираните показатели, за които е представила 

резултатите в Протокол № 404/01.07.2019 г. и  Протокол № 604/25.09.2019 г. Изпитването по 

останалите 3 показателя е извършено от „ЕКОЛАБ“ към „ДИАЛ“ ООД, притежаваща 

сертификат за акредитация, с рег.№ 73ЛИ/30.03.2017 г., валиден до 30.03.2021 г. Резултатите 

са представени с Протокол №  2019/1826 ot 17.07.2019 г. и с Протокол № 2019/3124 от 

04.10.2019 г.  

Данните от мониторинга са показани в Таблица 3. Емисии в отпадъчните води -  

битово-фекални и дъждовни в канализация от Приложение І към Доклада. 

Операторът прилага инструкцията за оценка на съответствието на резултатите от 

собствения мониторинг по Таблица 10.3.2.1 с определените в разрешителното максимално 

допустими концентрации Таблица 10.3.1.1, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. През периода не е констатирано несъответствие със 

заложените в КР условия, а резултатите от изпитването са значително по-добри от 

заложените н КР №375/2014 г. норми. 

Резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните 

води по Условие 10.3.2.1. и от проверките на съответствието на показателите с определените 

такива в Таблица 10.3.1.1. се документират и съхраняват на площадката. 

 

4.4. Управление на отпадъците 
През 2019 г не са образувани отпадъци, тъй като Инсталацията за изработване на 

керамични изделия - тухли, включваща  Линия Рингова пещ Линия Тунелна пещ не е 

работила. Предварително съхранените и предадените за оползотворяване отпадъци не се 

различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблици 

11.1.÷ Таблица 11.5. от КР, а именно: 

 

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от инсталацията 
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Отпадък Код 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

t/ t  

Коли-

чество 

[t/y] 

Предвари-

телно 

съхраняване 

Оползотво-

ряване, в т.ч. 

рециклира- 

не 

Обезвреж-

дане 

Отпадъчна смес 

преди термично 

обработване 

10 12 01 0.013 783.816 Не 

Условия 

11.5.1. и 

11.5.2. 

Условие 

11.6.1. 

Прахови частици и 

прах (от изгаряне на 

въглища в рингова и 

тунелна пещ) 

10 12 03 0.001 59.38 
Условие 

11.3.7. 

Условие 

11.5.1. 

Условие 

11.6.1. 

Отпадъчни керамич-

ни изделия, тухли, 

керемиди, плочки и 

сроителни матери-

али (след термично 

обработване) 

10 12 08 0.03 648 
Условие 

11.3.7. 

Условие 

11.5.1. 

Условие 

11.6.1. 

Облицовъчни и ог-

неупорни матери-

али от неметалур-

гични процеси, 

различни от упо-

менатите в16 11 05 

16 11 06 0.00002 1.2 
Условие 

11.3.7. 

Условие 

11.5.1. 
Не 

 

Таблица 11.2. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код 

Количес-

тво 

[t/y] 

Предварител-

но 

съхраняване 

Оползотворя-

ване, в т.ч. 

рециклиране 

Обезвреж-

дане 

Пластмасови опаковки 15 01 02 3 
Условие 

11.3.7. 
Условие 11.5.1. Не 

Опаковки от дървесни 

материали 
15 01 03 5 

Условие 

11.3.7. 
Условие 11.5.1. Не 

Черни метали 19 12 02 8 
Условие 

11.3.7. 
Условие 11.5.1. Не 

 

Таблица 11.3. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Вид отпадък Код 

Количест-

во  

t/y 

Предварител

но 

съхраняване 

Оползотво-

ряване, в т. ч. 

рециклиране 

Обезвре-

ждане 

Нехлорирани моторни, сма-

зочни и масла за зъбни пре-

давки на минерална основа 
13 02 05* 0.1 

Условие 

11.3.10. 

Условие 

11.5.1. 
Не 
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Абсорбенти, филтърни мате-

риали (включително масле-

ни филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване 

на предпазни облекла, за-

мърсени с опасни вещества 

15 02 02* 0.05 
Условие 

11.3.9. 

Условие 

11.5.1. 

Условие 

11.6.1. 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* 0.2 
Условие 

11.3.8. 

