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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 
АСИ  Автоматична система за измерване  

ЕЗР  Екология и здраве при работа 

ГО  Газоочистка 

ДДК  Дъждовно-дренажна канализация 

ЕРИПЗ  Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители  

ЕП  Електролизно производство 

ЗЧАВ  Закон за чистотата на атмосферния въздух 

ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда 

ИЕО  Индивидуални емисионни ограничения  

ИК  Интервенционна концентрация  

ИПП  Инсталацията за пирометалургично производство  

КР  Комплексно разрешително 

МДК  Максимално допустима концентрация 

МЕФ  Мокър електрофилтър 

МП  Металургично производство 

НДНТ  Най-добри налични техники 

ПКЦ  Парокотелна централа 

ПМ  Пункт за мониторинг 

ПМП  Пирометалургично производство 

ПСК  Производство на сярна киселина 

ПСБФВ  Пречиствателна станция за битово-фекални води 

ПС(П)ОВ Пречиствателна станция за (производствени) отпадъчни води 

ПСОВ от ДДК     Пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация 

ПУРБ  План за управление на речните басейни 

РИОСВ  Регионална инспекция по околната среда и водите  

СНИ  Собствени непрекъснати измервания 

СП  Сушилна пещ 

СУОС  Система за управление на околната среда 

СООГ                 Система за очистване на (вторични) отпадъчни газове  
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1. УВОД 

1.1 Наименование на инсталациите, за които е изд адено комплексното разрешително  (КР) 

 - Пирометалургично производство (ПМП) на анодна мед, вкл. съоръжение за производство на сярна 
киселина (ПСК) 

 - Депо за фаялитов отпадък (фаялит) 

 - Депо (ново) за калциево-арсенатни шламове (сух кек) 

 - Депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове  

1.2 Име и местонахождение на инсталациите 

„Аурубис България” АД, гр. Пирдоп 2070 

1.3 Регистрационен № на КР 

№ 57/2005г. (№ 57-H3/2016г., актуализирано с Решение № 57-H3-И0-А3/2020г.) 

1.4 Дата на подписване на КР 

27.06.2005г./29.06.2016г. 

1.5 Дата на влизане в сила на КР 

16.07.2005г./26.07.2016г. 

1.6 Собственик на инсталациите 

„Аурубис България” АД, гр.Пирдоп 

Вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК № 832046871 

МОЛ Тим Курт (Изпълнителен директор) 

1.7 Телефон, факс на оператора 

Тел.: 0728 6 27 89 

Факс: 0728 6 26 46 

1.8 Лице за контакти:  

Ангел Костов (Ръководител направление "Екология") 

1.9 Телефон, факс и електронна поща на лицaтa за контакти:  

Тел.: 0728 6 22 03 (GSM 0885 350 284)  

Факс: 0728 6 24 92 

Ел.поща: a.kostov@aurubis.com 

1.10 Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталациите 

Основната дейност представлява първично ПМП на анодна мед от медни концентрати и на катодна мед (чрез 
електролитно рафиниране на анодна мед). Като страничен продукт от двете производства се получават 

съответно сярна киселина и шламове.  

За периода (календарната 2020г.) в инсталацията за ПМП са преработени 1 346 197 t медни концентрати,  като 

междувременно в конверторните агрегати са рециклирани чрез оползотворяване на отделената излишна топлина 
37 172,914 t меден скрап (с чистота 95,07%). В резултат, са произведени 335 306 t анодна мед, както и 1 370 307 

t техническа сярна киселина.  

За същия период в Рафинерията са произведени 224 880 t катодна мед и 1 638 t шламове. 

Производството на анодна мед от медни концентрати и меден скрап чрез металургични процеси , и  на катодна 
мед чрез химични/електролитни процеси включва следните основни етапи: 
 

 Шихтоване - концентратите с различно съдържание на основните компоненти (Cu, Fe, S и SiO 2) ,  както и 
кварцов пясък (флюс) се смесват за постигане  на оптимални концентрации на основните компоненти в 
материала (шихтата), подаван в пещта; 

 Дълбоко сушене на медната шихта - осъществява се в две парни сушилни пещи до съдържание на влага 
0,2 - 0,3 % в шихтата; 
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 Автогенно топене на изсушената шихта в технологичен факел (летящо състояние) до меден щейн - 
процесът се извършва автогенно във факелна топилна пещ, тип Оутокумпу  (флаш-пещ), като излишната 

топлина се използва за производство на пара (за сушилните пещи); 

 Конвертиране на меден щейн до черна мед - процесът се извършва автогенно в три конвертора, тип 
“Пиърс-Смит”, при непрекъсната едновременна работа и на трите конвертора, в рамките на една 
календарна година, като излишната топлина се използва за оползотворяване на меден скрап ; 

 Обезвреждане и оползотворяване на отпадните технологични газове от конверторите и флаш-пещта - 
процесът се извършва в съоръжение за ПСК, вкл. две системи, работещи на принципа на двойна катализа 

(с ванадиево-цезиев катализатор) и двойна абсорбция; 

 Обезмедяване на шлаките от процесите на топене и конвертиране - извършва се в отделна инсталация  за 
флотационно обогатяване на предварително кристализиралите шлакови стопилки до получаване на 
шлаков концентрат, който се подава за шихтоване; 

 Огнево рафиниране на черната мед до анодна мед - процесът се осъществява в две (анодни) пещи от 
барабанен тип, при непрекъсната едновременна работа и на двете (анодни) пещи, в рамките на една 

календарна година; 

 Електролитно рафиниране на анодна мед до катодна - процесът се извършва в отделна инсталация (в 
електролизни вани), като крайният продукт съдържа 99,95 - 99,99 % Cu; 

 Пречистване на отпадъчните води от инсталациите за производство на анодна и катодна мед  в 
Пречиствателна станция за (производствени) отпадъчни води (ПСОВ); 

 Пречистване на отпадъчните дъждовно-дренажни води от производствената площадка на Дружеството  
(вкл. от депата за фаялит и сух кек) в Пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-
дренажната канализация (ПСОВ от ДДК); 

 Производство на енергоносители и горивно стопанство. Производството на кислород се осъществява в 
цех, даден под наем на френската фирма Air Liquid. Производството на водна пара се осъществява при 

необходимост в собствена ПКЦ с 5 броя парогенератори, тип ПКМ12. 

