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СЪКРАЩЕНИЯ: 
 
БДЧР      Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район 

МОСВ     Министерство на околната среда и водите 

 

 

ИАОС      Изпълнителна агенция по околна среда  

ГДОС      Годишен доклад по околна среда 

 

 

ЕРИПЗ    Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 

ИСУ         Интегрирана система за управление 

 

 

КР            Комплексно разрешително 

НИС         Наръчник на ИСУ 

 

 

ОС            Околна среда 

ЗУТ           Закон за устройство на територията 

 

 

СУОС       Система за управление на околната среда 

ПИС         Процедура от ИСУ 

 

 

ПОС         Процедура на СУОС 

И              Работна инструкция от ИСУ 

 

 

УК            Управление на качеството 

Ф             Формуляр от ИСУ 

 

ОХВС      Опасни химични вещества и смеси 

ЗООС       Закон за опазване на околната среда 

 

 

ИЛБ          Информационен лист за безопасност 

НДЕ          Норми за допустими емисии на вредни вещества 
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Увод 
 

- Обща информация относно инсталацията 

Наименование на инсталацията, за 
която е издадено комплексно 
разрешително (КР) 

Инсталация за производство на санитарна 

керамика , вклюваща : 

• Два броя тунелни пещи 

• Два броя репарационни пещи 

Адрес по местонахождение на 
инсталацията 

9930 гр. Каспичан 

ул.Мадарски конник 48 

Регистрационен номер на КР № 455/ 2013 г. 

Дата на подписване на КР 30.04.2013 г. 

Дата на влизане в сила на КР 24.05.2013 г. 

Дата на актуализация на КР 
(КР No 455-Н0-И0-А1/2015г) 

11.02.2015 г. 

Дата на актуализация на КР 
(КР No 455-Н0-И0-А2/2015г) 

26.05.2015 г. 

Дата на актуализация на КР 
(КР No 455-Н0-И0-А3/2017г) 

14.06.2017 г. 

Дата на актуализация на КР 
(КР No 455-Н0-И0-А4/2019г) 

05.12.2019 г. 

Оператор на инсталацията Рока България АД, гр.Каспичан 

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

9930 гр. Каспичан 

ул.Мадарски конник 48 

тел.: 05327 6600 

факс: 05327 6658 

e-mail:  

dimitar.doynov@bg.roca.net 

Лице за контакти Даниела Василева 

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

9930 гр. Каспичан 

ул.Мадарски конник 48 

тел.: 05327 6656 

факс: 05327 6658 

e-mail:  

daniela.vasileva@bg.roca.net 

 
НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ОБХВАЩА  ПЕРИОДА  01.01.2019  – 31.12.2019 Г. И ВСИЧКИ ДАННИ И  КАЛКУЛАЦИИ СА 

НАПРАВЕНИ НА БАЗА ПОСОЧЕНИЯ  ОТЧЕТЕН ПЕРИОД. 
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1.1.Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията 
Рока България АД е производител на санитарна керамика. Керамичните изделия, използвани за 

санитарни цели, се включват под общото наименование санитарен фаянс (санитарна керамика). 

Типичните санитарни керамични продукти са тоалетни чинии, бидета, умивалници, казанчета, 

писоари, конзоли и полуконзоли. Основните етапи на производствения процес на инсталацията 

за санитарна керамика на „Рока България” АД са: 

 Доставка и съхранение на суровини 

 Осигуряване на инструменти и форми 

 Масоподготовка 

 Отливане 

 Сушене и глазиране 

 Изпичане и репарация 

 Складиране и съхранение на готовата продукция 

Доставка и съхранение на суровини - в керамичната индустрия се използват естествени и 

изкуствени суровини и добавки. Използват се, глина, каолин, кварцов пясък, фелдшпад, твърд 

компонент и различни добавки. 

Осигуряване на инструменти и форми - отливат се гипсови форми за формуване на изделия от 

санитарен порцелан. Отлятите гипсови форми се подготвят за сушене, при определена 

температура и за определен период от време. След изсушаването, формите се преместват в 

склад за съхранение. 

Масоподготовка - масоподготовката представлява процес на непрекъснато снабдяване с маса 

със съответното качество, постигнато чрез системен контрол и анализ на измерените параметри 

и резултати.  

Производство на  глазура – глазуроподготовката е процес на производство на глазура, която се 

използва за глазиране на отляти керамични изделия. Дозираните суровини, влизащи в състава 

на глазурата се смилат, смесват с вода, хомогенизират, подават за пресяване, след което 

преминават етап на мокро допълнително смилане с цел получаване на финна глазура. 

Отливане - формoват (отливат) се сурови керамични изделия и се привеждат до готовност за 

сушене. Основните операции са ретуширане на суровите изделия до готовност за сушене, 

контрол на дебелината на изделията по модели, определяне на време за втвърдяване, за да се 

избегнат деформации по време на изваждане на суровите керамични изделия от гипсовите 

форми, проверка на новите гипсови форми преди първа отливка, сушене. 

Сушене и глазиране  - изделията се сушат на два етапа, като втория намалява водното 

съдържание в суровото изделие до по-малко от един процент. Глазурата се нанася по 

повърхността чрез впръскване до постигане на определен плътен и равномерен слой. 

Изпичане и репарация - санитарният фаянс се изпича в тунелни пещи при контролирана 

температура. Тунелните пещи за изпичане на санитарни изделия работят с природен газ – 

основен енергиен източник в “Рока България” АД. 

Складиране и съхранение на готовата продукция - след като преминат качествен контрол, 

съответстващите продукти се опаковат и складират в склад готова продукция, а тези с 

установени отстраними дефекти се подлагат на репарация.  
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1.2.Производствен капацитет на инсталацията  

Производственият капацитет на инсталацията, както и произведената продукция за 2019 г. са 

посочени в таблицата по-долу. 

 

 Произведена продукция  

№ Инсталация 

Категория 
промишлена 
дейност, 
Приложение № 4, 
ЗООС 

Производств
ен капацитет,  
t/24 h, по КР 

Произведена 
продукция за 
2019г.,  t/24 h* 

Производствен 
капацитет,  
t/y, по КР 

Произведена 
продукция за 
2019г.,  t/y 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС   

Инсталация за производство на 
санитарна керамика, 

включваща: 

 два броя тунелни пещи 

 два броя репарационни пещи 

      3.5         90.8           29,98 

 
 

- 
 
10 371,702 

*Информация за дата на пускане и спиране на два броя тунелни и два броя репарационни пещи, в рамките на 2019г. е 

предоставена на РИОСВ – Шумен с  уведомителни писма с наш изх.Nо 90/26.11.2018г., Nо 51/09.05.2019г., Nо 97/15.11.2019г. и 

Nо 08/17.01.2020г. В рамките на 2019г. са отчетени 346 работни дни на инсталациите, попадащи е обхвата на Приложения 4 на 

ЗООС. 

1.3.Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда 

В дружеството е въведена Система за управление на околната среда (СУОС), изградена в 

съответствие с изискванията на ISO 14001:2015, която е част от Интегрираната система за 

управление на качествo и опазване на околна среда. От  01.06.2005 г. дружеството притежава 

сертификат за съответствие на Системата по управление на качеството със стандарт ISO 9001, a 

oт 07.08.2009г. е официално сертифицирано по стандарт ISO 14001. Всяка година дружеството 

преминава успешно надзорни одити, като през 2019г. е преминат  успешно надзорен 

сертификационен одит на ИСУ, във връзка с прилагане на стандарт ISO 9001 : 2015 и  ISO 14001 : 

2015. 

Обхватът на Интегрираната система на Рока България АД включва: проектиране, разработка, 

производство, логистика, продажби и маркетинг на санитарна керамика и на други продукти за 

баня. В текста ще бъдат цитирани процедури от интегрираната система (ПИС), както и 

процедури/инструкции на Системата за опазване на околната среда (ПОС/РИОС).  

Организационната структура на  отнасяща се до управлението на околната среда е следната: 

 
РАВНИЩЕ НА 
УПРАВЛЕНИЕ  

ОТГОВОРНОСТИ, ПЪЛНОМОЩИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С  ИСУ 

 
Оперативен  
директор 

Определя и поддържа Политиката по качеството и околната среда на Рока България АД. 

Декларира ангажиментите си във връзка с Политиката по качеството и околната среда. 

Прилага Политиката по качеството и околната среда в планове, решения и действия. 

Изисква прилагане на Политиките от всички структурни звена и длъжностни лица, чрез 

определяне на валидни за тях правила и актуални длъжностни характеристики. 

Определя отговорности, пълномощия и взаимодействия на целия персонал, който ръководи, 

изпълнява и контролира работи, имащи влияние върху качеството и околната среда. 

Ръководи прегледите на Интегрираната система за управление от ръководството. 

Утвърждава състава на вътрешните одитори. 

Утвърждава документите на Интегрираната система за управление. 
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Осигурява и разпорежда ползването на нужните за поддържане на ИСУ ресурси. 

Ръководи методически и оказва организационно съдействие на непосредствено ръководените от 

него структурни звена и длъжностни лица. 

Взаимодейства с упълномощения Представител на ръководството /ПР/ на ИСУ и Еколога. 

Представител на 
ръководството на 
ИСУ 

Изпълнява отговорностите на упълномощен Представител на ръководството за ИСУ, която включва 

Система за управление на качеството /СУК/ и Система за управление на околната среда /СУОС/. 

Осигурява необходимите процеси и ресурси за внедряване и поддържане на ИСУ . 

Докладва на висшето ръководство за функционирането на ИСУ и необходимостта от нейното 

подобряване. 

Осигурява и съдейства за осъзнаване значимостта на клиентските изисквания в организацията. 

Предлага/съдейства за внедряване на коригиращи/превантивни действия. 

Прилага Политиката по качеството и околната среда в планове, решения и действия. 

Съдейства за правилно и навременно използване на каналите за вътрешноорганизационни 

комуникации по повод на ИСУ. 

Взаимодейства с ръководство на организацията и с всички ръководители на звена. 

Подготвя информационно и организационно провеждането на прегледи на ИСУ от ръководството. 

Определя необходимостта от обучение по качеството и околната среда на ръководители, 

специалисти и изпълнители. 

Следи и докладва за ефективността на Интегрираната система за управление. Преглежда 

обобщените данни за свързаните с качеството разходи и загуби, дава предложения въз основа на 

данните. Съставя годишен график за вътрешни одити на ИСУ. 

Ръководи методически вътрешните одити на ИСУ и участва в някои от тях. 

Отговаря за оценяването и развитието на вътрешните одити. 

Организира дейността по поддържане на актуалността на документите на ИСУ. 

Осъществява връзки с външни организации и заинтересованите страни по въпроси, свързани с 

действието на ИСУ.Контролира ефективното действие на ИСУ и нейното съответствие на 

променящите се външни условия. 

 

Еколог 

Изготвя отчети, необходими във връзка със законовите изисквания по опазване на околната среда,  

до съответните външни инстанции. 

Съдейства при извършването на одити на ИСУ и участва в някои от тях. 

Ръководи работата по определяне на аспектите на околната среда и тяхната актуализация 

Ръководи работата по определяне на общите и конкретни цели, свързани опазване на околната 

среда. Отговаря за набавянето на необходимите законови и нормативни изисквания, свързани с 

опазването на околната среда и тяхното разпространение до всички сътрудници, за които те са 

приложими. Провежда встъпително обучение на новопостъпили служители и служители с 

променено работно място по съответните документи на СУОС. 

Контролира дейността и резултатите от внедряване на СУОС в производствените звена. 

Информира ръководството за проблеми, свързани с изискванията на опазването на околната 

среда. Участва в изготвянето и осъществява контрол по изпълнението на програми по опазване на 

околната среда. Осигурява и поддържа необходимите контакти с контролните органи на местно, 

регионално и национално ниво и др. организации по въпросите на ОС. 

Мениджър Завод 

 Ръководи дейностите по управление на процесите в отдела. 

Познава и прилага изискванията, произтичащи от  документите на ИСУ, включваща Системата за 

управление на качеството (СУК) и Системата за управление на околната среда (СУОС), които се 

отнасят до неговата работа. 

Следи и контролира за прилагане на изискванията, произтичащи от ИСУ в работата на 

сътрудниците от звеното, което ръководи. 

Създава и поддържа произтичащите от ИСУ записи. 

Познава и спазва приложимите законови и нормативни изисквания, имащи отношение към 

неговата работа, които се отнасят до качеството, безопасните условия на труд и опазването на 

околната среда. Да съблюдава и изисква спазването на тези изисквания от сътрудниците в 

звеното, което ръководи. 
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1.4.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ - Шумен. 

Регионална инспекция по околна среда и водите ( РИОСВ) 

Адрес: гр.Шумен 9700, ул.Съединение No 71, eт.3 

Телефон: 054/ 856 501 

Факс: 054/ 876 840 

 Е- mail:  riosv@riosv-shumen.eu    

1.5.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция за  Черноморски Район. 

Басейнова дирекция за управление на водите „ Черноморски район” (БД  ЧР) 

Адрес: гр.Варна 9000, ул.”Александър Дякович” No 33 

Телефон: 052/ 631 447  

Факс: 052/ 631 448 

 Е- mail: bdvarna@bsbd.org 

Система за управление на околната среда 

2.1.Структура и отговорност 

Във фирмата e внедрена и се поддържа  Система за управление на околната среда, която е в 

съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 14001: 2015. 

Приложение 2 – Сертификат ISO 14001:2015, AENOR. 
Със заповед са определени лицата, които са отговорни за  изпълнение на условията от КР и 

персонала, които ще извърши конкретните дейности по изпълнение на условията в 

притежаваното разрешително. 

 

По Условие от КР №455/2013 
 

Отговорни  лица 

Условие №5 Управление на околната 

среда 

Oперативен директор 

Специалист опазване на околната среда 

Условие №7 Уведомяване Oперативен директор 

Мениджър завод 

Условие №8 Използване на ресурси Мениджър завод 

Условие №9 Емисии в атмосферата Oперативен директор 

Мениджър завод 

Менижджър поддръжка 

Специалист опазване на околната среда 

Условие №10 Емисии на отпадъчни 

води 

Oперативен директор 

Мениджър завод 

Специалист опазване на околната среда 

Условие №11 Управление на 

отпадъците 

Oперативен директор 

Специалист опазване на околната среда 

Условие №12 Шум Oперативен директор 
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Специалист опазване на околната среда 

Условие №13 Опазване на почвата и 

подземните води от замърсяване 

Oперативен директор 

Специалист опазване на околната среда 

Условие №14 Предотвратяване на 

действия при аварии 

Oперативен директор 

Мениджър завод 

Условие №15 Преходни и анормални 

режими на работа 

Мениджър завод 

Условие №16 Прекратяване на 

работа на инсталациите или на части 

от тях 

Мениджър завод 

 

2.2. Обучение 

Ръководството на фирмата определя ежегодно потребностите от обучение на персонала. 

Изготвя се годишна програма  за обучение, която касае всички отдели, както и годишна 

програма за вътрешно – фирмени обучения, свързани със СУОС. Процедура ПОС 05 „Обучение и 

квалификация”е разработена, подържана и се актуализира. 

  

2.3.Обмен на информация 
Обменът на информация между отделните структурни звена и външни заинтересовани страни е 

регламентиран в документирана фирмена процедура (ПИС 03).  

2.4.Документиране 
Изготвен е и се съхранява списък на всички документирани инструкции, изисквани от КР 

455/2013 г. Осигурен е електронен достъп на заинтересованите лица в дружеството до списъка и 

до  всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното. 
Изготвен е списък Ф 5.6 с документите, доказващи съответствие с условията на КР – в него към 

всяко условие (където се изисква) е посочена инструкцията, която се прилага  или формуляра, 

който съдържа необходимите записи. Списъкът се съхранява във фирмата и се актуализира. Той 

е неразделна част от документацията, свързана със спазване условията на КР – същият е наличен 

и достъпен  в хартиена и електронна версия. 

 

2.5.Управление на документи 
Управлението на документите в Рока България  АД се извършва съгласно ПИС 01 “Управление на 

документите”, която описва реда и начина за актуализация, подържане, създаване или изземане 

и архивиране на документация. Съгласно ПОС 02, в случаи на промени в нормативната уредба, 

работата и управлението на инсталацията се извършва актуализация на документите, изисквани 

с комплексното разрешително, като невалидната документация се архивира. 

 

2.6.Оперативно управление 
Условие 5.1 -  Всички инструкции (означени с номера и абривиатури), изисквани според КР № 

455/2013г.  са налични, както и се поддържа  списък, съдържащ информация за: наличните 

писмени изнструкции (формуляри и приложения към тях); дата на създаване, редакция, 

валидност на съответния документ от системата. 

В допълнение, поради това че Рока България АД е създала и поддържа сертифицирана система 
за управление на качеството  съгласно стандарт ISO 9001  и внедрена сертифицирана система за 
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управление на околната среда, съгласно стандарт ISO 14001, които включват съответните 
процедури и инструкции изисквани от стандартите, за оперативно управление не се налага  
разработването на нови такива: 

СП 09   УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

  ПП09.01 ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО                                                                                     

  ПП09.02 ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ И ФОРМИ                                                                   

  ПП09.03 ПРОИЗВОДСТВО НА ШЛИКЕР                                                                                            

  ПП09.04 ПРОИЗВОДСТВО НА ГЛАЗУРА                                                                                            

  ПП09.05 ОТЛИВАНЕ 

  ПП09.06 ГЛАЗИРАНЕ   

  ПП09.07 СУШЕНЕ 

  ПП09.08 ПЪРВО ИЗПИЧАНЕ                                                                                                                       

  ПП09.09 ВТОРО   ИЗПИЧАНЕ                                                                                                                

  ПП09.10 СОРТИРАНЕ, КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПАЛЕТИЗАЦИЯ 

 
2.7.Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия 

 Условие 5.2 - създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и 

емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително – ПОС 07 

”Мониторинг и измерване на въздействието върху околната среда” и инструкция  И 5.2. 

„Инструкция за мониторинг на емисионните и технически показатели”. 
Условие 5.3 - в дружеството се прилагат писмени инструкции (И 5.7.2) за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

условията на разрешителното. 
Условие 5.4. - прилага се писмена инструкция ПИС 08 „Управление на несъответствията” за 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. Документирането и съхраняването на данните за причините за установените 

несъответствия и предприетите коригиращи действия се извършва съгласно ПИС 09 

„Коригиращи действия”. 

Условие 5.5. - прилага се писмена инструкция ПОС 02 „Управление на законови и други правни 

изисквания, свързани с околната среда” за периодична оценка на наличие на нови нормативни 

разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, произтичащи от нови нормативни 

актове. Процедурата регламентира реда за уведомяване ръководния персонал за 

предприемане на необходимите организационни и/или технически действия за постигане 

съответствие с тези нормативни разпоредби. Поддържа се абонамент към правен софтуер, 

които се актуализира своевременно. Поддържа се в актуален статус ФОС 02.01 - списък на 

приложимите нормативни и други  изисквания, приложими към работата на инсталацията, до 

който е осигурен електронен достъп. 

Условие 5.6. – във фирмата се подържа списък на всички оперативни документи, които 

съдържат записи или информация (схеми, карти и др.) в съответствие с всяко от условията в 

комплексното разрешително. 
 

2.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации  
Създаден е и се прилага писмен Авариен план за действие, които е съгласуван с отговорни лица 

и институции. В него са посочени реда и начина на действие при промишлени аварии и 
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природни бедствия. Налични са изискващите се схема за евакуация, списъци и заповеди към 

него. 
Прилага се и процедура от СУОС за определяне на възможните аварийни ситуации с 

въздействие върху околната среда и здравето на хората – ПОС 06 “Готовност за извънредни 

ситуации и способност за реагиране”. Изпълнява се дългосрочен (тригодишен) План за 

симулативни обучения, свързани с действия в аварийни ситуации, оказващи значително 

въздействие върху околната среда. 

Поддържа се и се актуализира фирмен План за провеждане на спасителни – неотложни и 

аварийно възстановителни работи при възникване на аварии в газо-разпределителната и газо-

преносната мрежа. Поддържа се и своевременно се актуализира списък с телефонните номера 

или други детайли по оповестяване в авариини ситуации, предвидени в Плана за действие при 

аварии. 

  2.9.Докладване 

Условие 5.7 - Във фирмата се документират (ФОС 02.01 - Дневник за отразяване на направен 

преглед на нормативната база) и съхраняват резултатите от прилагането на инструкцията по 

условие 5.5 т.е. прилага се процедура ПОС 02, свързана с извършване на периодична оценка за 

наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията. 

2.10.Уведомяване 

 Условие 7.2 Рока България АД  докладва своевременно резултатите от собствен мониторинг, 

определени с условията на разрешителното на РИОСВ  и БДЧР. Изготвя и  представя в РИОСВ – 

Шумен и БДЧР-Варна,  Годишен доклад за изпълнение на дейностите (в раздел приложения 

съдържащ протоколи от собствен мониторинг), за които е предоставено настоящото комплексно 

разрешително в срок до 31 март на годината, следваща отчетната  година, на хартиен и 

електронен носител. Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение 

на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително. 

Рока България АД предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна 

информация относно изпълнението на условията на КР. 

На площадката на оператора не са възниквали случай на  извънредни ситуации, свързани със 

замърсяване на компонентите на ОС. Не са възниквали предпоставки за уведомяване на 

компетентните органи, в изпълнение на  Условие 7.1, 7.6, 7.7 и 7.8. 
В изпълнение на условия 7.3. и 7.4 - фирмата уведомява РИОСВ за приемни изпитвания, по реда 

на ЗУТ, с копие на исканите документи (последно предоставен документ за въвеждане в 

експлоатация, писмо с изх. Nо120/23.09.2015г). За отчетният период  не са извършвани приемни 

изпитвания. 

Условие 7.5 Фирмата  информира своевременно РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна (по 

смисъла на ЗООС) в работата на инсталациите, разрешени в Условие № 2, съгласно нормативно 

установения ред. 

2.11.Актуализация на СУОС 

Внедрената в дружеството система за управление на околната среда (СУОС) се актуализира при 

актуализация или изменение на комплексното разрешително или в случай на издаване на ново 

такова. За отчетния период е реализирана необходимата актуализация на СУОС, поради 

реализирана  актуализация на КР 455/2013, а именно: 
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Актуална версия на КР 455/2013 Решение за влизане в сила 

Регистрационен номер на КР № 455/ 2013 г. 

Дата на подписване на КР 30.04.2013 г. 

Дата на влизане в сила на КР 24.05.2013 г. 

Дата на актуализация на КР 
(КР No 455-Н0-И0-А1/2015г) 

11.02.2015 г. 

Дата на актуализация на КР 
(КР No 455-Н0-И0-А2/2015г) 

26.05.2015 г. 

Дата на актуализация на КР 
(КР No 455-Н0-И0-А3/2017г) 

14.06.2017г. 

Дата на актуализация на КР 
(КР No 455-Н0-И0-А4/2019г) 

05.12.2019г. 

