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І. УВОД  

 

 

 Наименование на инсталацията/ите, за която е издадено комплексно 

разрешетелно (КР) -   

                                             

1. Инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци, 

включваща: 

- Модул А за третиране на шлака и други производствени отпадъци; 

- Модул Б за третиране на окалина; 

- Модул В за приготвяне на материал с подбрана зърнометрия. 

 

която попада в обхвата на точка 5.3.2 „в“ - Инсталации за оползотворяване или 

комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 

75 т за денонощие, включваща третиране на шлака и пепел, от Приложение № 4 към 

ЗООС: 

 

 Адрес по местонахождение на инсталацията/ите  
 

гр. ПЕРНИК, 2304 кв.Изток, ул. „Владайско въстание” №1 

община ПЕРНИК, област ПЕРНИК 

 Регистрационен номер на комплексно разрешетелно (КР) -  №472-Н1/2015 г. 

 

 Дата на подписване на комплексно разрешетелно (КР)  – 25.10.2013 год. 

 

 Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е 

притежател на разрешителното -  „Аифорос България” ЕАД 

 

 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика 
 

гр. Перник, 2304 кв.Изток, ул.„Владайско въстание” №1, община Перник, област 

Перник, тел.: 076/ 68 16 03, , E-mail: iivanov@aeiforos.bg 

 

 Лице за контакти – Ивайло Иванов – 0894 751 603 

 

 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на оператора  
 

гр. Перник, 2304 кв.Изток, ул. „Владайско въстание” №1, община Перник, област 

Перник, тел.: 076/ 68 16 03, , E-mail: iivanov@aeiforos.bg 

 

 

mailto:iivanov@aeiforos.bg
mailto:iivanov@aeiforos.bg
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Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталацията 

/инсталациите 

1.Дейността на Инсталацията, с оператор „АИФОРОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. Перник, е 

третиране на отпадъци, генерирани основно от дейността на „Стомана Индъстри“ АД с 

възможност за третиране и на други производствени отпадъци. 

 

2.Предварително третиране чрез трошене, сортиране и сепариране в Модул А и  Модул Б 

 

3.Предварително третиране чрез смесване  в Модул В 

 

4.В процеса на третиране чрез дейности по сортиране, трошене, сепариране, отделяне, 

смесване и пресяване на отпадъци от непреработена шлака, окалина, отпадъчни 

огнеупори и лека прахообразна фракция и прах се получават различни по вид и 

количество оползотворими отпадъци. 

   

5.На друга, съседна площадка на фирмата се намира административно-битова сграда и 

автокантар, който обслужва цялостната дейност на фирмата, в т.ч. и дейността на 

Инсталацията. 

 

6.Инсталацията за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци, 

включва три отделни и независими модула (Модул А, Модул Б и Модул В).  

 

7. В Модул А се извършват дейности по трошене, сортиране, пресяване, сепариране и 

разделяне.  

 

8. В Модул Б се извършват дейности по пресяване на окалината – т.е това е класическа 

пресевна инсталация. 

 

9. В  Модул В се извършват дейности по предварително третиране чрез смесване на лека 

прахообразна фракция и прах с отпадъци от преработване на шлака (от Модул А); 

 

Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите -  

 

Максимален капацитет на инсталацията/инсталациите, съгласно условие 4 от КР: 
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Инсталация 
Позиция на дейността, 

Приложение №4 към ЗООС 

Капацитет, 

[t/24h] 

Инсталация за третиране на шлака, 

окалина и други производствени 

отпадъци, включваща: 

5.3.2 „в“ 

Общо: 1900 

- Модул А за третиране на шлака и 

други производствени отпадъци; 
600 

- Модул Б за третиране на окалина; 500 

- Модул В за приготвяне на 

материал с подбрана зърнометрия. 
800 

 

 

 

Годишните количества произведена продукция за инсталацията, които са 

определени в условие 4 от КР са следните: 

 
№ Инсталации Позиция на 

дейността по 

Приложение 

№ 4 на 

ЗООС 

Капацитет, 

съгласно 

КР 

[t/24h] 

Количества 

произведена 

продукция, 

[t/24h] 

1 

Инсталация за третиране на шлака, 

окалина и други производствени 

отпадъци, включваща: 

5.3.2 „в“ 

Общо: 

1900 

 

 

 

 

266,655 

 

- Модул А за третиране на 

шлака и други производствени 

отпадъци; 

 

600 

 

 

 

 

202,168 

 

- Модул Б за третиране на 

окалина; 
 

500 

 

 

 

 

119,64 

 

 

- Модул В за приготвяне на 

материал с подбрана зърнометрия. 
 

800 

 

 

 

 

145,95 
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По Условие 4.1. Операторът експлоатира инсталацията по Условие 2- Модул А за 

третиране на шлака и други производствени отпадъци, Модул Б за третиране на окалина 

и Модул В за приготвяне на материал с подбрана зърнометрия. 

Условие 4.2.1. е актуализирана инструкция И-ОС-14-14 за измерване или 

изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2, не е включен 

Модул В, съгласно КР № 472-Н1/2015 год. 

През 2020 год. Дружеството е работило на едносменен режим при петдневна работна 

седмица.  

За 2020 година броя на работните дни е  219 дни или  1752 часа за Модул А.  

За 2020 година броя на работните дни е 142дни или  1 136 часа за Модул Б.  

За 2020 година броя на работните дни е 37 дни или  292 часа за Модул В.  

 

За Модул А количеството произведена продукция през 2020 год. е 44 274,840 т, 

включваща: 

-  Преработена шлака с код 10 02 01 – 42 000 т  

-   Черни метали с код 19 12 02  - 1323,280  т 

-  Огнеупорни тухли - количеството произведена продукция през 2020 год. – 951,560 т 

 

За Модул Б количеството произведена продукция през 2020 год. е 16 989,081 т, 

включваща: 

-    Нагар/окалина с код 10 02 10 – 16 320  т  

-    Черни метали с код 19 12 02 -  70,270 т 

- Други отпадъци (смеси от материали) от механично третиране, различни от 

упоменатите в 19 12 11 с код 19 12 12 – 598,811т 

 

За Модул В количеството произведена продукция е 5 400 т, включваща: 

- Преработена шлака с код 10 02 01-  4 560т 

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената 

в 10 01 04),  Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, Утайки от избистряне 

на вода с кодове: 10 01 01, 10 01 02 и 19 09 02:  840 т  

Общото количеството произведена продукция  от трите модула през 2020 год. е 

66 663,921 т/год. или 266,655 [t/24h]. 
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Капацитет, 1900[t/24h] 

 

 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда – съгласно щатно разписание 

 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите –  

РИОСВ – гр.Перник 2304, ул. “Благой Гебрев” №15, ет.1 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

/ите – 

 Басейнова дирекция западнобеломорски район - гр.Благоевград,   ул “Димитър 

Солунски” №66, тел. 073/88947103, факс 073/88947102 

 

ІІ. Система за управление на околната среда –  

 

 Фирма „Аифорос България” ЕАД  прилага успешно система за управление на 

околната среда (СУОС), съгласно изискванията на Условие 5 от Комплексното 

разрешително №472-Н1/2015 год. 

 

Структура и отговорности –Измененията в процедурите по околната среда ISO 

14001, са съобразени с условията на КР, така че да има съответствие на всички условия 

заложени в КР. В СУОС са регламентирани реда, отговорностите, пълномощията и 

документирането на дейностите по определяне на структурите и отговорностите по 

внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на 

околната среда, в т.ч. изпълнението на условията заложени в Комплексното 

разрешително. През 2020 год. не са настъпили изменения в структурата на дружеството 

и в щатното разписание. 

Обучение – Съгласно утвърдена процедура са регламентирани редът, 

отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по планиране, 

осъществяване и контрол на обучението и повишаването на квалификацията на 

персонала в дружеството. През 2020 год. Дружеството е провело обучения и 

инструктажи на персонала в съответствие с изискванията на условията на Комплексното 

разрешително и внедрената Система за управление на околната среда.  

Обучения през 2020 год. са проведени на база изготвен и утвърден Годишен план за 

обучение на персонала на “Аифорос България" ЕАД. Обучението е за разясняване 
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условията заложени в КР и произтичащите задачи за изпълнение. Резултатите от 

проведените обучения на служителите и работниците в Дружестото са положителни и 

удолетворяват ръководството на Дружеството. Обученията са документирани и 

архивирани съгласно изискванията на процедурата.  

При изпълнение на дейностите, свързани с обученията и инструктажите не са били 

документирани несъотвествия.  

 

Обмен на информация – Чрез утвърдена процедура са регламентирани редът, 

отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите при осъществяване на 

комуникации между различните нива на управление и функционалните звена в 

дружеството, както и между дружеството, външни заинтересовани страни и съседните 

фирми на територията на производствена зона „Стомана” - „ПАУЕР ТИЙМ ГАЗ” ЕООД 

и „Стомана Индъстри” АД.  