От своя страна, обезвреждането и оползотворяването на технологичните газове в съоръжението за ПСК, 

състоящо се от две отделни/паралелни системи, преминава през следните основни етапи: 

- очистване на газовете в две промивни кули и в девет мокри електрофилтри (за всяка една система 

за ПСК); 

- сушене на газовия поток в сушилна кула чрез оросяване с концентрирана сярна киселина; 

- подгряване на газовия поток в четири броя рекоперативни топлообменници; 

- окисляване в контактен апарат на серен диоксид (SO2) до серен триоксид (SO3); 

- охлаждане на газовия поток, съдържащ SO3, в четири броя рекуперативни топлообменници; 

- абсорбция на SO3 - последователно в два монохидратни абсорбера. 

Технологична схема на ПСОВ включва следните три етапа на пречистване: 

- първи етап (1-ва неутрализация) - химическо утаяване до получаване на условно чист гипс, с крайно 

pH на процеса 1; 

- втори етап (2-ра неутрализация) - химическо утаяване на тежките метали и основното количество 

As, съдържащи се в отпадъчните води, с крайно pH на процеса между 10 и 11, при което се получава 
замърсен кек; 

- трети етап (допълнително очистване на As) - използва се FeCl3 (при необходимост и H2O2) за 
улавяне на останалото неутаено (при втория етап) количество As. Крайното pH на процеса е 6 до 9. 

Технологичната схема на ПСОВ от ДДК включва следните етапи на пречистване: 

- първична обработка  с отделяне на нефтопродукти и неразтворени вещества; 

- аерация; 

- коагулация със FeCl3; 

- варуване; 

- обработка с флокулант и утаяване; 

- финна филтрация и корекция на рН на избистрените води. 

Технологичната схема на Пречиствателната станция за битово-фекалните води (ПСБФВ) включва двустъпален 
биологичен процес. 
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Към настоящия момент, утайките от първия етап на пречистване в ПСОВ (условно чист гипс), утайките от ПСОВ 
от ДДК, както и утайките (филтърен кек) от очистването на димните газове в съществуващата газоочистваща 

система (преди 325 m комин) се оползотворяват в ПМП като съставки на шихтата (източник на Ca). 

Образуваните утайки (сух кек) от втори и трети етап на очистване в ПСОВ се обезвреждат чрез депониране в 

специално изграденo за целта депo (в експлоатация от 14.06.2017г.), разположенo в северозападната част на 
производствената площадка на Дружеството.  

Оператор на депото е ПС(П)ОВ. 

Крайният остатъчен материал (продукт) от флотацията на медните шлаки чрез хидротранспорт се депонира под 
водно огледало в разширение на депо за фаялитов отпадък (в експлоатация от 07.11.2018г.). 

Оператор на депото (хвостохранилището) е Обогатителна фабрика (ОФ).  

Основната дейност се подпомага от редица спомагателни отдели и звена като: Поддръжка, Търговски, Финансов,  

Доставки, Логистика, Инженеринг, Контрол на качеството, Аналитични лаборатории, Човешки ресурси, ЗБУТ, 
Екология и др. 

1.11 Производствен капацитет на инсталациите 

1.11.1   Пирометалургично производство на анодна мед – максимално допустимо производство 415 000 t анодна 

мед годишно в т.ч. 357 000 t  от медни концентрати. 

В допълнение, при прилаганата схема на непрекъсната работа с 3 (топли) конвертора и две (топли) анодни 

пещи, могат да бъдат оползотворени до 70 000 t меден скрап (в конверторните агрегати). 

За периода са произведени 299 966 t анодна мед от преработката на медни концентрати. Допълнително, от 

оползотворяването на меден скрап (с чистота/медно съдържание 95,07%) са възстановени 35 340 t анодна мед. 
 

1.11.2   Разширение на депо за фаялитов отпадък – общ (проектен) капацитет 19 760 000 t.  

За периода са генерирани 785 046.620 t и депонирани 726 444.570 t. Съответно, от момента на въвеждане в 
експлоатация (07.11.2018г.) до края на 2020г. (вкл.) в него са депонирани общо 1 465 370.803 t. 

1.11.3   Депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове (т.4, Таблица 4.1 от КР  № 57-H3/2016г., 
актуализирано с Решение № 57-H3-И0-А3/2020г.) – общ (проектен) капацитет 422 000 t   

От момента на въвеждане на депото в експлоатация (14.06.2017г.) до края на 2020г. (вкл.) в него са депонирани 
общо 102 167 t. 

В Таблица 1.1 е представено съответствието на капацитета на инсталациите по условие 2 на КР, спрямо 

разрешения в КР капацитет. 

 

Таблица 1.1 

Инсталации 
Капацитет, 

разрешен в КР 

Капацитет (t) 

от начало на 
експлоатацията 

до края на 
2020г. 

Съответствие 
(да/не) 

Капацитет 
за 2020г. 

(t) 

Съответствие 
(да/не) 

Пирометалургично 

производство на анодна мед 
415 000 t/y - -  335 306 t/y  да 

Разширение на депо за 
фаялитов отпадък 

19 760 000 t 
общ капацитет 

1 465 370.803 t да - - 

Депо за утайки от 

пречистване на отпадъчни 
води и газове 

422 000 t общ 
капацитет 

102 167 t. да - - 
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1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1.13 РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите 

РИОСВ, гр. София 

1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите 

Басейнова дирекция за управление на водите в Източно-беломорски район, гр. Пловдив 

Р-л Направление Екология 

Оперативен Ръководител 
Екология 

Отдел Екология 

 

Изпълнителен 
Директор 

Специалист Екологични 

Разрешителни 



„Аурубис България” АД, ГДОС 2020   

стр. 9 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

През м.март 2006 г. Дружеството получи от Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) сертификат за одобрение 

№368220/А, в съответствие със стандарт ISO 14001 за Система за управление на околната среда.  

Системата за управление на околната среда (СУОС) в Дружеството продължава да функционира съгласно 

изискванията на ISO 14001. Това се потвърждава от оценката на LRQA от проведени надзорни одити на  20  май  
2020  и 13 и 14 октомври 2020 г. 

2.1 Общи изисквания 

Документацията на СУОС е част от Интегрираната система за управление на Друж еството  и включва: Наръчник 
на СУОС, Политика по околна среда, Цели и програма по околна среда, Регистър на аспектите на околната среда, 

процедури, работни инструкции, оперативни документи и бланки.  

Наръчникът на СУОС (EM-QLTY-001-E) определя цялостната политика на Дружеството по отношение опазване  на 

околната среда, основните елементи от СУОС и тяхното взаимодействие. В наръчника са определени и основните 
отговорности на персонала по отношение на СУОС. Специфични отговорности за управление на отделни процеси 

и елементи от системата са определени в съответните процедури и работни инструкции.  

Наръчникът на СУОС и Политиката по околна среда са актуализирани на 22.01.2018 г.     