Използване на ресурси 
3.1.Използване на вода 
Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди става при 

наличие на актуални  разрешителни за водовземане и решения за продължение на действието и 

изменение към тях, издадени от БДЧР - Варна, съгласно изискванията на Закон за водите: 

 Разрешително за водовземане No 200 014/30.07.2003г. 

 Разрешително за водовземане No 2153 0082/23.09.2010г. 

За отчетния период е извършено изменение и продължение действието на посочените 

разрешителни, за което са издадени от Директор на БДЧР – Варна съответно Заповед No 

31/05.03.2019г. и Заповед No 32/05.03.2019г.  

Разрешените годишни количества по разрешителни за водовземане са спазени, информацията е 

представена в табл. 3.1.1: 

табл. 3.1.1 
Наименование 

на дълбок 

сондаж 

Разрешение за водовземане Разрешен годишен 

воден обем за 

промишлени цели, 

м.куб. 

Разрешен 

годишен 

воден обем 

за битови 

цели, м.куб. 

Разрешен 

годишен 

воден обем, 

м.куб. 

Използван 

годишен 

воден 

обем,м.куб 

Съответствие 

ТК 15 No 200 014/30.07.2003г. 250 000 50 000 300 000      559,0 Да 

Р 176х No 2153 0082/23.09.2010 г. 

 

313 400 65 000 378 400 88 299,0 Да 

          3.1.1.Измервателни устройства 

Условие 8.1.5.1. – количеството на използваната вода за производствени нужди на площадката 

се определя при използване на измервателните устройства посочени в КР, като Приложение II 

4.2.2. – Схема на водоснабдителната мрежа. 

Условие 8.1.5. - изготвена е и се прилага инструкция (И 8.1.5.2.) за измерване/изчисляване и 

документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. На месечна 

основа се измерва/изчислява : 

 Консумацията на вода за производствени нужди 

 Стойността на месечна норма за ефективност при употреба на производствена вода 

Така създадената организация и начин на измерване/ изчисляване на количествата използвана 

вода за промишлени нужди, позволява  да бъде документирана информация за: 



 

Годишен доклад по околна среда за 2019г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

 

 

14 

 Годишна консумация на вода за производствени нужди  

 Стойност на годишна норма за ефективност при употреба на вода за производствени 

нужди. 

          3.1.2.Определяне на основните консуматори на вода 

Определени са процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за 

производствени нужди. Създадена е и се прилага инструкция (И 8.1.3.) за експлоатация и 

поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди, 

съгласно Условие 8.1.3. 
В изпълнение на условие 8.1.5.4. се извършва документиране на  резултатите от изпълнението 

на дейностите по поддръжка на оборудването посочено по условие 8.1.3. Резултатите се 

регистрират в ФМ 05.02.01 – работна карта за технически преглед. 

        3.1.3.Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа 

Проверките съгласно инструкцията по Условие 8.1.4 се извършват ежемесечно от представител 

на отдел поддръжка и еколог, като резултатите от проверките се документират  в чек лист и 

дневник (Ф 8.1.4). За отчетния период не са регистрирани течове. 

3.1.4.Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието 

Условие 8.1.2. – при работата на инсталацията не е констатирано превишение на количествата 

използвана вода за производствени нужди, посочени в таблица 8.1.2. на КР. Условие 8.1.5.3 – 
изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на нормите за ефективна 

употреба на вода с определените. Инструкция 8.1.5.3. изисква при констатации за надвишаване 

на нормите (на месечна база) да се предприемат коригиращи мерки. Не са констатирани 

превишавания на параметри, като годишна консумация на вода за промишлени нужди и 

стойност отчитаща ефективност при употреба на вода за производствени нужди, м3/единица 

продукт. 

Условия 8.1.6.1, 8.1.6.2 - използваните годишни водни количества за производствени нужди 

(използвана вода за „промишлено водоснабдяване“), изразени като обща годишна консумация 

и като годишна консумация на вода за производството на единица продукт са отразени в 

Таблица 3.1. В същата таблица е отбелязана и оценката на съответствието на използваните 

количества вода с определените такива в КР. 

Таблица 3.1 

Източник на вода 

Годишно 
количество, 
съгласно КР, 
m3/y 

Годишна норма за 
ефективност при употребата 
на вода за производствени 
нужди,съгласно КР 
 m3/единица продукт 

Използвано 
годишно 
количество 

Използвано 
количество за 
единица 
продукт 

Съответствие 

Дълбок сондаж ТК15 
Дълбок сондаж Р176 х 

- 10.11 m3/t  80 193 m3/y 7,732 m3/t  Да 

 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни 

количества: 

- Брой извършени проверки: 12 (ежемесечно); 
- Установени несъответствия: 1; 
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Причини за несъответствията:  

През месец  декември на 2019г. се констатира  месечно надвишение на посочената годишна 

норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди - 10,11 m3/t изпечен 

продукт. Констатираното надвишение на нормата за ефективност при употребата на вода за 

производствени нужди, отчетено на месечна база, не се счита за несъответствие поради 

спецификата на работа за този месец от годината. Основна причина за надвишение на нормата 

за ефективност при използването на вода, за посочения месец е използването на обичайно 

количество вода, но при намалено производство на изпечени керамични изделия. Временното 

спиране на инсталацията през месец декември, с цел годишна профилактика и сервиз на 

тунелните пещи, водят до производство на по-малко количество изпечени керамични изделия. 

За м.12.2019г. консумацията на вода не е намалена, поради това, че се използва вода за 

измиване и почистване на помещения, съоръжения  и инсталации, но отнесено към намалено 

производството на изпечени керамични изделия, поради временното преустановяване на 

работа. 

Предприети коригиращи действия:  

Независимо от това, че направените констатации за месечно надвишение на годишната норма 

за ефективност при използването на вода за производствени нужди не е несъответствие, 

предвид спецификата на производство и режима на работа, са предприети действия по: 

- оглед на измервателните средства (водомери, разходомери, дебитомери), отчитащи 

междинни и краина консумацияна вода за производствени нужди, с цел проверка 

пригодността им; 

- оглед на тръбопроводната система за наличие на течове във водозахранващите 

тръбопроводи; 

- анализ/проследяване на консумациите на вода (за производствени и питейно- битови нужди) 

по отдели и звена, на дневна и месечна база. 

3.2.Използване на енергия 

           3.2.1.Използване на енергия  

 Условие 8.2.1. - Консумираната електроенергия от инсталацията превишава стойността 

посочена в таблица 8.2.1. на КР No 455 - Н0 - И0 - A3/2017. 
Създадена е и се прилага на инструкция за експлоатация и поддръжка  на технологичното 

оборудване, към процесите на изпичане и репарация (И 8.2.1.1., ФМ 09.08.01), което е основен 

консуматор на електроенергия, съгласно Условие 8.2.1.1. 

     3.2.2.Измерване на електроенергията  

Условие 8.2.2.1. - Създадена е и се прилага инструкция (И 8.2.2.1) за измерване/ изчисляване и 

документиране на изразходваните количествата електроенергия, изразени, като: 

• Годишна/месечна консумация, МWh 

• Годишна норма за ефективност при употреба на електроенергия, МWh/тон изпечени 

керамични изделия 

      3.2.3. Годишна консумация на енергия и оценка на съответствието  

 Условие 8.2.2.2 – създадена е и се прилага инструкция (И 8.2.2.2.) за оценка на съответствието 

на измерените и изчислени количества консумирана електроенергия. Резултатите от оценката 
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на съответствието на консумираните количества електроенергия и с определените количества в 

КР, са отразени в Таблица 3.2. 

В изпълнение на условие 8.2.3.1., измерените/ изчислени годишни количества са докладвани 

по-долу в Таблица 3.2. 

 

Таблица 3.2. Консумация на енергия за 2019 г. при работата на инсталация за производство на 
санитарна керамика 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Годишно 
количество 
използвана 
електроенергия 
по КР, MWh/y 

Използвано 
годишно 
количество 
електроенергия,
MWh/y 

Количество 
за единица 
продукт, 
съгласно КР 
MWh/t 

изпечени 

керамични 

изделия 

Използвано 
количество 
за единица 
продукт 
MWh/t 

изпечени 

керамични 

изделия 

Съответс
твие 

Електроенергия за 

инсталация за 

производство на 

санитарна 

керамика 

- 7001.755 0.730 0.675 Да 

 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества 

електроенергия: 
Брой извършени проверки: 12 (ежемесечно); 
Установени несъответствия: 10 за периода 01.01- 31.10.2019 г 
Установени несъответствия: 1 за периода 01.11- 31.12.2019 г 
Причини за несъответствията:    

За периода 01.01.2019 – 31.10.2019г. т.е. до издаване на Решение на Директор на ИАОС No 455-

Н0-И0-А4/12.11.2019г., консумацията на електроенергия при работа на инсталацията за 

производство на санитарна керамика е посочено в приложената таблица: 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Годишно 
количество 
използвана 
електроенергия 
по КР, MWh/y 

Използвано  
количество 
електроенергия,
MWh/y 

Количество 
за единица 
продукт, 
съгласно КР 
MWh/t 

изпечени 

керамични 

изделия 

Използвано 
количество 
за единица 
продукт 
MWh/t 

изпечени 

керамични 

изделия* 

Съответс
твие 

Електроенергия за 

инсталация за 

производство на 

санитарна 

керамика 

- 6092,161 0.60686 0,666 Не 

* Произведените керамични изделия за периода 01.01.2019-31.10.2019г. са в размер на 9150,572 

тона 
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Причините за констатираните несъответствия са посочени в Годишен Доклад за 2018 г., както и в 

документите, свързани с започване на процедура по преразглеждане и актуализация на КР 455-

Н0-И0-А3/2017г. Посочената  в условие № 8.2.1 на Комплексно разрешително (KР) No 455/2013, 

изменено с решение No 455-H0-И0-А1/2015г., решение No 455-H0-И0-А2/2015г и решение No 

455-Н0-И0-А3/2017г.(КР), годишна норма за ефективност, изразена в MWh/t продукт на 

консумираната електроенергия от инсталацията по Условие No 2, попадащи в обхвата на 

Приложение No 4 на ЗООС е в размер на 0,606 MWh/ton. 

Това е норма, която е посочена в заявление за издаване на КР от 07.12.2012 г. и не е била 

променяна  до настоящия момент.  

Рока България АД има необходимост от увеличение на нормата, основно предвид настъпилите в 

последните две години промени на пазара на стоки и услуги, както и такива свързани с пазара на 

труда. 

Предприети/ планирани коригиращи действия:  
Във връзка с мотивираната необходимост от увеличение на годишната норма за ефективност 

при употребата на електроенергия, изразена в MW/t изпечен продукт, фирмата е изготвила и 

предоставила с: 
- Писмо с изх.No74/05.10.2018г. (вх.No ДО-166/08.10.2018г) до РИОСВ – Шумен -информация 

за промени в работата на инсталацията 

- Писмо изх.No85/08.11.2018г.( с копие до ИАОС и РИОСВ- Шумен) до МОСВ -информация за 

планирана промяна, във формата на приложение 5 от Наредбата за реда и издаване на 

комплексни разрешителни; 

- Писмо с изх.No 19/11.02.2019г. до ИАОС – информация свързана с започване на процедура 

по преразглеждане и при необходимост актуализация на КР455/2013, във формата на 

Приложение 6 от Наредбата за реда и издаване на комплексни разрешителни (на основание 

на становище на МОСВ, с изх.No 26-00-643/07.12.2018г.). 

- Писмо с изх.No 49/30.04.2019г. до ИАОС – относно необходимост от информация за статуса 

на започната от нас процедура по преразглеждане и актуализация на КР No 455/2013г. 

- Писмо с изх.No 89/18.09.2019г. до ИАОС – относно открито преразглеждане на КР 455-

А3/2017г. 

Започнатата през 2018г. процедурата по преразглеждане и актуализация на КР 455-А3/2017 е 

финализирана, чрез издаване на Решение на Директор на ИАОС No 455-Н0-И0-А4/12.11.2019г. 

Посочената актуализация включва промени в условия 8.2.1, свързани с увеличение на годишната 

норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/t изпечени керамични изделия 

от 0, 60686  MWh/ton на 0,730  MWh/ton. 

За периода 01.11.2019 – 31.12.2019г. т.е. при издаване на Решение на Директор на ИАОС No 455-

Н0-И0-А4/12.11.2019г., консумацията на електроенергия при работа на инсталацията за 

производство на санитарна керамика е посочено в приложената таблица: 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Годишно 
количество 
използвана 
електроенергия 
по КР, MWh/y 

Използвано 
годишно 
количество 
електроенергия,
MWh/y 

Количество 
за единица 
продукт, 
съгласно КР 
MWh/t 

изпечени 

керамични 

Използвано 
количество 
за единица 
продукт 
MWh/t 

изпечени 

керамични 

Съответс
твие 
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изделия изделия 

Електроенергия за 

инсталация за 

производство на 

санитарна 

керамика 

- 909,594 0.730 0.745 Не 

* Произведените керамични изделия за периода 01.11.2019-31.12.2019г. са в размер на 1221,130 

тона 

В рамките на посочения период е  налична една констатация за месечно превишение на 

годишна норма за ефективност, свързана с консумацията на електроенергия. 

Надвишение на консумацията на електроенергия е  отчетен единствено за месец 

декември/2019г.  

Основна причина за завишената месечна консумация на електроенергия, изразена в MWh/t 

изпечени керамични изделия  е: 

• Консумация на електроенергия от водогреини котли и други консуматори. В последния 

месец на годината се извършва планирано спиране на пещите и временно преустановяване на 

производството, с цел сервиз и регулярна годишна  поддръжка на съоръженията и машините. В 

първия месец на следващата година се предприемат дейности по възстановяване на 

производството на керамични изделия. В периода на спряно производство консумацията на 

електроенергия не се преустановява или редуцира съществено  поради, реализация на редица 

планирани дейности по поддръжка и сервиз, свързани с неминуема консумация на 

електрически ток. 

Консумацията на електроенергия от водогрейните котли не се влияе от  временно спиране на 

пещите, предвид това, че е необходимо винаги да бъде налична топла вода и отопление. 

Отопление на помещенията се осъществява с цел превенция от замръзване, а осигуряването на 

топла вода за битови помещения и възли е задължително (макар и при временно спряно 

производство) предвид непрекъснато наличие на работещи във фирмата през целия период 

(вкл. периода на временно спиране/стартиране на част от инсталацията ). 

В този зимен отоплителен период  е осезателно завишено  количеството на използвана  

електроенергия  за отопление на производствени, административни  и битови помещения.  

• Намалено  количество на произведен готов продукт.  
Пускане и спиране на такъв род съоръжения, каквито са тунелните пещи, технически и 

експлоатационно изискват време т.е. при спиране на пещите консумацията на 

гориво/електроенергия постепенно се намалява/увеличава (температурен режим, които не 

позволява изпичане на изделия). 

Поради естеството на керамичното производство (непрекъснато работещи тунелни пещи) е 

наложително поне един път годишно да бъде преустановяван производствения процес, за да 

бъдат реализирани дейности по профилактика, сервиз и ремонт. За месец януари и декември  

производството на керамични изделия е винаги осезаемо по-ниско от нивата на производство 

на изпечени керамични изделия през останалите месеци от календарната година.    

Консумацията на електроенергия обаче не се редуцира съразмерно и пропорционално  с 

намаляване на количеството изпечен готов продукт, защото процесите по сушене на изделия в 

сушилни , използване на топла вода в отдели за измиване на съоръжения, репарация на вече 

изпечени изделия, осветление на помещения, извършване на ремонтни дейности, ползване на 
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санитарни и битови помещение, подържане в действие работата на Локалните пречиствателни 

съоръжения и други процеси малко или много свързани с консумация на електроенергия, 

продължават и след преустановяване на производството на керамични изделия. Математически 

това води до калкулиране на изкуствено завишено количество използвана електроенергия, за 

тон изпечен керамичен продукт.  

Предприети/ планирани коригиращи действия:   
Отчитайки спецификата на производство и начина на работа на съоръженията (тунелни пещи), 

както и след направен преглед на наличната информация и статистика  за минал период е 

направена преценка, че в този случай не се налагат корективни действия. Свидетелство и 

потвърждение на този анализ е направена  съпоставка на консумациите на електроенергия по 

консуматори,  процеси и отдели, спрямо предходни месеци/години. Порядъкът на 

консумацията, изразен MWh/t и MWh/мес е съпоставим.  

 

            Условие 8.2.2.3 – резултатите от  изпълнението на инструкцията за експлоатация и  поддръжка на 

технологичното оборудване към процес изпичане и репарация се документират  за всяка 

работна смяна в работна карта на дежурен пещи (ФМ 09.08.01).  

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

         3.3.1.Употреба 

 Условие 8.3.1.1 – Употребените количества суровини, спомагателни материали и горива са 

отразени в Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3. 

 

Таблица 3.3.1 

Суровини 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 
t/y  

Количество за 
единица 
продукт, 
съгласно КР 
t/t изпечени 

керамични 

изделия 

Употребено 
годишно 
количество 
t/y  

Количество за 
единица продукт 
 
t/t изпечени 

керамични 

изделия 

Съответствие 

Каолин - 0.435  3518,580 0.339  Да 

Глина - 0.430   3429,841 0.331  Да 

Натриев 

силикат 
- 0.0014  9,763 0.0009 

Да 

Водно стъкло - 0.0020  12,320 0.00119 
Да 

Актицид - 0.00045  4,6 0.00044 
Да 

Калцинирана 

сода 
- 0.00013 0,823 0.000079 

Да 
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Таблица 3.3.2 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 
t/y  

Количество за 
единица 
продукт, 
съгласно КР 
t/t изпечени 

керамични 

изделия 

 
Употребено 
годишно 
количество 
t/y  
 

Количество за 
единица продукт 
t/t изпечени 

керамични 

изделия 

Съответствие 

Еластомер - 0.000068   0,347 0.000033 Да 

Епоксидна 

смола 
- 0.00002   0.000 0.000000   Да 

IPIHERM  смоли - 0.000275   1,550 0.000149  Да 

GS смоли - 0.000012   0,0925 0.000009   Да 

EPOLAM смоли - 
0.000174   

 
1,513 

 

0.000146 

 

Да 

EPOPAST смоли - 0,000122  

 

0,676 

 

0.000065  Да 

 
Таблица 3.3.3 

Горива 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 
Nm3/y 

Количество за 
единица 
продукт, 
съгласно КР, 
Nm3/t 

изпечени 

керамични 

изделия 

Употребено 
годишно 
количество 
Nm3/y 

Количество за 
единица продукт 
 
Nm3/t изпечени 

керамични 

изделия 

Съответствие 

Природен газ - 508.36 4718 289,00 454,919 Да 

       3.3.2.Измерване 

Условие 8.3.2.1 – създадена е и се прилага инструкция (И 8.3.2.1.), регламентираща реда и 

начина за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, 

спомагателни материали и горива, изразени като: 

 Стойности на годишни норми за ефективност , t/t и Nm3/t 

 Годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива,  t/y и Nm3/y 
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3.3.3.Оценка на съответствието на употребените количества суровини, 

спомагателни материали и горива 

 Условие 8.3.2.2. – прилага се писмена инструкция за оценка на съответствието на стойностите 

на норми за ефективност на използваните суровини на месечна и годишна основа. За отчетния 

период  не се констатира несъответствие по отношение на годишните  норми за ефективност на 

използвани суровини, спомагателни материали и горива. 

Условие 8.3.3.1 - В Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 е отразена оценката на съответствието на 

изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употреба на суровини, 

спомагателни материали и горива, с нормите определени в КР.  

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества 

използвани суровини с определените такива в условията на КР: 

- Брой извършени проверки за суровини : 12 (ежемесечно); 
- Установени несъответствия: 1; 

- Причини за несъответствията:  
За месец януари на 2019г., на месечна база се констатира надвишение на годишната норма за 

ефективност при използване на  каолин, глина, актицид и калцинирана сода. Надвишението не 

се регистрира като несъответствие поради, спецификата на работния режим за първия месец от 

годината. Поради временно преустановената работа на тунелните пещи (от 10.12.2018 до 

05.01.2019 г.) количеството на произведени изпечени керамични изделия е по- ниско от 

регулярното месечно производство. В отдел Масоподготовка се извършва изготвяне на 

керамична маса, в обичайните  размери поради необходимост от влизане в нормален режим на 

работа. Такъв род надвишения на нормите за ефективност се констатира единствено за първия и 

последен месец на годината, отчитайки започването на производство и временното 

преустановяване на дейността на инсталацията.  

- Предприети/ планирани коригиращи действия:  не  

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества 

използвани  спомагателни материали  с определените такива в условията на КР: 

- Брой извършени проверки: 2 (полугодие); 
- Установени несъответствия: няма 

- Причини за несъответствията:  -  ; 
- Предприети/ планирани коригиращи действия: не. 

 
Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества 

използвани горива с определените такива в условията на КР: 

- Брой извършени проверки  : 12 (ежемесечно); 
- Установени несъответствия: 1; 

- Причини за несъответствията:  

В рамките на отчетния период е  налична една констатация за месечно превишение на годишна 

норма за ефективност, свързана с консумацията на природен газ. 

Надвишение на консумацията на природен газ е  отчетен единствено  за месец януари/2019г.  

Основна причина за завишената месечна консумация на природен газ, изразена в Nm3/t 

изпечени керамични изделия  е: 

• Възстановяване работата на тунелните пещи 
Пускането на  тунелните пещи (м. януари) се извършва плавно, като до достигане на нормални 

технологични параметри (температура), не се извършва изпичане на изделия т.е. при стартиране 
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работата на тунелните пещи се консумира природен газ, но не се изпичат керамични изделия. 

Спирането на тунелните пещи (м.декември) се извършва поетапно и поради непрекъснато 

намаляване на температурата в горивните секции на пеща, изпичане на керамични изделия не 

се извършва. Пускане и спиране на такъв род съоръжения, каквито са тунелните пещи, 

технически и експлоатационно изискват време т.е. до достигане на необходимата за изпичане 

на керамиката температура на пещите, консумацията на природен газ постепенно  се 

увеличава(температурен режим, които не позволява изпичане на изделия) до достигане на 

постоянни температурни режими. 

Предприети/ планирани коригиращи действия:   
Отчитайки спецификата на производство и начина на работа на съоръженията (тунелни пещи), 

както и след направен преглед на наличната информация и статистика  за минал период е 

направена преценка, че в този случай не се налагат корективни действия. Свидетелство и 

потвърждение на този анализ е направена  съпоставка на консумациите на природен газ по 

консуматори,  процеси и отдели, спрямо предходни месеци/години. Порядъкът на консумацията 

на природен газ , изразен в Nm3/t и Nm3/мес е съпоставим.  

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

 Условие 8.3.4.1. – за всички химични вещества и смеси, които се използват на територията на 

площадката са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ), предоставени от 

производител и/или доставчик. 