През 2020 год. не са документирани несъответствия по отношение на обмен на 

информация. 

Документиране – През 2020 год. е актуализиран списъка с нормативната уредба 

по околната среда, регламентираща работата на инсталацията. Осигурен е и списък на 

персонала съдържащ информация, на кого, какъв документ от ИСО е предоставен и 

списък на всички необходими инструкции и документи към тях, изисквани от 

настоящото Комплексно разрешително. 

Управление на документите и записите – По отношение на управлението на 

документите и записите Дружеството прилага процедура, която е част от системата за 

управление на качеството и околната среда съгласно сертификат ISO 9001:2008 и ISO 

14001:2004, издадени на 30.09.2015 год. В съответната процедура са определени 

дейностите, изискванията, компетенциите, отговорностите и реда за управление на 

документите и записите по качеството и околната среда, които се отнасят до системата 

за управление на съответните процеси в “Аифорос България” ЕАД гр. Перник.  

Оперативно управление – Организирано е разработването  и прилагането на  

всички изисквани от комплексното разрешително условия чрез инструкции за 

експлоатация и поддържка, инструкции за изчисляване и измерване.  

Цялата документация се съхранява на площадката в писмен вид и могат да бъдат 

представени при проверка на компетентния орган. 
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Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия – Дружеството, 

прилага процедури, в които са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и 

документирането на дейностите по оценка на резултатността от изпълнението на 

условията на КР. За проверка и коригиращи действия операторът също прилага 

процедура от ИСО 14001, с която биват определени редът, отговорностите, 

пълномощията и документирането на дейностите по провеждане на коригиращи и 

превантивни действия за опазване на околната среда и изпълнение на условията на 

комплексното разрешително. 

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации -  Дружеството е  регламентирало 

редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по 

подготовката на дружеството за действия при бедствия, аварии, катастрофи, 

терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации в процедура към ИСО 14 

001. Също така Дружеството прилага „План за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации”.  Същият е 

съгласуван от Териториалното поделение на гражданска защита към гр. Перник. Като 

част от плана Дружеството има Авариен план, в който са упоменати опасностите и 

действията при аварии. Прилага се инструкция за аварийно планиране и действия при 

аварии, като в Аварийния план са  застъпени  дейностите по: 

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 

производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната 

среда и здравето на хората. При определянето  се включат и аварийни ситуации в 

резултат на наводнение или земетресение; 

- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни 

ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота 

и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се 

документира избрания начин на действие, включително действията за 

предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване 

здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията, 

- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението 

на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за 

действие; 
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- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на 

работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна 

в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на 

площадката; 

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи 

действия; 

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при 

авария; 

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната 

им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното 

съхранение; 

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. 

пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите 

места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; 

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени 

телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за 

изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии. 

Записи – Притежателят на настоящото комплексно разрешително докладва, че 

съгласно изискванията на условие 5.6. от Комплексното разрешително е изготвил 

актуален списък с документи, доказващи съответствие с условията на разрешителното и 

съхраняване на тези документи.   

Операторът организира и води всички необходими документи и съхранява 

данните и записите по надлежния ред. 

Докладване –  фирма „Аифорос България” ЕАД гр. Перник за осми път ще 

докладва по условията на КР и ще продължи ежегодно да представя годишен доклад по 

изпълнение на условията от КР в РИОСВ - Перник. 

Съгласно Условие 7.2.  докладва ежегодно  за резултатите от собствения мониторинг и 

ще се  представя ежегодно в РИОСВ и БД Западнобеломорски район Годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно 

разрешително в срок до 31 март на съответната година, за която се отнася, на хартиен и 

електронен носител.  
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Докладът се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, 

за които е предоставено комплексното разрешително и е съобразен с изискванията на 

разработения модул за докладване на замърсителите. 

Допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното ще се 

предоставя при поискване от компетентните органи. 

Актуализация на СУОС – Към момента на изготвяне на доклада Операторът е 

извършил  актуализация на процедурите и инструкции от система за управление на 

качеството  и околната среда и е създал нови съгласно условията от  КР. 

По Условие 5.1. е определен персоналът и лицата, които ще извършват конкретни 

дейности по изпълнение на условията в КР, със Заповед №292-КР-ИСО/01.03.2016 год.  

По Условие 5.2. е  актуализирана  инструкция ИЕ ОС-01-15 за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели по КР № 472-Н1/2015 год. 

Условие 5.3. е актуализирана инструкция ИЕ ОС-01-15 -Приложение 1 и 

Приложение 2 към инструкцията за оценка на съответствието по КР № 472-Н1/2015 год. 

По Условие 5.5. е изготвена инструкция ПЕ 4.3.2. за осигуряване и ползване на 

информация за законови изисквания. 

По Условие 5.6. операторът документира в съответствие с изискванията на 

условията в КР. 

По Условие 5.7. е изготвена и актуализирана  инструкция ПЕ 4.3.2. Осигуряване и 

ползване на информация за законови изисквания, съгласно КР № 472-Н1/2015г.  

Извършва се актуализация на системата за управление на околната среда при 

актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след 

издаването на ново такова. 

При действието и прилагането на СУОС операторът не е срещнал трудности при 

изпълнението и прилагането на условията от Комплексното разрешително. Не се е 

налагало да се прави оценка на причините относно получените затруднения, както и по 

отношение на предприеманите действия по изпълнението на задълженията по СУОС.  

Уведомяване - Съгласно изискването на Условие 7.1. до момента на докладване 

не се е налагало да се уведомяват компетентните органи за замърсяване на повърхностни 

и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с 

настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на 

замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите 

вещества и размера на замърсяването. 
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По Условие 7.2. се информира РИОСВ-Перник за резултатите от мониторинга, 

определен с условията на разрешителното. 

По Условие 7.3. През 2016 г. е въведен в експлоатация ръкавен филтър към ИУ 

№1 на конусна трошачка на Модул А, с разрешение за поставяне №8/10.02.2016 г. на 

Гл.архитект на община Перник. 

По Условие 7.4. Издадено разрешение за поставяне №8/10.02.2016 г. на ръкавен 

филтър към ИУ №1 на конусна трошачка на Модул А на Гл.архитект на община Перник, 

който е въведен  в експлоатация през 2016 год. 

По Условие 7.5  не се предвижда промяна в работата на инсталациите, разрешени 

в Условие № 2. 

По Условие 7.6. за 2020год. не са възникнали аварийни и други замърсявания и не 

се е налагало уведомяване. 

Условие 7.7. за 2020 год. не е възникнала непосредствена заплаха за екологични 

щети и не се е налагало уведомяване. 

Условие 7.8. за 2020год. не са причинени екологични щети и не се е налагало 

уведомяване. 

ІІІ. Използуване на ресурси   

Условие 8.1. Използване на вода –   

 Фирма „Аифорос България” ЕАД – Перник използва промишлена вода за 

Инсталацията, съгласно Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект под 

№41130043/26.09.2013г., издадено от Басейнова дирекция западно беломорски район 

гр.Благоевград. Има договор със „Стомана Индъстри” АД – Перник за използване на 

наличната тръбопреносна мрежа от повърхностния обект до Инсталацията. 

Дружеството е монтирало измервателни устройства (водомери) на входа на 

Инсталацията за отчитане на изразходваната вода. Местоположението на същите е 

показано в Приложение І.Б.1.1.3 – 4 към Комплексното разрешително №472-НО/2013 

год.: 

- Измервателно устройство №1 APATOR POWOGAZ 35327450 

- Измервателно устройство №2 ВКЕСВ 3685    

 

На 12.08.2019 год. и 13.08.2019г. е направен оглед на инсталацията за третиране на 

шлака, окалина и други производствени отпадъци от РИОСВ –Перник по изпълнение на 

Условията по КР.  
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 Съгласно Условие 8.1.3. притежателят на настоящото разрешително прилага 

инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към 

стационарната системата за омокряне на материала в Модул А и оръдието за мъгла, 

обслужващо Модул А и Модул В, които са основни консуматори на вода за 

производствени нужди за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на 

Приложение № 4 на ЗООС. 

Съгласно Условие 8.1.4. притежателят на настоящото разрешително прилага 

инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната 

мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното 

отстраняване. 

Фирмата прилага, като част от Интегрираната система за управление съответните 

записи. Резултатите от периодични проверки се отразяват в дневници към инструкциите. 

Прилагат се също така и Инструкции за измерване на изразходваните количества вода за 

производствени нужди, определени в разрешителното. 

 Съгласно Условие 8.1.5.2. притежателят на настоящото разрешително прилага 

инструкция за измерване и изчисляване на изразходваните количества вода за 

производствени нужди.  