Ръководството на Дружеството е формулирало цели и задачи по околна среда в съотве тствие с: 

- ангажиментите изразени в политиката по околна среда; 

- изискванията на КР; 

- значимите аспекти по околна среда, оценени с висок приоритет за подобрение; 

- технологични, финансови и оперативни изисквания и възможности за осъществяване на целите;  

- загриженост за местните общини. 

Целите и задачите са структурирани в следните аспекти: 

- намаляване на емисиите на вредни вещества и поддържане на висока степен на контрол; 

- подобряване управлението на отпадъците; 

- намаляване консумацията на ресурси; 

- постигане на съответствие с новите законови изисквания; 

- възстановяване на ефекти от дейността и предотвратяване на рискове за околната среда, свързани с минали 

дейности; 

- социални фактори. 

Разработена е и периодично се актуализира програма за управление на околната среда, която включва 
функционални отговорности, срокове и средства за изпълнение на целите, включително инвестиционни проекти 

и други дейности за подобрение – организационни, процедури, обучение и т.н. 

Прогресът по изпълнението на целите, задачите и програмата по  околна среда се разглежда при Преглед от 

Ръководството, когато се оценяват постигнатите резултати и се набелязват възможностите за подобрение. 

Регистър на аспектите на околната среда е наличен за всяко направление и съдържа информация относно 

аспектите и съответните въздействия върху околната среда, оценка за значимост на аспектите, механизми и 
отговорности за контрол на всеки аспект, приложими правни и други изисквания и оценка на съответствието.  

Процедура PR-QLTY-011-B определя реда и отговорностите при идентифициране на аспектите на околната среда, 
определяне на приложимите правни и други изисквания, оценка и определяне на значимите аспекти и 
приоритети за подобрение в бъдеще. 

Аспектите на околната среда са прегледани и актуализирани в периода октомври ÷  ноември  2020 г. 

2.2 Обучение 

Нуждите от oбучение и развитие се определят като разлика между желаното и действителното ниво на 
представяне, което е установено от пропуски в знанията, уменията или бъдещи нужди. На база на този анализ,  

ръководителите на направления заявяват необходимите обучения, които се включват в годишния план за 
обучение на фирмата. Годишният план се променя /актуализира на база нови писмени заявки за обучение от 

съответния ръководител направление/отдел. 

Идентифициране на нуждите от обучение на персонала, изготвяне на годишен план за обучение, провеждане и 

съхранение на информация за обученията се извършва съгласно процедура PR-HRMD-025-B.  
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Осъзнаване и компетентност по отношение на опазване на околната среда се осигурява посредством нача лно и 
периодично обучение съгласно инструкция WI-HNSD-001-B, което включва запознаване с: 

- политиката по околна среда; 

- значимите аспекти и въздействия върху околната среда свързани със съответната дейност;  

- приложими за работното място процедури и работни инструкции; 

- специфични роли и отговорности за предотвратяване на замърсяване; 

- планове за действие при аварийни ситуации. 

2.3 Обмен на информация 

Редът и последователността на действията при осъществяване на вътрешни и външни комуникации,  свързани с  

опазване на околната среда са определени в процедура PR-ENVD-004-B. Въведена е система за получаване, 
документиране и разрешаване на оплаквания от заинтересовани страни, свързани с качеството на околната 

среда (Работна инструкция WI-ENVD-003-B). 

2.4 Управление на документите 

За осигуряване на последователност и цялостност на документацията на СУОС е утвърдена политика за 
управление на документи и записи (PL-MNGT-005-E).  

Тази политика се прилага за всички документи/записи от СУОС, вкл. за външните документи и опреде ля 
изискванията за класификация, идентификация, представяне, преглед, утвърждаване, актуализиране, 

разпространение и/или съхранение на документите.  

Изпълнението на процедурата гарантира, че: 

- актуалните копия на необходимата документация са на разпложение на лицата, за които се отнасят; 

- всички изменения и промени в документите са извършени в съответствие с определения ред и начин,  който 

ще осигури своевременно наличието им на съответните места; 

- отменените документи са извадени от употреба, но един екземпляр  се съхранява в архив при Ръководител 

ИСУ за срок от 5 години. 

Отделна инструкция определя специфичните изисквания за управлението на външни документи ( Работна 

инструкция WI-QLTY-001-В). 

2.5 Оперативно управление 

Работните инструкции, изисквани от разрешителното, са изготвени и се прилагат. Списък на инструкциите   по 
направления/отдели се намира в директория на сървъра на адрес: \\Gigas\Quality. 

2.6 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Видовете наблюдения и измервания на технически и емисионни показатели по околна среда, организацията за 

тяхното извършване, регистрация, анализ и отчитане на резултатите са определени в процедура PR-ENVD-003-B. 

Оценка на съответствието спрямо приложимите правни и други изисквания се извършва и документира най -

малко веднъж годишно от отговорните ръководители на отдели съгласно процедура PR-QLTY-013-В.  

В Дружеството функционира система за докладване на несъответствия, оценка и анализ на причините и 

планиране на коригиращи действия. Правилата и отговорностите по отношение идентифициране и разрешаване  
на несъответствия свързани с околната среда са определени в процедура PR-QLTY-010-В. 

Също така, е налице система за вътрешни одити на СУОС, която е основна движеща сила за по -нататъшно 
подобрение на резултатността на Дружеството по отношение опазването на околната среда (PR-QLTY-005-В). 

2.7 Обобщение на констатираните несъответствия по отношение на околната среда 

През 2020г. в рамките на СУОС не са регистрирани съществени несъответствия, свързани с опазване на околнат а 
среда. 

2.8 Обобщение на предприетите коригиращи действия 

Виж т. 2.7 по-горе.  

2.9 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Разработена е процедура (PR-QLTY-012-B) за осигуряване на готовност и оптимална организация за действие  в 

случай на извънредни ситуации, с цел предотвратяване/намаляване и ликвидиране на неблагоприятни 
последствия за околната среда и осигуряване безопасността за персонала, вкл. на фирмите, работещи по 

договор на работната площадка на Дружеството, както и за местното население.  
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Потенциални аварийни ситуации и инциденти, свързани с дейностите, поддейностите и продуктите, се 
идентифицират от работни групи по време на анализа на аспектите на околната среда. Работната група определя 

фактор на риска на потенциалните инциденти/аварийни  ситуации по определен метод на база оценка на 
честотата на възникване и тежестта на последиците. Според тежестта на последиците извънредните ситуации се  

класифицират в четири категории: A, B, C, D. 