 Условие 8.3.4.1.1 – на площадката се съхраняват ИЛБ на всички използвани /съхранявани 

опасни вещества и смеси. Поддържа се и се съхранява  картотека на ИЛБ, както и актуален 

списък на доставчици (фирма, лице за контакт, тел., e – mail) на тези вещества. Актуалните 

версии на ИЛБ са налични, в електронен вариант във фирмена електронна база данни, с общ 

фирмен достъп. Хартиен екземпляр е наличен на всички работни места, където се извършва 

употреба на веществата, в това число и в складовете за тяхното съхранение.  При поискване от 

контролните органи, се предоставят копия от ИЛБ на съхраняваните суровини, спомагателни 

материали и горива. 

Условие 8.3.4.1.2 – химичните вещества и смеси се съхраняват, съгласно изискванията посочени 

в ИЛБ (раздел 7).  

Условие 8.3.4.2 – при издаване на КР е предоставен актуален план (Приложение II.4.3.1.)  на 

площадката, в който са обозначени местата за съхранение на всички опасни химични вещества, 

като суровини, спомагателни материали и горива. За отчетния период актуализиран план е 

предоставен на РИОСВ - Шумен  с писмо изх.Nо 43/ 05.04.2019г.  

 Условие 8.3.4.2.1 – за реализираната планираната  промяна на място за съхранение на опасни 

суровини, спомагателни материали и горива фирмата предоставя в РИОСВ актуализация на 

посочения в условие 8.3.4.2 план, в срок един месец преди осъществяване на промяната. В 

рамките на 2019г. не е извършвана промяна в разположението на площадките за съхранение на 

опасни химични вещества, а в актуализирания план е детаилизирано разположението на 

бутилки пропан- бутан. 

Условие 8.3.5.1 – създадена е и се изпълнява инструкция (И 8.3.5.1) за проверка на 

съответствието на съоръженията и площадките за съхранение  с изискванията за съхранение на 

химични вещества (посочени от производител/доставчик) и условията на разрешителното. Тази 

инструкция регламентира и начина за документиране на периодичните проверки и 

поддръжката на складовете /местата/съоръженията за съхранение. Налични са цветни схеми за 
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съвместимост на съхранение на опасни химични вещества, в зависимост от категорията им на 

опасност съгласно ЗЗВВХВС. 

Всички течни суровини се съхраняват при използване на  съдове за съхранение при разливи 

(метални или пластмасови каптажни вани и циментови заграждения). 

На основание на предварително изготвен годишен график за проверка състоянието на 

складовете и при използване на контролен лист за проверка, се оценява съответствие на 

изискванията към складовите помещение и реалното им  състояние (подреденост, обозначение, 

опаковка, маркировка, наличие на комплекти за разливи и разпилявания и др.) 

В изпълнение на условие 8.3.5.1 проверките за съответствие по отношение на съхранение на 

суровини и материали се документира в контролен лист Ф 8.3.5.1. 

Проверка за съответствие по отношение на експлоатационни изисквания се извършва в 

изпълнение на РИОС 03.02  и Контролен лист за проверка на складове. 

През отчетния период са реализирани всички планирани проверки на места на съхранение на 

опасни вещества и смеси - склад масла и греси, два склада за пакетирани спомагателни 

метериали, склад резервни части и склад акрилно производство.  
Условие 8.3.6.1: 

 проверките, които са свързани с оценка на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на суровини с експлоатационните изисквания са: 

Брой на извършените проверки: 23 бр. (всеки склад се проверява не по- малко от един път  на 6 

месеца) 

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

Предприети коригиращи действия: не 

   4. Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 
PRTR 

В Таблица 1 към Приложение № 1 е докладвана информация за емисиите на замърсители  по 

ЕРЕВВ и PRTR. 

Резултатите от изчисленията на емисиите във въздуха ( кг/год) са извършени на база измерени 

стойности на замърсители  от акредитирана лаборатория и са представени в Приложение № 5 

на настоящия доклад.  

Резултатите от изчисленията на емисиите в отпадъчните води ( кг/год), извършени на база 

резултатите от реализиран собствен и контролен мониторинг,  са представени в Приложение № 
6 от настоящия доклад.  

Не са установени стойности, превишаващи емисионните прагове, посочени в Регламент № 

166/2006. 

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

  4.2.1.Контрол на пречиствателното оборудване 

 Условие 9.1.1  - В изпълнение на условията на КР, във фирмата се експлоатират: 

 два хартиени филтър към кабини (с изпускащо устройство АК1 и АК2) за нанасяне на 

смола в цех акрилно производство 
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 Патронен филтър към изпускащо устройство VK7 - Локална всмукателна инсталация – 

помещение за междинно съхранение и дозиране на гипс; 

 Патронен филтър към изпускащо устройство VK8 - Локална всмукателна инсталация – 

барабанно отделение. 

Условие 9.1.1.1 - Изготвена е документация, свързана с определяне на контролирани параметри 

на пречиствателните съоръжения, оптимална стойност на контролирания параметър, честота на 

мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. 

 Условие 9.1.1.2 - за отчетния период не е извършвана актуализация на документацията, поради 

актуалност на същата. 

Дейността по съблюдаване на контролираните параметри се документира (седмично или 

месечно) в Дневник 9.1.1.2. и се съхранява от ръководители на отдели Акрилно производство, 

Моделно- гипсов и Масоподготовка. 

Условие 9.1.1.3 -  Създадена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на 

оптимален режим на всяко пречиствателно съоръжения, в която са фиксирани контролираните 

параметри съгласно КР, стойностите при оптимален режим на работа и съответните честота и 

оборудване за мониторинг. 

Условие 9.1.1.4 – не са налични паспортни данни на пречиствателните съоръжения. 

Условие 9.1.2.1 – създадена е и се прилага писмена инструкция (И9.1.2.1.) за периодична оценка 

на съответствието на констатираните стойности с оптималните такива. Пречиствателните 

съоръжения се експлоатират и поддържат в съответствие с изискванията. 

Условие 9.3.1 и 9.3.2 - резултатите от проверките на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в 

условията на КР се документират и съхраняват в изготвен за целта Дневник 9.1.1.2. 

 Условие 9.1.3.3 - пречиствателните съоръжения се експлоатират и поддържат в съответствие с 

изискванията. За отчетния период  се констатират: 

• За два хартиени филтър към кабини (с изпускащо устройство АК1 и АК2) за нанасяне на смола 

в цех акрилно производство 

Брой на извършените проверки:  48 бр.  

(за всеки един от двата филтъра; в началото на всяка нова работна седмица) 

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

Предприети коригиращи действия: не 

• Патронен филтър към изпускащо устройство VK7 

Брой на извършените проверки:  12 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

Предприети коригиращи действия: не 

• Патронен филтър към изпускащо устройство VK8 

Брой на извършените проверки:  23 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

Предприети коригиращи действия: не 

              4.2.2.Интензивно миришещи вещества 

Условие 9.4.1. и 9.4.2 - няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, 

извършвани на площадката. 
Условия 9.4.3 – изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на мерките за 

предодвратяване и намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества (ИМВ). След 
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фирмена оценка е изготвен списък на потенциалните източници на ИМВ и са определени мерки 

за тяхното предодвратяване/минимизиране. В контролен лист за оценка изпълнението на 

мерките (Ф 9.6.2.3.) се документира, извършването на периодичната оценка (контролния лист се 

попълва на месечна основа): 

Брой на извършените проверки:  12 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

Предприети коригиращи действия: не 

           4.2.3.Неорганизирани емисии 

Условие 9.3.1. – всички емисии на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух, 

организирано през изпускащи устройства (ИУ). 

 Условие 9.3.2. – създадена е и се прилага инструкция (И 9.3.2.) за периодична оценка на 

наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините и 

предприемане на коригиращи действия. Записите за извършена оценка за наличието на 

източници на неорганизирани емисии се съхраняват в ОУК. Извършената, на месечна база 

оценка се регистрира в чрез използване на протокол (Ф 9.3.2.) за периодична проверка на 

източниците на неорганизирани емисии:  

Брой на извършените проверки:  12 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

Предприети коригиращи действия: не 

 Условие 9.3.3 - изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.  
 Условие 9.3.4. – след извършен вътрешно фирмен анализ на потенциалните източниците на 

неорганизирани емисии са определени възможни мерки  за ограничаване на емисиите на 

прахообразни вещества: оросяване на открити площадки и терени, съобразяване на товаро- 

разтоварните дейности и тези свързани с транспорт на прахообразни вещества с атмосферните 

условия, лимитирана скорост на движение на територията на фирмата, избор на 

специализирани камиони за транспорт, почистване на празните площадки за съхранение на 

насипни суровини, количествени ограничения при съхраняване на насипни отпадъци на открито 

и др.   

4.2.4.Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници 

Условие 9.2.1,  9.2.2. и 9.2.3. -  извършва собствен периодичен мониторинг на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници съгласно 

поставените изисквания в Таблици 9.6.1.1, 9.6.1.2, 9.6.1.3, 9.6.1.4. и 9.6.1.4. Резултатите от 

собствения мониторинг на емисии от точкови източници са отчетени в Таблица № 2 от 

Приложение № 1 на настоящия ГДОС. Не са констатирани несъответствия свързани с 

превишаване на дебита на технологичните и вентилационни газове на всички организирани 

източници. 

Условие 9.2.4 – техническите характеристики и начина на работа на тунелната пещ, позволява 

работа само на един от дублираните ИУ към втори комин (К2 и NK2), съответно на стара и нова 

тунелна пещ: К 2.1/К 2.2. и NК 2.1. /NK 2.2. За 2019г. са работещи само ИУ  К 2.2 и NK 2.1. 

Условие 9.2.5 – създадена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

измерените стойности с определените в КР норми (И 9.2.5.) 
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Измерените стойности на контролираните параметри се попълват в формуляр за оценка на 

съответствието Ф 5.7.1. и при констатации на несъответствие се предприемат и документират 

предприетите корективни мерки. Протоколите от измерване се регистрират в дневник за 

документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на съответствие. 

Условия 9.5.1. - емисиите на отпадъчни газове от площадката не водят до нарушаване на 

нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух  - не са констатирани 

превишение на нормите посочени с КР, не са получавани сигнали от заинтересовани страни, не 

сме били информирани за случай на надвишение на норми, в резултат на контролен мониторинг 

за чистота на атмосферен въздух. 
Условия 9.6.1.1. – за 2019г. са реализирани собствени периодични измервания (СПИ) на емисии 

на вредни вещества за   ИУ - АК1, АК2, АК3.1, АК5.1, АК6 , посочени в таблица 9.2.3. и за ИУ VK7 и 

VK8, посочени в таблица 9.2.1-3. За 2019г. са реализирани СПИ на всички посочени в таблица 

9.2.1-1, таблица 9.2.1-2 и таблица 9.2.2 с изключение на: 

1/ ИУ NK 1, NK 2.1, NK 3, NK 4 към Тунелна пещ (нова) 

2/ ИУ S6 към сушилна 6, 

поради временно преустановяване дейността (30.04.2019г.) на тунелна пещ (нова) и сушилна 6, 

чието действие е пряко свързано  с дейността на нова тунелна пещ.  

Изготвен е   доклад за резултати от извършени собствени периодични измервания на емисии на 

отпадъчни газове, който заедно с протоколите от пробоотбор и измерване са предоставени на 

РИОСВ – Шумен с писмо с No93/14.10.2019г. Докладът е приет с писмо No ОЧВ-03-49/ 

22.10.2019г. на директор на РИОСВ. Спазват се регламентираните в мониторингов план за СПИ 

(съгласуван и одобрен от РИОСВ-Шумен с писмо Nо3164/22.06.2015г.) срокове за извършване на 

собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества. 

Условия 9.6.1.1.1. за отчетния период е извършена актуализация на КР 455-А3/2017г. Поради 

направени допълнения в условие 9.2.2, касаещи изпускащи уствойства с No В1, В2, В3, В4, В5 е 

извършена актуализация на План за собствен мониторинг на емисии в атмосферата. Същият е 

предоставен на РИОСВ – Шумен, с писмо с No 100/26.11.19г., при спазване на посочения в КР 

срок. Планът в приет от РИОСВ без забележки, за което е получено писмо с NoOA-3804-

3/11.12.2019г.  

Условия 9.6.1.2. – собствените периодични измервания, извършени за 2019 г. са възложени на 

акредитирани лаборатории за изпитване - Пехливанов Инжинеринг ООД и Лаборатория за 

изпитване и калибриране «Липгеи», които задължително измерват (и посочват в т.B на 

протоколите от измерване) параметри на газови потоци и атмосферния въздух, посочени в 

Наредба 6 / 1999г. Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN/IEC 17025: 2006. 

Условия 9.6.1.3. Определени са количествата в атмосферния въздух по Допълнение 4 на 

Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ  на замърсителите (кг/y): 

 
Код Докладване на замърсител Метод за докладване, кг/год 

2 Въглероден моноксид (CO) М 

3 Въглероден диоксид (CO2) С 

8 Азотни оксиди (NOx/NO2) М 

21 Живак и съединенията му (изразени като Hg) (8) М 

22 Никел и съединенията му (изразени като Ni) (8) М 

23 Олово и съединенията му (изразени като Pb) (8) М 

76 Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като общ C или ХПК/3) М 
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80 Хлор и негови неорганични съединения (изразен като HCl) М 

84 Флуор и негови неорганични съединения (изразен като HF) М 

86 Вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10) М 

 
Условия 9.6.2.6 - Количествата са посочени в таблица 1 на Приложение 1 – всички количества са 

под прага за докладване на замърсителите по ЕРИПЗ. 

Създадена е и се спазва писмена инструкция  (И 9.6.1.3.) за изчисляване на замърсителите, които 

се докладват в рамките на ЕРИПЗ. За 2019г. е извършено докладване на замърсителите в ЕРИПЗ. 

Условия 9.6.2.1 - резултатите от мониторинга на емисии на вредни вещества в отпадъчните 

газове се документират в Дневник 9.2.5, като се поддържа в актуален статус и мониторингов 

план за емисии на вредни вещества във въздуха, които носи информация за: 

• Изпускащо устройство (комин), източник на отпадъчни газове 

• Хронология на датите на извършени измервания на емисии на вредни вещества във 

въздуха 

• Оценка на съответствие с честота за мониторинг 

Условия 9.6.2.2. – документират се и се съхраняват в ОУК, информация за всички вещества и 

техните количества, свързани с прилагане на ЕРИПЗ (калкулации, протоколи от изпитване, 

изчисления , допълнителни справки и данни) 

Условие 9.6.2.3. – виж Условие 9.6.2.1 
Условие 9.6.2.4. – изготвен е дневник (Ф 9.6.2.4), в които се документират оплаквания за 

миризми в резултат на производствена дейност извършвана на площадката. Записи се 

извършват ежемесечно (липсата на сигнали се отразява), като за отчетния период са налични 12 

бр. записа за „липса на оплаквания” за съответния месец. 

Условие 9.6.2.5. – извършва се документиране и съхраняване на резултатите от оценка на 

съответствието , както при сравнение на измерени показатели с норми, така и по отношение на 

спазване на честота на измерването, при спазване на процедура ПОС 06 „Управление на 

качеството на атмосферния въздух”. За 2019 г. не са констатирани несъответствие на измерените 

стойности на контролираните показатели с определените в КР, както и неспазване на честотата 

на извършване на измерванията (веднъж на две години). Всички резултати са посочени в 

Таблица 2. 
Условие 9.6.2.6 – виж условие 9.6.1.3. 
Условие 9.6.2.7 – в Таблица 9.6.2.7 са докладвани стойностите на емитираните замърсители във 

въздуха за производството на единица продукт, за всяко от изпускано вредно вещество от 

инсталацията посочена в условие 2 и попадащи в обхвата на приложение 4 от ЗООС. 

      Таблица 9.6.2.7. Емитирани количества на замърсители в атмосферния въздух за единица продукт  

Показател Мерна единица Емитирани 
количества* 

Въглероден моноксид (CO) кг/т изпечени керамични изделия 0,000 
Въглероден диоксид (CO2)** кг/т изпечени керамични изделия 0,896 
Азотни оксиди (NOx/NO2) кг/т изпечени керамични изделия 0.604 
Серни оксиди (SOx/SO2) кг/т изпечени керамични изделия 0.000 
Живак и съединенията му (изразени като Hg)  кг/т изпечени керамични изделия 1.930.10-4 
Никел и съединенията му (изразени като Ni) кг/т изпечени керамични изделия 2,752.10-4 
Олово и съединенията му (изразени като Pb)  кг/т изпечени керамични изделия 2.987.10-4 
Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като общ C или ХПК/3) кг/т изпечени керамични изделия 1,921 
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Хлор и негови неорганични съединения (изразен като HCl) кг/т изпечени керамични изделия 0,000 
Флуор и негови неорганични съединения (изразен като HF) кг/т изпечени керамични изделия 5.646. 10-3 
Вещество под формата на малки твърди или течни частици 

(PM10) 

кг/т изпечени керамични изделия 
0,559 

*Kоличество изпечени керамични изделия (10 371.702  т/y) в отчетния период 

** Годишно количество верифицирани парникови газове – 9 296,0  tCO2 

Във връзка с изискванията посочени в чл.21, ал.7, т.1-10 от НАРЕДБА за ограничаване на 

емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации, 

обн., ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г. (Наредбата) прилагаме в настоящия 

доклад  информация, касаеща четири броя средни горивни инсталации (СГИ). 

 

1/По смисъла на СГИ (т.35 от § 1 на Закон за чистотата на атмосферния въздух) на територията на 

производствената площадка на Рока България АД това са следните горивни инсталации: 

  

Изпускащо 

устройство 

(комин) 

№ 

Източник 

на 

отпадъчни 

газове 

Максимален 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Мощност 

(MW) 

Пречиства-

телно 

съоръжение 

Вид на 

горивото 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 

B1 
Водогреен 

котел № 1 
3000 1,7 - 

природен 

газ 
8 

B2 
Водогреен 

котел № 2 
3000 1,7 - 

природен 

газ 
8 

B3 
Водогреен 

котел № 3 
3000 1,7 - 

природен 

газ 
8 

B4 
Водогреен 

котел № 4 
4500 1,7 - 

природен 

газ 
8 

Останалите горивни инсталации (посочени в т.3 на заявление за издаване на КР, както и 

разрешително за емисии на парникови газове No 172/2013), не са в обхвата на цитираната 

наредба поради това, че: 

• тяхната номиналната входяща топлинна  мощност е по- малка от 1МW 

• са инсталации, който отговарят на условията посочени в т.4 на чл.3 от Наредбата 

2/ СГИ са водогрейни котли с номинална входяща топлинна мощност по- голяма от 1 МW 

3/ Водогрейните котли използват гориво – природен газ 

4/ Експлоатацията на СГИ е започнала преди 20.12.2018г. и свидетелство за това е  че посочените 

горивни инсталации са изброени в условие 4 на издадено КР No 455/30.04.2013г., като: 

Таблица 4.2. 

№ Инсталации, извън обхвата на Приложение № 4 от ЗООС Капацитет 

1. 

Горивна инсталация  

- Водогреен котел № 1; 

- Водогреен котел № 2; 

- Водогреен котел № 3; 

- Водогреен котел № 4; 

- Водогреен котел № 5; 

 

1,7 МW 

1,7 МW 

1,7 МW 

1,7 МW 

0,8 МW 

 

5/ Водогрейните котли се използват за реализираната от Рока България АД дейност – 

производство на керамични продукти, с код по NACE 2342 (посочен въз основата на 

класификацията на NACE, rev.2) 

6/ Експлоатационните часове (моточас/година) на СГИ се измерват на основание на монтирани 
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броячи, отчитащи времето за работа на горелките, на всеки от водогрейните котли. Фирмата 

разполага с два броя котелни отделения с по два водогрейни котли. Очакваният брой 

експлоатационни часовe, годишно ще са в размера и порядъка  отчетен за 2019г. (колона 5 на 

приложена по долу таблица). Предвид отчетеното средно работно натоварване за 2018г. от   

50,6 %, а за 2019г. от  42,84% се очаква средното работно натоварване на СГИ да бъде в порядъка 

около 50,0 % . 

7/ Рока България АД за посочените СГИ няма да се възползва от дерогацията /дерогации, 

съгласно чл.9 или чл.16 от Наредбата 

8/ Стационарните СГИ са притежание на Рока България АД, с ЕИК 837066162 и с адрес на 

инсталацията: 9930 гр. Каспичан, ул.Мадарски конник No 48 

9/ Общите годишни емисии (по смисъла на т.14 от § 1 на Закон за чистотата на атмосферния 

въздух) на  SO2, NOx, прах и CO, за всеки от четири броя водогреини котли са посочени в 

Приложение 6 на ГДОС и в приложената таблица: 

 

 
*СПИ - собствени периодични измервания , последно  реализирани през м.08/ 2019г 

 В допълнение: 

• Емисиите на SO2 (серен диоксид) са определени на основание на измерени емисии на SОх (серни оксиди). 

Измерване на показател на SОх е на основание КР 455/2013 и одобрен и съгласуван План за мониторинг на 

емисии във въздуха 

• Емисии на прах не са измервани поради липса на изискване за измерване на този показател по фирмен  

План за мониторинг на емисии , както и в изпълнение на т.3а от част 1 на приложение 2 на Наредбата 

• Измерените нива на показател NOx са по- ниски от НДЕ (250,0 mg/Nm3) за замърсител NOx ( посочена в 

част 1, таблица 1 на приложение 1 от наредбата).  

 

10/ В хода на измерванията по План за собствен мониторинг на емисии във въздуха, 

концентрацията на СО в емисиите на всяко от СГИ е 0,0 mg/Nm3. Протоколи от изпитване на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух (респ. показател СО) от неподвижни 

източници (посочените СГИ, в обхвата на Наредбата) с No 1542.Р6, 1542.Р9, 1542.Р7 и 1542.Р8 / 

30.08.2019г. са предоставени на РИОСВ –Шумен с наше писмо с изх.No 93/14.10.2019г. 

 4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, се 

извършва при спазване на условията в КР. Притежаваното от фирмата разрешение за ползване 

на воден обект No 2315 0001/21.4.2009 г. е прекратено с Решение 1135/25.06.2013 г на Директор 

на БДЧР – Варна. 
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1 Водогреен котел No 1 B1 2313 6476 0 0,00 107,3 1607,695 0 0

2 Водогреен котел No 2 B2 2284 3677 0 0,00 106,0 890,216 0 0

3 Водогреен котел No 3 B3 2299 743 0 0,00 136,66 233,437 0 0

4 Водогреен котел No 4 B4 2454 3293 0 0,00 154,0 1244,477 0 0
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4.3.1.Контрол на пречиствателните съоръжения (условие 10) 

За заустване на отпадъчни води в повърхностни води фирмата представя в БДЧР до 31 

януари на текущата година Декларация по чл. 194б от Закона за водите. За 2019г . посочените 

декларации са предоставени с писмо с изх.No 03/ 09.01.2020г. Таксата е заплатена от фирмата, 

съгласно разпоредбите на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване. Фирмата няма дължими такси за минал период. 

