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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият Годишен доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл.123в, т.6 от ЗООС 

и в изпълнение на изискванията в Комплексното разрешително (КР) 579-H0-И0-А0/2019г., 

поправено с Решение №579-Н0-И0-А0-ТГ1/2020г 

Комплексното разрешително е с дата на подписване 15.11.2019г. и е влязло в сила на 

05.12.2019г. Поради това данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които 

е предоставено гореспоменатото комплексно разрешително за периода от 05.12.2019 год. до 

31.12.2019 год. 

 

1. УВОД 

 

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително: 

“ХИДРОЛИА” АД, гр. София, площадка „ПСОВ – Каменица“ гр. Хасково 

 

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията: 

гр. Хасково, Северна индустриална зона 

 

1.3 Регистрационен номер на КР: 

Комплексно разрешително КР № 579-Н0-И0-А0/2019, поправено с Решение №579-Н0-И0-

А0-ТГ1/2020г 

 

1.4 Дата на подписване: 

15.11.2019 год. 

 

1.5 Дата на влизане в сила на КР: 

05.12.2019 год. 

 

1.6 Оператор на инсталацията: 

“ХИДРОЛИА” АД 

 

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

гр. София 1784 

ул. „Михаил Тенев“ № 6 

Добромир Симидчиев – Изпълнителен директор 

Тел.:  0888 878 253 

e-mail на оператора: dsimidchiev@hydrolia.bg  

 

1.8 Лице за контакти:  

Анелия Андонова – специалист ОПОВ 

Николай Николов – мениджър ОПОВ 

 

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

гр. София 1784 

ул. „Михаил Тенев“ № 6 

тел.: 0879900832 

e-mail: aandonova@hydrolia.bg 

e-mail: nnikolov@hydrolia.bg 

mailto:dsimidchiev@hydrolia.bg
mailto:aandonova@hydrolia.bg
mailto:nnikolov@hydrolia.bg
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1.10 Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:  

Основната дейност на предприятието е пречистване на отпадъчни води.  

Общи данни  

Обектът ПСОВ „КАМЕНИЦА“, гр. Хасково е разположен в Северната индустриална зона на 

гр. Хасково. Тази зона се намира на около 2 км северно от гр. Хасково в посока на гр. 

Димитровград. Застрояването и изградената инфраструктура в близост до комплекса е 

типично индустриална.  

 

Отпадъчните води от цялата зона постъпват като смесен поток за пречистване в ПСОВ, 

собственост на „КАМЕНИЦА“ АД като станцията е разположена на около 1,7 км северно от 

Северна индустриална зона.  

Технологична схема  

Технологичната схема на пречиствателна станция „КАМЕНИЦА“ гр.Хасково е двустъпална. 

Предвид замърсеността на водите, които следва да се пречистват, промишленият поток 

отпадъчни води от пивоварната първо преминава през анаеробно стъпало, след което 

гравитачно се оттича до следващото аеробно стъпало.  

 

Анаеробното стъпало бива използвано за първоначално третиране на отпадъчните води, които 

са с много високи начални концентрации на замърсителите, поради естеството на 

производството. В следствие на това, аеробното стъпало е значително облекчено.  

 

Целта на предвиденото многостъпално биологично третиране на отпадъчните води е да се 

редуцират показателите за замърсяване до пределно допустимите концентрации.  

 

Отпадъчните води от други предприятия в зоната също постъпват за третиране към аеробното 

стъпало на ПСОВ Каменица:  
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Съгласно Условие 2 е разрешена Инсталация, която попада в обхвата на т.6.11 от 

Приложение 4 на ЗООС – Инсталации за самостоятелно третиране на отпадъчни води, 

формирани от инсталации в обхвата на това приложение и различни от пречиствателни 

станции за пречистване на отпадъчни води от населените места: 
 

1.Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчните води (ПСОВ „Каменица“) 

 

 

1.11 Капацитет на инсталациите 

 

Инсталации 

Позиция на дейността 

по Приложение № 4 на 

ЗООС 

Капацитет 

Реално 

производство за 

2019г. 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 

1. 

Инсталация за 

самостоятелно 

третиране на отпадъчни 

води (ПСОВ 

„Каменица“) 

6.11 

1 200 000 m3/год 

пречистени 

отпадъчни води 

17 714 m3/год 

пречистени 

отпадъчни води 

 
 

1.12 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  

гр. Хасково 6300, ул. "Добруджа" 14.  

тел: 038/ 60 16 34  

факс: 038/ 60 16 11  

ел. поща: info@riosv-hs.org 

 

1.13 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” 

Пловдив, 

ул."Янко Сакъзов" №35;  

факс 032/604 721;  

тел.  032/604 720; 

"Едно гише"- 032/604 733 

e-mail: bd_plovdiv@abv.bg 

 

 

1.14 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната 

среда 

В Дружеството няма назначен еколог. Отговорните лица по отношение на опазването на 

околната среда са специалист ОПОВ и мениджър ОПОВ. 
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2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Съгласно Условие № 5 от КР, Дружеството е разработило и прилага система за управление на 

околната среда (СУОС) в съответствие с издаденото комплексно разрешително КР № 579-Н0-

И0-А0/2019г., поправено с Решение №579-Н0-И0-А0-ТГ1/2020г. 

 

2.1 Експлоатация и поддръжка: 

Съгласно Условие 5.1 са изготвени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, 

изисквания с разрешителното. Списък с инструкциите е представен във формуляр ФКР 5.1 – 

Формуляр за документиране на списък на всички изготвени инструкции за експлоатация и 

поддръжка. 

 

2.2 Мониторинг на техническите и емисионните показатели: 

 

В изпълнение на Условие 5.2 от КР са изготвени и се прилагат инструкции за  мониторинг на 

техническите и емисионните показатели. Списък с тези инструкции е представен във 

формуляр ФКР 5.2 – Формуляр за документиране на списък на прилаганите инструкции за 

мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР. 

 

2.3 Оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели  

 

В изпълнение на Условие  5.3 от КР са изготвени и се прилагат инструкции за периодична 

оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели. Списък 

с тези инструкции е представен във формуляр ФКР 5.3 – Формуляр за документиране на 

списък на прилаганите инструкции за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и технически показатели, съгласно условията в КР. 