Разработен е Вътрешен авариен план за провеждането на спасителни и неотложни възстановителни работи при 

бедствия, аварии и катастрофи, който включва всички аварийни ситуации, оценени с клас А и B.  

Вътрешният авариен план включва:  

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните държавни и общински органи за аварията 

в зависимост от тежестта на аварията; 

- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на  аварията;  

- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;  

- действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, 

населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на 
производственото оборудване и пречиствателните съоръжения, както и отклоняването  на 

производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; 

- действия на аварийните групи по смени – газоспасители; 

- действия на държавните служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна  и 
аварийна безопасност”, Гражданска защита); 

- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, 
предизвикани от аварията;  

- отговорници за изпълнение на действията в плана; 

- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството  на 

площадката, обществените служби за спешни действия.  

Комуникацията при аварийна ситуация се осъществява съгласно процедурата за комуникация и Вътрешния 

авариен план. 

В съответствие с глава седма, раздел първи на ЗООС, предприятието се класифицира като „предприятие с висок 

рисков потенциал” поради наличие на опасни вещества със свойства, опасни за околната среда.  През 2017г. е  
одобрен Доклад за безопасност, част от който е и Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии.  

Във връзка с промяна във вида и количествата на част от използваните опасни вещества и смеси е проведена 
процедура за актуализиране на Доклада за безопасност. Същата е завършила в края на 2019г. с решение на 

изпълнителния директор на ИАОС за одобряване на актуализирания Доклад за безопасност на Дужеството. 

 

2.10 Докладване 

Направление  “Екология” изготвя периодични (седмични, месечни, тримесечни и др.)  доклади за състоянието на 

всички компоненти на околната среда, на базата на които се оформят съответните годишни доклади. Последните 
наред с останалите такива от всички отдели, направления и производствени звена се докладват пред 

ръководството на Дружеството. 

Съгласно Наредба №6/1999г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества изпускани в 
атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, в едномесечен срок след провеждане на собствени 

периодични измервания се изготвят доклади по образец, към които които са приложени съответните протоколи 
от собствените периодични измервания. Ежемесечно се  подават месечни доклади за провежданите собстени 

непрекъснати измервания. Докладите се изготвят в два екземпляра, едновременно на хартиен и магнитен 
носител - по един за Дружеството и РИОСВ-София. 

Отчетът за видовете и количествата образувани на площадката на Дружеството отпадъци се изготвя ежегодно 
като необходимата информация се попълва в годишни отчети по отпадъците за съответната година, съгласно 

Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри. Пълен комплект от годишните отчети се изпраща на ИАОС.  
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1 Използване на вода 

Консумацията на вода за производствени нужди (включително охлаждане), регистрирана от съответните 
водомерни устройства, е показана в Таблица 3.1. 

Таблица 3.1 

Източник на 
вода  

Годишно количество, 

съгласно КР и 
разрешителното за 

водовземане 

Количество за 

единица 
продукт, 

съгласно КР m3/t  

Използвано 

годишно 
количество  

Използвано 

количество за 
единица продукт  

Съответствие  

Язовир  

Душанци 

10 000 000 m3, вкл.: 

 

- производствени 

нужди - 3 500 000 m3 

- охлаждане -

6 500 000 m3 

- 

 

- 

 

- 

5 149 597 m3 

 

3 330 328 m3 

 
 

1 819 269 m3 

- 

 

- 

 

- 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Пирометалургично 
производство, вкл.: 

 

26 m3/t 

анодна мед 
3 868 256 m3 

11.5 m3/t 

анодна мед 
Да 

- Металургия - 1 394 796 m3 4.16 m3/t - 

- ПСК - 2 022 657 m3 6.03 m3/t - 

- ПСОВ - 186 120 m3 0.56 m3/t - 

- други (вкл. ПСОВ от 

ДДК) 
- 264 683 m3 0.79 m3/t - 

 

Депо за утайки от 
пречистване на 

отпадъчни води и 
газове 

0.41 m3/t кек 4 283 m3 0.15 m3/t кек Да 

 

Обогатителна фабрика - 589 331 m3 1.76 m3/t - 

Депо за фаялитов 

отпадък 

4.0 m3/t 

фаялит 
- - Да 

 Рафинерия - 106 331 m3 - - 

 

Външни фирми, вкл.: 

 
- 581 396 m3 - - 

- Air Liquidе - 266 177 m3 - - 

- Събев 2002 ЕООД - 6 629 m3 - - 

- Асарел Медет АД - 57 m3 - - 

- Други външни фирми - 308 533 m3 - - 

 

За периода използваното годишно количество вода за производствени нужди (включително охлаждане), общо за 
работната площадка на Дружеството (вкл. от останалите оператори/фирми), е 5 149 597 m3. За сравнение, през 

предходната календарна година са изполвани общо  4 642 256  m3. 

Условие 8.1.4. През 2020г. са направени следните проверки на състоянието на водопроводната мрежа на 

площадката: 

- за производствени нужди - 4 проверки; 

- за питейно-битови нужди - 4 проверки. 

Резултатите от извършените проверки на състоянието на питейните и производствени водопроводи се записват в 

Бланка за прегледите (FM-WSPL-003-B). 
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3.2 Използване на енергия 

Консумацията на електро- и топлоенергия, съответно, регистрирана по разходомерни устройства и определена 

чрез изчисляване, е показана в Таблица 3.2. 

Таблица 3.2 

Електроенергия / 
Топлоенергия 

Консумация на 

електроенергия, MWh/t 
анодна мед и 

топлоенергия, t пара/ t 
анодна мед, съгласно КР 

Използвано количество 
за единица продукт 

електроенергия, MWh/t 
анодна мед и 

топлоенергия, t пара/t 
анодна мед 

Съответствие 

1. Пирометалургично 
производство на анодна мед 

   

Процеси: Сушене, 
факелно топене, 
конвертиране, анодно 
рафиниране и разливане 
на аноди 

0.845 MWh/t 0.288 MWh/t  Да 

Процеси: Сушене, 
факелно топене, 
конвертиране, анодно 
рафиниране и разливане 
на аноди 

0.90 t/t 0.012 t/t Да 

Процес: Очистване на 
технологичните газове от 
пирометалургично 
производство – ПСК 

0.38 MWh/t 0.259 MWh/t Да 

2. Депо за фаялитов 
отпадък 

0.028 MWh/t 0.00066 MWh/t Да 

3. Депо за утайки от 
пречистване на отпадъчни 
води и газове 

0.00026 MWh/t 0.00002 MWh/t Да 

 

 
За периода, общо за работната площадка на Дружеството (вкл. от останалите оператори/фирми), са консумирани 

502 594.366 MWh (електроенергия) и  501 516 t пара (топлоенергия).  