Условие 

11.5.1. 
Не 

 

Таблица 11.4. Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код 

 

Количество 

[t/y] 

Предвари-

телно 

съхраняване 

Оползотворя-

ване, в т.ч. 

рециклиране 

Обезвреж-

дане 

Смеси от бетон, тухли, кере-

миди, плочки, фаянсови и ке-

рамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 50 
Условие 

11.3.7. 

Условие 

11.5.1. 

Условие 

11.6.1. 

 

 

Таблица 11.5. Битови отпадъци 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] 

Оползотворяване, 

в т.ч. рециклиране 
Обезвреждане 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 9.3 Условие 11.5.1. Условие 11.6.1. 

 

„Харманлийска керамика“ АД прилага инструкцията за периодична оценка на 

съответствието на нормите за ефективност при образуване на отпадъците, включени в 

Таблица 11.1. с определените такива в условията на разрешителното. Резултатите от 

изпълнението на инструкцията се документират. През периода не са образувани отпадъци, 

което изключва възможността за    установяване на  несъответствия.  

На площадката не се извършват дейности по приемане на отпадъци за третиране.  
Всички образувани в предходни периоди отпадъци на площадката, посочени в Условие 

11.1.1., са събрани съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. 

Техническите възможности  на площадката позволяват единствено обработка на 

образуваните отпадъци за намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за 

транспортиране и съхраняване вид. При необходимост, се извършва оросяване /омокряне/ на 

отпадъците, като защита против разпрашаване. 

Предварителното съхраняване на отпадъците по Условие 11.1.1. се изпълнява в сроковете, 

определени в  Условие 11.3.4., а именно: 

 три години при последващо предаване за оползотворяване; 

 една година при последващо предаване за обезвреждане. 

Съхраняването на отпадъците се извършва единствено на площадките, обозначени на 

схема в Приложение № II.7.4-1 от заявлението за издаване на комплексно разрешително. 

Предварителното съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената 

дейност, се осъществява в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не 

взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен 

отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за 
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класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 

Създадени са условия предварителното съхраняване на производствените и строителни 

отпадъци да се извършва на определените в КР площадки, както следва:  

- 10 12 03 - Прахови частици и прах (от изгаряне на въглища в рингова и тунелна пещ) 

на Площадка № 1; 

- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и сроителни 

материали (след термично обработване) на Площадка № 1; 

- 16 11 06 - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни 

от упоменатите в 16 11 05 на Площадка № 1; 

- 15 01 02 - Пластмасови опаковки на Площадка № 3; 

- 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали  на Площадка № 3, 

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 17 01 06 на Площадка № 1, 

- 19 12 02 - Черни метали на Площадка № 3, 

Площадките имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), 

снабдени са с навес и затворени контейнери за съхраняване на отпадъците, имат ясни надписи 

за вида на отпадъците, които се третират в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в 

обекта. 

Площадка № 2 е обособена за предварително съхраняване на отпадък с код и 

наименование „20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“. 

Съхраняването се извършва разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в 

количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е закрита, оградена, 

обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с : 

- затворени съдове за съхраняване на счупени лампи; 

- водонепропускливо покритие на пода. 

Излезлите от употреба лампи се съхраняват в транспортните опаковки, гарантиращи 

безопасното им съхраняване и товарно-разтоварни дейности с тях. 

Предварителното съхраняване на отпадък 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни 

материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с опасни веществасе извършва също на Площадка № 2.  

Отпадъците се събират в затворени контейнери с ясни надписи за вида им и са   ясно 

отделени от останалите съоръжения в обекта. 

На Площадка № 2 се извършва и предварителното съхраняване на отпадък 13 02 05* - 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа.  Съдовете 

за съхранение са затворени извън времето на извършване на манипулации, не се допускат 

разливане и/или изтичане,  изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените 

масла, и са маркирани с надпис: “Отработени масла”, с код и наименование на отпадъка, 

съгласно НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.  

Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, не позволяващ 

смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и 

неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, 

включително разреждане на опасни отпадъци. 

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на предварителното 

съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и 

за предприемане на коригиращи действия. 

Тъи като през отчетния период Инсталацията не е работила, не са генерирани и няма 

предварително съхранени опасни отпадъци. 