Документираната информация включва: 

- Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по 

Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; 

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на 

производствена вода за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на 

Приложение №4 на ЗООС. 

С инструкция е предвидено изчисляване на годишнa консумация на вода, изразена 

като  годишната норма за ефективност.  

Съгласно Условие 8.1.5.3. притежателят на настоящото разрешително прилага 

инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за 

производствени нужди с определените в разрешителното.  

Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия.  

Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват. 

Води се Дневник за техническо обслужване на съоръженията, използващи 

промишлена вода, където се отразяват резултатите от проверките на техническото 
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състояние на водопроводната мрежа. В него се отразяват също установени течове и 

предприети действия за тяхното отстраняване.  

Дневникът се води и съхранява от Ръководител производство. През 2020 год. в 

Дружеството са установени два броя теча свързани с пробив на водопроводна тръба. 

След локализиране на аварията същата е  отстранена. 

Съгласно Условие 8.1.5.4. притежателят на настоящото разрешително 

документира резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 8.1.4 за 

извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, 

установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. 

Резултатите се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните 

органи. 

Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3. се документират, 

съхраняват и се предоставят при поискване от страна на компетентните орган. 

Съгласно Условие 8.1.6.1. притежателят на настоящото разрешително докладва 

ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени 

нужди, изразено като: 

- Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за 

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

ЗООС за календарната година. 

Съгласно Условие 8.1.6.2. се докладва като част от ГДОС резултатите от оценката 

на съответствието по Условие 8.1.5.3. Причините за документираните несъответствия и 

предприетите коригиращи действия за отстраняването им, се докладват в таблица 1.1 

Таблица 1.1 
Източник на 

вода 

Годишна 

норма за 

ефективност 

при 

употребата 

на вода, 

m3/единица 

продукт 

съгласно КР 

Количество 

произведена 

продукция, 

тона 

  

 

Количество 

потребена 

вода  

[m3/y] 

Годишна 

норма за 

ефективност 

при 

употребата 

на вода, 

[m3/единица 

продукт] 

 

Съответствие 

Инсталация за 

третиране на 

шлака, 

окалина и 

други 

производствени 

отпадъци 

0,011 66 663,921 

  

1471 

 
 

0,022 

 
 да /  не 
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Общото количество вода употребено за производствени цели за 2020год. от дружеството 

е  1471 (m3/y). 

 

През 2020 год. дружеството е констатирало 2 броя аварий по тръбопроводната 

мрежа, което е наложило  предприемането на ремонтни дейности. През летния период 

фирмата използва по-голямо количество вода за оросяване на пътищата и двукратно 

омокряне на част от отпадъците в Инсталацията за третиране на шлака, окалина и други 

производствени отпадъци, с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии.  В 

резултат на това годишната норма за ефективност при употреба на вода е превишена. 

 Извършват се ежедневни проверки на оросителната система. Закупените оръдия 

за водна мъгла се експлотират ефективно и също изразходват допълнителни количества 

вода. Един път месечно се извършва и проверка от комисия на оросителните системи т.е. 

12 бр. проверки по състоянието на съоръженията и оросителната инсталация в рамките 

на годината. 

Условие 8.2. Използване на енергия 

Съгласно Условие 8.2.1.1. притежателят на настоящото комплексно 

разрешително прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на конусна трошачка 

към Инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци, 

основен консуматор на електроенергия на площадката. Като част от Интегрираната 

система за управление се прилага Инструкция за експлоатация и поддръжка на конусна 

трошачка към Инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени 

отпадъци, основен консуматор на електроенергия на площадката, Инструкция за 

проверки на техническото  състояние и предприемане на действия за тяхното отстра-

няване.  

             Съгласно Условие 8.2.2.1. притежателят на настоящото комплексно разрешително 

прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като: 

- Годишнa консумация за производствени нужди за инсталацията по Условие № 

2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС; 

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на 

електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 

4 към ЗООС. 

Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер, чието 

местоположение е отбелязано на Приложение № ІІ.1.7-1, от Заявлението. 
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Прилага се Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия изразена като годишна норма за ефективност 

при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2. 

Съгласно Условие 8.2.2.2. притежателят на настоящото комплексно разрешително 

прилага инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества 

консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1., в това число 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията се 

документират. 

 Ясно са дефинирани кои са основните консуматори на електроенергия на пло-

щадката. Дружеството документира месечните и годишни количества електроенергия и 

води Дневник за техническо обслужване на основните консуматори на електроенергия, 

като там биват отразявани резултатите от проверките на техническото им състояние. В 

него се отразяват също установени аварии и ремонти, и предприетите действия за 

тяхното отстраняване. Дневникът се води и съхранява от Р-л производство. През  

годината са били констатирани дребни аварии и ремонти, които са отстранявани в 

оперативен порядък, което от своя страна не е довело до необходимостта от 

предприемане на коригиращи действия. 

 Докладват се данните за годишните количества изразходвани електроенергия от 

инсталацията за единица продукт, като резултат от прилагането на Инструкцията за 

измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия 

от Инсталацията и на Инструкцията за оценка на съответствието на 

измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в условие 

8.2.1. от Комплексното разрешително №472-Н1/2015 г. Резултатите се докладват в 

таблица 2.1. Тези данни се представят с Годишния доклад в РИОСВ – гр.Перник. 

 До датата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, Операторът 

декларира, че не са констатирани несъответствия, и съответно не се е налагало да бъдат 

предприемани действия за тяхното отстраняване.  

Съгласно Условие 8.2.3.1. притежателят на настоящото разрешително докладва 

ежегодно, като част от ГДОС в таблица 2.1.: 

- Изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата 

на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение 

№ 4 към ЗООС за календарната година; 
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- резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с 

определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните 

несъответствия и предприетите коригиращи действия. 

Таблица 2.1 

 
 

Източник на 

вода 

Годишна норма 

за ефективност 

при употребата 

на 

електроенергия, 

MWh/t 

съгласно КР 

 

Количество 

произведена 

продукция, 

 тона 

 

 

Количество 

потребена 

електроенергия 

[MWh] 

Годишна норма 

за ефективност 

при употребата 

на 

електроенергия, 

[MWh/t 

продукт] 

 

 

Съответ-

ствие 

Инсталация за 

третиране на 

шлака, 

окалина и 

други 

производствени 

отпадъци 

0,00243 66 663,921 81,738 0,0012  да /  не 

 

 На Дружеството не се е налагало да предприема допълнителни действия за 

подобряване ефективността на Инсталацията по отношение на употребата на енергия за 

производствени нужди.  

Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива   

В Комплексното разрешително №472-Н1/2015 год. няма  поставени условия и 

изисквания свързани с химичните вещества и препарати. 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

Резултатите от собствения мониторинг през докладвания период се представят във 

формата, определен по-долу. Информацията съдържа описание на метода (съгласно 

ЕРЕВВ и PRTR), използван за получаване на резултатите. 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) И PRTR 

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния 

въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено 

място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата 

на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на 

Европейската комисия по ЕРЕВВ. Образецът, по който се докладват веществата и 

техните прагови стойности е Таблица 1, приложена към настоящия ГД. 
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Операторът е длъжен да докладва всяко вещество, чието годишно количество 

(емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. При представяне 

на ГД в таблица 1 се записват тези вещества, които са регистрирани и отчетената 

стойност. В случай че не се превишава определеният праг за дадено вещество, 

операторът маркира мястото в таблицата с тире, „-“, за да покаже, че прагът не е 

превишен и в скоби посочва измереното/изчисленото годишно количество. Докладва се 

и методът, използван за получаване на резултатите. 

Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1, трябва да се 

отрази и в Таблици 2, 3, 4, 5, 7 и 8, които се отнасят до специфичните емисии от 

дейността на инстанцията/инсталациите. Данните, обобщени в тези таблици, ще покажат 

степента, до която емисиите във въздуха и водата са намалели в течение на времето, 

както и степента, в която е намалено количеството образувани или е увеличено 

количеството оползотворени отпадъци. 

За изчисляване на емисиите се използва изчислителен метод (М), като се използват 

периодични измервания от Акредитирана лаборатория. Формулата за изчисляване е 

съгласно Методиката за изчисляване на емисиите от предприятията за нуждите на 

собствения мониторинг и докладване: 

Забележка 1: За изчисляване на годишните емисии на вредни и опасни вещества 

изразени като kg/y се използва метод съгласно Наредбата за реда за определяне и 

налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите 

норми. Използва се следната формула  

 

 

където: 

Mi – годишна емисия на i-тото вещество в отпадъчните газове, kg/y; 

Ki – средногодишна концентрация на i-тото замърсяващо вещество в отпадъчните 

газове, mg/Nm3; 

Tj – времето, през което е работило j-тото изпускащо устройство, брой часове в 

годината, h/y; 

Vj – дебит на отпадъчните газове от j-тото изпускащо устройство, Nm3/h; 

i = 1, 2,3,4,5...... – брой замърсяващи вещества: NOx, Cu, Pb, ФПЧ10,  

j = 1-11 – брой изпускащи устройства. 