 

Производствени отпадъчни води (условие 10.1) 

 Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води, 

съгласно Условие 10.1.1.1: 

- Събирателен резервоар –Е 01 
- Танк за смесване на  на вход –Е 02 
- Утаител – Е 03 
- Утаител – Е 04 
- Утаител – Е 05 
- Танк за съхранение на флокулант – Е 07 
- Танк за съхранение на коагулант – Е 10 
- Лентова филтър преса –E08 

Условие 10.1.1.2 – за всяко пречиствателно съоръжение са определени : 

- Контролирани параметри 

- Оптимална стойност на контролирания параметър 

- Честота на мониторинг 

- Вид на оборудването за мониторинг 

Изготвената документация по условия 10.1.1.2 е предоставена на РИОСВ – Шумен с писмо с 

изх.No 116/ 09.09.2013 г. Актуализация на документацията не е извършвана, а контролните 

параметри и техните оптимални стойности са непроменени и актуални. 

Условие 10.1.1.3 – създадена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните 

стойности, осигуряващи оптимален работен режим. 
Условие 10.1.1.4 – извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения в 

съответствие с определената честота – ежедневно, за всяко едно съоръжение. 
Условие 10.1.1.5.1 – създадена е и се прилага инструкция за  периодична оценка на 

съответствието (И 10.1.1.5.1) на измерените стойности на контролираните параметри за всяко 

съоръжение с определените оптимални такива. Оценката се извършва ежедневно и се 

документира в Ф10.1.1.6.1. Дневник за отчитане на оптималните стойности на технологичните 

параметри на пречиствателните съоръжения на ЛПСПОВ. 

Условие 10.1.1.5.2 – създадена е и се прилага инструкция (10.1.1.5.2.) за периодична проверка и 

поддръжка на съоръженията в ЛПСПОВ. Периодичните проверки се документират в ФОС 03.01  - 

Дневник за отчитане на техническото състояние на ЛПСПОВ. 
Условие 10.1.1.6.1 – документацията,  изготвена като Приложение 10.1.1.2 е част от системата за 

контрол изпълненията на условията на КР и тя се съхранява в отдел УК. Информацията е 

предоставяна на РИОСВ - Шумен в хода на извършвана проверка. 
Условие 10.1.1.6.2 – мониторинг на контролираните параметри и оценката за съответствие  се 

документира в Ф10.1.1.6.1. Дневник за отчитане на оптималните стойности на технологичните 

параметри на пречиствателните съоръжения на ЛПСПОВ. Дневникът се съхранява в отдел УК. 
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Условие 10.1.1.6.3 – извършва се проверка за съответствие, всеки път при запис на измерена 

стойност на контролиран показател. Честотата на измерване на показателите за всяко едно от 

съоръженията в ЛПСПОВ се извършва ежедневно (в рамките на дневната смяна), с честота : 

- На всеки 2 часа за Е01, 03, 04, 05, 07, 10 
- Еднократно на смяна за Е02 
- При работа на съоръжението за Е08 

За отчетния период  се констатират : 

За Е01, Е03, Е04, Е05, Е07: 

- Брой на извършените проверки:  2380 бр. ( на всеки 2 часа) 

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

За Е02: 
- Брой на извършените проверки:   358 бр.( еднократно на смяна)  

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

За Е08: 
- Брой на извършените проверки:   380 бр.( при работа на съоръжението)  

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

За Е10: 
- Брой на извършените проверки:   2380 бр.( на всеки 2 часа)  

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

4.3.2.Проверка на канализационната мрежа, констатирани течове, 

коригиращи действия 

Създадена е и се прилага инструкция ПОС 03 за проверка на състоянието на канализационната 

мрежа/шахти на площадката. Резултатите от извършените огледи на състоянието на 

канализационната мрежа за битови, производствени и дъждовни води се отразяват в дневник. 

Фирмата не разполага с надземни тръбопроводи за водоподаване. Състоянието на 

водопреносната мрежа се извършва ежемесечно по Условие 8.1.4. За отчетния период не са 

регистрирани течове. 

              4.3.3.Производствени отпадъчни води 

Условие 10.1.1.1. – за отчетния период се констатира нормална работа на Локална 

пречиствателна станция за производствени отпадни води  (ЛПСПОВ). 
Условие 10.1.2.1 – фирмата зауства производствените отпадни води в р.Провадийска, при 

спазване на условията посочени в КР  - таблица 10.1.2.1. Местоположението на заустване в 

р.Провадийска не е претърпяла промяна. 

Резултатите от собствен мониторинг на показателите се документират и съхраняват в Отдел УК и 

са отчетени в Таблица № 3 на Приложение №1 към настоящия ГДОС. 

Условие 10.1.3.1 – при заустване на отпадъчните води не се нарушава качеството на 

водоприемника  - р. Провадийска. 

Условие 10.1.3.2. – изготвен е Авариен план (Приложение 10.1.3.2.) и инструкция (И 10.1.3.2.), 

които регламентират реда, начина и мерките, които ще се предприемат за ограничаване или 

ликвидиране на последици от замърсяване. 
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В инструкцията е посочено, че възникналите аварийни ситуации ще се отразяват в ФОС 03.01 – 

дневник за отчитане техническото състояние на ЛПСПОВ. Определени са лица, които са 

отговорни за незабавно уведомяване на РИОСВ и Басейнова дирекция. За 2019г. не са 

констатирани случай на залпови изпускания на замърсяващи вещества. 

Условие 10.1.4.1 – извършва се собствен мониторинг на пречистени отпадни производствени 

отпадъчни води. Анализите на водните проби и пробоотбора се извършват от акредитирани 

лаборатории, на основание на предварително подписани договори и изготвена мониторингова 

програма. Честотата на пробовземане и анализ е спазена – веднъж на всеки три месеца. 

Условие 10.1.4.2 – създадена е и се прилага  инструкция (И 10.1.4.2.) за оценка на резултатите от 

собствен мониторинг на производствени отпадни води в съответствие с индивидуалните 

емисионни норми (ИЕН).  

Условие 10.1.4.3 – изчисляват се и се докладват замърсителите и техните годишни количества в 

рамките на ЕРИПЗ – Таблица 1 на Приложение 1. 

4.3.4.Битово-фекални води (условие 10.2) 

Условие 10.2.1.1 ((актуализирано с Решение № 455-Н0-И0-А4/2019г.) - Експлоатират се посочените 

в условието пречиствателни съоръжения към Локално пречиствателно съоръжение за  битово - 

фекални отпадни води (ЛПСБФОВ). 
Условие 10.2.1.2 – за всяко пречиствателно съоръжение са определени : 

- Контролирани параметри 

- Оптимална стойност на контролирания параметър 

- Честота на мониторинг 

- Вид на оборудването за мониторинг 

Изготвената документация по условия 10.2.1.2 е предоставена на РИОСВ – Шумен с писмо с 

изх.No 100/ 26.11.2019г. Актуализация на посочената документацията е извършeна поради, 

промяна в съоръженията посочени в Условие 10.2.1.1. 

Условие 10.2.1.3 – създадена е и се прилага инструкция (И 10.2.1.3) за поддържане на 

оптималните стойности , осигуряващи оптимален работен режим. 
Условие 10.2.1.4 – извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения в 

съответствие с определената честота – месечно за всяко едно съоръжение. 

Условие 10.2.1.5.1 – прилага се инструкция за  периодична оценка на съответствието (И 

10.1.1.5.2) на измерените стойности на контролираните параметри за всяко съоръжение с 

определените оптимални такива. Оценката се извършва ежемесечно и се документира в Ф 

10.2.1.6.1. Дневник за отчитане на оптималните стойности на технологичните параметри на 

пречиствателните съоръжения на ЛПСБФОВ. 

Условие 10.2.1.5.2 – създадена е и се прилага инструкция (10.2.1.5.2.) за периодична проверка и 

поддръжка на съоръженията в ЛПСБФОВ. Периодичните проверки се документират в ФОС 03.02  

- Дневник за отчитане на техническото състояние на ЛПСБФОВ. 
Условие 10.2.1.6.1. – документацията, изготвена като Приложение 10.2.1.2 е част от системата за 

контрол изпълненията на условията на КР и тя се съхранява в отдел УК. Информацията се 

предоставя на РИОСВ - Шумен в хода на реализирани проверки. 

Условие 10.2.1.6.2. – мониторинга на контролираните параметри и оценката за съответствие  се 

документира в Ф10.2.1.6.1.Дневник за отчитане на оптималните стойности на технологичните 

параметри на пречиствателните съоръжения на ЛПСПОВ. Дневникът се съхранява в отдел УК. 
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Условие 10.2.1.6.3 – извършва се оценка за съответствие, всеки път при запис на измерена 

стойност на контролиран показател. Честотата на измерване на показателите за всяко едно от 

съоръженията в ЛПСПОВ се извършва един път месечно, за всички посочени съоръжение към 

ЛПСБФОВ. 

За отчетния период  се констатират: 

За Черпателен резервоар: 

- Брой на извършените проверки:  12 бр.(ежемесечно) 

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

За Съоръжение за механично пречистване: 

- Брой на извършените проверки:  12 бр. (ежемесечно)  

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

За Буферен резервоар: 

- Брой на извършените проверки:  12 бр.(ежемесечно)  

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

За биореактор: 

- Брой на извършените проверки: 12 бр.(ежемесечно)  

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

За Дозаторна станция за флокулант: 

- Брой на извършените проверки:  12 бр.(ежемесечно) 

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

За Контактен резервоар: 

             Брой на извършените проверки:  12 бр.( ежемесечно)  

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

За Дозаторна станция за дозиране на хлориращ агент: 

             Брой на извършените проверки:  12 бр.( ежемесечно)  

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

За  Силуз за  утайка: 

             Брой на извършените проверки:  12 бр.( ежемесечно)  

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

 

За дозаторни станции за реагенти: 

              Брой на извършените проверки:  2 бр.( ежемесечно)  

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

- Предприети коригиращи действия: не 

 

Условие 10.2.2.1 – фирмата зауства битово- фекалните отпадни води  в р. Провадийска в  точката 

на заустване, с координати  посочени в табл.10.2.2.1 - за отчетния период не е претърпяла 

промяна в местоположението си. Резултатите от собствен мониторинг, по показатели посочени в 

табл.10.2.2.1  посочени в Таблица № 3 на Приложение №1 към настоящия ГДОС. 
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Условие 10.2.3.1 – при заустване на битови отпадъчни води не се нарушава качеството на 

водоприемника  - р. Провадийска. Показател Общ фосфор в битови отпадъчни води, измерен в 

рамките на реализиран собствен мониторинг за първо тримесечие на  2019г  надвишават ИЕО за 

този показатели. Във фирмата е открито несъответствие, свързано с предприемане на мерки, за 

въвеждане в съответствие с изисканите норми. 

Условие 10.2.3.2. – изготвен е Авариен план (Приложение 10.1.3.2.) и инструкция (И 10.1.3.2.), 

който регламентират реда, начина и мерките, които ще се предприемат за ограничаване или 

ликвидиране на последици от замърсяване. 

В инструкцията е посочено, че възникналите аварийни ситуации ще се отразяват в ФОС 03.02 – 

дневник за отчитане техническото състояние на ЛПСБФОВ. Определени са лица, които са 

отговорни за незабавно уведомяване на РИОСВ и Басейнова дирекция. За 2019г. не са 

констатирани случаи на залпови изпускания на замърсяващи вещества. 

Условие 10.2.4.1 – извършва се собствен мониторинг на пречистени отпадни битово - фекални 

води. Анализите на водните проби и пробоотбора се извършват от акредитирани лаборатории, 

на основание на предварително подписани договори и изготвена мониторингова програма. 

Честотата на пробовземане и анализ се спазва – веднъж на три месеца. 

Условие 10.2.4.2 – създадена е и се прилага  инструкция (И 10.2.4.2.) за оценка на резултатите от 

собствен мониторинг на битово- фекални  отпадни води в съответствие с индивидуалните 

емисионни норми (ИЕН).  

4.3.5.  Дъждовни  води (условие 10.3) 

Условие 10.3.2.1 – в рамките на 2019г., не се констатира превишение на емисионните 

норми/индивидуални емисионни ограничения посочени в таблица 10.3.1.1.  
Условие 10.3.2.2 – не са налични случай на залпови изпускания на замърсяващи вещества в р. 

Провадийска, вследствие на аварийни ситуации. 

Условие 10.3.3.1 – извършва се собствен мониторинг на дъждовните води. Изготвен е годишен 

план за извършване на собствен мониторинг на води. Наличен е договор с акредитирана 

лаборатория за извършване на пробоотбор и изпитване на дъждовни води. В рамките на 2019г. 

е  взета и анализирана една водна проба от дъждовни води, поради липса на воден поток в хода 

на реализиране на пробоотбор по план за собствен мониторинг на отпадъчни и дъждовни води. 

Условие 10.3.3.2 – създадена е и се прилага  инструкция (И 10.3.3.2.) за оценка на резултатите от 

собствен мониторинг на дъждовни  води в съответствие с индивидуалните емисионни 

ограничения (ИЕО).  

Условие 10.3.3.3 – изчисляват се и се докладват замърсителите и техните годишни количества в 

рамките на ЕРИПЗ – Таблица 1 на Приложение 1. 
Условие 10.3.3.4 – изготвен е План за собствен мониторинг на емисиите в отпадъчните води, 

които е предоставен на РИОСВ и БДЧР за съгласуване. Планът е одобрен от ИАОС с писмо с изх. 

No 2486/07.09.2017г. Извършена е актуализация на плана, предвид актуализация на КР455-

А3/2017, като актуализирания план за собствен мониторинг на отпадъчни води е предоставен на 

РИОСВ – Шумен с писмо с No 105/16.12.2019г. 

Условие 10.3.3.5 – в съгласуван План за мониторинг на емисии в отпадъчните води се посочва, 

че показател „метали общо“, ще представлява сумиране на измерените стойности за 

съдържание на метали: кадмий, олово и цинк. Това е валидно за поток производствени 

отпадъчни води и дъждовни води. В приложение 3 на План за собствен мониторинг на 

отпадъчни води ( таблична форма) се извършва оценка на съответствието на измерените нива 
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на показател  цинк (разтворена форма) в производствени отпадъчни пречистени води, спрямо 

нормата за този метал в повърхностни води, посочени в Наредба Н-4/2012г. За 2019 г. не се 

констатира превишение на нормата за съдържание на цинк. 

Условие 10.4.1 – всички документи свързани с резултати от собствен мониторинг на дъждовни, 

битови и производствени води (и свързаните с това прилежащи документи: договори, 

документи за акредитация, планове за мониторинг, оценки и др.) се съхраняват в отдел УК. 

Условие 10.4.4.Количествата емитирани замърсители във отпадъчните води, за единица 

продукт, за всяка изпускано вредно вещество (за трите потока отпадъчни води) от инсталацията 

са посочени в Приложение 5 и в таблицата: 

 
Замърсител Мерна единица Емитирани 

количества* 
18.Кадмий и съединенията му (изразени като Cd) кг/т изпечени керамични изделия 5,102.10-6 

23.Олово и съединенията му (изразени като Pb) кг/т изпечени керамични изделия 2,597.10-5 

24.Цинк и съединенията му (изразени като Zn) кг/т изпечени керамични изделия 8,533.10-4 

76.Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като общ C или 

ХПК/3) 
кг/т изпечени керамични изделия 

0,0819 

79.Хлориди (изразен като общ Cl) кг/т изпечени керамични изделия 1,030 

12.Общ азот кг/т изпечени керамични изделия 7,977.10-4 

13.Общ фосфор кг/т изпечени керамични изделия 3,030.10-4 

*Емисии на замърсители по ЕРИПЗ, за 2019г., отнесени към количество произведени изпечени керамични изделия 

(10 371,702 т) 

4.3.6.Собствен мониторинг и оценка на съответствието на емисиите на 

вредни вещества в отпадъчните води 

В Таблица 3 към Приложение № 1 са посочени резултатите за 2019г  от реализиран  собствен 

мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води и дъждовните такива. 

В същата таблица е направена и оценка на съответствието.  

Протоколите за проботобор  и анализ са предоставяни своевременно, за сведение и 

информация на РИОСВ и БДЧР с писма с: 

 изх.No 39/ 03.04.2019 г. 

 изх.No 67/ 03.07.2019 г. 

 изх.No 92/ 14.10.2019 г. 

 изх.No 110/ 23.12.2019 г. 

 

• Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.1.2.1 
- Брой на извършени проверки: 4 бр.  

- Установени несъответствия:не  

• Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.2.2.1 
- Брой на извършени проверки: 4 бр.  

- Установени несъответствия: 1 

- Причини за несъответствието:    

При извършване на собствен мониторинг за 2019г. на качество на битово - фекални отпадъчни 

пречистени води,  се констатира надвишение на измерените показатели  Общ фосфор, спрямо 

ИЕО, а именно: 
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Параметър Единица 

НДЕ, 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг Съответствие съгласно КР 

Oбщ 

фосфор mg/dm3 0,3 

19.3.2019 1,0 Веднъж на 

три месеца 
НЕ 

13.6.2019 <0.05 ДА 

24.9.2019 0,1 ДА 

3.12.2019 0,1 ДА 

 

Показател Общ фосфор е показател, за определяне качество на пречистена битова отпадъчна 

вода, с ИЕО влезли в сила от 14.06.2017г, с влизане в сила на КР No 455-Н0-И0-А3/2017г. 

- Предприети коригиращи действия: 

1/ финализирана процедура по преразглеждане и при необходимост актуализация на КР 455-

А3/2017, свързана с проект по „Реконструкция и пренастроиване на локална пречиствателна 

станция за пречистване на битови отпадъчни води“, по реда на: 

-писмо с изх.No 47/12.04.2018г. (вх.No 2105/13.04.2018г) до РИОСВ- Шумен – уведомление по 

реда на чл.10 от Наредбата за ОС ( ДВ бр.73/2007г, изм. и доп.)  

-писмо с изх.No 56/05.06.2018г. до МОСВ – информация за планирана промяна в работата на 

инсталацията , във формата на Приложение 5 от Наредбата за КР 

- писмо с изх.No 67/07.08.2018г. до ИАОС - информация за планирана промяна в работата на 

инсталацията , във формата на Приложение 6 от Наредбата за КР ( на основание на становище  

на МОСВ с изх.No 26-00-643/29.06.2018г) 

- писмо с изх.No 49/30.04.2019г. до ИАОС – относно необходимост от информация за статуса на 

започната от нас процедура по преразглеждане и актуализация на КР No 455/2013г. 

- писмо с изх.No 89/18.09.2019г. до ИАОС – относно открито преразглеждане на КР 455-

А3/2017г. 

Процедурата по преразглеждане и актуализация на КР 455-А3/2017 е финализирана, чрез 

издаване на Решение на Директор на ИАОС No 455-Н0-И0-А4/12.11.2019г., като издаденото 

решение  позволява извършване на реконструкция на ЛПСБФОВ т.е разрешава промени в  

условие 10.2.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения за ЛПСБФОВ. 

2/реализация на проекта по реконструкция/пренастроиване на дейността на ЛПС за 

пречистване на битови води – монтирани дозаторни станции за реагенти, коректори на рН, 

измервателни и контролни уреди за мониторинг и управление на процесите на физико- 

химични и биологично пречистване, както и оперативен блок, за автоматично управление на 

процесите в пречиствателната станция. 

3/ финално настойване на станцията – технически и технологични финални настроики на 

функционирането на съоръжения и модули в станцията, с цел гарантиране/запазване на 

постоянни показатели на пречистени битови води и достигане на оптимални стойности на 

технологични  параметри за управление на оборудването. Целта е запазване на устойчиви 

показатели за качество на пречистени битови води, при оптимално използване на реагенти 

(коагулант, флокулант, коректори управляващи процеса на биологично пречистване, 

активатори). 
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Предприетите действия и мерки водят до достигане   на показателите  Общ фосфор в отговор на 

индивидуалните емесионни ограничения (при запазване на ниски нива на всички останали 

показатели за качество на водите).Това е видно от нивата на показателя, измерени в хода на 

последващи СПИ. 

• Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.3.1.1 
- Брой на извършени проверки: 1 бр.  

- Установени несъответствия: не 

 

4.4.Управление на отпадъците 
     4.4.1.Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци 
Условия 11.1.1. -В Таблици 4 и Таблица 5 към Приложение № 1 е представена обобщена 

информация за количествата образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане 

отпадъци. Направена е и оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци като 

годишно количество и като годишно количество на единица продукт (само за производствените 

отпадъци). 
Образуваните при работата на инсталацията по условие 2 не се различават по вид и не 

превишават количествата образувани отпадъци, изразени в т/y посочени в таблица 11.1 и 

таблица 11.2. 

 

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на санитарна 

керамика 

Код Отпадък 

Годишна 

норма за 

ефективност 

по КР 

[t/единица 

продукт] 

Изчислена 

годишна 

норма за 

ефективност  

 

[t/единица 

продукт] 

Количество  

образувани 

отпадъци 

по КР, t/y 

Измерено 

Количество  

образувани 

отпадъци, t/y 

Оценка на 

съответствието 

10 12 01 

Отпадъчна 

смес преди 

термично 

обработване 

0,04198 
 

0,03656 
1269,250 

 

379,240 
Да 

10 12 06 
Отпадъчни 

леярски форми 
0,09041 0,07459 2733,77 773,610 Да 

10 12 06 

Отпадъчни 

леярски форми 

– матрици за 

гипсови 

форми 

0,000194 0,00006 5,86 0,600 Да 

10 12 08 

Отпадъчни 

керамични 

изделия, 

тухли, 

керемиди, 

плочни и 

строителни 

материали 

0,270 0,1921 3905,38  1991,863 Да 



 

Годишен доклад по околна среда за 2019г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

 

 

38 

(след 

термично 

обработване) 

10 12 13 

Утайки от 

пречистване 

на отпадъчни 

води на 

мястото на 

образуване 

- - 3417,2 1163,215 Да 

 

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на санитарна керамика 

Код Отпадък 

Годишна 

норма за 

ефективност 

по КР 

[t/единица 

продукт] 

Измерена 

годишна 

норма за 

ефективност 

по КР 

[t/единица 

продукт] 

Количество  

образувани 

отпадъци по 

КР, t/y 

Измерено 

Количество  

образувани 

отпадъци, t/y 

Оценка на 

съответствието 

10 12 11* 

Отпадъци от 

глазиране, 

съдържащи 

тежки метали 

0,097 0,06643 2929,0 688,975 

 

Да 

 

Условие 11.1.2 – създадена е и се прилага инструкция( И11.1.2) за периодична оценка на 

съответствието с нормите за ефективност на образуваните отпадъци с определените такива. 

Резултатите от оценка на съответствието се документират. 

Условие 11.2.1. – не се извършва приемане на отпадъци за последващо третиране на 

площадката. 

Условие 11.3.1 - предварително съхранение на отпадъци се извършва в посочените срокове. Не 

се извършва съхранение на отпадъци , които ще се предават за оползотворяване в срок по - 

дълъг от три години. Опасни отпадъци, които се предават за обезвреждане, не се съхраняват на 

територията на фирмата, в срок по- дълъг от една календарна година. 