 През 2019 г. операторът е предал за оползотворяване  Отпадъчни керамични изделия, 

тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) с код 10 12 08, 

извън територията на площадката. Спазени са изискванията на разработените и утвърдени 

инструкции по Условие 11.4.3 и   Условие 11.5.3. „Харманлийска керамика“ АД e предал 
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отпадъка въз основа на писмен договор  на „Булшам груп“ ЕООД гр. Харманли, притежаващ 

Регистрационен документ № РД -14- 179-00 от 25.05.2017 г. 

 Фирмата е изработила и утвърдила Инструкциите по Условие 11.7.2.  и Условие 11.7.3.  

Дружеството не генерира отпадъци класификацирани с огледален код, съгласно 

Наредбата  за класификация на отпадъците и не планува да предава за депониране 

образуваните от дейността му отпадъци, поради което не е необходимо да извършва основно 

охарактеризиране на отпадъците, образувани от дейността. 

Дейностите по управление на отпадъците в „Харманлийска керамика“ АД, се 

документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри, обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 

2018г.., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г.  

Водят се редовно отчетните книги, годишните отчети се внасят в ИАОС в 

законоопределения срок, предварително съхранените и предадените за оползотворяване 

отпадъци през 2019 година, са показани в Таблица 4 от Приложение I на настоящия ГДОС. 

Изготвени са Инструкциите за оценката на съответствието съгласно изискванията на Условие 

11.1.2., Условие 11.3.12. и Условие 11.7.3. от КР.  

През отчетния период и към настоящия момент не се плануват промени в работата на 

инсталациите и  преразглеждане на разрешителното. 

Операторът не изпуска количества замърсители в почвата и не извършва преноси 

извън площадката на опасни отпадъци, посочени в приложение II, за които са надвишени 

пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно 

създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).  

 

4.5 Шум 
Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, 

недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентно ниво на шума, както следва: 

По границите на производствената площадка – измервателни точки от 1÷10: 

- дневно ниво – 70 dB(A); 

- вечерно ниво – 70 dB(A); 

- нощно ниво – 70 dB(A); 

В мястото на въздействие  - измервателна точка 11: 

- дневно ниво – 55 dB(A); 

- вечерно ниво – 50 dB(A); 

- нощно ниво – 45 dB(A). 

Операторът е задължен да извършва не по-малко от един път в рамките две 

последователни календарни години наблюдение на показателите на шума. В изпълнение на 

Условие 12.2.1. през 2015 г. са измерени: 

- общата звукова мощност на площадката; 

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката; 

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. 

Прилага се инструкцията за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. 

Измерването е извършено от акредитирана лаборатория на „Пехливанов инженеринг“ ООД, 

гр. София. Извършена е оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на 

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

такива. Резултатите от наблюдението на шума са документирани, съхраняват  се на 

площадката и ще бъдат предоставени на компетентните органи при поискване.  

Документирани са и са  съхранени  резултатите от оценката на съответствието на 

установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на 

въздействие с разрешените в КР такива. 
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През 2017 - 2019 г. не е правено измерване на шума, тъй като Инсталацията не е 

работила. Не са постъпили оплаквания от живущи около площадката; 

В Таблица 6 от Приложение I на настоящия ГДОС са посочени резултатите от 

извършенитe през 2015 година наблюдения.  

Не са  установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално 

допустими еквивалентни нива  на шума. 

 
4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

„Харманлийска керамика“ АД не инжектира, реинжектира, не въвежда пряко или 

непряко опасни и вредни вещества в подземните води и почвите. Дружеството има утвърдена 

Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. През 

периодане са извършвани проверки, тъй като съоръженията не са работили. Дружеството 

разполага с достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай 

на разливи, на определени за целта места. 

Утвърдени са инструкции по Условие 13.1.4. и Условие 13.1.5. През 2019 г. не са 

възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената 

площадка,  

Товаро-разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се 

извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове. 

През периода не са изграждани нови конструкции и други инженерно строителни 

съоръжения, от където следва, че не са използвани материали, съдържащи приоритетни 

вещества. 