 

y

kg610.  jjii VTKM ,
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Забележка 2: За изчисляване на непреките годишни емисии на замърсители в 

отпадъчните води се използва следната формулата:  

 

 

където: 

Mi – годишна емисия на i-тото замърсяващо вещество в отпадъчните води, kg/y; 

Q – годишен обем на отпадъчните води, m3/y; 

Ki – фактическа средногодишна концентрация на i-тото замърсяващо вещество в 

отпадъчните води, mg/dm3; 

i = 1,2,3,4,5,6 ….– брой замърсяващи вещества: Cu, Pb, Zn, неразтворени вещества, 

нефтопродукти;…… 

Забележка 3: През 2013 год. във връзка с изготвяне на КР за пръв път са измерени 

подробни фонови концентрации на замърсители в почвата, които служат като база за 

сравнение (базово състояние) с проведените изследвания на почвите през 2019 год., 

съгласно условията, заложени в КР. Следващото пробонабиране на почвите е през 2022 

год. 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

 

 

 

№ 

 

 

CAS 

номер 

 

 

Замърсител 

Емисионни прагове 

(Колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсител

и извън 

площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производ-

ство, 

обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

Във въздух 

(колона 1а) 

Във 

води 

(колона 

1b) 

В 

почва 

(колона 

1с) 

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

19.# 7440-47-3  
Хром и 

съединенията 

му (като Сг)  

n/a  

 

n/a  
_ 200 -  

20. 

# 
7440-50-8  

Мед и 

съединенията му 

(като Сu)  

n/a  

 

n/a  
- 500 * 

24. 

# 
7440-66-6  

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

n/a  

 

n/a  
- 200 * 

17. 

.# 
7440-38-2  

Арсен и 

съединенията 

му (като As)  

n/a  
 

n/a  - 50 - 

17. 

.# 
7440-48-4 

Кобалт 

(като Со) 
n/a  

 

n/a  
-   

310..  ii KQM
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 - 
Общ органичен 

въглерод 

(Нефтопродукти) 

n/a  

 

n/a  - - - 

17. 

.# 
- 

Финни прахови 

частици (PM10) 

- 

(40,768)  

(M) 

n/a 

   

* n/a – not applicable 

(M) - изчисление на база резултати от акредитирана лаборатория 

( ) - резултат от изчислението 

Колона 1а  

 За изчисляване на резултатите за замърсител прах се използва изчислителен 

метод при използване резултати от измервания на акредитирана лаборатория с 

честота, съгласно изискванията на КР. 

При изчисляването на резултати операторът е използвал данни от проведения 

собствен мониторинг през 2020 год. и съответните часове и брой работни дни през 

същата година. През 2020 год. са извършени собствени измервания на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници /ръкавен филтър/, отразени в 

Доклада на оператора до РИОСВ за резултатите от собствения мониторинг с 

приложените към него протоколи от собствени периодични измервания: 

- Протокол №616/08.10.2020 год. за извършени собствени измервания на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници – ИУ-К1 Конусна 

трошачка на Модул А 

Броят отработени часове на ръкавния филтър за 2020 год. е общо 160,000 часа. 

 

Използваният метод на измерване на показател прах за ТП-К1 Изпускащо 

устройство на Конусна трошачка  на модул А е  БДС EN ISO 16911-1:2013, БДС EN  

14790:2017, БДС EN 13284-1:2017 

Използвани са данни от измервания на акредитирана лаборатория ЛИ при 

„ВЕЗЕЛ” ЕООД, със Сертификат №284 ЛИ от 30.11.2017 год.,  валиден до 30.11.2021 

год., издаден от ИА БСА - Протокол №616/08.10.2020 год. от извършени измервания. 

Формулата за изчисляване е съгласно Методиката за изчисляване на емисиите от 

предприятията за нуждите на собствения мониторинг и докладване: 

1. Въздух – по отношение на колона 1a в таблица 1 

М1 (g/ч)= С х Q /1000  

М (кg/год.)= М1 (g/ч ) х  раб.часове за ден х работни дни /1000 
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С-концентрация в mg/Nm3 

Q- дебит в Nm3 /h 

 

Колона 1b  

През 2020 год. не е провеждан собствен мониторинг, съгласно условията, 

заложени в КР. Няма поставено условие в КР за измервания и мониторинг на водите. 

 

В колона 1с на Таблица 1 - Има поставено условие в КР за мониторинг на 

почвите. През 2019 год. е проведен собствен мониторинг на почвите съгласно 

заложени показатели в Таблица 13.2.1. от КР. Следващият мониторинг е през 2022 год. 

 

Таблица 13.2.1. Мониторинг на почви 
 

Показател Честота 

pН Веднъж на 3 години 

Кобалт Веднъж на 3 години 

Мед Веднъж на 3 години 

Хром Веднъж на 3 години 

Арсен Веднъж на 3 години 

Цинк Веднъж на 3 години 

Нефтопродукти Веднъж на 3 години 

 

През 2013 год. във връзка с изготвяне на КР за пръв път са проведени измерения 

на замърсители в почвата, които  служат като база(базово състояние) за сравнение със 

проведените измервания през 2019 год. През 2019 год. е проведено пробонабиране и 

анализ на почвите съгласно плана за мониторинг. 

Използваният метод на изпитване на почвите в трите точки за мониторинг е  

БДС  ISO 10390:2011, БДС  ISO 16171:2016, БДС  ISO 16703:2011. 

Измерванията са проведени от акредитирана лаборатория ГД ”ЛАБОРАТОРНО 

– АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ” – „Централна лаборатория София – 01“  при 

Изпълнителна агенция по околна среда. Това е обективирано с протокол от изпитване 

№ 01-2032/18.10.2019г. 

Формулата за изчисляване е съгласно Методиката за изчисляване на емисиите от 

предприятията за нуждите на собствения мониторинг и докладване. 
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.  

Източници на организирани отпадъчни газове – един организиран точков 

източник. Съгласно Условие 9.1.1. от настоящото разрешително се разрешава 

експлоатацията на пречиствателно съоръжение: 

- Ръкавен филтър към ИУ К1 на конусна трошачка на Модул А - въведен в 

експлоатация с Разрешение за поставяне № 8/10.02.2016 год. на Главния архитект 

на община Перник. 

 

 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Източници на замърсяване на атмосферния въздух: 

- Условие 9.1. от КР разрешава експлоатацията на пречиствателното съоръжение - 

Ръкавен филтър към ИУ К1 на конусна трошачка на Модул А. 

-   Номер на емисионната точка: К1 – Ръкавен филтър, описано в Таблицa 9.2.2. 

Съоръжението е в експлоатация от 2016 год.  

Ръкавният филтър  е работил през 2020 год., като отработените часове са 160,000 ч. 

Източник на организирани отпадъчни газове с пречистване е конусна трошачка на 

Модул А, с изпускащо устройство   -  К1 /ръкавен филтър/. 

Измерванията на емисиите в атмосферата ще се извършват 1 път на две години 

съгласно условията на КР. През 2016 год. е проведено първото измерване на емисиите в 

атмосферата. Второто измерване съгласно изискванията на условията на Комплексно 

разрешително е извършено през 2018 год. Третото измерване е направено през 2020г. 

Следващото измерване е предвидено за 2022г. 

*  Работни часове на Ръкавния филтър през 2020 год. – 160,000 часа  

 

Контрол на пречиствателното оборудване. 

Прилага се писмена Инструкция съгласно Условие 9.1.2.1. за периодична оценка 

на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри на ръкавен 

филтър с определените оптимални такива в Таблица 9.2.2.  

Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. 

Съгласно Условие 9.6.1.1. и направено преписание от РИОСВ-Перник в Протокол 

№4/2016г. от извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно 

разрешително №472-Н1/2015 г., фирма Аифорос България ЕАД е изработила план за 
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собствен мониторинг по компонент „въздух” и фактор „шум”, който е съгласуван от 

РИОСВ-Перник с писмо изх.№26-00-932/4/ от 05.10.2016 г. 

Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за периодична оценка 

на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри 

за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 

9.1.1.3.  

По време на проверката на РИОСВ от 12.08. до 13.08.2019г. е установявено 

несъответствие по Условие 9.1.1.5. че не се извършва документиране по инструкцията за 

мониторинг на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното 

съоръжение в съответствие с условие 9.1.1.3. от КР. За целта е направено предписание от 

РИОСВ в Протокол №6/2019- КР-472-Н1/2015г.и са предприети следните мерки: 

1. Извършва се нужното документиране на стойностите на контролираните параметри на 

пречиствателното съоръжение в съответствие с условие 9.1.1.3. от КР. 