Условие 11.3.2 и 11.3.3 – предоставен е в срок до един месец в РИОСВ актуален план/карта на 

площадката, в който са означени местата за предварителносъхранение на всички отпадъци, 

образувани на площадката – писмо с изх.No60/ 07.06.2017г. 

Условие 11.3.4 – опасните производствени отпадъци се съхраняват в затворени съдове, 

изготвени от материали, които не взаимодействат с отпадъците. Всички площадки за 

съхранение на опасни отпадъци са с обозначени с изискващите се надписи. 

Условия 11.3.5. – разделно събраните отпадъци, за които се извършва дейност по 

предварително съхранение отговарят по код и годишно количество, на посочените в Условие 

11.3.5.: 

 

 

Код Наименование на отпадъка Годишно 

количество, 

разрешено за 

съхраняване по 

КР, 

 t/y 

Годишно количество , 

останало за 

предварително 

съхранение на 

площадките към 31.12, 

t/y 

Съответствие 
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07 02 13 Отпадъци от пластмаси 4,88 0,100 Да 

07 02 13 Отпадъци от пластмаси (от 

акрилно производство) 

19,53 1,200 Да 

10 12 01 Отпадъчна смес преди 

термично обработване 

1269,25 0,0 Да 

10 12 06 Отпадъчни леярски форми 2733,77 0,0 Да 

10 12 06 Отпадъчни леярски форми – 

матрици за гипсови форми 

5,86 0,100 Да 

10 12 08 Отпадъчни керамични 

изделия, тухли, керемиди, 

плочки и строителни 

материали (след термично 

обработване) 

3905,38 141,246 Да 

10 12 13 Утайки от пречистване на 

отпадни води на мястото на 

образуване 

3417,2 80,758 Да 

13 02 05* Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 

основа 

0,98 0,00 Да 

13 02 08* Други моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки 

1,95 0,0 Да 

15 01 01 Хартиени и картонени 

опаковки 

126,92 0,0 Да 

15 01 02 Пластмасови опаковки 19,53 0,0 Да 

15 01 03 Опаковки от дървесни 

материали 

224,56 0,0 Да 

15 01 10* Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни 

вещества 

2,93 0,200 Да 

15 02 02* Абсорбенти, филтърни 

материали (керамично 

производство) 

1,95 0,00 Да 

15 02 02* Абсорбенти, филтърни 

материали (акрилно 

производство) 

19,53 0,00 Да 

15 02 03 Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

6,83 0,300 Да 

16 03 03* Неорганични отпадъци, 

съдържащи опасни вещества 

0,98 0,0 Да 

16 03 05* Органични отпадъци, 

съдържащи опасни вещества 

0,98 0,0 Да 

16 06 01* Оловни акумулаторни 

батерии 

3,91 0,0 Да 
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16 11 06 Облицовъчни и огнеупорни 

материали от неметалургични 

 процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 05 

50,77 1,0 Да 

17 06 01* Изолационни материали, 

съдържащи азбест 

1,95 0,0 Да 

19 08 05 Утайки от пречистване на 

отпадъчни води от населени 

места 

48,82 0,0 Да 

 

20 01 02 Стъкло 1,95 

 

0,0 Да 

20 01 21* Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

0,78 0,0 Да 

20 01 35* Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 

01 23, съдържащо опасни 

конпоненти 

1,95 0,0 Да 

20 01 40 Метали 19,53 0,300 Да 

 

Не се извършват дейности по предварително съхранение на следните отпадъци: 

Наименование на отпадъка  Код на 
отпадъка  

Забележка 

Опасен отпадък 

Отпадъци от глазиране, съдържащи 

тежки метали 
10 12 11* 

Не напуска границите на производствена 

зала 

Строителен отпадък 
Други отпадъци от строителство и 

събаряне 

17 09 03* Транспортира/предава се за последващо 

третиране, непосредствено след 

образуването му 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 

17 01 06 

17 01 07 Транспортира/предава се за последващо 

третиране, непосредствено след 

образуването му 

Битов отпадък 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 

Събира се в контейнери на фирмата 

превозвач и се транспортира по седмичен 

график 

Биоразградими отпадъци 

(от паркове и градини) 
20 02 01 

Транспортира/предава се за последващо 

третиране, непосредствено след 

образуването му 

4.4.2.Оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци  

Фирмата не извършва дейности по събиране и приемане на отпадъци от въшни фирми и лица. 
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      4.4.3.Оценка на съответствието на предварително  съхранение на отпадъци 

Условие 11.3.6 – предварителното съхранение на отпадъците посочени в Условие 11.3.5. се 

извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 

Условие 11.3.7 – отпадък с код 20 01 35* и 20 01 21* се съхранява  в съответствие с  изискванията 

на Наредбата за излязло от употреба електрическо и елекстронно оборудване. 

Условие 11.3.8 - предварителното съхранение на отпадък с код 16 06 01* се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 

батерии и акумулатори. 

Условие 11.3.9 - предварителното съхранение на отпадъци с код 13 02 05* и 13 02 08*  се 

извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти. 

Условие 11.3.10 – не се извършва съвместно предварително съхранение на опасни и неопасни 

отпадъци и не се допуска  смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци. Отпадъци 

не се разреждат. 

Условие 11.3.14 – създадена е и се прилага инструкция (И 11.3.14/Приложение 3) за периодична 

оценка на съответствието на предварителното съхранение на отпадъци с условията на КР. 

Резултати от  вътрешно – фирмена, периодична оценка на съответствието на предварителното 

съхраняване с условията на разрешителното:  

- Брой и обект на проверките: 12 бр. (всеки месец)  

- Установени несъответствия:  не 

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

4.4.4.Оценка на съответствието на дейностите по третиране 

(оползотворяване) и транспортиране на отпадъци 

Условие 11.4.1 – предаването  на отпадъци за транспортиране се извършва единствено на 

фирми, които притежават необходимия разрешителен,  регистрационен документ или КР, 

включително и въз основа на сключен договор. Фирмата не извършва дейности по транспорт - 
таблица 4. 
Условие 11.4.2 – във всеки случай на предоставяне на опасни отпадъци за 

транспортиране/третиране се изготвят идентификационни карти.  За 2019 г. са изготвени 24 

броя. 
Условие 11.4.2.1 - изготвят  и се съхраняват за всяка партида транспортиран /предаден за 

последващо третиране отпадък: 

• Кантарни бележки и/или приемо – предавателни протоколи в случаите на дейности с 

производствени неопасни отпадъци 

• Кантарни бележки, идентификационен документ и писмена инструкция за действие при 

аварии, за всеки един опасен отпадък. 

Условие 11.5.1 – предаването на всички видове/кодове отпадъци за оползотворяване , в т.ч. 

рециклиране се осъществява само на лица притежаващи необходимия регистрационен или 

разрешителен документ или КР и актуален договор, регламентиращ двустранната дейност. 

Условие 11.5.1.1 – отпадъците се предават преоритетно за оползотворяване преди 

обезвреждане. При възможност за последващо оползотворяване отпадък не се предава за 
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обезвреждане. За 2019г. количеството на отпадъците предадени за обезвреждане е нищожно 

малко спрямо количество на образуван общ отпадък. 

Условие 11.5.2 – с цел по-добро съхранение,  пълно оползотворяване и по-ефективен транспорт 

се реализира дейност по оползотоворяване с код R12 (предварително третиране чрез 

натрошаване) на отпадъци с код : 

• 10 12 06 – в количества , t/y  отговарящи на условията на КР - посочени в таблица 5 

• 10 12 08 – в количества,t/y отговарящи на условията на КР - посочени в таблица 5 
 

Код Разрешена 

операция по 

оползотоворяв

ане по КР 

Извършена 

операция по 

оползотоворява

не 

Годишно 

количество, 

разрешено за 

операция по 

оползотоворява

не по КР, t/y 

Годишно 

количество, 

отпадък 

преминало 

посочената 

операция по 

оползотоворява

не, t/y 

Съответствие 

10 12 06 R12  

(натрошаване) 

R12  

(натрошаване на 

площадки за 

предварително 

съхранение) 

2733,77 773,610 Да 

10 12 08 R12  

(натрошаване) 

R12  

(натрошаване на 

площадки за 

предварително 

съхранение) 

3905,38 1991,863 Да 

Условие 11.5.2.1 – извършва се операция по оползотоворявана, обозначена с код R12 
(предварително третиране чрез смилане) на отпадък с код : 

• 10 12 08 – Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни 

материали (след термично обработване), в количество 3905,38 t/y 

 

Код Разрешена 

операция по 

оползотоворяв

ане по КР 

Извършена 

операция по 

оползотоворява

не 

Годишно 

количество, 

разрешено за 

операция по 

оползотоворява

не по КР, t/y 

Годишно 

количество, 

отпадък 

преминало 

посочената 

операция по 

оползотоворява

не, t/y 

Съответствие 

10 12 08 R12  

(смилане) 

R12  

(смилане в 

барабанно 

отделение) 

3905,38 949,913 Да 

 
Условия 11.5.3 - извършва се дейност по предварително третиране в ЛПСПОВ, с код  R12 

 (предварително третиране чрез уплътняване) на отпадък: 

• 10 12 13 - в количества, t/y отговарящи на условията на КР - посочени в таблица 5 
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Код Разрешена 

операция по 

оползотоворяв

ане по КР 

Извършена 

операция по 

оползотоворява

не 

Годишно 

количество, 

разрешено за 

операция по 

оползотоворява

не по КР, t/y 

Годишно 

количество, 

отпадък 

преминало 

посочената 

операция по 

оползотоворява

не, t/y 

Съответствие 

10 12 13 R12  

(уплътняване) 

R12  

(уплътняване в 

ЛПСПОВ) 

3417,2 1163,215 Да 

 
Условие 11.5.4 –извършва се дейност по оползотворяване, с код R5 (рециклиране – влагане 

обратно в производство) на отпадък с код : 

10 12 08 - в количества отговарящи на условията на КР - посочени в таблица 5 
10 12 11 - в количества отговарящи на условията на КР - посочени в таблица 5 
10 12 13 - в количества отговарящи на условията на КР - посочени в таблица 5 
 

Код Разрешена 

операция по 

оползотоворя

ване по КР 

Извършена 

операция по 

оползотоворяване 

Годишно 

количество, 

разрешено за 

операция по 

оползотоворя

ване по КР, t/y 

Годишно 

количество, 

отпадък 

преминало 

посочената 

операция по 

оползотоворява

не, t/y 

Съответствие 

10 12 08 R5  

(рециклиране 

влагане на 

други 

неорганични 

материали) 

R5  

(рециклиране 

влагане на други 

неорганични 

материали) 

3905,38 949,913 

 

Да 

10 12 11* R5  

(рециклиране 

влагане на 

други 

неорганични 

материали) 

R5 

(рециклиране 

влагане на други 

неорганични 

материали) 

2929,0 688,974 

 

Да 

10 12 13 R5  

(рециклиране 

влагане на 

други 

неорганични 

материали) 

R5 

(рециклиране 

влагане на други 

неорганични 

материали) 

3417,2 38,605 Да 

 
Дейността по оползотворяване на отпадъка се извършва в отдел Масоподготовка, като 

отпадъците се влагат  в състава на  керамичната маса или глазура. 
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4.4.5.Обезвреждане на отпадъците 

Условие 11.6.1 – дейност по предаване за обезвреждане на отпадъци се реализира само при 

наличие на писмен договор с лица притежаващи необходимия разрешителен документ или КР, 

за конкретния вид отпадък. 

Условие 11.6.2 – не е извършвана операция по обезвреждане на отпадък в ЛПСПОВ, с код  D9 

(сушене) на отпадък : 

            10 12 13 - в количества отговарящи на условията на КР - посочени в таблица 5 
Дейности по предварително третиране с код D9 и R12 се отнасят едновременно  само за един 

отпадък - с код 10 12 13. За отчетния период дейност с код D9 не е извършвана. 

Условие 11.7.1 – на месечна основа се осъществява измерване/изчисляване на количествата  

образувани на площадката отпадъци, с което определя: 

• Годишното количество образуван отпадък 

• Годишна норма за ефективност при образуване на отпадъците (само за производствени 

отпадъци образувани от инсталацията) 

Условие 11.7.2 – създадена е и се прилага  инструкция за измерване/изчисляване на 

количеството образуван отпадък и за изчисляване на нормите за ефективност в съответствие с 

условията на КР. 

Условие 11.7.3  - създадена е и се прилага инструкция (11.7.3) за оценка на съответствието на 

годишните количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност. Оценката 

за съответствие се извършва на месечна и годишна основа. 

Условие 11.8.1 – не е извършван анализ на образуван отпадък, чиято класификация да изисква 

преценка за съответствие на код на отпадък, в случаите на огледален такъв. 

Условие 11.8.2 – в рамките на отчетния период не е извършено  основно охарактеризиране на 

отпадъци предназначени за обезвреждане чрез депониране, за което да е налично становище 

издадено от компетентния орган – РИОСВ, гр. Шумен. 

Условие 11.8.2.1 и 11.8.3 – вземането на проби и изпитването на отпадъци се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредба 6/2013 г., от акредитирани лаборатории. За отчетния 

период , поради липса на необходимост, не са взети проби, които да се съхраняват три месеца 

след депониране. 

Условие 11.9.1 – Годишните отчети за дейности с отпадъци са предоставени на ИАОС с изх.No 

14/ 07.02.2020 г. 

Условие 11.9.1.1 – информацията и резултатите от анализите по условие 11.8.1 и 1.8.2. се 

документират в Дневник (FOS 03.01.01) и се съхраняват в отдел УК. 

Условие 11.9.2 – ежемесечно се документират всички измервания/изчисления на количества 

образувани отпадъци. Тази информация е предоставена като част от ГДОС – Таблица 4 и 
Таблица 5. 
Условие 11.9.3 – в настоящия годишен доклад са посочени количествата отпадъци, подлагани на 

всяка от разрешените дейности за оползотоворяване и обезвреждане по 

инсталации/съоръжения, в които е разрешена съответната дейност. Цитираните количества са 

посочени в таблици към условие 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4, 11.6.2. 

Условие 11.9.4 - документират се всички извършени оценки за съответствие, които касаят 

дейности с отпадъци: 

Съгласно условие 11.1.2: 
Резултати от периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност на отпадъци 

посочени в таблица 11.1 и 11.2 на КР  
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- Брой и обект на проверките: 12 бр. (всеки месец)  

- Установени несъответствия:  не  

- Причини: -  

- Предприети мерки:  - 

Съгласно условие 11.3.11: 
Резултати от  вътрешно – фирмена, периодична оценка на съответствието на предварителното 

съхраняване с условията на разрешителното  

- Брой и обект на проверките: 12 бр. (всеки месец)  

- Установени несъответствия:  не 

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

 

Съгласно условие 11.4.1: 
Резултати от периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците  с 

условията на разрешителното : 

- Брой и обект на проверките: 2 бр. ( на полугодие)  

- Установени несъответствия:  не 

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

Транспортирането на всички отпадъци се извършва при наличие на актуални договори за 

транспорт. Неразделна част към двустранните договори са  копия на регистрационни или 

разрешителни  документи на фирмите  - превозвачи. 

 

Съгласно условие 11.5.1: 
Резултати от периодична оценка на съответствието на оползотворяването , в т.ч рециклиране на 

отпадъци  с условията на разрешителното : 

1)извършване на дейности с код R12, R5 на територията на фирмата 
- Брой и обект на проверките: 12 бр. (месечна)  

- Установени несъответствия:  не 

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

Предварително третиране (R12) се извършва само на отпадъци с код 10 12 06, 10 12 13 и 10 12 

08, в количества ( t/y) съгласно нормите посочени в КР. 

Операция по оползотворяване (влагане обратно в собствено производство) е извършвана само 

за отпадъци с код 10 12 11*, 10 12 13 и 10 12 08, в количества (t/y) ненадвишаващи нормите 

посочени в КР. 

2)предаване на отпадъци за оползотворяване от външни фирми 

- Брой и обект на проверките: 2 бр. (на полугодие)  

- Установени несъответствия:  не 

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

Предаването на отпадъци за последващо третиране (оползотворяване) от външни фирми на 

всички отпадъци се извършва при наличие на актуални договори регламентиращи дейността, 

както копия на актуални регистрационни/разрешителни документи, които са неразделна част от 

тях. 
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Съгласно условие 11.6.1: 
Резултати от периодична оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъци  с условията 

на разрешителното : 

1)извършване на дейности с код D9 на територията на фирмата 
- Брой и обект на проверките: 12 бр. (месечна)  

- Установени несъответствия:  не 

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

Дейност по обезвреждане на отпaдък с код 10 12 13, на територията на фирмата за отчетния 

период не е извършвана. 

 

2)предаване на отпадъци за обезвреждане от външни фирми 

- Брой и обект на проверките: 2 бр. (на полугодие)  

- Установени несъответствия:  не 

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

Предаването на отпадъци за последващо третиране (обезвреждане) от външни фирми на всички 

отпадъци се извършва при наличие на актуални договори за дейността, като неразделна част 

към тях са копия на актуални регистрационни/разрешителни документи. За 2019г са 

предоставяни за обезвреждане единствено отпадъци с кодове 20 03 01, 15 01 10*, 15 02 02* 

(керамично производство) и 16 03 05*. 

 

Съгласно условие 11.7.3: 
Резултати от периодична оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества 

образувани отпадъци и стойностите на нормите за образуване на отпадъци, които се генерират 

пряко от производствения процес: 

- Брой и обект на проверките: 12 бр. ( месечна)  

- Установени несъответствия:  не 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

 

Условие 11.9.5 – не са изпускани замърсители в почвата. Не е извършван пренос на опасни и 

неопасни отпадъци, извън територията на страната. Докладван е преноса (в страната), извън 

площадката на: 

• опасен отпадък с код 15 02 02*,15 01 10*,16 03 05*, 20 01 21*, 20 01 35*, в общо 

количество от 6,781 тона. 

• неопасен отпадък, в общо количество в размер на 3595,905 тона 

  4.5.Шум 

               4.5.1.Жалби от живущи около площадката 

Условие 12.3.3. - През отчетна година не са получавани жалби от живущи около 

производствената площадка на инсталацията. 
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4.5.2.Наблюдения на общата звукова мощност на площадката 

Съгласно Условие 12.2.1 от КР наблюдение на общата звукова мощност на площадката и на 

еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката и на местата на 

въздействие (най – близките жилищни райони) се извършва веднъж на две години.  

Условия 12.2.2 – създадена е и се прилага инструкция (И 12.2.2.) за наблюдения на 

показателите: 

• Обща звукова мощност 

• Еквивалентни нива  на шум по границата на площадката и в местата на въздействие 

Условие 12.2.3 – създадена е и се прилага инструкция (И 12.2.3.) за оценка на съответствието с 

установените нива на шум. Изготвен е дневник (Ф12.2.3.), в които се документират  всички 

извършени измервания и резултатите от тях (оценка на съответствие, причини за 

несъответствие, мерки и отговорни лица). 

През 2019 г. са  проведени собствени периодични измервания от акредитирана лаборатория на 

нивата на шум в околната среда, генерирани от производствената площадка на фирмата. 

Измерванията не показват превишение на нормите  за дневно, вечерно и нощно ниво, в нито 

една от точките на измерване. Изготвен е доклад  за резултати от собствени периодични 

измервания на нива на шум и заедно с копия на Протоколи от  измерванията са предоставени на 

РИОСВ – Шумен с писмо с изх. No 88/ 18.09.2019г. 

Условие 12.3.1.и 12.3.2.– при проверка от страна на РИОСВ – Шумен, протоколите и оценката за 

съответствие са били предоставени. Наличната документация (инструкции и записи, свързани с 

наблюдението) се съхраняват в отдел УК. 

Условие 12.3.3. - Резултатите от измерванията и оценка на съответствието им с поставените норми 

са представени в Таблица 6 на Приложение №1 на настоящия ГДОС. Не са констатирани 

несъответствия с поставените в КР максимално допустими нива. 

           4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

През отчетната година не са констатирани разливи или изтичания на вредни или опасни 

вещества, които биха могли да причинят замърсяване на почвите и подземните води на 

територията на площадката на инсталацията. 

Условие 13.1.1. – прилага се инструкция за проверка за наличие на течове (И 13.1.1.) от 

тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Фирмата не разполага с тръбопроводи за 

пренос на течности, които да са разположение на открито. На територията на фирмата липсват 

резервоари, които да са разположени на открито и да са предназначени за съхранение на 

горива или суровини. Извършва се проверка за състоянието на резервоар за съхранение на 

отпадък, частично разположен на открито. Не са констатирани несъответствия. 

Условие 13.1.2. – създадена е и се прилага инструкция (И 13.1.2) за предприемане на мерки за 

отстраняване на разливи или разпилявания на ОХВ. За отчетния период не се констатирани 

разливи и разпилявания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. 

Условие 13.1.2 (актуализирано с Решение No 455-Н0-И0-А4/2019) изготвена е и се прилага 

инструкция (И 13.1.2) за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за 

отпадъчни води на площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете. 

Условие 13.1.3. - налична е карта на разположението на различни видове аварийни  комплекти 

за действие при разливи и разпилявания (Приложение 1 - Схема 13.1.3.). Осигурени са 

достатъчно аварийни комплекти, както на местата за употреба и съхранение на опасни 

вещества, така и в складовете за  съхранение на опасни отпадъци. 
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Условие 13.1.4 – не се съхраняват течности в  съдове с установени течове. 

Условие 13.1.5. – на местата, където е констатирана потенциална опасност от теч/изливане на 

вещества са осигурени каптажни вани, осигуряващи превенция от разливи. Закупен е 

специализиран авариен комплект за действия при разливи и разпилявания причинени в 

резултат на товаро- разтоварни дейности и използване на транспортни средства.  

Условие 13.1.6. – не са изграждани конструкции или съоръжения, които могат да предизвикат 

замърсяване на подземните води. 

 4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието 
на измерените концентрации 

Съгласно Условие 13.3.1 е извършен собствен мониторинг на подземни води по показатели 

посочени в таблица 13.3.1 (актуализирана с Решение № 455-Н0-И0-А2/2015г., актуализирана с 

Решение № 455-Н0-И0-А3/2017г.) на КР. Пробовземането и анализа на водните проби се 

извършва от акредитирани лаборатории, на основанието на сключени договори и изготвен 

годишен план за  мониторинг. За 2019г. е осъществен собствен мониторинг на подземни води, 

добивани от двата сондажа (Дълбок сондаж Р176х, Дълбок сондаж ТК15), по всички показатели 

посочени в цитираната таблица 13.3.1.  

През 2019г. е финализирана процедура по изменение и продължение на действието на 

разрешителни за водовземане No 2153 0082/23.09.2010г. и  200 014/30.07.2003г. 

Условие 13.3.3 – актуализиран е план за мониторинг на подземни води, съобразен с условията 

на КР и  условията посочени в Решение 32/05.03.2019 и No 31/05.03.2019г за изменение и 

продължение на действието на разрешителни за водовземане от двата сондажа. Същият е 

представен в БДЧР и ИАОС, до един месец от влизане в сила на КР-455-А4/2019г. Планът е 

съгласуван от БДЧР – Варна с  писмо с No 05-11-239(А3)/08.01.2020 и от ИАОС с писмо с No 

228/30.01.2020г. 