 

2.4 Установяване на причините за допуснатите несъответствия 

 

В изпълнение на Условие № 5.4 от КР е изготвена и се прилага инструкция за установяване 

на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия ИКР 

5.4 - Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. Документирането по тази инструкция се извършва във 

формуляр ФКР 5.4 – Формуляр за проверка на несъответствието и назначаване на 

коригиращи действия. 

 

Установено е, че инсталациите и съоръженията работят в съответствие с критериите, заложени 

в условията на Комплексното разрешителното. Не е имало необходимост от предприемане на 

коригиращи действия. 

 

Всички несъответствия и коригиращи действия се документират във формуляри, които се 

съхраняват на площадката и се предоставят при поискване на компетентните органи. 

Отговорните за изпълнението на инструкциите, попълването и съхранението на данните от 

мониторинга са лицата, посочени в съответните инструкции. 
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2.5 Нормативни разпоредби 

 

В изпълнение на Условие 5.5 от КР е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка 

на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, 

произтичащи от нови нормативни актове и да уведомява ръководния персонал за 

предприемане на необходимите организационните/технически действия за постигане 

съответствие с тези нормативни разпоредби ИКР 5.5 - Инструкция за периодична оценка на 

наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, 

произтичащи от нови нормативни актове. Документирането по тази инструкция се извършва 

във формуляр ФКР 5.5 – Формуляр за документиране на списък на актуалните нормативни 

актове и формуляр ФКР 5.6 – Формуляр за документиране на оценките на относимост на 

новите нормативни актове и разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2. 

(Условие 5.6) 
 

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

Съгласно т.3.3 от Образеца за изготвяне на ГДОС се изисква от операторите ефективно 

използване на енергия и минимизиране употребата на ресурси. 

 

3.1 Използване на вода 

Съгласно  Условие 8.1.1 на КР на Дружеството не се разрешава използването на свежа вода 

за производствени (технологични) нужди при работата на инсталацията по Условие 2, 

попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС. 

 

3.2. Използване на енергия 

Аеробното стъпало се електроснабдява от южната страна по въздушна 20 kV линия от извод 

„Пирин” на подстанция Димитровград до собствен трафопост. Той е разположен на 

територията на ПСОВ (аеробно стъпало) и е с инсталирана мощност от 400 kVA. От него се 

разпределя мрежа подземно от разпределително табло в трафопоста до консуматорите. 

 

Анаеробното стъпало се електроснабдява чрез нисковолтова подземна линия от подстанция 2 

на територията на основната площадка на „Каменица“ АД по новоизградено трасе в сервитута 

на източния път на СИЗ. Анаеробната инсталация консумира при максимално натоварване 

2300 MWh електроенергия годишно. Захранването на това производствено звено с 

електричество се осъществява чрез вътрешнозаводска кабелна мрежа от подстанциите на 

площадката на „Каменица“АД.  

 

За нуждите на Инсталацията за самостоятелно третиране на отпадъчни води (ПСОВ 

„Каменица“)  се използва топленергия. Преди навлизането на отпадъчната вода в анаеробния 

UASB-реактор, тя се загрява, когато е необходимо до 30 – 35°C посредством директно 

подгряване с пара от съществуващата Котелна инсталация, собственост на „КАМЕНИЦА“ 

АД. Допълнително, чрез пластинчат топлообменник се рекуперита топлината след UASB-

реактора. Количеството топлоенергия се отчита чрез топломер на вход на Анаеробно стъпало. 

 

Съгласно Условие 8.2.1 са заложени годишни норми за ефективност при употреба електро- и 

топлоенергия за производството на единица продукт. 
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В изпълнение на Условие 8.2.1.1 се прилага инструкция ИКР 8.2.1.2 – Инструкция за 

експлоатация и поддръжка на въздуходувките към биобасейн I, най-големият консуматор на 

електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 - основни 

консуматори на електроенергия. 

 

В изпълнение на Условие 8.2.1.2 Дружеството прилага инструкция ИКР 8.2.1.2 – Инструкция 

за експлоатация и поддръжка на UASB-реактор, основен консуматор на топлоенергия за 

производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 

№ 4 към ЗООС.  

Резултатите от проверките на въздуходувките и UASB-реактора (Условие 8.2.2.3) се отразяват 

във формуляр ФКР 8.2.2.3 – Формуляр за документиране на резултатите от изпълнението 

на инструкцията за експлоатация и поддръжка на оборудването, основeн консуматор на 

електро- и топлоенергия към инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води, 

по Условие 8.2.1.1.  и Условие 8.2.1.2. 

Брой извършени проверки на въздуходувките и UASB-реактора за 2019 год. - 2 броя.  

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия - не е необходимо. 

 

Съгласно Условие 8.2.1.3  се прилага инструкция ИКР 8.2.1.3 – Инструкция за проверки на 

техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване.  

В изпълнение на Условие 8.2.2.1 Дружеството прилага инструкция ИКР 8.2.2.1 – Инструкция 

за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и 

топлоeнергия за производствени нужди. 

Данните от проверките на състоянието на топлопреносната мрежа (Условие 8.2.2.4) се 

отразяват във формуляр ФКР 8.2.2.4 – Формуляр за документиране на резултатите от 

изпълнението на инструкцията за проверки на техническото състояние на топлопреносната 

мрежа, по Условия 8.2.1.2. 

Брой извършени проверки на топлопреносната мрежа за 2019 год. - 2 броя.  

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия - не е необходимо. 

 

Месечната и годишната консумация на електроенергия се измерва и изчислява на база 

показанията на измервателните устройства. Данните за изразходваните количества електро- и 

топлоенергия се документират във формуляр ФКР 8.2.2.1 – Формуляр за документиране на 

изразходваните годишни количества електро- и топлоенергия (Условие 8.2.2.1 ). 

В изпълнение на Условие 8.2.2.2 Дружеството оценява съответствието на изчислените 

количества електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1, което е описано в 

инструкция ИКР 8.2.2.2 – Инструкция за оценка на съответствието на изчислените 

количества електро и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1, установяване на 

причинте за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за 

отстраняването им.  