 

За същия период, произведената пара от горивната инсталация (ПКЦ) е 3 938 t, при което са изразходвани 
320 750 kg (нискосернисто) тежко котелно гориво. 

 
Условие 8.2.1.4. Проверки на топлопреносната мрежа се правят ежеседмично от оператора на Мазутно 
стопанство и се регистрират в седмични отчети (формуляр FM-UTSL-008-B). 

Условие 8.2.2.2. При оценка на съответствието на консумираната електроенергия и топлоенергия, с количествата 
по Условие 8.2.1.1. от КР, не са установени несъответствия. 

 

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Използваната за периода основна суровина в ПМП на анодна мед, е показана в Таблица 3.3. 

Таблица 3.3 

Суровина 

 

Използвано 
годишно  

количество, t 

Количество за 
единица продукт 

(t/t продукт), 
съгласно КР 

Количество за 

единица продукт 
(t/t продукт) 

Съответствие 

Концентрат 1 346 196.823 t 4.285 t/t  4.015 t/t Да 
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Използваният спомагателен материал в ПМП на анодна мед, за периода, е показан в Таблица 3.4. 

Таблица 3.4 

Спомагателен 

материал 

 

Използвано 
годишно  

количество, t 

Количество за 
единица продукт 

(t/t продукт), 
съгласно КР 

Количество за 
единица продукт 

(t/t продукт) 
Съответствие 

Реагент за изграждане 
на огнеупорни 
изолации 

533 t 0.002 t/t 0.0016 t/t Да 

Използваните горива, за периода, са показани в Таблица 3.5. 

Таблица 3.5 

Спомагателен материал 

 

Използвано 
годишно  

количество, t 

Количество за 
единица продукт (t/t 
продукт), съгласно КР 

Количество за единица 
продукт (t/t продукт) 

Съответствие 

ПМП на анодна мед (топилна и анодни пещи): 

Мазут (тежко котелно 

гориво) 
4 888.816 t 0.06 t/t 0.015 t/t Да 

ПМП на анодна мед (анодни пещи и сух скрубер):  

Пропан бутан* 2 662.690 t 0.012 t/t 0.0079 t/t Да 

ПМП на анодна мед (конвертори): 

Кокс 1 227 t 0.01 t/t 0.0037 t/t Да 

Съоръжение за ПСК: 

Дизелово гориво 359.958 t 0.003 t/t 0.0011 t/t Да 

 
* През цялата 2020г. не е използван пропан-бутан за работата на сухия скрубер. 

Условие 8.3.2.2. При направената оценка на съответствие на годишните стойности на нормите за ефективност на  
ползваните суровини, спомагателни материали и горива, с количествата по Условие 8.3.1.1., 8.3.1.2 и 8 .3 .1 .3  от 

КР, не са установени несъответствия.  

Условие 8.3.6.1. Проверки се извършват ежедневно от дежурния оператор, като резултатите от извършения 

оглед на съоръженията и прилежащото им оборудване (тръбопроводи, спирателна арматура, кондензо -
отделители, топлоизолации и обваловка) за наличие на течове, пукнатини, нарушаване на топлоизолацията, 

изправност на подгряването и др., се отбелязват в оперативен дневник. За периода не са установени съществени 
несъответствия. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА  

4.1. Доклад по Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) 

В Приложение №1 към настоящия годишен доклад е обобщена информацията за всички вещества и техните 
количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).  

В текста по-долу е предоставена обяснителна информация, свързана с емисиите във въздуха и водите и 
изпълнението на съответните условия на КР. 

4.1.1. Емисии в атмосферния въздух 

При преработката на медните концентрати в ПМП се образуват технологични газове, богати на серен диоксид.  
Газовете се охлаждат, пречистват от прах в електрофилтри и постъпват в съоръже ние за ПСК за утилизация. 

Пречистените газове се емитират през комин 140m. През същия източник се емитират и незначителни 
количества серен триоксид, неабсорбиран от монохидратните абсорбери на двете системи на ПСК. Степента на 

конверсия на серния диоксид в серен триоксид е >99.8 %, а на абсорбция на серния триоксид в техническа сярна 
киселина >99.98 %. Тези показатели отговарят на изискванията на Най-добрите налични техники (НДНТ) за този 

тип производство. Емисиите от източника са в нормите по КР. От комин 140m не се емитират други вредни 
вещества.  

Малка част от газовете в конверторен участък не попадат в първичните напилници (на работещите конвертори) , 
и оттам в ПСК, а през вторичните  напилници като вентилационни газове се транспортират към комин 120m 

(изпускащо устройство №11)  на новата сулфацидна газоочистваща инсталация за пречистване на (вторични) 
отпадъчни газове от ПМП. Инсталацията се състои от 2 бр. охлаждащи скрубери на Вентури, 6 мокри 

електростатични филтри, 10 бр. Sulfacid  реактори и 2 бр. комбинирани мокри скрубери с циклони. Разреждането 
във вентилационните трактове се осигурява от димососи след газоочистката. Емисиите са в нормите по КР.  

Вентилационните газове от района на анодни пещи,  от шпуровете в топилен участък, от третичните  напилници 
на конверторите и от покривната вентилация се насочват към 325m комин на старата газоочистваща инсталация, 

състояща се от мокър скрубер, сух скрубер и ръкавен филтър. Съоръженията отговарят на изискванията за НДНT. 
Разреждането във вентилационните трактове  се осигурява от димососи след газоочистката. Емисиите са в 

нормите по КР. 

Други два източника на организирани емисии са комини 50m след парни сушилни пещи за концентрат. През тях 

се емитира единствено прах, неуловена от ръкавните филтри след дълбокото сушене на медната шихта.  
Оборудването и технологиите отговарят на изискванията за НДНТ и за процеса на сушене, и за пречистването на 

газовете. Емисиите от източниците са в нормите по КР. 

През комин 58m след пневмотранспорт ниско налягане се емитира въздуха, който служи за пневмотранспорт на 

шихтата за захранване на топилна пещ. Въздухът се пречиства през два идентични интензивни ръкавни филтъра. 
Технологията и очистните съоръжения отговарят на изискванията за НДНT. Емисиите са в нормите по КР.  

Непостоянни източници на емисии са авариен комин 50m след котел-утилизатор в топилен участък и подвижен 
комин след топилна пещ. По инструкция те функционират само при спряно натоварване на пещта , когато 

съществува невъзможност газовете да бъдат евакуирани към ПСК или комин 325m. Количествата емитирани 
емисиии са несъществени спрямо основните източници и не могат да доведат до замърсяване на околната среда.  