Дружеството провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, 

посочени в Таблица 13.2.1. Пробовземането и анализът се извършват от акредитирана 

лаборатория по всички посочени в таблицата показатели, веднъж годишно, по 

препоръчителните в КР методи за анализ. През разглеждания период ИЛ „Води и горива“ при 

АМЕЕС ООД, притежаваща сертификат за акредитация с рег. № 94ЛИ/28.02.2017 г., валиден 

до 28.02.2021 г. е извършила пробонабирането и изпитване по контролираните показатели, за 

които е представила резултатите в Протокол № 605/25.09.2019 г.,  Протокол № 606/25.09.2019 

г. и Протокол № 607/25.09.2019 г.,  Пробонабирането е извършено на 25.09.2019 г., в 

препоръчителния период за контрол на подземните води. Водното ниво на подземните 

водоизточници се измерва и документира ежемесечно в Дневник. 

Извършена е периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни 

вещества в подземните води с определените в Таблица 13.2.2. Констатирани са 

несъответствия по показател нитрати. Наднормени стойности са констатирани и в трите 

подземни водоизточника. Вероятна причина е урбанизацията на района. 

Резултатите от мониторинга и оценката на съответствието са документирани и 

съхранени на площадката.  

Води се Дневник с данни за датата и часа на установяване на разливи. През отчетния 

период не са допускани разливи, водещи до замърсяване на почвата и подземните води.  

Резултатите от собствения мониторинг подземни води по Условие 13.2.1. са показани в 

Таблица 7 от Приложение I на настоящия ГДОС. 

 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

Към комплексно Разрешително №375-Н1/2014 г. няма разработена Инвестиционна 

програма за привеждане в съответствие с условията на КР. 

 
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През отчетния период и към настоящия момент операторът не е взел решение за 

извеждане на Инсталацията или части от нея от експлоатация. 
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РИОСВ гр. Хасково е уведомена преди временното прекратяване на дейността на 

инсталацията – Линия тунелна пещ с писмо с изх N 100/ 31.10.2016 г., а дейностите на 

площадката са прекратени на 13.11.2016 г. 

Мерките по изпълнение на плана по Условие 16.4 са изпълнени. 

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

 

7.1 Аварии 

През отчетния период не са настъпвали аварии, свързани с околната среда. 

Дружеството е разработило и спазва вътрешен авариен план, утвърден от изп. 

директор на предприятието и включващ елементите посочени в Условие 14.1 на КР № 375-

Н1/2014 г. 

Води се дневник за всяка възникнала аварийна ситуация, който се съхранява на 

площадката и е на разположение на компетентния орган при поискване. 

Разработена е инструкцията с мерки за ограничаване или ликвидиране на 

последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни 

ситуации. 

Операторът води документация за случаите по Условие 14.5. През 2019 г. не са 

възниквали обстоятелства, които налагат уведомяване на РИОСВ. 

Операторът е изготвил оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за 

екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за 

тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба, която е 

представена на компетентния орган. 

Не са настъпвали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на 

причинени екологични щети, поради което оценката не е актуализирана.  

 

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

издадено КР   

През 2019 г. няма постъпили  оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за които е издадено КР№ 375-Н1/2014 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ І 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

 

   
Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за пренос на 

замърсители извън 

площадката 

(колона 2) 

Праг за производство, 

обработка или употреба 

(колона 3) 

 

 

№ 

 

 

CAS номер 

 

 

Замърсител 

 

 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 1b)  

в почва 

(колона 1c) 

   

   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

3# 124-38-9 Въглероден диоксид - - -   

8#  Азотни оксиди (NOx/NO2) -     

11  Серни оксиди (SO2) 
- 

- -   

20# 7440-50-8 
Мед и съединенията му, 

определени като Cu 

- 
   

 

23# 7439-92-1 
Олово и съединенията му, 

определени като Pb 

- 
- -  

 

76.  
Общо органичен въглерод 

(ТОС) 
- - -  

 

80#  HCl  - 
- -   

84#  HF - 
- -   

86#  ФПЧ10 - - -   

През отчетния период не са емитирани замърсители, тъй като Инсталацията не е работила. 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 

Параметър 

 

Единица 

  

НДЕ, 

съгласно КР 

 

 

Резултати от мониторинг 

 

 

 

Честота на 

мониторинг 
1) 

 

Съответствие 

 