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 в таблица 3.2-1 по-долу са представени данни, относно 

консумацията на електроенергия за 2019 год., изразена като годишна консумация за 

производство на единица продукт (норма за ефективност) за инсталацията, попадаща в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 
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Таблица 3.2-1 

Инсталация 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия, 

MWh/единица продукт 

Изчислена норма 

за ефективност за 

2019 г., 

MWh/единица 

продукт 

Съответствие 

ДА/НЕ 

Инсталация за самостоятелно 

третиране на отпадъчни води  

(ПСОВ „Каменица“) 

0.009 0.00061 ДА 

 

 

 

 

Таблица 3.2-2 

Инсталация 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

топлоенергия, 

MWh/единица продукт 

Изчислена норма 

за ефективност за 

2019г., 

MWh/единица 

продукт 

Съответствие 

ДА/НЕ 

Инсталация за самостоятелно 

третиране на отпадъчни води  

(ПСОВ „Каменица“) 

0.0142 0.0041 ДА 

 

За 2019 год. са направени 2 оценки за съответствието на изразходваната електро- и 

топлоенергия с определената в КР (съгласно Условие 8.2.3.1). 

През 2019 год. не са установени несъответствия. 

През 2019 год. не се е налагало и не са извършени коригиращи действия. 

 

 

3.3. Суровини, спомагателни материали и горива 

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 се прилага инструкция ИКР 8.3.2.1 – Инструкция 

осигуряваща измерване, измерване/изчисляване и документиране на използваните количества 

спомагателни материали, съгласно таблицата по Условие 8.3.1.1. Изчисляването на 

количествата се извършва в съответствие с Условие 6.5. 

 

На територията на площадката се прилага инструкция по Условие 8.3.2.2 за оценка на 

съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност ИКР 8.3.2.1 – Инструкция 

за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност с 

определените такива в Условие 8.3.1.1. Инструкцията включва установяване на причините за 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  

Данните за количествата използвани спомагателни материали и за оценка на съответствието 

на стойностите на годишните норми за ефективност се документират във формуляр ФКР 

8.3.2.1 - Формуляр за количество на изразходваните спомагателни материали за 

производствени нужди. 
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Таблица 3.2-2 

Спомагателни материали 

Годишна норма за 

ефективност 

[t/единица продукт] 

Изчислена годишна 

норма за ефективност за 

2019г.  

[t/единица продукт] 

Съответствие 

ДА/НЕ 

Натриева основа 
1.25х10-5 

атротона/ед. продукт 
0.23x10-5 

атротона/ед. продукт 
ДА 

Солна киселина 6.6х10-6 1.12x10-6 ДА 

Полимер 1х10-5 0.17x10-5 ДА 

Полиалуминиев 

оксихлорид 
1.3х10-5 0.45x10-5 ДА 

Железен трихлорид 

 
1.3х10-5 0.00 ДА 

 

Количествата на спомагателните материали при работата на инсталацията по Условие 2, 

попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС, съгласно Условие 8.3.1.1, не превишават 

посочените в Таблица 8.3.1.1 количества. 
 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, 

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 Зотносно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, се съхраняват 

опаковани, етикетирани и снабдени с информационните листове за безопасност (съгласно 

Условие 8.3.4.1). Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на 

Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и 

поправки.  

Копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества 

и смеси се съхраняват на площадката на предприятието и се представят при поискване на 

РИОСВ, съгласно Условие 8.3.4.1.1. 

Съхранението на използваните опасни химични вещества и смеси се осъществява съгласно 

информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина на съхранение на 

опасни химични вещества и смеси (Условие 8.3.4.1.2). 

 

В изпълнение на Условие 8.3.4.2 опасните химични вещества, използвани като спомагателни 

материали, се съхраняват на определените за целта площадки, съответно на територията на 

аеробното стъпало (склад №2 и №3) и на анаеробното стъпало (склад № 1). 

 

Съгласно Условие 8.3.5.1 във формуляр ФКР 8.3.5.1 - Формуляр за документиране на 

резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за 

съхранение на опасни химични вещества се документират резултатите от извършените 

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

нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, 

включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи 

действия.  
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Резултатите от извършените проверки (Условие 8.3.6.1) на съответствието на съоръженията, 

складовете и площадките за съхранение на спомагателн материали и горива с изискванията на 

нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества се 

докладват като част от ГДОС. 

Брой извършени проверки на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни 

материали и горива за 2019 год. - 8 броя.  

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия - не е необходимо. 

 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR 

Дейността на инсталацията (ПСОВ) е описана в т.5, буква  „ж“ към Приложение I на Регламент 

(ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година за създаване 

на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на 

Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета: 

- Независимо преработвани промишлени отпадъци – водопречистващи съоръжения, 

които служат за една или повече от дейностите в настоящото приложение – с капацитет 

10 000 m3 за ден. 

Съгласно Условие 4 и Условие 10.1.2.1 на действащото КР максималният капацитет на ПСОВ 

е 1 200 000 m3/год., което представлява 3 288 m3/ден. Видно от разрешените количества на 

заустваните отпадъчни води в КР, не се превишава заложената прагова стойност от 10 000 

m3/ден в т.5, буква „ж“ към Приложение I от ЕРИПЗ. 

Поради това „ХИДРОЛИА“ АД не докладва емисии на вредни и опасни вещества в околната 

среда по ЕРИПЗ. 

С писмо вх.№ КР-719/29.01.2020г. Дружеството е подало искане в ИАОС за 

премахване/коригиране чрез процедура за поправка на техническа грешка на всички условия, 

които са свързани с ЕРИПЗ. 

 

Комплексното разрешително КР № 579-Н0/2019г  е поправено с Решение №579-Н0-И0-А0-

ТГ1/2020г на Изпълнителния директор на ИАОС, като от текста на КР отпадат следните 

условия: 

 

 От Условие 1 – определението ЕРИПЗ; 

 Условие 6.6; 

 Условие 10.1.4.4; 

 Условие 10.2.3; 

 Условие 10.2.4; 

 Условие 10.2.5; 

 Условие 11.9.5. 