2. В изпълнение на Условие 9.1.2.1. се извършва оценка на съответствието на 

измерените/изчислени стойности на контролираните параметри на пречиствателното 

съоръжение с определените такива в Условие 9.1.1.3. 

 

Таблица 2  Емисии в атмосферния въздух 

 

1.Изпускащо устройство – К-1 – /ръкавен филтър/. 

Параметър  Единица  НДЕ, 

съгласно 

КР  

Резултати от мониторинг  Честота на 

монито-   

ринг *'  

Съответс

твие 
Брой/% 
%   

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг  
Периодичен 

мониторинг  
 
 

 
 

Всяка емисия*, 

докладвана в 

таблица 1, 

колона 1  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - - - - - 

Прах/ФПЧ        

Други**        

Прах мг/нм3 20 - 4,2 1 път на две 

години 

Да 

 
*По-малко от границата на определяне по метода 

 

Информация за годишните емисии от инсталацията, съобразно условията на КР.  
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Изпускащо 

устройство 

№ 

Параметър Емисионни норми 

(mg/Nm3) 

Резултат от 

мониторинга 

(mg/Nm3) 

Масов поток 

kg/h 

/ 

Емисии (кг/y) 

К-1 Прах 20 4,2 0,110 

27,5 

* По-малко от границата на определяне по метода 

 

Общо работни часове през 2020 год. – 160,000 часа  

 

4.2.1. Неорганизирани емисии 

По време на проверката на РИОСВ от 12.08. до 13.08.2019г. е направено предписание за 

изпълнение на Условие 9.3.4. от КР, Аифорос България ЕАД да предприема всички 

необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно 

изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 год. за норми за допустими емисии 

на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии. 

Съгласно това предписание по Условие 9.3.4., Аифорос България ЕАД е предприел 

всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, 

съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 год. за норми за 

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

обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

Предвидена е система за омокряне на отпадъците подлежащи на третиране във 

всеки от модулите на инсталацията по Условие 2, като през летния сезон омокрянето е 

двукратно. 

При товарене и разтоварване за местата, където това се извършва, са предвидени 

и се спазват следните изисквания: 

- оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на 

височината на разтоварване; 

- оросяване на местата за товарене и разтоварване, доколкото това не пречи на 

последващата обработка; 

- удължен престой на транспортните средства на мястото след приключване на 

товаренето и разтоварването; 

- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи 

разпрашаване - високи скорости и посока на вятъра 
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При съхранението на отпадъците на открито се спазват следните изисквания: 

- обработка на отпадъците чрез оросяване, доколкото това не пречи на 

последващата обработка и не влошава качествата им; 

- ограничаване височината на складиране; 

- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи 

разпрашаване; 

При обработка на отпадъците се спазват следните изисквания: 

- местата за товарене и разтоварване се оросяват, доколкото това не пречи на 

последващата обработка и не влошава качествата им; 

- оросяване на отпадъците в инсталацията чрез системата за омокряне; 

- да не се допуска претоварване на транспортните ленти; 

- използване на ветроупорни прегради (приемни клетки) при товарене и 

разтоварване на открито; 

- удължен престой на мястото след приключване на товаренето и 

разтоварването; 

- ограничаване на дейностите при високи скорости и посока на вятъра. 

Извършва се овлажняване/оросяване на всички участъци от площадката, които са 

източници на неорганизирани емисии на прах. 

Изготвя се и се води писмена документация включваща:  

- дата и час на оросяване;  

- количество на изразходваната вода за оросяване (м3);  

- оросената площ;  

- изпълнител.  

Документацията се съхранява на площадката и се предоставя на компетентния 

орган при поискване. 

По условие 9.3.2.се извършва периодична оценка за наличието на неорганизирани 

емисии.  

Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества не са регистрирани. 

Оценката на съответствието на данните на контролираните параметри на 

пречиствателните съоръжения съгласно Условие 9.1.3.2. и информация за извършени 

проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за 

пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в Таблица 9.2.2. през 

2020год. са: 

-  брой извършени проверки  -  веднъж месечно; 
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-  брой установени несъответстия – не са регистрирани; 

-  причини за несъответствия и коригиращи мерки – няма. 

Оценката на съответствието на данните от емисионните измервания на 

източниците на организирани емисии с определените условия на КР са: 

-  брой емисионни измервания – няма; 

-  брой установени несъответствия – няма; 

-  причини за несъответствия и коригиращи мерки – няма. 

През 2016 год. е въведен в експлотация и ръкавен филтър на модул А, който 

очиства прахогазовите емисии от конусна трошачка с цел недопускане на  

неорганизираните прахови емисии. 

 

4.2.2. Интензивно миришещи вещества 

В случай на получени оплаквания за миризми е предвидено съгласно 

инструкцциите да се предприемат незабавни действия за идентифициране на причините 

за появата им и мерки за тяхното ограничаване.  

По условие 9.4.2. не са постъпвали оплаквания за неорганизирани емисии и 

интензивно миришещи вещества през 2020год. не са предприемани коригиращи мерки. 

- брой извършени проверки –3 броя; 

- брой установени несъответстия – няма; 

- причини за несъответствия и коригиращи мерки – няма. 

 

4.2.3. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на 

атмосферния въздух 

Емисиите от площадката не водят до нарушаване на нормите за съдържание на 

вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на 

въздуха. 

Съгласно Условие 9.5.1. емисиите на вредни вещества, генерирани от дейностите 

на площадката не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в 

атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха. 

Организирано е документирането и съхраняването на резултатите от 

изпълнението на мерките за предотвратяване /намаляване на неорганизираните емисии и 

интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. 
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Резултатите от проверките през 2020 год. се съхраняват в Дневници за 

документирането и съхраняването на резултатите от изпълнението на мерките за 

предотвратяване / намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи 

вещества, генерирани от дейностите на площадката. Няма постъпили оплаквания за 

миризми. Не са регистрирани несъответствия, свързани с условията от КР. 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

На територията на Инсталацията не се генерират отпадъчни води.  

През 2020 год.  не е извършвано пряко или непряко заустване на производствени 

отпадъчни води от площадката на дружеството в повърхностни водни обекти и/или 

канализационни системи. 

На територията на Инсталацията не се генерират битово-фекални отпадъчни 

води. 

През 2020 год. не е извършвано пряко или непряко заустване на битово-фекални 

отпадъчни води от площадката на дружеството в повърхностни водни обекти и/или 

канализационни системи.    

През 2020год. е установено чрез вътрешни проверки, че има съответствие между 

условията от Комплексното разрешително и Инструкциите от Интегрираната система 

за управление и не e необходимо набелязването на  коригиращи мерки.  

4.4. Управление на отпадъците –  

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

Отпадък Код 

Количе-

ство, 

опреде-

лено 

с КР 

t/y 

Годиш

на 

норма 

за 

ефек-

тив-

ност, 

t/t про-

дукт, 

опреде

лена с 

КР 

 

Реално 

измерено 

количество 

t/y 

 

 

Годишна 

норма за 

ефектив-

ност t/t, 

продукт 

 

Предвари 

телно 

съхраняване 

 

 

 

 

 

Съответ-

ствие 

Отпадъци от 

преработване на 

шлака (от 

Модул А) 

 

10 02 01 

 

136 247,2 0,297 42 000,000 

 

 

0,092 

 

42 000,000 

Площадка № 3 

 

 

да 

Нагар/окалина 

(от Модул Б) 
10 02 10 

 

124 614 

 

0,27 
16 320,000 

   

 

0,0353 
16 320,000 

Площадка № 7 

 

 

да 

Облицовъчни и        
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огнеупорни 

материали на 

въглеродна 

основа от 

металургични 

процеси, 

различни от 

упоменатите в 

16 11 01 (от 

Модул А) 

16 11 02  

3000 

 

0,0066 172,740  

 

 

0,0004 

 

 

 

172,740 

Площадка № 4 

 

 

 

 

 

да 

Други 

облицовъчни и 

огнеупорни 

материали от 

металургични 

процеси, 

различни от 

упоменатите в 

16 11 03 (от 

Модул А) 

16 11 04 

 

3000 

 

0,0066 764,640 

 

 

 

 

 

0,0017 

 

 

 

 

 

764,640 

Площадка № 4 

 

 

 

да 

Облицовъчни и 

огнеупорни 

материали от 

неметалургични 

процеси, 

различни от 

упоменати-те в 

16 11 05 (от 

Модул А) 

16 11 06 

 

3000 

 

0,0066 0  

 

 

 

 

0 0  

 

 

 

 

да 

Лека 

прахообразна 

фракция и прах, 

различни от 

упоменатите в 

19 10 03 (от 

Модул А) 

19 10 04 1829 0,004 0 

 

 

 

0 0  

 

 

 

 

да 

Черни метали 

(от Модул А) 
19 12 02 4123,8 0,027 1 323,280   

 

0,0087 

1323,280  

Площадка № 2 

 

 

да 

Черни метали 

(от Модул Б) 
19 12 02 378 0,0006 70,270 

 

0,0001 
70,270 

 

да 

Други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

различни от 

упоменати-те в 

19 12 11 (от 

Модул Б) 

19 12 12 756 0,0017 598,576 

 

 

 

 

 

0,0013 598,576 

 

 

 

 

 

да 

Други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

 

 

19 12 12 

 

 

180 000 

 

 

1 

 

 

 

5 400,000 

 

 

 

 

 

 

0,0030 

 

 

 

 

5 400,000 т 

Площадка № 5 

 

 

 

 

 

 

 

да 
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различни от 

упоменати-те в 

19 12 11 (от 

Модул В) 

 

 

*Разликата в количествата на образуван и предаден отпадъци с код 16 11 02 се дължи на налични 

количества в склад от предходни години. 