Брой /% 

Непрекъснат  

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 Комин №1 Комин № 2 

Прах 
mg/Nm3 40 - 

13,91 6,84 Веднъж на 

две години 

Да 

100% 

NO2 
mg/Nm3 500 - 

12,0 0,0 Веднъж на 

две години 

Да 

100% 

SO2 
mg/Nm3 750 - 

0,0 0,0 Веднъж на 

две години 

Да 

100% 

HF 
mg/Nm3 5 - 

0,0 0,0 Веднъж на 

две години 

Да 

100% 

HCl 
mg/Nm3 30  

0,0 0,0 Веднъж на 

две години 

Да 

100% 

Органични вещества, 

определени като общ въглерод  

mg/Nm3 
50  

19,239 16,032 Веднъж на 

две години 

Да 

100% 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 

mg/Nm3 
3  

0,007 0,0058 Веднъж на 

две години 

Да 

100% 

Мед и съединенията му, 

определени като Cu + Mn 

mg/Nm3 
1  

0,048 0,022 Веднъж на 

две години 

Да 

100% 

 
Данните са от измерване на ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов Инженеринг” ООД – гр. София през 2015 г. 

През 2019 г. не е упражнен периодичен мониторинг, тъй като Инсталацията не е работила 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчните води -  битово-фекални и дъждовни в канализация 

 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на мониторинг Съответствие 

I-во шестмесечие II-ро шестмесечие 

Температура  оС 40  24 ± 0,2 22,4± 0,2 Веднъж на шест месеца Да/да 

Активна реакция (рН) mg/ dm3 6,5 – 9,0 7,15 ± 0,06 7,62± 0,06 Веднъж на шест месеца Да/да 

Азот (общ) mg/ dm3 34  10,1 ± 0,4 11,8± 1,1 Веднъж на шест месеца Да/да 

Неразтворени вещества mg/ dm3 200  146,5 ±3,4 127,4± 6,6 Веднъж на шест месеца Да/да 

БПК 5 mg/ dm3 193  48 ± 3          72     ± 6 Веднъж на шест месеца Да/да 

ХПК(бихроматна) mg/ dm3 386  121 ± 6 337± 25 Веднъж на шест месеца Да/да 

Нефтопродукти mg/ dm3 10  2,12 ± 0,09 1,74± 0,18 Веднъж на шест месеца Да/да 

Сулфатни йони mg/ dm3 400  159,6 ± 9,5 147± 11,7 Веднъж на шест месеца Да/да 

Фосфати (като P) mg/ dm3 7,4  1,2 ± 0,1 0,96± 0,08 Веднъж на шест месеца Да/да 

Сулфиди (като S) mg/ dm3 1  <0,01 < 0,01 Веднъж на шест месеца Да/да 

Анионоактивни детергенти mg/ dm3 10  0,08±0,01 0,10± 0,01 Веднъж на шест месеца Да/да 

Желязо (общо) mg/ dm3 10  0,86 ± 0,03 1,07±0,08  Веднъж на шест месеца Да/да 

Живак mg/ dm3 0,05  < 0,1                <0,1 Веднъж на шест месеца Да/да 

Кадмий mg/ dm3 0,5  < 0,002 <0,002 Веднъж на шест месеца Да/да 

Олово mg/ dm3 1  < 0,005 < 0,005 Веднъж на шест месеца Да/да 

Арсен mg/ dm3 0,5  < 0,01 < 0,01 Веднъж на шест месеца Да/да 

Мед mg/ dm3 1  < 0,03 < 0,03 Веднъж на шест месеца Да/да 

Никел mg/ dm3 1  < 0,01 < 0,01 Веднъж на шест месеца Да/да 

Цианиди (свободни) mg/ dm3 0,5  < 5 < 5 Веднъж на шест месеца Да/да 

Цианиди (общо) mg/ dm3 1 < 0,012 0,012± 0,001 Веднъж на шест месеца Да/да 

Данните са от: 

Протокол № 404/01.07.2019  и Протокол № 604/25.09.2020 г. на ИЛ „Води и горива“ при АМЕЕС ООД. 