 

Поради всичко по-горе изброено в настоящия ГДОС не са докладвани емисии на вредни и 

опасни вещества в околната среда съгласно изискванията на ЕРИПЗ. 
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4.2. Емисии в атмосферата 

Съгласно Условие 9.1.1. на Дружеството е разрешена експлоатацията на следното 

пречиствателно съоръжение:  

Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) 

- Факел за изгаряне на биогаз – анаеробен реактор;  

- Воден скрубер. 

За всяко от пречиствателните съоръжения по Условие 9.1.1 Операторът е изготвил 

документация,  изпълнявайки Условие 9.1.1.1, включваща: 

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява 

оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения); 

- оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри; 

- честота на мониторинг на контролираните параметри; 

- вида на оборудването за мониторинг/ методите за изчисляване на стойностите на 

контролираните параметри,  

С писмо вх. № КР-62/06.12.2019г е представил документацията по Условие 9.1.1.1 в РИОСВ-

Хасково. (Условие 9.1.1.2).  

Пречиствателно 

съоръжение 

Контролиран 

параметър 

Оптимална 

стойност 
Честота 

Оборудване 

мониторинг 

Резервно 

оборудване 

Факел за изгаряне на 

биогаз – анаеробен 

реактор 

Количество на 

изгорелия газ 
до 7500 Nm3/d Ежедневно Дебитомер 

Кондензно 

гърне 

Воден скрубер 
Количество 

на конденза 
< 30% Ежедневно Визуално Помпа 

 

В изпълнение на Условие 9.1.1.3, се прилага инструкция за поддържане на оптимални 

стойности на технологичните параметри ИКР 9.1.1.3 – Инструкция за поддържане на 

оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен 

режим на  пречиствателните съоръжения разрешени с Условия 9.1.1 и 9.1.1.1.  Инструкцията 

включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри 

за всяко пречиствателно съоръжение. 

Спазвайки  Условие 9.1.2.1, се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието 

на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение с определените оптимални такива ИКР 9.1.2.1 – Инструкция за периодична 

оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните 

параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по 

Условие 9.1.1.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия.  

Съгласно Условие 9.1.3.1 и Условие 9.1.3.2 резултатите от мониторинга и оценката на 

съответствието  на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение се документират във формуляр ФКР 9.1.3.1 - Формуляр за документиране на 

резултатите от мониторинга по Условие 9.1.1.3 и се съхраняват на площадката.  

Дружеството докладва, като част от ГДОС, обобщена информация за установените 

несъответствия по Условие 9.1.2.1, причините за несъответствията и предприетите действия 

за тяхното отстраняване (Условие 9.1.3.3). 
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Брой извършени оценки на съответствие за 2019 год. - 2 броя.  

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия - не е необходимо. 

 

Съгласно Условие 9.3.1 и Условие 9.3.2 в Дружеството се прилагат съответно ИКР 9.3.1 – 

Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на 

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

предприемане на мерки за ограничаването им и  ИКР 9.3.2 – 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. 

Извършената оценка за възможните източници на неорганизирани емисии и мерките за 

предотвратяване/намаляването им се документира във формуляр ФКР 9.6.1 - Формуляр за 

документиране на резултати от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване 

на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите 

на площадката.  

Дружеството предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на 

прахообразни вещества (Условие 9.3.3), в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба 

№ 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейностти с неподвижни източници на емисии. 

В изпълнение на Условие 9.4.1 всички дейности на площадката се извършват по начин, 

недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, 

като при получени оплаквания за миризми, се предприемат незабавни действия за 

идентифициране на причините за появата им и се вземат мерки за предотвратяване/ 

отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на 

площадката (Условие 9.4.2).  

При наличие на оплаквания от миризми те се регистрират във формуляр ФКР 9.6.2 – Регистър 

на оплаквания за миризми. За отчетната 2019г. няма постъпили оплаквания за миризми. 

Съгласно Условие 9.4.3 се прилага инструкция ИКР 9.4.3 – Инструкция за периодична оценка 

на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно 

миришещи вещества. 

Резултатите се документират във формуляр ФКР 9.6.1 – Формуляр за документиране на 

резултати от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на 

площадкат. 

Брой извършени оценки за изпълнение на мерките за предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества 2019 год. - 3 броя.  

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия - не е необходимо. 
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

Съгласно Условие 10.1.1.1. е разрешена експлоатацията на следните пречиствателни 

съоръжения: 

ПСОВ състояща се от следните съоръжения:  

 анаеробно стъпало (състоящо се от груба решетка, перфорирана повдигаема дънна плоча, 

помпена инсталация, барабанно сито, първичен утаител, изравнителен резервоар, 

анаеробен реактор, постаерационен басейн) за: 

- смесен поток (производствени, битово-фекални, охлаждащи и условно чисти) 

отпадъчни води от площадка Пивоварна Хасково и дъждовни води от ПСОВ 

„Каменица“  

 аеробно стъпало (състоящо се от груба решетка, сито, пясъкозадържател, 3 броя 

първични утаители, буферен резервоар, биобасейн I/усреднител, вторичен радиален 

утаител, микроситов барабанен филтър) и съоръжения по пътя на утайката (Помпена 

станция, 2 броя утайкоуплътнители I степен, аеробен стабилизатор (Биобасейн II), 

аеробен стабилизатор (Биобасейн III), aеробен стабилизатор (Биобасейн IV), 2 броя 

утайкоуплътнители II степен, силоз за утайка, декантер за обезводняване, изсушителни 

полета – 22 броя, помпена станция за дренажни води) за: 

- смесен поток (производствени, битово-фекални, охлаждащи и условно чисти) 

отпадъчни води от площадка Пивоварна Хасково и дъждовни води от ПСОВ 

„Каменица“ след анаеробно стъпало; 

- смесен поток (производствени и битово-фекални) отпадъчни води от другите 

предприятия и обекти от индустриалната зона. 

За всяко от разрешените с Условие 10.1.1.1 пречиствателните съоръжения Дружеството е 

изготвило документация по Условие 10.1.1.2. Информацията е представена с писмо вх. № КР-

63/06.12.2019г. в РИОСВ-Хасково. (Условие 10.1.1.2.1.) 