Условие 13.4.1. и 13.4.10 – документират се си се съхраняват в отдел УК, резултатите от 

изпълнение на инструкциите посочени по условие 13.1.1 и условие 13.1.2. За отчетния период 

се констатира: 

 Проверка на течове от тръбопроводи   ( условие 13.1.1): 
Брой на извършени проверки: 12 бр.  

- Установени несъответствия:не  

 Проверка на течове от  съоръжения (резервоар за излишна активна утайка) (условие 
13.1.1): 
Брой на извършени проверки: 12 бр.   

- Установени несъответствия:не  

 Действия при разливи и разпилявания ( условие 13.1.2) 
Брой на извършени проверки: 12 бр 
- Установени несъответствия:не  

За отчетния период не са констатирани случай  на разливи и разпилявания.  

Условие 13.4.2 - документират се резултатите от собствен мониторинг и протоколите от 

пробоотбор и изпитване на почви се съхраняват в ОУК. Същите се предоставят на компетентен 

орган при поискване. 

За 2019г е извършен  анализ на подземни води по показатели посочени в таблица 13.3.1. Оценка 

на съответствие на показатели на подземни води с определените  стойности, посочени в 
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приложение 1/Стандарт за качество на подземните води, към чл. 10, ал. 2, т. 1 на НАРЕДБА № 1 

от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите е извършена и може да бъде видяна в Таблица 7 към 

Приложение № 1. Не се констатират несъответствия- стойностите на параметрите за мониторинг 

на подземни води са много по- ниски от изискванията посочение в приложение 1 на  НАРЕДБА 

№ 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 

Констатират се незначителни отклонения (таблица 4.6.1-1 и таблица 4.6.1-2) при сравнение на 

стойностите на някои показатели, измерени: 

 в хода на проведен собствен мониторинг на подземни води за 2019г. 

 при собствен мониторинг на подземни води, измерени в хода на проведен собствен 

мониторинг в годината, в която е издадено КР 455/2013 и които стойности са залегнали в 

информацията, свързана с изготвяне на ДОКЛАД ЗА БАЗОВО СЪСТОЯНИЕ ПО ЧЛ.122, 

АЛ.2, Т.12  ОТ ЗООС/2013г. 

 

Таблица 4.6.1-1.  -Точка на пробовземане Т4 – Сондаж Р176х  

Показател Мерна единица 

Концентрация в 
подземните води, 
съгласно БАЗОВО 

СЪСТОЯНИЕ (2013г) 

Резултати от мониторинг 
 (2019) 

3. Обща твърдост mg-eqv/l 7,04 7,2 

4.  Перманганатна окисляемост mg О2/l <0,99 5 

6.  Нитрати mg/l 4,44 7,0 

7.  Нитрити mg/l <0,013 <0.05 

8.  Сулфати mg/l 59,1 62 

12.  Калций mg/l 56 75 

15.  Кадмий µg/l <0,10 <1.0 

17.  Олово µg/l 1,1 <3.0 

18.  Хром µg/l <1,0 <2.0 

21.  Никел µg/l 6,5 11 

 
Таблица 4.6.1-2. Точка на пробовземане Т5 – Сондаж ТК15 

Показател Мерна единица 

Концентрация в 
подземните води, 
съгласно БАЗОВО 

СЪСТОЯНИЕ (2013г) 

Резултати от мониторинг 
 (2019) 

2.  Електропроводимост mS cm-1 1056 1091 
3. Обща твърдост mg-eqv/l 7,44 7,5 

4.  Перманганатна окисляемост mg О2/l <0,99 1,21 

6.  Нитрати mg/l 32,7 53 

7.  Нитрити mg/l <0,013 <0.05 

8.  Сулфати mg/l 59,3 124 

9.   Хлориди mg/l 40 45 

12.  Калций mg/l 54 81  
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15.  Кадмий µg/l <0,10 <1.0 

16.  Мед µg/l 0,0044 0,007 

17.  Олово µg/l 1,3 <3.0 

18.  Хром µg/l 1,3 4,8 

20.  Манган µg/l 4,9 5,9 
 

 

Основна причина за констатираните превишения на измерени нива на показателите и размера на 

показателите, измерени в базова линия (2013г) са: 

 различните методи за изпитване на водни проби и техния обхват 

 вариации на качеството на подземното водно тяло поради обработване на земеделски 

земи, който са разположени на обширна площ над самото водното тяло. 

Дълбок сондаж Р-176х, разположен на територията на производствената площадка е с дълбочина 

701 м, като водовземната му част е разположена в интервала 90,5 -701 м., а интервалът 0-90,5 м е 

изолиран с циментирана стоманена експлоатационна колона. Резултатите от химически анализи на 

водите от малм-валанжинския водоносен хоризонт дават информация за естествените вариации на 

качеството на подземния воден обект, но не биха могли по никакъв начин да отразяват каквото и 

да било въздействие от дейностите на производствената площадка, т.е. подземните води са 

изолирани и напълно защитени в дълбочина 

Дълбок сондаж ТК15 (разположен извън територията на производствената площадка)  се използва 

единствено при необходимост и количеството на водочерпна вода е нищожно малко, спрямо 

общото количество добивана вода за производствени и битови нужди. Като  ползватели на 

сондажа, фирмата не би моглада планира/предприеме конкретни мерки, които да доведат до 

подобрение в качеството на добиваната подземна вода от този дълбок сондаж. 

  

Докладът на изпълнението на условията на издадените разрешителни по Закона за водите - 

разрешително за водовземане от подземни води с No 2153 0082/23.09.2010г. и 

200 014/30.07.2003г. е неразделна част от настоящия доклад, във формата на  Приложение 4. 
Протоколите от анализ на подземни води са предоставени на БДЧР и РИОСВ с писмо с No 83/ 

28.08.2019г. 

Условие 13.4.8  - В  Таблица  7 към Приложение № 1 на настоящия ГДОС са представени 

резултатите от собствен мониторинг на подземни води. 

            4.6.2.Собствен мониторинг на почви и оценка на съответствието на 
измерените концентрации 

Условие 13.2.2 – през 2016г е реализиран собствен мониторинг на почви. Собствен мониторинг 

на почви за 2019г не е извършен по показатели посочени в таблица 13.2.2 на КР, за всяка от 

трите точки на пробовземане (Т1, Т2, Т3), поради посочената в КР честота на мониторинг – 

„Веднъж на 10 години“ 

Условие 13.2.4 – изготвен и е предоставен за съгласуване в РИОСВ и ИАОС, план за мониторинг 

на почви, съобразен с условията на актуализирано КР. Планът за мониторинг на почви е 

съгласуван и одобрен от  РИОСВ и ИАОС с писмо с изх.No 2134/ 28.07.2017г. 

Условия 13.4.7 - В Таблица 8 към Приложение № 1 не са посочени резултати от собствен 

мониторинг на почви за 2019г., поради това, че в План за собствен мониторинг на почви не е 

налично изискване за провеждане на такъв за отчетния период.  



 

Годишен доклад по околна среда за 2019г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

 

 

51 

5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 
условията на КР (ИППСУКР) 
В условията на КР не са налични изисквания за изпълнение на Инвестиционна програма за 

привеждане в съответствие. 

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

6.1.Преходни режими на работа  
Условие 15.1 – изготвена е и се прилага инструкция за пускане (И 15.1) и спиране на 

пречиствателните съоръжения.  

Условие 15.2 -  прилага се технологична инструкция за пускане и спиране на пещите (И 15.2), с  

включени конкретни мерки  и действия, които се предприемат с цел оптимално протичане на 

производствените процеси. 

Условие 15.3 – изготвена е инструкция (И 15.2) за реда и начина  за документиране на 

действията по спиране/пускане на тунелните пещи. Документацията включва 

продължителността на пускане и спиране на пещите, както и условията, при които се провежда. 

Документацията се съхранява  в отдел изпичане и се предоставя при поискване. 

Условие 15.4 – изготвен е план за мониторинг на емисиите при анормални режими и е посочен 

начина на тяхното определяне. Създаден е и се използва дневник за документиране на 

продължителността  ( дата, час) на процесите на пускане и спиране на съоръженията. 

Условие 15.5 – не е планирано измерване на емисиите от ИУ на тунелните пещи, в рамките на 

преходния режим. Емисиите по показателите за мониторинг (таблица 9.2.1-1), за времето, в 

което тунелните пещите са били  в преходен режим, са аналогични на измерените в хода на 

собствен мониторинг емисии на вредни вещества, отделени за всяка една от тунелните пещи, 

при работа в стабилен работен режим. Не са констатирани случай на извънредни емисии. 

Условие 15.6 – аварийните генератори на тунелните пещи, използват дизелово гориво 

единствено в случаите на аварийна ситуация (спиране на електрозахранване) или при 

регулярното, принудително и задължително, тестово задействане на генераторите с цел 

проверка на тяхната безотказност и готовност за експлоатация. 

Условие 15.7 – изпускащи устройства АК 3.2, АК 4, АК 5.2. не са използвани за отчетния период. 

Условие 15.8 – аварийните дизелови генератори са използвани в случайте на аварийно 

електрозахранване и при регулярното принудително пускане на генераторите с цел тест на 

готовността им за работа.За отчетния период не са подменяни наличните аварийни генератори. 

6.2.Прекратяване работата на инсталацията 
Условие 16.1 - през 2019г. не са взети решения за окончателно  прекратяване на дейността на 

инсталации и съоръжения или на части от тях. 

Условия 16.2, 16.3 и 16.5 –не е изготвян и предоставян План за закриване на дейности на 

площадката или на части от тях , защото не са планирани такива. 

Условие 16.4, 16.4.1 - в рамките на отчетния период е реализирано  временно спиране на 

технологични съоръжения, за което е уведомена РИОСВ – Шумен с писмо с изх.No 51/ 

09.05.2019г., 97/15.11.2019г. и 90/ 26.11.2018г., като е предоставен План за временно 

прекратяване на дейностите на площадката с посочени  в него  размер на  необходимите 

средства.  

Поради липса на необходимост, няма да бъдат извършвани посочените в условие 16.4. на КР 

дейности, а именно: 
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 почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, 

контролирани от националното законодателство; 

 почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за 

съхранение на отпадъци, обваловки и басейни. 

Условие 16.6  - не се планира закриване на всички инсталации и дейности. 

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 
7.1. Аварии 

Условие 14.1 – актуализиран е Доклад за извършена класификация по чл.103 за приложимост на 

изискванията на глава седма , раздел I на ЗООС. Същата е предоставена на РИОСВ с писмо с 

изх.No 42/ 04.04.2019г. 

Условие 14.2 – прилага се инструкция (И 14.2) за оценка на риска от аварии при извършване на 

организационни и технически промени. 

Условие 14.3 – мерките по предодвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствия от 

аварии са посочени в актуален авариен план за действие при бедствия и аварии, които е 

съгласуван с Кмета на Общината. 

 План за действие при пожар  

 План за евакуация 

 План схема за оповестяване на щаб  

 План за действия при аварии на газопреносна и газоразпределителна мрежа 

 Заповеди, свързани с конкретни отговорности на конкретни лица 

 Информации, Списъци, Схеми и др. 

Всички необходими елементи са включени в плана. 

Условие 14.4 – изготвен е дневник (Ф 14.3), в които се записват всички възникнали аварийни 

ситуации.  Няма регистрирани аварийни ситуации, свързани с околната среда,  за отчетния 

период, а Таблица 9  - Аварийни ситуации е представена в Приложение 1 
Условие 14.4  – за 2019г . не са възникнали аварийни ситуации, за които е било необходимо 

уведомяване на РИОСВ, съгласно изискванията на Условие 14.5. 

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

През годината няма аварии, получени оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията- Таблица 10 
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  8.Подписване на годишния доклад 
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Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  
Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  

Код CAS номер Замърсител 

Праг за изпускания (колона 1)  Докладване 

във 
въздух 
(колона 
1а) 
kg/год. 

във вода 
(колона 
1б) 
kg/год. 

в почва 
(колона 
1в) 
kg/год. 

във въздух 
 
kg/год. 
  

във вода 
 
kg/год. 

в 
почва 
 
kg/год
. 

1 74-82-8 Метан (CH4) 100 000 -  - - - - - - 

2 630-08-0 Въглероден моноксид (CO) 500 000 - - “-“ М - - - 

3 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) 100 

милиона 

- - (9 296)* С - - - 

4   Хидро-флуоровъглероди (HFC) 

(3) 

100 - - - - - - - 

5 10024-97-2 Диазотен оксид (N2O) 10 000 - - - - - - - 

6 7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 - - - - - - - 

7   Неметанови летливи 

органични съединения 

(НМЛОС) 

100 000 - - - - - - - 

8   Азотни оксиди (NOx/NO2) 100 000 - - 10 432,282 М - - - 

9   Перфлуоровъглероди (PFC) (4) 100 - - - - - - - 

10 2551-62-4 Серен хексафлуорид (SF6) 50 - - - - - - - 

11   Серни оксиди (SOx/SO2) 150 000 - - “-“ М - - - 

12   Общ азот - 50 000 50 000 - - 8,273 - - 

13   Общ фосфор - 5 000 5 000 - - 3,143 - - 

14   Хидрохлорофлуоровъглероди 

(HCFCs) (5) 

1 - - - - - - - 

15   Хлорофлуоровъглероди (CFC) 

(6) 

1 - - - - - - - 

16   Халогенни въглеводороди (7) 1 - - - - - - - 

17   Арсен и съединенията му 

(изразени като As) (8) 

20 5 5 - - - - - 

18   Кадмий и съединенията му 

(изразени като Cd) (8) 

10 5 5 - - 0,053 М - 

19   Хром и съединенията му 

(изразени като Cr) (8) 

100 50 50 - - - - - 

20   Мед и съединенията му 

(изразени като Cu) (8) 

100 50 50 - - - - - 

21   Живак и съединенията му 

(изразени като Hg) (8) 

10 1 1 2,004 М - - - 

22   Никел и съединенията му 

(изразени като Ni) (8) 

50 20 20 2,936 М - - - 

23   Олово и съединенията му 

(изразени като Pb) (8) 

200 20 20 3.099 М 0.269 М - 

24   Цинк и съединенията му 

(изразени като Zn) (8) 

200 100 100 - - 8,850 М - 

25 15972-60-8 Алахлор - 1 1 - - - - - 

26 309-00-2 Алдрин 1 1 1 - - - - - 

27 1912-24-9 Атразин - 1 1 - - - - - 

28 57-74-9 Хлордан 1 1 1 - - - - - 

29 143-50-0 Хлордекон 1 1 1 - - - - - 

30 470-90-6 Хлорфенвинфос - 1 1 - - - - - 

31 85535-84-8 Хлороалкани, C10-C13 - 1 1 - - - - - 

32 2921-88-2 Хлорпирифос - 1 1 - - - - - 

33 50-29-3 DDT 1 1 1 - - - - - 
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34 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) 1 000 10 10 - - - - - 

35 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 1 000 10 10 - - - - - 

36 60-57-1 Диелдрин 1 1 1 - - - - - 

37 330-54-1 Диурон - 1 1 - - - - - 

38 115-29-7 Ендосулфан - 1 1 - - - - - 

39 72-20-8 Ендрин 1 1 1 - - - - - 

40   Халогенирани органични 

съедининения (изразени като 

адсорбируеми органично 

свързани халогени AOX) (9) 

- 1 000 1 000 - - - - - 

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1 - - - - - 

42 118-74-1 Хексахлорбензол (HCB) 10 1 1 - - - - - 

43 87-68-3 Хексахлорбутадиен (HCBD) - 1 1 - - - - - 

44 608-73-1 1,2,3,4,5,6- 

хексахлорциклохексан (HCH) 

10 1 1 - - - - - 

45 58-89-9 Линдан 1 1 1 - - - - - 

46 2385-85-5 Мирекс 1 1 1 - - - - - 

47   PCDD + PCDF (диоксини + 

фурани) (изразени като Teq) 

(10) 

0.0001 0.0001 0.0001 - - - - - 

48 608-93-5 Пентахлорбензол 1 1 1 - - - - - 

49 87-86-5 Пентахлорфенол (PCP) 10 1 1 - - - - - 

50 1336-36-3 Полихлорирани бифенили 

(PCB) 

0.1 0.1 0.1 - - - - - 

51 122-34-9 Симазин - 1 1 - - - - - 

52 127-18-4 Тетрахлоретилен (PER) 2 000 10 - - - - - - 

53 56-23-5 Tетрахлорметан (TCM) 100 1 - - - - - - 

54 12002-48-1 Трихлорбензоли (TCB) (всички 

изомери) 

10 1 - - - - - - 

55 71-55-6 1,1,1-трихлоретан 100 - - - - - - - 

56 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлоретан 50 - - - - - - - 

57 79-01-6 Трихлоретилен 2 000 10 - - - - - - 

58 67-66-3 Трихлорометан 500 10 - - - - - - 

59 8001-35-2 Токсафен 1 1 1 - - - - - 

60 75-01-4 Винилхлорид 1 000 10 10 - - - - - 

61 120-12-7 Антрацен 50 1 1 - - - - - 

62 71-43-2 Бензол 1 000 200 

(като BTEX) 

(11) 

200 

(като 

BTEX) 

(11) 

- - - - - 

63   Бромирани дифенилетери 

(PBDE) (12) 

- 1 1 - - - - - 

64   Нонилфенол и нонилфенол 

етоксилати (NP/NPE) 

- 1 1 - - - - - 

65 100-41-4 Етилов бензол - 200 

(като BTEX) 

(11) 

200 

(като 

BTEX) 

(11) 

- - - - - 

66 75-21-8 Етиленов оксид 1 000 10 10 - - - - - 

67 34123-59-6 Изопротурон - 1 1 - - - - - 

68 91-20-3 Нафталин 100 10 10 - - - - - 

69   Органични съединения на 

калая (изразени като общ Sn) 

- 50 50 - - - - - 

70 117-81-7 Ди-(2-етилхексил) фталат 

(DEHP) 

10 1 1 - - - - - 

71 108-95-2 Феноли (изразени като общ C) 

(13) 

- 20 20 - - - - - 
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Цветови код за Таблица 1   
Хххххх – праг на показателя  
ххххх – стойност на показателя не надвишаваща съответният праг  
хххххх – стойност на показателя надвишаваща съответният праг  

 
Буквен код за Таблица 1   
М – Измерена стойност   
С – Изчислена стойност  

�  - тонове въглероден двуоксид , tCO2 ( количество на верифицирани емисии за 2019г.) 

Коментари: 

Калкулация на количества замърсители във въздуха: 
 

• Посочените по-горе (оцветени в синьо) емисионни количества представляват стойностите, с 
които замърсителят нe превишава съответния праг . 

• В скоби са посочени стойностите, които не превишават посочения праг за даден параметър. 

• Изчисляването на емисиите на СО2  е извършено в съответствие с фирмен План за мониторинг 

на емисии парникови газове. 

72   Полициклични ароматни 

въглеводороди (PAH) (14) 

50 5 5 - - - - - 

73 108-88-3 Толуол - 200 

(като BTEX) 

(11) 

200 

(като 

BTEX) 

(11) 

- - - - - 

74   Трибутилтин и неговите 

съединения (15) 

- 1 1 - - - - - 

75   Трифенилтин и неговите 

съединения (16) 

- 1 1 - - - - - 

76   Общ органичен въглерод (TOC) 

(изразен като общ C или 

ХПК/3) 

- 50 000 - 25524,734 М 849,761 М - 

77 1582-09-8 Трифлуралин - 1 1 - - - - - 

78 1330-20-7 Ксилоли (17) - 200 

(изразени 

като BTEX) 

(11) 

200 

(изразен

и като 

BTEX) 

(11) 

- - - - - 

79   Хлориди (изразен като общ Cl) - 2 милиона 2 

милиона 

- - 10 683,565 М - 

80   Хлор и негови неорганични 

съединения (изразен като HCl) 

10 000 - - 0.0 М - - - 

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1 - - - - - 

82   Цианиди (изразен като общ 

CN) 

- 50 50 - - - - - 

83   Флуориди (изразен като общ 

F) 

- 2 000 2 000 - - - - - 

84   Флуор и негови неорганични 

съединения (изразен като HF) 

5 000 - - 58,557 М - - - 

85 74-90-8 Циановодород (HCN) 200 - - - - - - - 

86   Вещество под формата на 

малки твърди или течни 

частици (PM10) 

50 000 - - 6796,805 М - - - 

87 1806-26-4 Октилфеноли и октилфенол 

етоксилати 

- 1 - - - - - - 

88 206-44-0 Флуорантен - 1 - - - - - - 

89 465-73-6 Изодрин - 1 - - - - - - 

90 36355-1-8 Хексабромобифенил 0.1 0.1 0.1 - - - - - 

91 191-24-2 Бензо(g,h,i)перилен   1   - - - - - 
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•  Емисиите на всички останали замърсители във въздуха  са получени, като за всеки източник е 

умножена измерената концентрация на замърсителя (съгласно данните от собствен периодичен 

мониторинг) по Дебит на газа, Nm3/h по общия Брой часове на работа на съоръженията. След като за 

всеки източник се извършат тези изчисления, получените количества се сумират, за да се получи 

общото краино количество. 

• В случайте, в които даден показател е в количество под границата на количествено определяне 

на метода ( пр. <0.00002) е взета консервативна стойност за показателя (т.е. 0.00002) 

Калкулация на количества замърсители във вода: 

• Когато резултатите на измерени параметри  в дадена проба са под границата на количествено 

определяне, те се приемат за равни на половината от стойността на съответната граница на 

количествено определяне при изчисляването на средни стойности (чл. 85., ал.1, Изчисляване на 

средни стойности на резултати от изпитван, Наредба 1/2011г за мониторинг на водите) 

• Емисиите на всички  замърсители във водата  са калкулирани, като за всеки поток води 

(промишлена, битова и дъждовна) е умножена измерената средна концентрация на замърсителя 

(съгласно данните от собствения и контролен  мониторинг) по количеството на водния поток  за 

отчетния период. След като за всеки воден поток се извършат тези изчисления, получените 

количества се сумират, за да се получи общото крайно количество. 

• Съдържанието на всеки един  от замърсителите, в производствените/битови отпадни води в 

мг/л е средно аритметична стойност от съдържанието на съответния замърсител в мг/л определени в 

резултат на собствен и контролен мониторинг. 

• Съдържанието на всеки един  от замърсителите, в дъждовните води в мг/л е средно 

аритметична стойност от съдържанието на съответния замърсител в мг/л определени в резултат на 

собствен  мониторинг. 

• Количеството на производствената отпадна вода за отчетния период е в размер на 57 072,0 

куб.м., а на битовата отпадна вода – 9375,0 куб.м. 

• Количеството на дъждовната вода е определено при използване на Методика за отределяне 
на дъждовно водно количество (приложение 2 към чл.6, ал.2 на Наредба 4 за проектиране, 
изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации) и Актуална 
справка от НИМХ към БАН. 