Протокол № 2019/1826 от 17.07.2019 и  Протокол № 2019/3124 от 04.10.2019 г. на ИЛ „ЕКОЛАБ“ към „ДИАЛ“ ООД  
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Таблица 4. Образуване на отпадъци  

 

Отпадък 

 

Код 

 

Годишно количество 

Годишно количество за 

единица продукт 

 

 

Временно 

съхранение на 

площадката* 

 

Транспортиране – 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

 

 

Съответ-

ствие 

 

Количества 

определени с 

КР 

Реално  

измерено 

 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

 

t/y t/y t/ t t/ t t t Да/не 

Прахови частици и прах (от 

изгаряне на въглища в ринго-

ва и тунелна пещ) 

10 12 03 59.38 0 0.001 

- 

7,1 

Площадка № 1 

 

0 

 

 

Да 

 

 

Отпадъчни керамични изде-

лия, тухли, керемиди, плочки 

и строителни материали (след 

термично обработване) 

10 12 08 648 0 0.03 

- 

982 

Площадка №1 

 

 

334 - „Булшам 

груп“ ЕООД, 

 

 

 

Да 

 

 

 

Смеси от бетон, тухли, кере-

миди, плочки, фаянсови и ке-

рамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 50 

 

0 

 

 

Няма норма 

 

 - 

10 

Площадка №1 

 

 

0 

 

 

 

Да 

 

 

 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 9.3 
0,5 Няма норма - 0 

0,5 –общинска 

фирма Да 

 
* Посочен е номера на площадката за предварително съхранение на отпадъка 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

 

Отпадък 

 

 

 

Код 

 

 

 

Оползотворяване на 

площадката 

 

Обезвреждане 

на площадката 

 

Име на външната фирмата 

извършваща операцията по 

оползотворяване/ обезвреждане 

 

Съответс-

твие 

 

Отпадъчни керамични изделия, 

тухли, керемиди, плочки и 

строителни материали (след 

термично обработване) 

10 12 08 не не 
 „Булшам груп“ ЕООД 

 

 

да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 не не Общинска фирма по чистота 

 

да 

 

През 2019 година не са образувани производствени, опасни и строителни отпадъци. 
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Таблица 6. Шумови емисии 

 

Място на измерването 

 

Ниво на звуково 

налягане в  dB (A) 

 

Измерено през деня/ 

нощта 

 

Съответствие 

 

ИТ1 - граница на площадката 48,9±0,3 През деня да 

ИТ2- граница на площадката 44,3±0,3 През деня да 

ИТ3- граница на площадката 39,7±0,3 През деня да 

ИТ4- граница на площадката 45,1±0,3 През деня да 

ИТ5- граница на площадката 49,8±0,3 През деня да 

ИТ6- граница на площадката 54,6±0,3 През деня да 

ИТ7- граница на площадката 59,3±0,3 През деня да 

ИТ8- граница на площадката 55,2±0,3 През деня да 

ИТ9- граница на площадката 50,4±0,3 През деня да 

ИТ10- граница на площадката 45,4±0,3 През деня да 

ИТ11 – място на въздействие 48,9±0,3 През деня да 

Ниво на звукова мощност 95,5±3,9 През деня да 

ИТ1 - граница на площадката 47,2±0,3 През вечерта да 

ИТ2- граница на площадката 42,4±0,3 През вечерта да 

ИТ3- граница на площадката 37,5±0,3 През вечерта да 

ИТ4- граница на площадката 41,8±0,3 През вечерта да 

ИТ5- граница на площадката 47,2±0,3 През вечерта да 

ИТ6- граница на площадката 42,9±0,3 През вечерта да 

ИТ7- граница на площадката 48,1±0,3 През вечерта да 

ИТ8- граница на площадката 53,4±0,3 През вечерта да 

ИТ9- граница на площадката 47,7±0,3 През вечерта да 

ИТ10- граница на площадката 42,6±0,3 През вечерта да 

ИТ11 – място на въздействие 48,1±0,3 През вечерта да 
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Ниво на звукова мощност 90,1±3,7 През вечерта да 

ИТ1 - граница на площадката 34,8±0,3 През нощта да 

ИТ2- граница на площадката 40,3±0,3 През нощта да 

ИТ3- граница на площадката 35,1±0,3 През нощта да 

ИТ4- граница на площадката 39,9±0,3 През нощта да 

ИТ5- граница на площадката 45,6±0,3 През нощта да 

ИТ6- граница на площадката 40,2±0,3 През нощта да 

ИТ7- граница на площадката 35,7±0,3 През нощта да 

ИТ8- граница на площадката 31,1±0,3 През нощта да 

ИТ9- граница на площадката 36,4±0,3 През нощта да 

ИТ10- граница на площадката 41,2±0,3 През нощта да 

ИТ11 – място на въздействие 42,9±0,3 През нощта да 

Ниво на звукова мощност 83,1±3,4 През нощта да 

 
Данните са от измерването през 2015 година. През 2017 - 2019 г. няма измерване на шума, тъй като  Инсталацията не е 