 

Пречиствателно 

съоръжение 

Контролиран 

параметър 

Оптимална 

стойност 
Честота 

Оборудване 

мониторинг 

Резервно 

оборудване 

Груба решетка 

Количество на 

задържаните 

материали 

<60% Ежедневно Визуално - 

Перфорирана 

повдигаема плоча 

Неразтворени 

вещества 
<60% Ежедневно Визуално - 

Помпена станция 

(Помпена инсталация) 
Ниво на водата до 2,5 м Ежедневно Визуално Помпа 

Ротационно сито 

(барабанно сито) 

Количество на 

задържаните 

материали 

<50% Ежедневно Визуално Четки, дюзи 

Сепаратор (първичен 

утаител) 

Неразтворени 

вещества 

под 1300 mg/l или 

1.3 g/l 

Веднъж 

седмично 

Лабораторно 

измерване 

Преливници 

и помпа, 

автоматични 

кранове 

Усреднителен резероар 

с миксери 

(Изравнителен 

резервоар) 

pH на 

входящите води 
pH на вход >5,3 Ежедневно pH метър 

Миксери, 

помпи, 

регулираща 

клапа, 

дебитомер и 

pH метър 

pH на 

изходящите 

води 

pH на изход 5,2 – 

9,5 
Ежедневно pH метър 

Анаеробен реактор 
Процес на 

утаяване 

Калов обем < 600 

mg/l (кран 5) 
Ежедневно 

Лабораторен 

анализ 
Помпи, 

кранове, 

сепараторни 

плочи, pH 
Сухо вещество < 

15 g/l (кран 5) 

Три пъти в 

седмицата 

Лабораторен 

анализ 
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Пречиствателно 

съоръжение 

Контролиран 

параметър 

Оптимална 

стойност 
Честота 

Оборудване 

мониторинг 

Резервно 

оборудване 

Летливи мастни 

киселини 

(ЛМК) 

< 300 mg/l (от 

изход реактор) 

Три пъти в 

седмицата 

Лабораторен 

анализ 

метър, тръби, 

разпръскващ

и дюзи 

pH на 

изходящите 

води 

pH на изход 6,6 – 

7,8 
Ежедневно pH метър 

Пост аерационен 

басейн 

Количество на 

пяната 

> 30 см от 

преливника в 

съоръжението 

Седмично Визуално 

Преливници 

и дънна 

бъркалка 

Контролираните параметри на пречиствателните съоръжения от Аеробно стъпало са: 

Груба решетка 

Количество на 

задържаните 

материали 

< 50% Ежедневно Визуално - 

Ротационно сито 

(сито) 

Количество на 

задържаните 

материали 

< 50% Ежедневно Визуално - 

Пясъкозадържател 

Ниво на 

пясъчния пулп 

(Неразтворени 

вещества) 

Под 10 g/l Ежедневно 
Лабораторно 

измерване 

Преливници, 

спирателен 

кран и помпа 

Първични утаители – 3 

бр. 

Неразтворени 

вещества 
Под 5 g/l Ежедневно 

Лабораторно 

измерване 

Преливници 

и помпа 

Буферен резервоар 

Ниво на 

отпадъчната 

вода в буферен 

резервоар 

3,5 м Ежедневно Визуално Помпи 

Радиален утаител 

(вторичен радиален 

утаител) 

Процес на 

утаяване 

Калов обем на 

РАУ < 960 mg/l 
Ежедневно 

Лабораторен 

анализ 

Колела, 

гребла, 

редуктор 

Аксиален 

лагер 

Сухо вещество на 

РАУ < 20 g/l 
Ежедневно 

Лабораторен 

анализ 

Органично 

вещество на РАУ 

< 15 g/l 

Ежедневно 
Лабораторен 

анализ 

ХПК 
ХПК на изход 

<90 mg/l 
Ежедневно 

Спектрофото

метър 

Общ фосфор 
Общ фосфор на 

изход < 2 mg/l 
Ежедневно 

Спектрофото

метър 

Усреднителен 

резервоар с мембранни 

дифузори/Биобасейн 

(биобасейн 

I/усреднител) 

Разтворен 

кислород О2 
1,0 – 2,5 mg/l Ежедневно Кислородомер 

Дифузор, 

помпи, 

регулираща 

клапа, 

дебитомер и 

въздуходувки 

pH на 

изходящите 

води 

pH на изход 5,2 – 

9,5 
Ежедневно pH метър 

Микроситов барабанен 

филтър 

Задържано 

количество 

неразтворени 

вещества 

< 65% Ежедневно Визуално Платна 

Помпена станция 
Изправност на 

помпите (4 бр.) 

Да са в 

изправност 
Ежедневно 

Изправност 

по СКАДА 

Помпи, 

лагери към 

помпи 

Утайкоуплътнител – 4 

бр.  

(2 броя 

утайкоуплътнители I 

степен) 

(2 броя 

утайкоуплътнители II 

степен) 

Количество на 

излишната 

активна утайка 

Сухо вещество на 

утайката > 12 g/l 
Ежедневно 

Лабораторен 

анализ 

Преливници 

и помпа 
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Пречиствателно 

съоръжение 

Контролиран 

параметър 

Оптимална 

стойност 
Честота 

Оборудване 

мониторинг 

Резервно 

оборудване 

Биобасейн/Аеробен 

стабилизатор – 3 бр 

(аеробен стабилизатор 

(Биобасейн II), аеробен 

стабилизатор 

(Биобасейн III), 

aеробен стабилизатор 

(Биобасейн IV)), 

Разтворен 

кислород O2 
0,5 – 2,0 mg/l Ежедневно Кислородомер 

Помпи, дюзи 
Количество на 

утайката 

Калов обем < 960 

mg/l 
Ежедневно 

Лабораторен 

анализ 

Сухо вещество 15 

-50 g/l 
Ежедневно 

Лабораторен 

анализ 

Органично 

вещество 15 – 30 

g/l 

Ежедневно 
Лабораторен 

анализ 

Силоз за утайка 

Ниво на 

утайката в 

силоза 

< 3 м Ежедневно 
Визуално 

СКАДА 
Нивомер 

Центрофуга 

(Декантер за 

обезводняване) 

Степен на 

обезводняване 

Сухо вещество на 

утайката > 20 % 
Ежедневно 

Изправност по 

СКАДА 

Скоростна 

кутия, 

съединител, 

шнек, помпа, 

полимерна 

инсталация 

Изсушителни полета 
Пълнота на 

обема 
< 90 % Ежедневно Визуално - 

Помпена станция за 

дренажни води 

Изправност на 

помпите (2 бр) 

Да са в 

изправност 
Ежедневно 

Изправност по 

СКАДА 

Помпи, 

лагери към 

помпи 

 

На територията на площадката, във връзка с изпълнението на  Условие 10.1.1.3, се прилага 

инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри -  ИКР 

10.1.1.3 – Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните 

параметри, осигуряващи оптимален работен режим на  пречиствателните съоръжения 

разрешени с Условия 10.1.1.1 и 10.1.1.2.  