Съоръженията се използват изключително по време на ремонти, когато температурите в основните агрегати 
трябва да се поддържат над определен минимум, което изисква подгряване с мазут.  

4.1.1.1. Източници на организирани емисии 

Комин 325m (изпускащо устройство №2) съгласно Условие 9.6.1 на КР подлежи на непрекъснат мониторинг за 
серен диоксид, азотни оксиди и обща прах, както и на периодичен мониторинг за Hg, Cu, Pb, As, Se, Ni, Cd, 

органични вещества (определени като общ въглерод) и диоксини и фурани.  
Собственият непрекъснат мониторинг на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, обща прах и дебит  се 

осъществява чрез автоматизирано непрекъснато измерване в съответствие с изискванията на Условие 9.6.1 .2  на 
КР. Апаратурата се състои от газоанализатор OPSIS, прахомер DURAG D-R 290. Резултатите от измерванията се  

нормализират съобразно промяната на температурата, налягането и влагата на изходящите газове в комина. 
Данните от мониторинга се архивират и визуализират в заводската компютърна мрежа. За периода са проведени 

годишни контролни тестове (AST) на газоанализатор OPSIS, прахомер DURAG D-R 290 и дебитомер DURAG D-FL –  
220 съгласно изискванията на БДС EN 14181 от акредитирана за целта лаборатория. 

Дебит – За периода, средният (обемен) дебит е  500 477 Nm3/h.  

Серен диоксид – За годината са регистрирани 109 плаващи 48-часови усреднени за половин час стойности  

над 440 mg/nm3, т.е. над 110% от нормата за допустими емисии (НДЕ) по Наредба №1 от 2005г. към Закона 
за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) . Съгласно чл.74, т.2 от същата Наредба, допустимият брой 

превишения е 3% от всички измерени стойности в рамките на една календарна година. 

Средногодишна концентрация на показателя: 292.17 mg/Nm3.  

Съответствие: средногодишната и средномесечните концентрации са в съответствие с изискванията на 
Условие 9.2.2 на КР, като са по-ниски от съответната НДЕ.  
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Общо за периода са емитирани 1243.14 t SO2 при непрекъснат мониторинг, съгласно Условие 9.6.1.2 на КР. 

Азотни оксиди – За годината не са регистрирани плаващи 48-часови усреднени за половин час  стойности  

над 110% от нормата за допустими емисии по Наредба №1 от 2005г. към ЗЧАВ (над 220 mg/Nm3). Съгласно 
чл.74, т.3 от същата Наредба, допустимият брой превишения е 5% от всички измерени стойности в рамките 

на една календарна година. 

Средногодишна концентрация на показателя: 5.45 mg/Nm3.  

Съответствие: средногодишната и средномесечните концентрации са в съответствие с изискванията на 
Условие 9.2.2 на КР, като са значително по-ниски от съответната НДЕ.  

Общо за периода са емитирани 22.98 t NOx при непрекъснат мониторинг, съгласно Условие 9.6.1.2 на КР.  

Обща прах – За годината не са регистрирани плаващи 48-часови усреднени за половин час стойности над 
11 mg/nm3 до 30.06.2020 и 5.5  mg/nm3 от 01.07.2020, т.е. над 110% от нормата за допустими емисии (НДЕ) 

по Наредба №1 от 2005г. към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) . Съгласно чл.74,  т .2 о т 
същата Наредба, допустимият брой превишения е 3% от всички измерени стойности в рамките на една 

календарна година. 

Средногодишна концентрация на показателя: 3.04 mg/Nm3.  

Съответствие: средногодишната и средномесечните концентрации са в съответствие с изискванията на 
Условие 9.2.2 на КР като са значително по-ниски от съответната НДЕ.   

Общо за периода са емитирани 12.89 t в съответствие с Условие 9.2.6 на КР, при непрекъснат мониторинг 
съгласно Условие 9.6.1.2 на КР. 

В допълнение, за периода са проведени две периодични измервания от независима акредитирана 
лаборатория. 

 Съответствие: и при двете измервания емисиите са в съответствие с изискванията на Условие 9.2.2 на КР. 

Тежки метали – Средногодишните концентрации, посочени в Таблица 4.1 са изчислени въз о снова на     

резултатите от периодичните измервания, извършвани от независима акредитирана лаборатория в 
съответствие с Условия 9.6.1.1 и 9.6.1.3 на КР.  

Таблица 4.1 

Параметър 
Норми за допустими емисии 

съгласно КР, mg/Nm3 
Измерени средногодишни 

конценрации, mg/Nm3 
Съответствие  

Cd1 0.05 0.0025 Да 

As1 0.05 0.0025 Да 

Hg1 0.01 0.0025 Да 

Cu 1 0.0530 Да 

Hg+Se+Ni+Pb2 1 0.0025 Да 

Hg+Se+Ni+Pb+Cu2 2 0.0530 Да 

Съответствие: за периода, емисиите са значително по -ниски от съответните НДЕ на тежки метали, съгласно 

Условие 9.2.2.1 на комплексното разрешително (КР).  

Органични вещества (определени като общ въглерод)  – Измерването е периодично и се извършва с 

преносим газоанализатор за измерване на органични вещества, два пъти в годината, от независима 
акредитирана лаборатория съгласно условия 9.6.1.1 и 9.6.1.3 на КР.  

Средногодишна концентрация на показателя: 1.0685 mg/Nm3.  

Съответствие: за периода, емисиите са значително по -ниски от НДЕ, определена в Условие 9.2.2 на КР (20 

mg/Nm3). 

                                                 
1 Концентрацията при всички периодични измервания е под прага на чувствителност на метода за измерване.  

2 Цитираните сумарни стойности са съгласно протоколите на външната акредитирана лаборатория; част от тежките 

метали включени в сумата са в концентрации под прага на чувствителност на метода на измерване.  
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Диоксини и фурани – Измерването е периодично и се извършва веднъж годишно от независима 
акредитирана лаборатория в съответствие с условия 9.6.1.1 и 9.6.1.3 на КР. 

Средногодишна концентрация на показателя: 0.0012 ng TEQ/Nm3.  

Съответствие: измерените  концентрации са в съответствие с изискванията на Условие 9.2.2 на КР, като са 

значително по-ниски от съответната норма от 0.1 ng TEQ/Nm3.   

Емисии от парогенератори (ПКМ 12) – Измерването е периодично с преносим газоанализатор един път  

в годината от независима акредитирана лаборатория в съответствие с условия 9.6.1.1 и 9.6.1.3 на КР.  