работила. 
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Таблица 7. Опазване на подземните води  

 

 

 

№ Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР, 

 

 

Резултати от 

мониторинг, 

mg/dm³ 

Честота на 

мониториг 
Съответствие 

1 Активна реакция 

ШК 1 

≥6,5 и ≤9,5 

6,58±0,05  

Веднъж годишно  
Да/Да 

Да/Да 

ДаДа 

ШК 2 6,60±0,05 

ШК 3 6,60±0,05 

2 Електропроводимост 

ШК 1 

2000  µS cm-1 

1271±42  

Веднъж годишно  
Да/Да 

Да/Да 

Да/Ца 

ШК 2 1124±37 

ШК 3 1306±23 

3 Обща твърдост  

ШК 1 

12 mg-еqv/l 

5,15±0,28  

Веднъж годишно  
Да/Да 

Да/Да 

Да/Да 

ШК 2 4,61±0,25 

ШК 3 5,05±0,27 

4 Нитрати 

ШК 1 

50 mg/l 

72,7±5,4  

Веднъж годишно  
Не/Да 

Не/Да 

Не/Да 

ШК 2 98,3±7,3 

ШК 3 83,4±7,1 

5 Нитрити  

ШК 1 

0,5 mg/l 

0,014±0,001  

Веднъж годишно  
Да/Да 

Да/Да 

Не/Да 

ШК 2 0,066±0,004 

ШК 3 0,281±0,022 

6 Калций  

ШК 1 

150 mg/l 

136±7,52  

Веднъж годишно  
Не/Да 

Не/Да 

Не/Да 

ШК 2 123,61±6,79 

ШК 3 146,61±8,06 

7 Магнезий 

ШК 1 

80 mg/l 

42,28±2,32  

Веднъж годишно  
Не/Да 

Не/Да 

Не/Да 

ШК 2 37,18±2,04 

ШК 3 33,83±1,86 
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8 Сулфати  

ШК 1 

250 mg/l 

187±14,9  

Веднъж годишно  
Да/Да 

Да/Да 

Да/Да 

ШК 2 197,6±15,8 

ШК 3 218±17,5 

9 Амониеви йон 

ШК 1 

0,5 mg/l 

0,166±0,013  

Веднъж годишно  
Да/Да 

Да/Да 

Да/Да 

ШК 2 0,034±0,002 

ШК 3 0,015±0,001 

10 Хлориди 

ШК 1 

250 mg/l 

85,08±6,38  

Веднъж годишно  
Да/Да 

Да/Да 

Да/Да 

ШК 2 63,81±4,78 

ШК 3 92,17±6,91 

11 Манган  

ШК 1 

0,050 mg/l 

0,012±0,001  

Веднъж годишно  
Да/Да 

Да/Да 

Да/Да 

ШК 2 <0,01 

ШК 3 0,015±0,01 

12 Разтворен кислород 

 

ШК 1 

Н.н. 

5,61±0,39  

Веднъж годишно  
Да/Да 

Да/Да 

Да/Да 

ШК 2 6,46±0,45 

ШК 3 7,27±0,50 

 
 

Данните са от Протокол № 605/25.09.2019 г.,  Протокол № 606/25.09.2019 г. и Протокол № 607/25.09.2019 г на ИЛ „Води и 

горива“ при АМЕЕС ООД. 
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Таблица 8. Опазване на почви  

 

 

 

Показател 

Пробовземна 

точка №, 

Концентрация в почвите 

(базово състояние), съглас- 

но КР, mg/kg 

Резултати от 

мониторинг 

 

mg/kg 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

      

 

 КР № 375 – Н1/2014 г. не  изисква мониторинг на почви. 
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Таблица 9. Аварийни ситуации   

 

Дата на инцидента 

 

Описание на 

инцидента 

Причини 

 

Предприети 

действия 

 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

 

 

  

 

    

 

Няма регистрирани аварийни ситуации през отчетния период. 
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Таблица 10. 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 

 

 

  

 

    

 

Няма постъпили оплаквания през отчетния период. 
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