• Количеството дъждовна вода за отчетния период е в размера посочен в  Таблица 3 Дъждовни 

води (32 943,96 куб.м). Количеството е калкулирано при използване на  следните данни  и 

коефициенти: 

• Площ на покривна конструкция, кв.м 

• Площ на плътни покрития (паважи, асфалтирани повърхности и заплочени терени), кв.м 

• Отточен коефициен за покривни конструкции – 0.9 

• Отточен коефициент за плътни покрития – 0.85 

 

Калкулация на количества замърсители в почва: 

• Замърсители, изпускани в почвате не са обект на деклариране от наша страна, защото фирмата 

не генерира опасни отпадъци, които обезврежда чрез „почвена обработка” или „дълбочинно 

инжектиране”. 
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Таблица 2- Емисии в атмосферния въздух 
Изпускащо устройство № NK 1 –  към Тунелна пещ (нова)* 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Непре
къснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 150,0 - 0,0 Веднъж  на две години Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две години 

Да 

прах mg/Nm3 35 
- 

10,37 
Веднъж  на две години 

Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 <0,005 

Веднъж  на две години 

Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 - 0,00005 Веднъж  на две години Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две години 

Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две години 

Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

30,997 

Веднъж  на две години 
Да 

 

Изпускащо устройство № NK 2.1 –  към Тунелна пещ ( нова)* 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 150,0 - 4,67 Веднъж  на две години Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две години 

Да 

прах mg/Nm3 35 
- 

11,91 
Веднъж  на две години 

Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 <0,005 

Веднъж  на две години 

Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 - 0,00002 Веднъж  на две години Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две години 

Да 
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Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две години 

Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

37,944 

Веднъж  на две години 

Да 

 

Изпускащо устройство № NK 3 –  към Тунелна пещ ( нова)* 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответств
ие 
 
Брой / 
% 

Непре
късна
т 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 150,0 - 10,33 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 35 
- 

11,95 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 <0,005 

Веднъж  на две 

години Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 
- 

0,00002 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

45,90 

Веднъж  на две 

години Да 

 

Изпускащо устройство № NK 4 –  към Тунелна пещ ( нова)* 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответств
ие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 150,0 - 0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 35 
- 

9,82 
Веднъж  на две 

Да 
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години 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 <0,005 

Веднъж  на две 

години Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 
- 

0,00002 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

16,032 

Веднъж  на две 

години Да 

 

Изпускащо устройство № К1 –  към Тунелна пещ ( стара ) 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съотве
тствие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 150,0 - 0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 35 
- 

10,88 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Олово и съединенията 

му, определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 

<0,005 Веднъж  на две 

години Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 
- <0,005 Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните 

му съединения, 

определени като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни 

неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

40,616 

Веднъж  на две 

години Да 
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Изпускащо устройство № K 2.2 –  към Тунелна пещ ( стара ) 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодич
ен 
монитори
нг 

NO2 mg/Nm3 150,0 - 0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 35 
- 

9,63 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 

<0,005 Веднъж  на две 

години Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 
- <0,005 Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени като 

HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ въглерод 
mg/Nm3 50,0 

- 
40,616 

Веднъж  на две 

години 
Да 

 

Изпускащо устройство № K 3 –  към Тунелна пещ (стара) 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответствие 
 
Брой /% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 150,0 - 90,07 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 35 
- 

16,98 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 

<0,005 Веднъж  на две 

години Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 
- <0,005 Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични mg/Nm3 20,0 - 0,0 Веднъж  на две Да 
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съединения на хлора, 

определени като HCl 

години 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

43,822 

Веднъж  на две 

години Да 

 

Изпускащо устройство № K 4 –  към Тунелна пещ (стара) 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответств
ие 
 
Брой / 
% 

Непре
къснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 150,0 - 0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 35 
- 

11,28 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 

<0,005 Веднъж  на две 

години Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 
- <0,005 Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

37,944 

Веднъж  на две 

години Да 

 

Изпускащо устройство № R1 –  към Репарационна пещ 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответств
ие 
 
Брой / 
% 

Непре
къснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 150,0 - 11,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 35,0 
- 

8,96 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 <0,005 

Веднъж  на две 

години Да 
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Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,1 
- 

<0,005 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

40,082 

Веднъж  на две 

години Да 

 

Изпускащо устройство № R2  –  към Репарационна пещ 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответств
ие 
 
Брой / 
% 

Непре
къснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 150,0 - 29,66 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 35,0 
- 

9,46 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 

<0,005 Веднъж  на две 

години Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,1 
- <0,005 Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

34,203 

Веднъж  на две 

години Да 

 
Изпускащо устройство № S1  –  към Сушилна 1 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответств
ие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 



 

Годишен доклад по околна среда за 2019г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

 

 
- 65 -

NO2 mg/Nm3 125,0 - 0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 40 
- 

6,08 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 <0,005 

Веднъж  на две 

години Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 
- 

<0,005 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

16,032 

Веднъж  на две 

години Да 

 

Изпускащо устройство № S2  –  към Сушилна 2 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответств
ие 
 
Брой / 
% 

Непре
къснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 125,0 - 0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 40 
- 

6,08 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 

<0,005 Веднъж  на две 

години Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 
- <0,005 Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

14,963 

Веднъж  на две 

години Да 
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Изпускащо устройство № S3  –  към Сушилна  3 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 125,0 - 0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 40 
- 

5,25 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 

<0,005 Веднъж  на две 

години Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 
- <0,005 Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

17,636 

Веднъж  на две 

години Да 

 

Изпускащо устройство № S4 –  към Сушилна 4 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 125,0 - 0,0 Веднъж  на две години Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две години 

Да 

прах mg/Nm3 40 
- 

4,98 
Веднъж  на две години 

Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 

<0,005 Веднъж  на две години 

Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 - <0,005 Веднъж  на две години Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две години 

Да 
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Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две години 

Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

12,826 

Веднъж  на две години 

Да 

 

Изпускащо устройство № S5  –  към Сушилна 5 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NO2 mg/Nm3 125,0 - 0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

прах mg/Nm3 40 
- 

6,23 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 

<0,005 Веднъж  на две 

години Да 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 0,2 
- <0,005 Веднъж  на две 

години 
Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 3,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 20,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

10,154 

Веднъж  на две 

години Да 

 

Изпускащо устройство № S6  –  към Сушилна 6* 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 <0,005 

Веднъж  на две 

години Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 5,0 

- 

< 0,1 

Веднъж  на две 

години Да 
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Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 30,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

6,413 

Веднъж  на две 

години Да 

 

Изпускащо устройство № S Р 1  –  към Сушилна Гипсови форми 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 2,0 

- 

 <0,005 

Веднъж  на две 

години Да 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 5,0 

- 

< 0,1 

Веднъж  на две 

години Да 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 30,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

3,74 

Веднъж  на две 

години Да 

 

Изпускащо устройство № VК 1 –  към Локална аспирация – дозиране на глазура** 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непре
къснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 40,0 
- 

20,8 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Co+ Ni  mg/Nm3 0,1 
- 

<0,005 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 40,0 

- 

11,229 

Веднъж  на две 

години Да 
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Изпускащо устройство № VК 2 –  към Локална аспирация – дозиране на каолин** 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 40,0 
- 

26,8 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Co+ Ni  mg/Nm3 0,1 
- 

<0,005 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 40,0 

- 

16,032 

Веднъж  на две 

години Да 

 
Изпускащо устройство № VК 3 –  към Локална аспирация – дозиране на глина** 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 40,0 
- 

10,8 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Co+ Ni  mg/Nm3 0,1 
- 

<0,005 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 40,0 

- 

0,0 

Веднъж  на две 

години Да 

 
Изпускащо устройство № V К4 –  към Локална аспирация – дозиране на смоли** 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 40,0 
- 

22,13 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Co+ Ni  mg/Nm3 0,1 
- 

<0,005 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 40,0 

- 

26,721 

Веднъж  на две 

години Да 
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Изпускащо устройство № VК 5 –  към Локална аспирация – дозиране на компоненти за матрици** 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непре
къснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 40,0 
- 

13,8 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Co+ Ni  mg/Nm3 0,1 
- 

<0,005 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 40,0 

- 

30,462 

Веднъж  на две 

години Да 

 
Изпускащо устройство № V К6 –  към Локална аспирация – помещение за лепене на гъби** 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непре
къснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

прах mg/Nm3 40,0 
- 

<0,3 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Co+ Ni  mg/Nm3 0,1 
- 

<0,005 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 40,0 

- 

14,429 

Веднъж  на две 

години Да 

 
Изпускащо устройство № VК 7 –  към Локална аспирация – помещение за межинно съхранение и дозиране на гипс 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

прах mg/Nm3 20,0 
- 

7,98 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Co+ Ni  mg/Nm3 0,1 
- 

<0,005 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 40,0 

- 

32,065 

Веднъж  на две 

години Да 
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Изпускащо устройство № VК8 –  към Локална аспирация – барабанно отделение 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непре
къснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

прах mg/Nm3 20,0 
- 

13,28 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Co+ Ni  mg/Nm3 0,1 
- 

<0,005 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 40,0 

- 

15,498 

Веднъж  на две 

години Да 

 

Изпускащо устройство № В 1  –  към Водогреен котел No 1 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NOx mg/Nm3 250,0 - 107,33 
Веднъж  на две 

години 
Да 

CO mg/Nm3 100,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SOx mg/Nm3 35,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

 

Изпускащо устройство № В 2  –  към Водогреен котел No 2 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непре
къснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NOx mg/Nm3 250,0 - 106,00 
Веднъж  на две 

години 
Да 

CO mg/Nm3 100,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SOx mg/Nm3 35,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 
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Изпускащо устройство № В 3  –  към Водогреен котел No 3 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непре
къснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NOx mg/Nm3 250,0 - 136,66 
Веднъж  на две 

години 
Да 

CO mg/Nm3 100,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SOx mg/Nm3 35,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

 

Изпускащо устройство № В 4  –  към Водогреен котел No 4 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NOx mg/Nm3 250,0 - 154,00 
Веднъж  на две 

години 
Да 

CO mg/Nm3 100,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SOx mg/Nm3 35,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

 

Изпускащо устройство № В 5  –  към Водогреен котел /малък/ 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

NOx mg/Nm3 250,0 - 97,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

CO mg/Nm3 100,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 

SOx mg/Nm3 35,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две 

години 
Да 
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Изпускащо устройство № AK 1 –  към Аспирационна система – кабина за нанасяне на смоли/дясна 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

прах mg/Nm3 20,0 
- 

4,6 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

35,272 

Веднъж  на две 

години Да 

 
Изпускащо устройство № AK 2 –  към Аспирационна система – кабина за нанасяне на смоли/лява 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

прах mg/Nm3 20,0 
- 

5,12 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

33,668 

Веднъж  на две 

години Да 

 
Изпускащо устройство № AK 3.1 –  към Аспирационна система – камера за сушене* 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

прах mg/Nm3 20,0 
- 

2,66 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

14,429 

Веднъж  на две 

години Да 

 
Изпускащо устройство № AK 5.1 –  към Аспирационна система – склад за смоли* 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съглас
но КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
монитори
нг  

Съответ
ствие 
 
Брой / 
% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

прах mg/Nm3 20,0 

- 

<0,3 

Веднъж  

на две 

години 
Да 

Органични вещества, mg/Nm3 50,0 - 17,101 Веднъж  Да 
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определени като общ въглерод на две 

години 

 
Изпускащо устройство № AK 6 –  към Аспирационна система – смесително помещение за смоли 

Параметър Единица 
НДЕ, 
съгласн
о КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Непрек
ъснат 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

прах mg/Nm3 20,0 
- 

3,21 
Веднъж  на две 

години 
Да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 50,0 

- 

17,101 

Веднъж  на две 

години Да 

*резултати от измерване в хода на собствен мониторинг на въздух през 2017 г 
**резултати от измерване в хода на собствен мониторинг на въздух през 2018 г 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, битови и дъждовни) зауствани 
в р. Провадийска 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг Съответствие 

съгласно 
КР 

Точка на пробовземане на производствени отпадъчни води 

Количество на заустваните отпадъчни води: 

Q макс. час m3 83.34  11,89 Непрекъснато ДА 

 Q ср. ден m3 2000  285,36 Непрекъснато ДА 

Q макс. год. m3 400 000 57 072,00 Непрекъснато ДА 

рН   6.0 - 8.5 

5.3.2019 7,2 

Веднъж на 

три месеца 

ДА 

13.6.2019 6,2 ДА 

24.9.2019 8,0 ДА 

3.12.2019 6,7 ДА 

Неразтворени 

вещества 

  

50 

5.3.2019 5,0 Веднъж на 

три месеца 
ДА 

  13.6.2019 44,0 ДА 

mg/dm3 24.9.2019 4,0 ДА 

  3.12.2019 12,0 ДА 

ХПК  mg/dm3 150 

5.3.2019 15,0 Веднъж на 

три месеца 
ДА 

13.6.2019 73,0 ДА 

24.9.2019 30,0 ДА 

3.12.2019 14,0 ДА 

Хлорни йони mg/dm3 300 

5.3.2019 187,0 Веднъж на 

три месеца 
ДА 

13.6.2019 210,0 ДА 

24.9.2019 270,0 ДА 

3.12.2019 225,0 ДА 

Метали 

(общо)* 

    5.3.2019 0,0780 Веднъж на 

три месеца 
ДА 

  

10 

13.6.2019 0,0055 ДА 

mg/dm3 24.9.2019 0,0150 ДА 

  3.12.2019 0,0150 ДА 

Нефтопродукти mg/dm3 10 

5.3.2019 <0.1 Веднъж на 

три месеца 
ДА 

13.6.2019 <0.1 ДА 

24.9.2019 <0.1 ДА 

3.12.2019 <0.1 ДА 
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* стойността е получена чрез сумиране на резултатите от изпитването в mg/dm3, на количество съдържащи се в 

пречистените отпадни води разтворени форми на: олово, кадмий и цинк (на основание на съгласуван с писмо 

No2486/07.09.2017г., План за собствен мониторинг на отпадъчни води). Концентрация, което е под границата на 

количествено определене на метода се калкулира  като половина от граница на определяне на метода (в изпълнение на 

чл.85, ал.1 от Наредба 1/2011 г. за мониторинг на водите). 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг Съответствие 

съгласно 
КР 

Точка на пробовземане на битово – фекални  отпадъчни води 
Количество на заустваните отпадъчни води: 

Q макс. час m3 6.26 1,95 Непрекъснато ДА 

Q ср. ден m3 150 46,88 Непрекъснато ДА 

Q макс. год. 

m3 

30 000 9 375,0 Непрекъснато ДА m3 

рН 6.0 - 8.5 

19.3.2019 7,2 

Веднъж на три 

месеца 

ДА 

13.6.2019 7,3 ДА 

24.9.2019 6,8 ДА 

3.12.2019 8,0 ДА 

Неразтворени 

вещества 60 

19.3.2019 24,0 Веднъж на три 

месеца 
ДА 

13.6.2019 24,0 ДА 

mg/dm3 24.9.2019 13,0 ДА 

3.12.2019 13,0 ДА 

ХПК mg/dm3 125 

19.3.2019 43,0 Веднъж на три 

месеца 
ДА 

13.6.2019 15,0 ДА 

24.9.2019 19,0 ДА 

3.12.2019 9,0 ДА 

БПК 5 mg/dm3 5 

19.3.2019 3,5 Веднъж на три 

месеца 
ДА 

13.6.2019 <0.5 ДА 

24.9.2019 1,0 ДА 

3.12.2019 0,9 ДА 

Екстрахируеми 

вещества 

 

 

3 

19.3.2019 <0.1 Веднъж на три 

месеца 
ДА 

13.6.2019 <0.1 ДА 

mg/dm3 24.9.2019 <0.1 ДА 

3.12.2019 <0.1 ДА 

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 

19.3.2019 <0.1 Веднъж на три 

месеца 
ДА 

13.6.2019 <0.1 ДА 
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24.9.2019 <0.1 ДА 

3.12.2019 <0.1 ДА 

Общ азот mg/dm3 2,5 

19.3.2019 1,8 Веднъж на три 

месеца 
ДА 

13.6.2019 <0.5 ДА 

24.9.2019 0,5 ДА 

3.12.2019 <0,5 ДА 

Oбщ фосфор mg/dm3 0,3 

19.3.2019 1,0 Веднъж на три 

месеца 
НЕ 

13.6.2019 <0.05 ДА 

24.9.2019 0,1 ДА 

3.12.2019 0,1 ДА 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг Съответствие 

съгласно 
КР 

Точка на пробовземане на дъждовни води 

Количество на заустваните отпадъчни води: 32 943,962 куб.м 

рН   6.0 - 8.5 

5.3.2019 - 

Веднъж на шест 

месеца 

  

13.6.2019 -   

4.10.2019 7,8 ДА 

3.12.2019 - 

Неразтворени 

вещества 

  

50 

5.3.2019 - 

Веднъж на шест 

месеца 

   13.6.2019 - 

mg/dm3 4.10.2019 10 ДА 

  3.12.2019 - 

ХПК  mg/dm3 150 

5.3.2019 - 

Веднъж на шест 

месеца 

 
13.6.2019 - 

4.10.2019 12,4 ДА 

3.12.2019 - 

Хлорни йони mg/dm3 300 

5.3.2019 - 

Веднъж на шест 

месеца 

 
13.6.2019 - 

4.10.2019 <10.0 ДА 

3.12.2019 - 

Метали (общо)* 

    5.3.2019 - 

Веднъж на шест 

месеца 

   

10 

13.6.2019 - 

mg/dm3 4.10.2019 0,226 ДА 

  3.12.2019 - 

 
Нефтопродукти mg/dm3 10 5.3.2019 - Веднъж на шест 
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13.6.2019 - месеца 

 
4.10.2019 <0.1 ДА 

3.12.2019 -   

* стойността е получена чрез сумиране на резултатите от изпитването в mg/dm3, на количество съдържащи се в 

пречистените отпадни води разтворени форми на: олово, кадмий, цинк (на основание на съгласуван с писмо 

No2486/07.09.2017г., План за собствен мониторинг на отпадъчни води). Концентрация, която е под границата на 

количествено определене на метода се калкулира  като половина от граница на определяне на метода (в изпълнение на 

чл.85, ал.1 от Наредба 1/2011 г. за мониторинг на водите). 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 
Забележка: 

• В Таблица 5 са отчетени измерени количества от всеки един отпадък за периода 
01.01.2019 – до 31.12.2019 г., при влязло в сила Комплексно разрешително 455/2013 г. на 
24.05.2013 г. 

• Рока България АД не извършва дейност по транспортиране на отпадъци – тази дейност 
се реализира от  фирми – поддизпълнители, по силата на двустранни договори. 

• В края на Таблица 5 са цитирани фирмите, извършили транспортирането на 
различните кодове отпадъци. 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт 

Временн

о 

съхранен

ие на 

площад-

ката* 

Транспорти

ране – 

собствен 

транспорт

/ външна 

фирма 

Съответ 

ствие 
Количества 

определени 

с КР, t/y 

Реално 

измерено, 

t/y 

Количества 

определени 

с КР, t/t 

Реално 

измере

но, t/t 

Производствени отпадъци от инсталацията 

Отпадъчна смес преди 
термично 

обработване 
10 12 01 1269,25 379,240 0,04198 0,03656 1 

Външна 
фирма 

ДА 

Отпадъчни леярски 
форми 

10 12 06 2733,77 773,610 0,09041 0,07459 2 
Външна 
фирма 

ДА 

Отпадъчни леярски 
форми – матрици за 

гипсови форми 
10 12 06 5,86 0,6 0,000194 0,00006 3 

Външна 
фирма 

ДА 

Утайки от 
пречистване на 

отпадъчни води на 
мястото на 
образуване 

10 12 13 3417,2 1163,215 - 0,11215 5 

Външна 
фирма 

ДА 

Отпадъчни керамични 
изделия, тухли, 

керемиди, плочни и 
строителни 

материали (след 
термично 

обработване) 

10 12 08 3905,38 1991,863 0,270 0,19205 4 
Външна 
фирма 

ДА 

Опасни отпадъци от инсталацията 

Отпадъци от 
глазиране, съдържащи 

тежки метали 
10 12 11* 2929,00 688,975 0,097 0,06643 

Не 
напуска 
производ
ствена 
зала 

НЕ 
приложимо 

ДА 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт 

Временн

о 

съхранен

ие на 

площад-

ката* 

Транспорти

ране – 

собствен 

транспорт

/ външна 

фирма 

Съответ 

ствие 
Количества 

определени 

с КР, t/y 

Реално 

измерено, 

t/y 

Количества 

определени 

с КР, t/t 

Реално 

измере

но, t/t 

Отпадъци от 
пластмаси 

07 02 13 - 4,340 - - 
16 

Външна 
фирма 

ДА 

Отпадъци от 
пластмаси (от 

акрилно производство) 
07 02 13 

- 
5,800 - - 

23 

Външна 
фирма 

ДА 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 
- 

59,510 - - 
6 

Външна 
фирма 

ДА 

Пластмасови опаковки 
15 01 02 

- 
11,680 - - 

7 
Външна 
фирма 

ДА 

Опаковки от дървесни 
материали 

15 01 03 
- 

77,200 - - 
8 

Външна 
фирма 

ДА 

Абсорбенти, 
филтърни материали, 
кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 
различни от 

упоменатите в 15 02 
02 

15 02 03 

- 

2,065 - - 18 

Външна 
фирма 

ДА 

Облицовъчни и 
огнеупорни материали 

от неметалургични 
процеси, различни от 
упоменатите в 16 11 

05 

16 11 06 

- 

9,400 - - 21 

Външна 
фирма 

ДА 

Утайки от 
пречистване на 

отпадъчни води от 
населени места 

19 08 05 

- 

69,00 - - 10 

Външна 
фирма 

ДА 

Стъкло 
20 01 02 

- 
0,00 - - 26 

Външна 
фирма 

ДА 

Метали 
20 01 40 

- 
8,720 - - 9 

Външна 
фирма 

ДА 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

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

13 02 05* 

- 

0,0 

- - 

14 

Външна 
фирма 

ДА 

Други моторни 
смазочни и масла за 

зъбни предавки 
13 02 08* 

- 

0,0 
- - 

15 

Външна 
фирма 

ДА 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или 
замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* 

- 

1,383 

- - 

17 

Външна 
фирма 

ДА 

Абсорбенти, 
филтърни материали 
(включително маслени 
филтри, неупоменати 

15 02 02* 

- 

0,222 - - 

19 

Външна 
фирма 

ДА 
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт 

Временн

о 

съхранен

ие на 

площад-

ката* 

Транспорти

ране – 

собствен 

транспорт

/ външна 

фирма 

Съответ 

ствие 
Количества 

определени 

с КР, t/y 

Реално 

измерено, 

t/y 

Количества 

определени 

с КР, t/t 

Реално 

измере

но, t/t 

другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 
опасни вещества 

Абсорбенти, 
филтърни материали 
(включително маслени 
филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 
опасни вещества( от 

акрилно производство) 

15 02 02* 

- 

3,260 - - 

24 

Външна 
фирма 

ДА 

Неорганични 
отпадъци, съдържащи 

опасни вещества 
16 03 03* 

- 
0,00 - - 

12 

Външна 
фирма 

ДА 

Органични отпадъци, 
съдържащи опасни 

вещества 
16 03 05* 

- 
0,063 - - 

13 

Външна 
фирма 

ДА 

Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 
- 

0,00 - - 
25 

Външна 
фирма 

ДА 

Изолационни 
материали, 

съдържащи азбест 
17 06 01* 

- 
0,00 - - 

22 

Външна 
фирма 

ДА 

Флуоресцентни тръби 
и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 
- 

0,100 - - 
11 

Външна 
фирма 

ДА 

Излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 

01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни 

компоненти 

20 01 35* 

- 

1,74 - - 

20 

Външна 
фирма 

ДА 

* Посочва се номера на площадката за предварително съхранение на отпадъка, по силата на КР 455-А0/2013г 

 

Забележки: 
 

1. Отпадък с код  10 12 01 е предаван за транспортиране на фирма „Агрострой” ЕООД”, Разрешително № 15-РД-263-01 от 

01.09.2013 г. 