Съответствие: емисиите на  въглероден оксид, азотни оксиди, серен диоксид и прах, както и измерения 
дебит (посочени в Таблица 2.19 на Приложение 1), са в съответствие с изискванията на Условие  9 .2 .2  от 

КР. 

Комин 120m (изпускащо устройство №11) съгласно Условие 9.6.1 на КР подлежи на непрекъснат мониторинг за 

серен диоксид, азотни оксиди и обща прах, както и на периодичен мониторинг за Hg, Cu, Pb, As, Se, Ni, Cd, 
органични вещества (определени като общ въглерод) и диоксини и фурани.  

Собственият непрекъснат мониторинг на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, обща прах и дебит се 
осъществява чрез автоматизирано непрекъснато измерване в съответствие с изискванията на Условие 9.6.1 .2  на 

КР. Апаратурата се състои от газоанализатор ABB URAS 26, прахомер DURAG D-R 820F, и ултразвуков дебитомер 
DURAG D-FL 220. Резултатите от измерванията се нормализират съобразно промяната на температурата, 

налягането и влагата на изходящите газове от комина. Данните от мониторинга се архивират и визуализират в 
заводската компютърна мрежа. За периода са проведени годишни контролни тестове (AST) на газоанализатор 

ABB URAS 26, прахомер DURAG D-R 820F и дебитомер DURAG D-FL – 220 съгласно изискванията на БДС EN 14181 
от акредитирана за целта лаборатория. 

 
Дебит – За периода, средният (обемен) дебит е 203 891 Nm3/h.  

Съответствие: дебитът е в съответствие с изискванията на Условие 9.2.2, Т аблица 9.2.1. - продължение 3 на 
КР (380 000 Nm3/h). 

Серен диоксид – За годината са регистрирани 266 плаващи 48-часови усреднени за половин час стойности  
над 220 mg/nm3, т.е. над 110% от нормата за допустими емисии (НДЕ) по Наредба №1 от 2005г. към Закона 

за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) . Съгласно чл.74, т.2 от същата Наредба, допустимият брой 
превишения е 3% от всички измерени стойности в рамките на една календарна година.  

 Средногодишна концентрация на показателя: 155.73 mg/Nm3.  

Съответствие: средногодишната и средномесечните концентрации са в съответствие с изискванията на 

Условие 9.2.2 на КР, като са по-ниски от съответната НДЕ.  

Общо за периода са емитирани 271.63 t SO2 при непрекъснат мониторинг, съгласно Условие 9.6.1.2 на КР. 

Азотни оксиди – За годината не са регистрирани плаващи 48-часови усреднени за половин час  стойности  
над 110% от нормата за допустими емисии по Наредба №1 от 2005г. към ЗЧАВ (над 220 mg/Nm3). Съгласно 

чл.74, т.3 от същата Наредба, допустимият брой превишения е 5% от всички измерени стойности в рамките 
на една календарна година. 

Средногодишна концентрация на показателя: 11.74 mg/Nm3.  

Съответствие: средногодишната и средномесечните концентрации са в съответствие с изискванията на 
Условие 9.2.2 на КР, като са значително по-ниски от съответната НДЕ.  

Общо за периода са емитирани 20.44 t NOx при непрекъснат мониторинг, съгласно Условие 9.6.1.2 на КР. 

Обща прах – За годината не са регистрирани плаващи 48-часови усреднени за половин час стойности над 

110% от нормата за допустими емисии по Наредба №1/2005г (над 5.5 mg/Nm3). Съгласно чл.  74,  ал.  2  от 
същата Наредба, допустимият брой такива превишения е 3% от всички измерени стойности в рамките  на 

една календарна година.  

Средногодишна концентрация на показателя: 1.86 mg/Nm3.  

Съответствие: средногодишната и средномесечните концентрации са в съответствие с изискванията на 
Условие 9.2.2 на КР като са значително по-ниски от съответната НДЕ.   

Общо за периода са емитирани 3.37 t в съответствие с Условие 9.2.6 на КР, при непрекъснат мониторинг 
съгласно Условие 9.6.1.2 на КР. 

В допълнение, за периода са проведени две периодични измервания от  независима акредитирана 
лаборатория. 

        Съответствие: и при двете измервания емисиите са в съответствие с изискванията на Условие 9.2.2 на КР. 
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Тежки метали – Средногодишните концентрации, посочени в Таблица 4.2 са изчислени въз основа на 
резултатите от периодичните измервания, извършвани от независима акредитирана лаборатория в 

съответствие с Условия 9.6.1.1 и 9.6.1.3 на КР. 

Таблица 4.2 

Параметър 
Норми за допустими емисии 

съгласно КР, mg/Nm3 

Измерени средногодишни 

конценрации, mg/Nm3 
Съответствие  

Cd1 0.015 0.0025 Да 

As1 0.05 0.0025 Да 

Hg1 0.01 0.0025 Да 

Hg+Se+Ni+Pb2  0.4 0.0025 Да 

Hg+Se+Ni+Pb+Cu2 1.0 0.0025 Да 

Съответствие: за периода, емисиите са значително по -ниски от съответните НДЕ на тежки метали, съгласно 

Условие 9.2.2.1 на комплексното разрешително (КР).  

Органични вещества (определени като общ въглерод)  – Измерването е периодично и се извършва с 

преносим газоанализатор за измерване на органични вещества, два пъти в годината, от независима 
акредитирана лаборатория съгласно условия 9.6.1.1 и 9.6.1.3 на КР.  

Средногодишна концентрация на показателя: 5.6115 mg/Nm3.  

Съответствие: за периода, емисиите са значително по -ниски от НДЕ, определена в Условие 9.2.2 на КР (20 

mg/Nm3). 

Диоксини и фурани – Измерването е периодично и се извършва веднъж годишно от независима 

акредитирана лаборатория в съответствие с условия 9.6.1.1 и 9.6.1.3 на КР. 

Средногодишна концентрация на показателя: 0.0015 ng TEQ/Nm3.  

Съответствие: измерените  концентрации са в съответствие с изискванията на Условие 9.2.2 на КР, кат о  са 
значително по-ниски от съответната норма от 0.1 ng TEQ/Nm3.   

 

Комин 140m (изпускащо устройство №1) за емитиране на пречистените газове от съоръжението за ПСК.  
Съгласно Условие 9.6.1 на КР подлежи на непрекъснат мониторинг по показател SO 2 и на периодичен мониторинг 

по показател SO3. От комин 140m не се емитират други замърсяващи вещества.  

Дебит – За периода, средният (обемен) дебит е 202 879 Nm3/h.  

Съответствие: дебитът е в съответствие с изискванията на Условие 9.2.4 на КР (320  000 Nm3/h). 