В изпълнение на Условие 10.1.1.4 Дружеството извършва мониторинг на работата на 

пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1, в съответствие с определените 

по Условие 10.1.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването 

за мониторинг.  

 

Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение се документира  във формуляр ФКР 10.1.1.6.2 – Формуляр за документиране на 

резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение и резултатите от проверките на съответствието и съхранява според Условие 

10.1.1.6.2.  
 

За 2019г. са извършени 1 134 бр. проверки. Не са установени несъответствия и не са 

предприемани коригиращи действия. 

 

Съгласно Условие 10.1.1.5.1 и Условие 10.1.1.5.2 се прилагат инструкции съответно  ИКР 

10.1.1.5.1 – Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.1.1, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия, 

и ИКР 10.1.1.5.2 – Инструкция за проверки на техническото състояние на канализационната 

мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. 
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Данните от проверките на техническото състояние на канализационната мрежа се 

документират във формуляр ФКР 10.1.1.5.2 – Формуляр за проверки на техническото 

състояние на канализационната мрежа на площадката, установяване на течове и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване. 

За 2019г. е извършена 1 бр. проверки на състоянието на канализационната мрежа. Не са 

установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия 

В изпълнение на Условие 10.1.1.5.3 всички байпасни и аварийни връзки към ПСОВ, от които 

може да се осъществява заустване в повърхностни води, са затворени със савак, пломбиран от 

РИОСВ.  

Съгласно Условие 10.1.2.1. Дружеството зауства пречистени производствени отпадъчни води 

от северна индустриална зона (СИЗ), в р. Терс дере, приток на р. Банска. Резултатите се 

документират във формуляр ФКР 10.1.2.1 – Формуляр за документиране на зауствани 

количества производствени отпадъчни води. За отчетната 2019 година са пречистени 17 714 

m3 отпадъчни води. 

 

В Условие 10.1.4.1 е заложен собствен мониторинг на поток пречистени производтсвени 

отпадъчни води от северно индустриална зона СИЗ, зауствани в река Терс дере, приток на 

р.Банска в точка на мониторинг ТМ №1 на изход на микроситов барабанен филтър 

(последното съоръжение по пътя на водите) с георгафски координати N 41о58’53.82”;E 

25o33’29.52”. Резултатите се записват във формуляр ФКР 10.2.2 – Формуляр за документиране 

на емисии на вредни вещества в отпадъчните води, установени при извършването на 

собствени периодични измервания. (Условие 10.2.2) 

Брой извършени проверки за 2019г. – 8 броя; 

Установени несъответствия – няма; 

Предприети коригиращи действия – не са предприемани. 

През 2019г. е извършван собствен мониторинг на отпадъчните води ежемесечно. 

Параметър Единица 

ИЕО, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на мониторинг 

Съответ

ствие 

Протокол № 85831/13.12.2019 

pH - 6.0 – 9.0 7.85 Ежемесечно Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l 50 23.06 Ежемесечно Да 

Общ азот mg/l 10 5.2 Ежемесечно Да 

Общ фосфор mg/l 3 <0.5 Ежемесечно Да 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/l 5 3.36 Ежемесечно Да 

ХПК mg/l 110 33.6 Ежемесечно Да 

БПК5 mg/l 20 16 Ежемесечно Да 

Повишаване на 

температурата на 

водоприемника 

°C <3 1.5 Ежемесечно Да 

От собствения мониторинг няма констатирани несъответствия. 
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Съгласно Условие 10.1.4.2 на територията на площадката се прилага инструкция за 

изчисляване на  количествата зауствани пречистени отпадъчни води по Условие 10.1.2.1. в р. 

Терс дере, приток на р. Банска ИКР 10.1.4.2 – Инструкция за изчисляване на  количествата 

зауствани пречистени отпадъчни води по Условие 10.1.2.1. в р. Терс дере, приток на р. 

Банска. 

В изпълнение на Условие 10.1.4.3  резултатите от собствения мониторинг се оценяват, 

следвайки инструкция ИКР 10.1.4.3 – Инструкция за периодична оценка на съответствието 

на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното 

норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия за оценка на резултатите от собствения мониторинг за 

съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по Условия 10.1.2.1, в съответствие 

с Условие 10.1.4.3. 

 

В изпълнение на Условие 10.1.4.5 с вх. № КР-64/06.12.2019г. Дружеството е представило План 

за мониторинг в РИОСВ-Хасково.  

 

 

4.4. Управление на отпадъците 

Дружеството е подало годишни отчети, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и 

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

водене на публични регистри (Условие 11.9.1). 

 

Количествата генерирани отпадъци се измерват при образуване и се документират в Отчетни 

книги, които са прошнуровани, прономеровани и са заверени от РИОСВ Хасково. От 

включените в комплексното разрешително отпадъци през 2019 год. са се образували следните 

количества (Условие 11.9.2): 

- 19 08 12 – Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, 

различни от упоменатите в 190811      - 45 т/год.; 

- 19 08 01 – Отпадъци от решетки и сита      - 0.3 т/год. 

 

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по Условие 2 не се различават по вид 

(код и наименование) и не превишават количествата, разрешени в КР. 

 

Дружеството прилага инструкции ИКР 11.7.2 – Инструкция за  измерване на образуваните 

количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и ИКР 

11.7.3 – Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества 

образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, установяване 

на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. (Условие 

11.7.2 и Условие 11.7.3). 

 

Резултатите от прилагането на тези инструкции през 2019 год. се документират във формуляр 

ФКР 11.9.2 – Формуляр за оценка на образуваните количества отпадъци. 