 

2. Отпадък с код 10 12 06, 10 12 08, 10 12 13  е предаван за транспортиране на фирма Котларов ЕООД,  притежаваща Разрешително 

№ 15-РД-241-06 от 29.12.2017 г. и на Геаниг ЕООД, с разрешителен документ No 15-РД-271-01/15.09.2014г. 

 

3. Отпадък с код 15 02 02* - акрилно производство са транспортирани с фирма “ Инвест  стил” ЕООД, Разрешително 10-РД-

00000514-11/02.08.2019 

 

4. Отпадъците с кодове 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 07 02 13 (керамично производство) са предавани за транспортиране на 

фирма „ВИЖ” ЕООД”, Разрешително № 15-РД – 300-01/20.10.2015 г. 
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5.  Отпадъците с кодове 07 02 13 (акрилно производство), 10 12 06 (матрици), 15 02 03, 16 06 11  са предавани за 

транспортиране на фирма „Екотранс 2010” ЕООД”, Разрешително № 03-РД-502-04 от 11.08.2016 г. 

 

6. Отпадъците с кодове 13  02 05*, 13 02 08* , не са предавани за транспортиране на  фирма “ Инвест  стил” ЕООД, 

Разрешително № 10-РД-514-09 от 26.04.2017 г. 

 

7.Отпадъците с кодове  20 01 35* , са предавани за транспортиране на фирма „Лайт импекс М „ЕООД , Разрешително 12-РД-

518-03/ 01.02.2018г 

 

8.Отпадъци с код  16 01 06*, 20 01 40, 07 02 13  са предавани за транспортиране на фирма „Еврометал - Шумен” АД, 

Разрешително № 15-РД-244-03/07.12.2017г. 

 

9. Отпадък с код 19 08 05  е предаван за транспортиране на фирма „Никман Канал Сервиз” ЕООД, Разрешително № 03-РД-608-

01  от 13.02.2017г. 

 

10.Отпадъци с кодове  15 01 10*, 21  01 21*,16 03 03*,16 03 05*, 15 02 02*  са предавани за транспортиране на фирма „Балбок 

Инженеринг” АД, Разрешително № 00-ДО-895-01/-05 от 21.11.2013 г.  и КР  473/2013г.  

 

Таблица 5.1. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 

Отпадък Код 

Оползотво
ряване на 
площадка
та 

Обезвр
еждане 
на 
площад
ката 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ
ствие 

Отпадъчна смес преди термично 

обработване 
10 12 01 Не Не 

 R 03 
Агрострой ЕООД 

(379,240 т) 

Да 

Отпадъчни керамични изделия, 

тухли, керемиди, плочки и 

строителни материали (след 

термично обработване) 

10 12 08 1) R 05,  R12 
(949,913т) 

Не 

R 05 
(191,780 т) 

Труд АД 

 

R12, R13 
Голдън Фийлд ЕООД 

(892,560 т) 

Да 

Отпадъци от глазиране, 

съдържащи тежки метали 
10 12 11* 

R 05 

(688,975 т) 
Не Не приложимо Да 

Отпадъци от пластмаси 

07 02 13 2) Не  

Не R 13, R 12 
Еврометал Шумен АД 

 (1,720 т) 

R 13 
Инвест стил ЕООД 

 ( 2,520 т) 

R 13 
ВиЖ ЕООД 

 ( 0,020 т) 

Да 

Отпадъци от пластмаси (от 

акрилно производство) 07 02 13 Не 

Не R 01 
Златна Панега Цимент АД 

(4,600 т) 
Да 
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Отпадък Код 

Оползотво
ряване на 
площадка
та 

Обезвр
еждане 
на 
площад
ката 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ
ствие 

Отпадъчни леярски форми 10 12 06 
R12 
 
(773,610 т)  

Не R 05 
Холсим България АД 

(773,610 т) 

Да 

Отпадъчни леярски форми – 

матрици за гипсови форми 
10 12 06 Не 

Не R 01 
Златна Панега Цимент АД 

(0,5 т) 

Да 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото на 

образуване 
10 12 133) 

 R 05 
(38,605 т) 
 
 R12 
(1163,215 т)  

Не R 05 
Геаниг ООД 
(26,580 т) 

R12, R13 
Голдън Фийлд ЕООД 

(1081,300 т) 

Да 

Хартиени и картонени опаковки 

15 01 01 Не 

Не R13, R12 
ВиЖ ЕООД 

(59,510 т) 

Да 

Пластмасови опаковки 

15 01 02 Не  

Не R13, R12 

ВиЖ ЕООД 

(11.68 т) 

Да 

Опаковки от дървесни материали 

15 01 03 

Не Не R13, R12, R03 
ВиЖ ЕООД 

(77.200 т) 

Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 

Не Не 
R 01 
Златна Панега Цимент АД 

(1.765 т) 

Да 

Облицовъчни и огнеупорни 

материали от неметалургични 

процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 05 

16 11 06 4) 

Не Не R 05 
Рефран ЕООД 

(9.9 т) 

 

Да 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води от населени 

места 
19 08 05 

Не Не R 03 
Агрострой ЕООД 

(69.0 т) 

 

Да 

Стъкло 

20 01 02 

Не Не За 2019г. не е предаван за 

последващо третиране отпадъка 
Да 

Метали 

20 01 40 
Не Не R13 

Еврометал – Шумен  АД 

( 8.42 т) 

Да 

Нехлорирани моторни, смазочни 

и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 
13 02 05* 

Не Не 
За 2019г. не е предаван за 

последващо третиране отпадъка 

Да 

Други моторни смазочни и масла 

за зъбни предавки 13 02 08* 

Не Не  За 2019г. не е предаван за 

последващо третиране отпадъка 
Да 
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Отпадък Код 

Оползотво
ряване на 
площадка
та 

Обезвр
еждане 
на 
площад
ката 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ
ствие 

Опаковки, съдържащи остатъци 

от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 
15 01 10* 

Не Не R 12, R13, D15, D14 
„БалбокИнженеринг” АД 

(1,183 т) 

Да 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 5) 

Не Не 
R 12, R13, D15, D14 
„БалбокИнженеринг” АД 

(0.255 т) 

Да 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества( от 

акрилно производство) 

15 02 02* 6) 

Не Не 

R 12, R13 
Инвест стил ЕООД 

(3.44 т) 

Да 

Неорганични отпадъци, 

съдържащи опасни вещества 16 03 03* 

Не Не 
За 2019г. не е предаван за 

последващо третиране. 

Да 

Органични отпадъци, съдържащи 

опасни вещества 16 03 05* 

Не Не D 09, D13, D14, D15 
 „Балкок Инженеринг” АД 

(0.063 т) 

Да 

Оловни акумулаторни батерии 
16 06 01* 

Не Не За 2019г. не е предаван за 

последващо третиране. 
Да 

Изолационни материали, 

съдържащи азбест 17 06 01* 
Не Не Не са предавани  количества 

през 2019 г. 

Да 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* 
Не Не R13 

„Балкок Инженеринг” АД 

(0.100 т) 

Да 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни компоненти 

20 01 35* 

Не Не 
R13 
Лайт импекс М ЕООД  

(1,74 т) 

Да 

Битови отпадъци      

Биоразградими отпадъци 20 02 01 
Не Не R 03, R12 

Агрострой ЕООД 

(4,0 т) 

 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 
Не Не D 05 

Община Каспичан 

(37,90 т) 

 

Строителни отпадъци  
  

 
 

Смеси от бетон и тухли 17 01 07 

Не Не R12, R13, R05, R10 
Голдън Фийлд ЕООД 

(263,160 т) 

 

Други отпадъци от 

строителство и събаряне 
17 09 03* 

Не Не Не са предавани  количества 

през 2019 г. 
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Отпадък Код 

Оползотво
ряване на 
площадка
та 

Обезвр
еждане 
на 
площад
ката 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ
ствие 

(включително смесени 

отпадъци), съдържащи опасни 

вещества 
 

1) 183,636 т налично количество, останало за съхранение на площадката към 31.12.2018г  

2) 0,02 т налично количество, останало за съхранение на площадката към 31.12.2018г 

3) 64,028 т налично количество, останало за съхранение на площадката към 31.12.2018г 

4) 1.5 т налично количество, останало за съхранение на площадката към 31.12.2018г 

5) 0.033 т налично количество,  останало за съхранение на площадката към 31.12.2018г 

6) 0.180 т налично количество,  останало за съхранение на площадката към 31.12.2018г 

 

Таблица 5.2.Оползотворени отпадъци (несобствени) 
Фирмата не извършва дейности по оползотоворяване на отпадъци, които приема от външни фирми 

 
Таблица 6. Шумови емисии 
Забележка:  В изпълнение изискванията на Условие 12.2.1 са извършени измервания на шумовите емисии за 

2017г, резултатите, от които са представени в таблицата по-долу : 

Място на измерването 
Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/ нощта 

Гранични 
стойности по 
КР, dB (A) 

Съответствие 

Еквивалентно ниво на шум, т. №1 56,6 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №2 61,2 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.)  Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №3 65,9 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №4 62,1 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №5 57,5 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №6 52,9 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №7 55,3 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №8 59,2 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №9 63,5 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №10 58,9 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №11 61,6 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №12 57,2 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №13 
53,4    

Еквивалентно ниво на шум 

в мястото на въздействие 53,2 
ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

65,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум 

в мястото на въздействие 51,9 
ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

65,0 Да 

Ниво на обща звукова мощност 111,2 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) - Да 

 

Еквивалентно ниво на шум, т. №1 53,7 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 
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Еквивалентно ниво на шум, т. №2 58 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №3 62,3 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №4 57,8 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №5 53,5 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №6 49,8 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №7 52,7 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №8 55,4 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №9 51,5 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №10 56,2 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №11 60,9 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №12 57,3 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №13 
54,5 

   

Еквивалентно ниво на шум 

в мястото на въздействие 52,1 

ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 60,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум 

в мястото на въздействие 50,5 

ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) 60,0 Да 

Ниво на обща звукова мощност 107,8 
ВЕЧЕР(19:00–23:00 ч.) - Да 

 

Еквивалентно ниво на шум, т. №1 51,2 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №2 55,9 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №3 60,2 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №4 57,3 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №5 53,5 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №6 49,2 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №7 52,8 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №8 57,1 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №9 53,6 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №10 58,1 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №11 62,5 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №12 58,2 
НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 70,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум, т. №13 
55,4 

   

Еквивалентно ниво на шум 

в мястото на въздействие 50,1 

НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 55,0 Да 

Еквивалентно ниво на шум 

в мястото на въздействие 49,7 

НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) 55,0 Да 

Ниво на обща звукова мощност 
107,9 

НОЩ (23.00 - 07.00 ч.) - Да 
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Таблица 8. Опазване на подземните води 
  Точка на пробовземане Т4 – Дълбок сондаж Р176х 

Показател 
Точка на 
пробовз
емане 

7Концентраци
я в 
подземните 
води, съгласно 
Разрешително 
за 
водовземане 

Концентраци
я в 
подземните 
води, 
съгласно 
базово 
състояние*** 

Резултати от 
мониторинг 
 

Честота 
на 
монитор
инг 

Съответствие 

Водно ниво** 

Т4 - - 47,6 

ежемесеч

но 

Да 

Т4 - - 47,5 Да 

Т4 - - 47,6 Да 

Т4 - - 47,6 Да 

Т4 - - 47,6 Да 

Т4 - - 47,5 Да 

Т4 - - 47,6 Да 

Т4 - - 47,6 Да 

Т4 - - 47,6 Да 

Т4 - - 47,5 Да 

Т4 - - 47,5 Да 

Т4 - - 47,6 Да 

1.Активна реакция Т4 ≥ 6,5 и ≤ 9,5 7.55 7,4 
Веднъж 

годишно 
да 

2. Електропроводимост Т5 
2000 759 751 

Веднъж 

годишно 
да 

3. Обща твърдост Т5 
12 7.04 7,2 

Веднъж 

годишно 
не 

4.  Перманганатна 

окисляемост 

Т5 
5 <0,99 0,68 

Веднъж 

годишно 
не 

5.  Амониев йон Т5 
0,5 0.061 <0,05 

Веднъж 

годишно 
да 

6.  Нитрати Т5 
50 4.44 7,0 

Веднъж 

годишно 
не 

7.  Нитрити Т5 
0,5 <0,013 <0,05 

Веднъж на 

три 

години 

не 

8.  Сулфати Т5 
250 59.1 62 

Веднъж 

годишно 
не 

9.  Хлориди Т5 
250 24 20 

Веднъж 

годишно 
да 

10. Фосфати Т5 
0,5 <0,068 <0.03 

Веднъж на 

три 

години 

да 

11.  Натрий Т5 
200 32.9 32 

Веднъж на 

три 

години 

да 
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12.  Калций Т5 
150 56 75 

Веднъж на 

три 

години 

не 

13.  Магнезий Т5 
80 52 42 

Веднъж на 

три 

години 

да 

14.  Цинк Т5 
1 0.0529 0,02 

Веднъж на 

три 

години 

да 

15.  Кадмий Т5 
5 <0,10 <1.0 

Веднъж на 

три 

години 

да 

16.  Мед Т5 
0,2 0.0016 <0.005 

Веднъж на 

три 

години 

да 

17.  Олово Т5 
10 1.1 <3.0 

Веднъж на 

три 

години 

не 

18.  Хром Т5 
50 <1,0 <2.0 

Веднъж на 

три 

години 

не 

19.  Желязо Т5 
200 <20 <5.0 

Веднъж на 

три 

години 

да 

20.  Манган Т5 
50 <1,0 <1.0 

Веднъж на 

три 

години 

да 

21.  Никел Т5 
20 6.5 11 

Веднъж на 

три 

години 

не 

22.  Алуминий Т5 
200 <10,0 <10.0 

Веднъж на 

три 

години 

да 

23.  Нефтопродукти Т5 
50 <20,0 <20.0 

Веднъж на 

три 

години 

да 

* За отчетния период не е извършван собствен мониторинг (съгласно План за собствен мониторинг на подземи води)  

**динамично водно ниво до 53.0 м, при непрекъснат режим на водоползване (Разрешително за водовземане No 2153 

0082/23.09.2010г.) 

***за базово състояние се приемат, стойностите на показателите на подземни води, които са констатирани в хода на 

собствен мониторинг в годината, в която е издадено КР 455/2013 и които стойности са залегнали в информацията, 

свързана с изготвяне на ДОКЛАД ЗА БАЗОВО СЪСТОЯНИЕ ПО ЧЛ.122, АЛ.2, Т.12  ОТ ЗООС/2013г. 

 
 Точка на пробовземане Т5 – Дълбок Сондаж ТК15 

Показател 
Точка на 
пробовз
емане 

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
Разрешително 
за 
водовземане 

Концентраци
я в 
подземните 
води, 
съгласно 
базово 
състояние*** 

Резултати от 
мониторинг 
 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Водно ниво* 

Т5 - - -** 

ежемесечно 

Да 

Т5 - - -** Да 
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Т5 - - -** Да 

Т5 - - -** Да 

Т5 - - -** Да 

Т5 - - -** Да 

Т5 - - -** Да 

Т5 - - 51,0 Да 

Т5 - - -** Да 

Т5 - - -** Да 

Т5 - - -** Да 

Т5 - - 51.0 - 

1.Активна реакция Т5 ≥ 6,5 и ≤ 9,5 7.73 7,3 
Веднъж 

годишно 
да 

2. Електропроводимост Т5 
2000 1056 1091 Веднъж 

годишно 
не 

3. Обща твърдост Т5 
12 7.44 7,5 

Веднъж 

годишно 
не 

4.  Перманганатна 

окисляемост 

Т5 
5 <0,99 1,21 

Веднъж 

годишно 
не 

5.  Амониев йон Т5 
0,5 0.191 <0.05 

Веднъж 

годишно 
да 

6.  Нитрати Т5 
50 32.7 53 

Веднъж 

годишно 
не 

7.  Нитрити Т5 
0,5 <0,013 <0.05 

Веднъж на три 

години 
не 

8.  Сулфати Т5 
250 59.3 124 

Веднъж 

годишно 
не 

9.  Хлориди Т5 
250 40 45 

Веднъж 

годишно 
не 

10. Фосфати Т5 
0,5 <0,068 <0.03 

Веднъж на три 

години 
да 

11.  Натрий Т5 
200 101 99 

Веднъж на три 

години 
да 

12.  Калций Т5 
150 54 81 

Веднъж на три 

години 
не 

13.  Магнезий Т5 
80 55 43 

Веднъж на три 

години 
да 

14.  Цинк Т5 
1 0.0364 0,017 

Веднъж на три 

години 
да 

15.  Кадмий Т5 
5 <0,10 <1.0 

Веднъж на три 

години 
не 

16.  Мед Т5 
0,2 0.0044 0,007 

Веднъж на три 

години 
не 

17.  Олово Т5 
10 1.3 <3.0 

Веднъж на три 

години 
не 

18.  Хром Т5 
50 1.3 4,8 

Веднъж на три 

години 
не 

19.  Желязо Т5 
200 79.4 25 

Веднъж на три 

години 
да 

20.  Манган Т5 
50 4.9 5,9 

Веднъж на три 

години 
не 
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21.  Никел Т5 
20 1.8 <2.0 

Веднъж на три 

години 
да 

22.  Алуминий Т5 
200 10.9 10,0 

Веднъж на три 

години 
да 

23.  Нефтопродукти Т5 
50 <20,0 <20,0 

Веднъж на три 

години 
да 

* За отчетния период не е извършван пълен собствен мониторинг (съгл. План за собствен мониторинг на подземи води)  

**динамично водно ниво до 54.92 м, при непрекъснат режим на водоползване (Разрешително за водовземане No 

200 014/25.10.2006г и Решение 472/ 24.04.2009г.). Показател водно ниво , не е измерван поради липса на водовземане за 

посочените месеци. 

 ***за базово състояние се приемат, стойностите на показателите на подземни води, които са констатирани в хода на 

собствен мониторинг в годината, в която е издадено КР 455/2013 и които стойности са залегнали в информацията, 

свързана с изготвяне на ДОКЛАД ЗА БАЗОВО СЪСТОЯНИЕ ПО ЧЛ.122, АЛ.2, Т.12  ОТ ЗООС/2013г. 

 

Таблица 8. Опазване на почви  
Забележка: Съгласно Условие 13.2.1. мониторинг е извършен през 2016 г. по показатели посочени в 

Таблица 13.2.2. За 2018г. не е планиран и провеждан собствен мониторинг на почви, в съответствие с 

План за собствен мониторинг на почви. 

 

Показател 

Концентрация в почвите (базово 
състояние), съгласно КР 

Пробовзем
на точка 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответств
ие 

2013 г 2019 г 

Дълбочина 

0-10 см 

Дълбочина 

10 – 40  см 
Дълбочина 

0-10 см 

Дълбочин

а 

10–40  см 

pН 

9,48 ± 0,04 

 

9,40 ± 0,04 

 

Т1   
Веднъж на 3 

години 
 

Кадмий  
<0,05 

 

<0,05 
Т1   

Веднъж на 3 

години 
 

Олово  
8,92±0,71 8,06±0,64 Т1   

Веднъж на 3 

години 
 

Мед  
21,8 ±1,5 18,3 ±1,3 Т1   

Веднъж на 3 

години 
 

Никел 
24,4±3,9 23,7±3,9 Т1   

Веднъж на 3 

години 
 

Цинк 
55,1 ±3,9 49,4 ±3,4 Т1   

Веднъж на 3 

години 
 

Хром 
18,1±1,3 17,8±1,2 Т1   

Веднъж на 3 

години 
 

Нефтопродукти 
80,98 ±0,04 62,53 ±3,13 Т1   

Веднъж на 3 

години 
 

        

pН 
9,26 ± 0,04 9,56 ± 0,04 Т2   

Веднъж на 3 

години 
 

Кадмий  
<0,05 <0,05 Т2   

Веднъж на 3 

години 
 

Олово  
8,10±0,65 7,39 ±0,60 Т2   

Веднъж на 3 

години 
 

Мед  
18,6 ±1,3 16,5 ±1,2 Т2   

Веднъж на 3 

години 
 

Никел 26,6±1,7 23,6±1,6 Т2   Веднъж на 3  
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години 

Цинк 
48,4 ±3,4 51,1 ±369 Т2   

Веднъж на 3 

години 
 

Хром 
18,3±1,3 17,2±1,2 Т2   

Веднъж на 3 

години 
 

Нефтопродукти 
77,42 ±3,87 83,20 ±4,16 Т2   

Веднъж на 3 

години 
 

        

pН 
9,34 ± 0,04 9,46 ± 0,04 Т3   

Веднъж на 3 

години 
 

Кадмий  
<0,05 <0,05 Т3   

Веднъж на 3 

години 
 

Олово  
8,13±0,65 14,1±1,1 Т3   

Веднъж на 3 

години 
 

Мед  
20,6 ±1,4  23,9 ±1,7 Т3   

Веднъж на 3 

години 
 

Никел 
28,5±2,3 27,7±1,9 Т3   

Веднъж на 3 

години 
 

Цинк 
65,5 ±4,6 93,6 ±6,6 Т3   

Веднъж на 3 

години 
 

Хром 
21,3±1,5 36,96±1,85 Т3   

Веднъж на 3 

години 
 

Нефтопродукти 
45,36 ±2,27   45,36 ±2,27 Т3   

Веднъж на 3 

години 
 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации  
Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини 
Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

 Не е наличен 
 

    

През отчетният период, на територията на Дружеството не са регистрирани аварийни ситуации. 

Таблица 10. Оплаквания или въздажения, свързани с дейността на инсталациите, за 
които е предоставено КР 
Дата на 
оплакването 
или 
възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини 
Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

 Не е налично 
 
 

    

През отчетният период, на територията на дружеството не са регистрирани оплаквания или 

възражения, свързани с дейността на инсталацията. 

 

 