 

Общото количеството произведена продукция  от трите модула през 2020 год. е 

66 663,921 т/год. или 266,655[t/24h]. 

Общото количество по Комплексно разрешително е 457 200 т/год., или 1900 [t/24h]. 

Таблица 11.2. Битови отпадъци 

 

Отпадък Код 
Количество 

t/y 

Оползотворяване, 

в т. ч. рециклиране 
Обезвреждане 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 3,5 Условие 11.5.1. 

Депониране-D1 

ДЗЗД”Регионално 

депо Перник-

2015” 

 

Съгласно условие 11.1.1. образуваните отпадъци при работата на инсталацията 

не се различават по вид от количествата посочени в таблица 11.1.  

 

При направената оценка на съответствието на количествата образувани 

отпадъци с определените в КР количества от Таблица 4 не е установено 

несъответствиe.   

 брой извършени проверки –12 бр; 

 брой установени несъответствия – няма; 

 причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи 

действия за 2020год. – няма 
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Таблица 5. Образуване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – 2020 год. 

Отпадък Код 

Количест- 

во, опреде-

лено 

с КР 

t/y 

Годишна 

норма за 

ефектив-

ност, t/t 

продукт, 

опреде-

лена с КР 

 

Реално 

измерено 

коли-

чество 

t/y 

 

 

Годишна 

норма за 

ефектив-

ност t/t, 

продукт 

 

Съхраня-

ване 

Оползотво-

ряване, в т.ч 

рециклиране 

Обез-

вреж-

дане 

Съот-

вет-

ствие 

Отпадъци от 

преработване на 

шлака (от 

Модул А) 

 

 

10 02 01 

 

 

136 247,2 0,297 42 000,000 

 

 

 

 

42 000,000 

Площадка 

 № 3 

39 069,760 

физ. и юридически 

лица 

 

Приложение №1 

 

 

не 

 

 

да 

Нагар/окалина 

(от Модул Б) 
10 02 10 124 614 0,27 16 320,000   

 

 

 

 

 

 

0,0045 

16 320,000 

Площадка  

№ 7 

 

 

17 613,500 

Приложение№2 

 

 

 

не 

 

 

 

да 

Облицовъчни и 

огнеупорни 

материали на 

въглеродна 

основа от 

металургични 

процеси, 

различни от 

упоменатите в 

16 11 02 3000 0,0066 

 

 

172,740 

 

 

 

0,0004 

 

172,740 

Площадка  

№ 4 

 

 

R4 

172,740 

„Стомана 

Индъстри”АД 

 

 

 

 

не 

 

 

 

да 
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16 11 01 (от 

Модул А) 

Други 

облицовъчни и 

огнеупорни 

материали от 

металургични 

процеси, 

различни от 

упоменатите в 

16 11 03 (от 

Модул А) 

16 11 04 3000 0,0066 764,640 

 

 

 

 

 

0,0026 

 

 

 

 

 

 

 

764,640 

Площадка  

№ 4 

 

 

 

 

R4 

672,300 

„Стомана 

Индъстри”АД 

 

 

 

 

 

 

не 

 

 

 

 

да 

Облицовъчни и 

огнеупорни 

материали от 

неметалургични 

процеси, 

различни от 

упоменатите в 

16 11 05 (от 

Модул А) 

16 11 06 3000 0,0066 0  

 

 

 

 

0 0  

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Лека 

прахообразна 

фракция и прах, 

различни от 

упоменатите в 

19 10 03 (от 

Модул А) 

19 10 04 1829 0,004 0 

 

 

 

 

0 
0  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Черни метали 

(от Модул А) 

 

19 12 02 

 

4123,8 0,027 1 323,280   

 

 

0,0038 
1 323,280  

Площадка  

№ 2 

 

 

 

R 4 –ЕДП 

1 323,280  

„Стомана 

индъстри”АД 

 

 

не 

 

да 
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Черни метали 

(от Модул Б) 
19 12 02 378 0,0006 70,270 

 

 

0 
 

70,270 

 

 

R 4 –ЕДП 

 

70,270 

„Стомана 

индъстри”АД 

 

 

- 

 

- 

Други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 

19 12 11 (от 

Модул Б) 

19 12 12 756 0,0017 598,811 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

598,811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 

19 12 11 (от 

Модул В) 

 

 

19 12 12 

 

 

180 000 1 5 400,000 

 

 

 

 

 

 

0,0016 

 

 

 

 

 

 

 

5 400,000 

Площадка 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

5 099,720 

Приложение №3 

 

 

 

 

 

не 

 

 

 

 

 

да 

*Разликата в количествата на образуван и предаден отпадъци с код 16 11 02 се дължи на налични количества в склад от предходни години. 
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Заб. Отпадък с код  10 02 01 се предава само за оползотворяване на фирмите, посочени в 

списъка от Приложение 1. 
 

Приложение №1- ПРЕДАДЕН ОТПАДЪКII. 

Юридическо лице/ едноличен търговец / номер на 

собствена площадка /страна 
ЕИК 

Количество 

тон 

1 2 3 

АГРО БУЛ - 2012 ЕООД 201900702 438,92 

АГРО КОМЕРС 88  ЕООД 204132389 44 

АСФАЛТИНГ  -  ООД 823089396 1660,18 

БЕРИЛИКС БИО ЕООД 203201697 1795 

БЕТЗ 99 ООД 203201697 254,54 

БОВА ТРАНС ООД 200314750 365,52 

БУЛСТРОЙ  -  ЕООД 113544273 401,96 

ВИЖЪН ТРАНС ООД 175204726 193,1 

Г И В ООД 175123879 106,98 

ГАЗ ХАУС ЕООД 203983287 2154,38 

ГАЛКО АД 113032757 68,26 

ГЕОПЛАНСТРОЙ ЕООД 203794799 353,16 

ГК КЪНСТРАКШЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД 203582757 272,7 

ГОГО   ЕООД 113577693 15,72 

Д Л В  ЕООД 113553048 149,82 

ДЕКС ГРУП ООД 200009720 140,32 

ДЖИ ПИ ГРУП  АД 204390934 552,62 

ДИО Перник ЕООД 204390934 436,16 

ДЪНДИ ЕООД  ГР. ПЕРНИК 113568858 1274,02 

Дънди Строй ЕООД 206156225 2247,54 

ДЪНДИ ТРАНС ЕООД 202348559 921,74 

ЕВРО АЛИАНС ГЕОТЕХНИКА АД 831635557 91,2 

КМЕТСТВО ГОЛЕМО БУЧИНО 867511429 39,04 

КОМЕТ ИНВЕСТ ЕООД 204292900 725 

Красимир Маринов Крумов 680708380 15 

ЛОБИ КАР ТРАНС И КО ЕООД 202762122 10067,26 

Лъчезар Павлов Иванов 890529380 19,8 

Маргарита Павлова Асенова 830708385 192,32 

МЕТИВИ - ЕООД 203412235 5260,32 

НАДЕЖДА ВИ СТРОЙ  ЕООД 202756436 496,58 

НИК ГРУП 08 ООД 200214892 428,86 

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД 131458468 45,22 

Сидея Транс ЕООД 204098225 255,62 

СТИЛСТРОЙ ООД 113054440 994,6 

Стомана Индъстри АД 113509219 2627,94 

ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ  ЕАД 202895069 275,28 

ТОНИ ТОДОРОВ ООД 113592994 3073,52 

Топлофикация - Перник" АД 113012360 39,76 

ТРАНС  КОМЕРС  ЕООД 113051946 12,46 
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ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД 175254451 433,04 

ФАГУС ООД  ГР.ПЕРНИК 113051191 17,6 

ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001 ООД 113549612 112,7 

   

 

 
Приложение №2- ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК. 