Данните се документират според изискванията за документиране и докладване на дейностите 

по управление на отпадъците съгласно Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по 

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

публични регистри и съгласно Условие 11.9.1 и Условие 11.9.2. 

В изпълнение на Условие 11.9.2 всички измервани/изчислявани, съгласно Условие 11.7, 

количества отпадъци през 2019 год. са както следва: 
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Табл.4 Образуване на отпадъци за 2019 год. 
 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 

Временно 

съхраняване на 

площадката в 

края на 

отчетната 

годината 

Транспортира 

не – собствен 

транспорт / 

външна фирма 

Съответ 

ствие 
Количества 

определени 

с КР, t/y 

Реално 

измерено за 

2019 г., t/y 

Количества 

определени 

с КР, 

t/ед.продукт 

Реално 

измерено за 

2019 г., 

t/ед.продукт 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 70 0.3 5.8*10-5 1.69*10-5 
На площадка №3 

0.3 тона 
няма Да 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 100 0.00 8,3*10-5 0.00 

На площадка №3 

0.000 тона 
няма Да 

Утайки от биологично 

пречистване на 

промишлени отпадъчни 

води, различни от 

упоменатите в 190811 

19 08 12 7000 45 5.8*10-3 2.5*10-3 
На площадка №4 

5 513.573 тона 
няма Да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 

основа 

13 02 05* 1 0.00 - - Няма Няма Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 1 0.00 - - Няма Няма Да 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 2 0.00 - - Няма Няма Да 
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В изпълнение на Условие 11.2.1 на територията на площадката не се приемат отпадъци за 

третиране. 

 

Предварителното съхраняване 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, а това на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти - съответно с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти (Условие 11.3.6 и Условие 11.3.7). 

Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява 

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

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

включително разреждане на опасни отпадъци, в изпълнение на Условие 11.3.8. 

В изпълнение на Условие 11.3.9 Дружеството прилага инструкция ИКР 11.3.9 - Инструкция 

за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на 

КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи 

действия. Резултатите се документират във формуляр ФКР 11.3.9 – Формуляр за периодична 

оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на КР. 

 

Брой извършени проверки за 2019г. - 39 бр. Не са установени несъответствия. Не са 

предприемани коригиращи дейсвтвия. 

 

В случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане (Условие 

11.4.2) се изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда 

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

реда за водене на публични регистри. 

Съгласно Условие 11.4.2.1 Дружеството изготвя, съхранява и представя на контролните 

органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи: 

1. За производствени отпадъци: 

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 

2. За опасни отпадъци: 

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и 

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

и реда за водене на публични регистри; 

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 

отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за 2019 год. 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външната фирма, 

извършваща операцията 

по  оползотворяване / 

обезвреждане 

Извън площадката 

Съответствие 

- - - - - - 

 

През 2019 год. Дружеството не е извършвало дейности по обезвреждане и оползотворяване на 

отпадъци на площадката и не е предавало отпадъци за обезвреждане или оползотворяване. 
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4.5. Шум 

Съгласно Условие 12.1.1. дейностите, извършвани на производствената площадка се 

осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните 

стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво – 70 dB(A); 

- вечерно ниво – 70 dB(A); 

- нощно ниво – 70 dB(A); 

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник 

урбанизирани територии и извън тях): 

- дневно ниво – 55 dB(A); 

- вечерно ниво – 50 dB(A); 

- нощно ниво – 45 dB(A). 

Съгласно Условие 12.2.1 е заложено да се извършва наблюдение на общата звукова мощност 

и на еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото 

на въздействие веднъж на две последователни години. 

В изпълнение на Условие 12.2.2 и Условие 12.3.3 на производствената площадка се прилагат 

ИКР 12.2.2 – Инструкция за  наблюдение на еквивалентните нива на шум и общата звукова 

мощност и ИКР 12.2.3 – Инструкция за  оценка на съответствието на установените 

еквивалентни нива на шума с разрешените такива, установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия, като данните се 

съхраняват във формуляр ФКР 12.3.2 – Формуляр за документиране на резултати от 

оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на 

площадката и в мястото на въздействие с разрешените в КР, като резултатите от 

наблюдението на определените показатели се съхраняват на площадката и се представят при 

поискване от компетентните органи на (Условие 12.3.1 и Условие 12.3.2). 

 

През 2019 год. не е извършван собствен мониторинг на емисии на шум.  

 
Място на измерването Ниво на звуково 

налягане в dB (A) 

Измерено през  

ден/вечер/нощ 

Съответствие 

 
    

 

За 2019 г. няма постъпили жалби и няма предприети коригиращи действия (Условие 12.3.3). 
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4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

За спазване на мерките за опазване на почвата от замърсяване на територията на площадката 

се прилагат инструкции ИКР 13.1.2 – Инструкция за  периодична проверка за наличие на 

течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на 

причините и отстраняване на течовете и ИКР 13.1.3 – Инструкция за  отстраняване на 

открити разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/подземните 

води. 

Резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.2 и Условие 13.1.3 се 

документират във формуляр ФКР 13.2.1 – Формуляр проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на течове и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване и съхраняват на площадката и се 

предоставят при поискване от компетентните органи в изпълнение на Условие 13.2.1. 

Брой извършени проверки за 2019г. - 2 бр. Не са установени несъответствия и не са 

предприемани коригиращи действия. 

В изпълнение на Условие 13.1.6. Дружеството прилага инструкция  ИКР 13.1.6 – Инструкция 

за  периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на 

площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете за проверка на 

канализационната система. 

През 2019 год. е направена 1 бр. проверка на канализационната мрежа на площадката.  

Не са констатирани неизправности на канализационната мрежа.   

За 2019 год. няма регистрирани случаи на разливи и/или изливания на вредни и опасни 

вещества върху производствената площадка.  
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5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

Към комплексното разрешително няма ИППСУКР. 

 

 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

На територията на площадката се прилага инструкция ИКР 15.3 – Инструкция за  

документиране на действията по Условие 15.2, включваща продължителността на 

процесите по пускане и спиране на пречиствателната станция за отпадъчни води.  