Юридическо лице/ едноличен търговец / номер на 

собствена площадка /страна 
ЕИК 

Количество 

тон 

1 2 3 

AEIFOROS METAL PROCESSING SA. 099364171 146,460 

LVT ACTI TRANS S.R.L. R18356605 22,900 

METAKOM СЛЗ ИНВЕСТ 201222511 64,900 

POSIADALO RO SRL R37802216 873,740 

SC TEHNOINVEST STEEL & SCRAP S R22248172 11034,840 

TITAN CEMENT SA 094014004 5440,660 

ОСЪМ АД 110001541 30,000 

 
Приложение №3- ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК. 

Юридическо лице/ едноличен търговец / номер на 

собствена площадка /страна 
ЕИК 

Количество 

тон 

1 2 3 

ГЕОПЛАНСТРОЙ ЕООД 203794799 84,720 

ЛОБИ КАР ТРАНС И КО ЕООД 202762122 245,640 

МЕТИВИ - ЕООД 203412235 296,080 

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД 131458468 4473,280 

 

 

Обобщена информация за изпълнение на условие 11 Управление на 

отпадъците от КР. 
 

Резултати от оценката на съответствието на предварително съхраняваните 

отпадъци с изискванията на настоящото разрешително – 1 брой извършена 

собствена проверка, при което е установено съответствие с изискванията. 

• Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и 

транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното – 2 броя извършени 

собствени проверки, при която Операторът  не е установил липса на договори за 
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предаване на отпадъците, което не налага предприемането/планирането на 

допълнителни коригиращи действия през 2020 год. 

• Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се различават по 

вид, код и наименование и не са превишавани годишните количествата посочени в 

Комплексното разрешително - Условие 11.1.1. 

• По условие 11.1.2. се прилага Инструкция за периодична оценка на 

образуваните отпадъци.  

• По условие 11.2.1. и 11.2.2. се извършва приемане на отпадъци на територията 

на площадката с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R12 

и R13.  

През 2020 год. Операторът е провел две проверки на площадките, като не е 

констатирал несъответствия. 

При приемане на отпадъците се извършват следните действия с оглед 

установяване на съответствието с представената по Условие 11.2.3.1. документация; 

- измерване на количеството на приеманите отпадъци; 

- отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на 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. 

- информация за вида и количеството на отпадъците; 

- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците; 

- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на 

отпадъците за третирането им в инсталацията по Условие 2; 

 

Предварителното съхраняване на отпадъците се извършва на предвидените за 

целта площадки, обозначени в Приложение № ІІ.7.4.-1. от заявлението и съгласно 

Условие 11.3.6. от КР. Площадките имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг 

подходящ материал), имат ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и 

са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта, не позволява смесване на 

оползотворими и неоползотворими отпадъци. 

По условие 11.3.7.се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието 

на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за 

установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 

• През 2020 год. не са установени несъответствия по отношение на  
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предварително съхраняваните отпадъци  с условията на КР и не са предпримани 

коригиращи действия. 

През 2020 год. не са установени несъответствия по отношение на  

оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци и не са предпримани 

коригиращи действия. 

По Условие 11.7.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за 

ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират 

пряко от производствения процес) с определените такива в условията на 

разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

Обезвреждане на отпадъци на територията на площадката на Инсталацията не се 

извършва. 

През 2020 год. не са установени несъответствия по отношение на  

обезвреждането на отпадъци с условията на КР и не са предпримани коригиращи 

действия. 

По условие 11.7.1 е създадена организация по измерване/изчисляване на 

количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на: 

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация; 

- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на 

отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения 

процес). 

По Условие 11.7.2. се  прилага инструкция за измерване на образуваните 

количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при 

образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително. 

По Условие 11.7.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за 

ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират 

пряко от производствения процес) с определените такива в условията на 

разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

Резултатите по отношение на извършените оценки на съответствие на 

количествата образувани отпадъци през 2020 год. се документират в съответните 
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оперативни документи към Инструкцията за измерване/изчисляване на количества 

образувани отпадъци и не са установени несъответствия. 

Извършва се документиране и докладване на дейностите по управление на 

отпадъците съгласно изискванията на 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. Тази информация се предоставя на хартиен носител в ИАОС до 

10.03. на съответната година. 

Съгласно Условие 11.9.2. се документират всички измервани/изчислявани 

съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и се докладват като част от ГДОС 

образуваните количества отпадъци като годишно количество и стойности на годишните 

норми за ефективност (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения 

процес). 

Съгласно Условие 11.9.3. се документира и докладва като част от ГДОС 

количествата отпадъци, приемани и подлагани на всяка от разрешените дейности за 

оползотворяване, по инсталации/съоръжения, в които е разрешена съответната дейност, 

съгласно ограниченията поставени в Условие 11.2.1., Условие 11.2.2., Условие 11.5.2., 

Условие 11.5.3., Условие 11.5.4. и Условие 11.5.5. 

Съгласно Условие 11.9.4. се докладва като част от ГДОС обобщена информация 

по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците. 

Пренос извън площадката на опасни отпадъци няма поради факта, че не се 

третират и съответно генерират опасни отпадъци от Инсталацията. 

4.5 Шум 

Съгласно Условие 12.2.1. и направено преписание от РИОСВ-Перник в Протокол 

№4/2016 год. от извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно 

разрешително №472-Н1/2015 год., фирма Аифорос България ЕАД е изработила план за 

собствен мониторинг по компонент „въздух” и фактор „шум”, който е съгласуван от 

РИОСВ-Перник с писмо изх.№26-00-932/4/ от 05.10.2016 год. 

Измерване за нивата на шум е проведено на територията на Инсталацията 

през 2017 год. и 2019 год 

Следващото измерване на  нивата на шум съгласно изискванията, определени в 

съответствие с Условия 12.2.1. и 12.2.2. от Комплексното разрешително №472-

Н1/2015г., е през 2021 год.  
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През 2019 год. са проведени контролни/собствени измервания на нивата на шум на 

границата на производствената площадка, документирано с протокол № 2114/27.09.2019 

год. и протокол от изпитване №01-2022/22.10.2019 год. на ИАОС-ГД ”Лабораторно 

аналитична дейност-01”. Същите се докладват с Годишния доклад за 2019 год.

 Следващият планиран мониторинг е предвиден за 2021. 

 

По изпълнение на Условие 12.3.3. от Комплексното разрешително №472-

Н1/2015г. : 

 

- Оплаквания от живущи около площадката - няма 

Не са регистрирани оплаквания на живущи около площадката. Най-близкото 

населено място е на 3 км от Инсталацията в посока Изток (кв. Църква), както и посока 

Север (кв. Изток). 

Резултатите от изпитването/измерването на шума през 2019 год. за дневен 

период са отразени в таблицата: 

Място на измерването  

Ниво на звуково 

налягане в dB (А)  

Измерено през 

деня/вечерта/ нощта  

Емисионни 

норми, 

съгласно КР 

dB (А) 

 

 

Съответствие  

ИТ 1 по ИК 58.2 Ден 70 Да 

ИТ 2 по ИК 70.4 Ден 70 Да 

ИТ 3 по ИК 

68.8 

Ден 70 Да 

ИТ 4 по ИК 
65 

Ден 70 Да 

ИТ 5 по ИК 
68.1 

Ден 70 Да 

ИТ 6 по ИК 
65.8 

Ден 70 Да 

ИТ 7 по ИК 
63.7 

Ден 70 Да 

ИТ 8 по ИК 
64.9 

Ден 70 Да 

ИТ 9 по ИК 
68.7 

Ден 70 Да 

Ниво на обща 

звукова мощност 132.5 
Ден - - 
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Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално 

допустими нива на шума, причини за несъответствията, предприети/планирани 

коригиращи действия - няма и не се налагат. 

 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  

Съгласно условията от КР не са поставени условия за провеждане на мониторинг 

на подпочвените води.  

Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

По Условие 13.1.2. се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на 

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

причините и отстраняване на течовете. 

Има осигурени достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в 

случай на разливи на определени за целта места. 

Разработена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на 

течове от тръбопроводи, оборудване и система за омокряне, разположени на открито. 

Има и се прилага разработена инструкция за отстраняване на разливи от 

вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води/почвите и третиране на 

образуваните отпадъци. 

До момента на докладване не са констатирани наличие на течове от тръбопроводи 

и оборудване и система за омокряне, разположени на открито на площадката. 

По Условие 13.1.7. е осигурено извършването на товаро-разтоварни работи на 

площадката  единствено на определени за целта места. 