Във формуляр ФКР 15.4 – Формуляр за мониторинг при анормални режими на 

пречиствателната станция за отпадъчни води е приложен план за мониторинг при 

анормални режими на пречиствателната станция за отпадъчни води по Условие 2, разгледан 

в ИКР 15.4 – План за мониторинг при анормални режими на пречиствателната станция за 

отпадъчни води, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността 

във времето на извънредните емисии и начините за тяхното определяне и контролиране 

(Условие 15.4). 

През отчетния период не е възниквала ситуация на анормален режим на работа, при която се 

предвижда прилагането на план за мониторинг при анормални режими, който включва вида, 

количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за 

тяхното измерване и контролиране. 

Единствено при аварийни ситуации се разрешава експлоатацията на Факел за изгаряне на 

биогаз към анаеробен реактор съгласно Условие 15.6. 

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1 Аварии                    

В изпълнение на Условие 14.2 Дружеството е разработило и прилага ИКР 14.2 – Инструкция 

за  оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени и 

изготвя и съхранява оценка за приложимостта на изискванията на глава седма, раздел I на 

ЗООС, към инсталациите/ съоръженията на площадката  

На територията на площадката, съгласно Условие 14.3, се попълва ФКР 14.4 – Формуляр за 

мониторинг при анормални режими на пречиствателната станция за отпадъчни води. 

През 2019 год. не са регистрирани аварийни ситуации. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 
- - - - - - 

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите 

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

предприятието. 

 Дата на 

оплакването или 

възражението 

Приностител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Приложение № 1 - Таблици: 

 

 Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ; 

 Таблица 2 - Емисии във въздуха; 

 Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води; 

 Таблица 4 - Образуване на отпадъци; 

 Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

 Таблица 6 - Шумови емисии; 

 Таблица 7 - Опазване на подземни води; 

 Таблица 8 - Опазване на почви; 

 Таблица 9 - Аварийни ситуации; 

 Таблица 10    - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  

инсталациите, за които е издадено КР; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Таблици 

 

Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ 

   Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

№ CAS 

номер 

Замърсител Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1 b) 

В почви 

(колона 1 c) 

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

        

Таблицата не е попълнена, тъй като Дружеството не докладва емисии на вредни и опасни вещества в 

околната среда по ЕРИПЗ. 

 

Таблица 2 - Емисии във въздуха 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

монито 

ринг 

Съот-

ветствие 

брой/ 

% 

Непрекъснат 

мониториг 

Периодичен 

мониторинг 

       

Таблицата не е попълнена, тъй като в КР няма заложени условия за извършване на мониторинг 

на емисиите в атмосферата. 

 

 

 

Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води 

Параметър Единица 

ИЕО, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на мониторинг 

Съответ

ствие 

Протокол № 85831/13.12.2019 

pH - 6.0 – 9.0 7.85 Ежемесечно Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l 50 23.06 Ежемесечно Да 

Общ азот mg/l 10 5.2 Ежемесечно Да 

Общ фосфор mg/l 3 <0.5 Ежемесечно Да 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/l 5 3.36 Ежемесечно Да 

ХПК mg/l 110 33.6 Ежемесечно Да 

БПК5 mg/l 20 16 Ежемесечно Да 

Повишаване на 

температурата на 

водоприемника 

°C <3 1.5 Ежемесечно Да 
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Таблица 4 - Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 

Временно 

съхраняване на 

площадката в 

края на отчетната 

годината 

Транспортира 

не – собствен 

транспорт / 

външна фирма 

Съответ 

ствие 
Количества 

определени 

с КР, t/y 

Реално 

измерено, 

t/y 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 70 0.3 5.8*10-5 1.69*10-5 
На площадка №3 

0.3 тона 
няма Да 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 100 0.00 8,3*10-5 0.00 

На площадка №3 

0.000 тона 
няма Да 

Утайки от биологично 

пречистване на 

промишлени отпадъчни 

води, различни от 

упоменатите в 190811 

19 08 12 7000 45 5.8*10-3 2.5*10-3 
На площадка №4 

5 513.573 тона 
няма Да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 

основа 

13 02 05* 1 0.00 - - Няма Няма Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 1 0.00 - - Няма Няма Да 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 2 0.00 - - Няма Няма Да 
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Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

 

Отпадък 

 

 

Код 

 

 

Оползотворяване 

на площадката 

 

 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната 

фирма, 

извършваща 

операцията по  

оползотворяване / 

обезвреждане 

Извън площадката 

 

 

Съответствие 

 

- - - - - - 

През 2019 год. Дружеството не е извършвало дейности по обезвреждане и оползотворяване на 

отпадъци на площадката и не е предавало отпадъци за обезвреждане или оползотворяване. 

 

Таблица 6 - Шумови емисии 

Място на измерването Ниво на звуково 

налягане в dB 

(A) 

Измерено през  

ден/вечер/нощ 

Съответствие 

 

    

През 2019 год. не е извършван собствен мониторинг на емисии на шум.  

 

Таблица 7 - Опазване на подземни води 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие, 

      

Таблицата не е попълнена, тъй като в КР няма заложени условия за извършване на мониторинг 

на емисиите в подземните води. 

Таблица 8 - Опазване на почви 

Показател 

Концентрация в почвите 

(базово състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      

Таблицата не е попълнена, тъй като в КР няма заложени условия за извършване на 

мониторинг на емисиите в почвите. 

Таблица 9 - Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

- - - - - - 

През 2019 год. не са регистрирани аварии на площадката. 

 

Таблица 10 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите, за 

които е издадено КР 

Дата на 

оплакването или 

възражението 

Приностител 

на оплакването 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

През 2019 год. няма постъпили оплаквания относно дейността на инсталациите. 

  



ГДОС за 2019 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 579-H0-И0-А0/2019 

“ХИДРОЛИА” АД, площадка гр. Хасково 27  

   

 

 

 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 

разрешително№ 579-Н0/2019 г., поправено с Решение №579-Н0-И0-А0-ТГ1/2020г на 

“ХИДРОЛИА” АД. 

 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия 

от този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис:________________________    Дата:____________________ 
      (упълномощено от организацията лице)                      

 

 

Име на подписвания:______________________________________ 

 

Длъжност в организацията:_____________________________ 

 

 
 