Условия за мониторинг на почвата 

Притежателят на настоящото разрешително  провежда собствен мониторинг на 

пoчви по показателите, посочени в Условие 13.2.1. Пробовземането и анализите ще 

се извършват от акредитирани лаборатории. Местоположението и броят на 

пунктовете за мониторинг на почви са съгласувани с РИОСВ гр.Перник, съгласно 

протокол №01-0444/14.05.2013 г. и №12-0394/14.05.2013 г. на МОСВ - Изпълнителна 

агенция по околна среда ГД „Лабораторно-аналитична дейност”, като същите са 

означени на план на площадката с определените им географски координати.  

 

Мониторинг на почви 
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Показател Честота 

pН Веднъж на 3 години 

Кобалт Веднъж на 3 години 

Мед Веднъж на 3 години 

Хром Веднъж на 3 години 

Арсен Веднъж на 3 години 

Цинк Веднъж на 3 години 

Нефтопродукти Веднъж на 3 години 

 

 

През 2019 год. е извършен мониторинг на почви от 3бр. пунктове, като е 

представен протокол от изпитване № 01-2032/18.10.2019 год. на Централна 

лаборатория София – 01 към ИАОС.  

Следващото пробонабиране на почвите е през 2022 год. 

 

Таблица 8. Опазване на почви 

 

АНАЛИЗИ ЗА 2019 год. 
 

ТП-1, Дълбочина 010 см 

 

Показател  

Базово 

състояние на 

почвите 

mg /kg Пробовземна точка 

Резултати от 

мониторинг  

mg /kg 

Съответствие  

Да/Не 

Съответствие спрямо 

Наредба№ 3 

Рн 8.36 ТП-1, Модул А 8.25 Да Да 

Кобалт 15.6 ТП-1, Модул А 14.7 Да Да 

Мед 86.1 ТП-1, Модул А 75.9  Да Да 

Хром `190.1 ТП-1, Модул А 185 Да Да 

Арсен 38.1 ТП-1, Модул А 30.8  Да Да 

Цинк 362.0 ТП-1, Модул А 338  Не Да 

Кадмий 2.22 ТП-1, Модул А 1.06  Да Да 

Нетопродукти 70 ТП-1, Модул А < 30  Да Да 

ТП-1, Дълбочина 1040 см 
 

Показател  

Базово 

състояние на 

почвите 

mg /kg Пробовземна точка 

Резултати от 

мониторинг  

mg /kg 

Съответствие  

Да/Не 

Съответствие спрямо 

Наредба№ 3 

Рн 8.57 ТП-1, Модул А 8.35  Да Да 

Кобалт 14.5 ТП-1, Модул А 14.4  Да Да 
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Мед 512.8 ТП-1, Модул А 73.0  Да Да 

Хром `179.8 ТП-1, Модул А 172  Да Да 

Арсен 41.1 ТП-1, Модул А 32.5  Да Да 

Цинк 507.1 ТП-1, Модул А 333  Да Да 

Кадмий 3.16 ТП-1, Модул А 0.94  Да Да 

Нетопродукти 70 ТП-1, Модул А < 30  Да Да 

 

ТП-2, Дълбочина 010 см 

 

Показател  

Базово 

състояние на 

почвите 

mg /kg Пробовземна точка 

Резултати от 

мониторинг  

mg /kg 

Съответствие  

Да/Не 

Съответствие спрямо 

Наредба№ 3 

Рн 8.19 ТП-2, Модул Б 8.11 Да Да 

Кобалт 24,4 ТП-2, Модул Б 20.3  Да Да 

Мед 67,9 ТП-2, Модул Б 57.8  Да Да 

Хром 277,4 ТП-2, Модул Б 95.5 Да Да 

Арсен 44,21 ТП-2, Модул Б 42  Да Да 

Цинк 152,3 ТП-2, Модул Б 282  Не Да 

Кадмий 0.618 ТП-2, Модул Б 0.59  Не Да 

Нетопродукти 84 ТП-2, Модул Б < 30  Да Да 

 

ТП-2, Дълбочина 1040 см 
 

Показател  

Базово 

състояние на 

почвите 

mg /kg Пробовземна точка 

Резултати от 

мониторинг  

mg /kg 

Съответствие  

Да/Не 

Съответствие спрямо 

Наредба№ 3 

Рн 8,09 ТП-2, Модул Б 8.11 Да Да 

Кобалт 26.1 ТП-2, Модул Б 20.6 Да Да 

Мед 58.2 ТП-2, Модул Б 60.2  Не Да 

Хром 293.4 ТП-2, Модул Б 91.6 Да Да 

Арсен 34.04 ТП-2, Модул Б 44.7  Не Да 

Цинк 101,8 ТП-2, Модул Б 259 Не Да 

Кадмий 0.206 ТП-2, Модул Б 0.41  Не Да 

Нетопродукти < 30 ТП-2, Модул Б < 30  Да Да 
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ТП-3, Дълбочина 010 см 
 

Показател  

Базово 

състояние на 

почвите 

mg /kg Пробовземна точка 

Резултати от 

мониторинг  

mg /kg 

Съответствие  

Да/Не 

Съответствие спрямо 

Наредба№ 3 

Рн 8.41 ТП-3, извън 

сградата на  

Модул А 

8.24 Да Да 

Кобалт 13.9   ТП-3, извън 

сградата на  

         Модул А 

13.2  Да Да 

Мед 155.1 ТП-3, извън 

сградата на  

Модул А 

122  Да Да 

Хром  371.7   ТП-3, извън 

сградата на  

         Модул А 

291 Да Да 

Арсен 76.75 ТП-3, извън 

сградата на  

Модул А 

70.9  Да Да 

Цинк 1210.0   ТП-3, извън 

сградата на  

         Модул А 

828  Да Да 

Кадмий 12.9 ТП-3, извън 

сградата на Модул 

А 

3.84  Да Да 

Нетопродукти 48 ТП-3, извън 

сградата на  

Модул А 

< 30  Да Да 

 

ТП-3, Дълбочина 1040 см 
 

Показател  

Базово 

състояние на 

почвите 

mg /kg Пробовземна точка 

Резултати от 

мониторинг  

mg /kg 

Съответствие  

Да/Не 

Съответствие спрямо 

Наредба№ 3 

Рн 8.52 ТП-3, извън 

сградата на  

Модул А 

8.35 Веднъж на 3 години Да 

Кобалт 16.4   ТП-3, извън 

сградата на  

         Модул А 

< 13.7  Да Да 

Мед 154.8 ТП-3, извън 

сградата на  

Модул А 

157  Не Да 

Хром 356.6 ТП-3, извън 

сградата на  

Модул А 

331  Да Да 

Арсен 76.34   ТП-3, извън 

сградата на  

         Модул А 

71.2 Да Да 
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Цинк 1228.0 ТП-3, извън 

сградата на  

Модул А 

1046 Да Да 

Кадмий 9.96 ТП-3, извън 

сградата на Модул 

А 

5.96  Да Да 

Нетопродукти 35 ТП-3, извън 

сградата на  

Модул А 

< 30 Да Да 

От направеното сравнение спрямо базовото състояние се вижда, че има 

незначителни превишения по показатели – цинк, кадмий, мед и арсен, но няма 

превишения спрямо изискванията на Наредба № 3.                     

 

Има незначително превишение по показател цинк в точка ТП-1.  

Незначителни превишения се наблюдава по показателите: 

- цинк, кадмий, мед и арсен  в ТП-2 

- мед – ТП-3 

Незначителнито превишение по тези показатели може да се отдаде на 

замърсяване от случайни източници. 

По високото  превишение по показателите цинк вероятно се дължи основно от 

външни източници. 

 Отпадъците, с които се работи на инсталацията не съдържат цинк, хром, арсен и 

мед.  

 

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 

условията на КР (ИППСУКР) –   

 

В Комплексното разрешително няма условия за привеждане в съответствие. 

 

  

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях –   

 

Не се предвижда прекратяване работата на инсталацията или части от тях. 

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения –   

 

 

7.1.Аварии  
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Към настоящия момент от дейността на Дружеството,  декларираме, че не сме 

имали аварии или аварийни ситуации, които да са възникнали вследствие дейността на 

дружеството и да са застрашили по някакъв начин живота и здравето на населението и 

околната среда. 

 

Таблица 7.1. 

 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 

* n/a – not applicable 

 

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

които е издадено КР –  

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че няма 

постъпили оплаквания (за миризми, шум, води, въздух и др.) или възражения, свързани с 

дейността на инсталациите, за които ни е издадено КР.  

Таблица 7.2. 

 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

* n/a – not applicable 

 

 

8.Подписване на годишния доклад –   

 

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от 

упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст: 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително №472-Н1/2015 год. на „Аифорос България” ЕАД за „Инсталация за 

третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци”. 
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Не възразявам срещу предоставяне от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 

копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

Подпис: ...........................                                                           Дата: 30.03.2020 год. 

Име на подписващия: Ивайло Иванов  

            Длъжност в организацията: Директор 

 

 