Серен диоксид – Емисиите подлежат на непрекъснат мониторинг съгласно условия 9.6.1.2 и 9.6.1.3 на КР.  

Нормата се определя като количество серен диоксид в kg, емитирано при производството на 1 t абсолютна 
(100%) сярна киселина. Не са регистрирани 48-часови плаващи усреднени за половин час  стойности, по -

високи от 110% от НДЕ (1.93 kg/t до 30.06.2020 и 1.73 kg/t от 01.07.2020 съгласно Наредба №1/2005г.) .  
Съгласно чл.74, ал.2 от същата Наредба, допустимият брой такива превишения е 3% от всички измерени 

стойности.  

Съответствие: емисиите са в съответствие с изискванията на КР, като са значително по-ниски от 

съответната НДЕ.  

Серен триоксид – Измерванията са периодични и се извършват два пъти в годината от независима 

акредитирана лаборатория в съответствие с условия 9.6.1.1 и 9.6.1.3 на КР.  

Средногодишна концентрация на показателя: 50.73 mg/Nm3.  

Съответствие: и при двете измервания концентрациите са по -ниски от нормата от 60 mg/Nm3, определена в 
Условие 9.2.4 на КР. 
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Комини 50m - 2 бр. (изпускащи устройства №3 и №4) след ръкавни филтри на парни сушилни пещи (СП) за 
концентрат. Съгласно Условие 9.6.1 на КР праховите емисии, както и емисиите на  Hg, Cu, Pb, As,  Se ,  Ni,  Cd  от  

съоръженията подлежат на периодичен мониторинг от страна на независима акредитирана лаборатория,  не по -
малко от два пъти годишно.  

Дебит – За периода средните обемни дебити са съответно 13 687 Nm3/h (след северна СП) и 14 818 Nm3/h 
(след южна СП). 

Съответствие: и за двата източника дебитът е в съответствие с изискванията на Условие 9.2.2.2 на КР 
(всеки по 35 000 Nm3/h). 

Обща прах – При отчитане единствено на измерванията от независимата акредитирана лаборатория, 

средногодишните концентрации (на праховите емисии) са съответно: 1.67 mg/Nm3 за северна СП и 1.55 
mg/Nm3 за южна СП. 

Съответствие: емисиите от СП са под НДЕ определена в условие 9.2.2.2 на КР (3 mg/Nm3). 

Тежки метали – Средногодишните концентрации, посочени в Таблица 4.3 (за северна СП) и Таблиц а 4.4  

(за южната СП) са изчислени въз основа на резултатите от периодичните измервания, извършвани от 
независима акредитирана лаборатория в съответствие с Условия 9.6.1.1 и 9.6.1.3 на КР. 

Таблица 4.3 

Параметър 
Норми за допустими емисии 

съгласно КР, mg/Nm3 
Измерени средногодишни 

конценрации, mg/Nm3 
Съответствие  

Hg1 0.01 0.0025 Да 

Аs1 0.05 0.0025 Да 

Cd1 0.05 0.0025 Да 

Se1 0.1 0.0025 Да 

Ni1 0.1 0.0025 Да 

Cu1 1.0 0.0025 Да 

Hg+Se+Ni+Pb2  1.0 0.0025 Да 

Hg+Se+Ni+Pb+Cu2 2.0 0.0025 Да 

 

Таблица 4.4 

Параметър 
Норми за допустими емисии 

съгласно КР, mg/Nm3 

Измерени средногодишни 

конценрации, mg/Nm3 
Съответствие  

Hg1 0.01 0.0025 Да 

Аs1 0.05 0.0025 Да 

Cd1 0.05 0.0025 Да 

Se1 0.1 0.0025 Да 

Ni1 0.1 0.0025 Да 

Cu1 1.0 0.0025 Да 

Hg+Se+Ni+Pb2  1.0 0.0025 Да 

Hg+Se+Ni+Pb+Cu2 2.0 0.0025 Да 

 

Съответствие: за периода, емисиите са значително по -ниски от съответните НДЕ на тежки метали, съгласно 

Условие 9.2.2.2 на комплексното разрешително (КР).  
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Комин 58m (изпускащо устройство №5) след ръкавни филтри на пневмотранспорт ниско налягане. Съгласно 
Условие 9.6.1 на КР праховите емисии, както и емисиите на  Hg, Cu, Pb, As, Se, Ni, Cd  от съоръжението подлежат  

на периодичен мониторинг от страна на независима акредитирана лаборатория, не по-малко от два пъти 
годишно.  

Дебит – За периода средният дебит е 18 279 Nm3/h.  

Съответствие: дебитът е в съответствие с изискванията на Условие 9.2.2.3 на КР (20 000 Nm3/h). 

Обща прах – Собствено периодично измерване от независима акредитирана лаборатория е проведено  два 
пъти за периода.  

Средногодишна концентрация на показателя: 1.15 mg/Nm3.  

Съответствие: емисиите са в съответствие с изискванията на условие 9.2.2.3 на КР (2 mg/Nm3).  

Тежки метали – Средногодишните концентрации, посочени в Таблица 4.5 са изчислени въз основа на 

резултатите от периодичните измервания, извършвани от независима акредитирана лаборатория в 
съответствие с Условия 9.6.1.1 и 9.6.1.3 на КР. 

Таблица 4.5 

Параметър 
Норми за допустими емисии 

съгласно КР, mg/Nm3 
Измерени средногодишни 

конценрации, mg/Nm3 
Съответствие  

Hg1 0.01 0.0025 Да 

Аs1 0.05 0.0025 Да 

Cd1 0.05 0.0025 Да 

Se1 0.1 0.0025 Да 

Ni1 0.1 0.0025 Да 

Cu1 1.0 0.0025 Да 

Hg+Se+Ni+Pb2  1.0 0.0025 Да 

Hg+Se+Ni+Pb+Cu2 2.0 0.0025 Да 

Съответствие: за периода, емисиите са значително по -ниски от съответните НДЕ на тежки метали, съгласно 
Условие 9.2.2.3 на комплексното разрешително (КР).  

Комин 22m след мокър скрубер към първа циркулация на цех за електролизно производство на катодна мед 
(изпускащо устройство №6). Съгласно Условие 9.6.1 от КР съоръжението подлежи на собствен периодичен 

мониторинг (по показател SO2) веднъж годишно.  

Дебит – За периода, измереният дебит 2 947 Nm3/h.  

Съответствие: дебитът е в съответствие с изискванията на Условие 9.2.3 на КР (10 000 Nm3/h).  

Серен диоксид – Измерването е собствено периодично с газоанализатор МРУ 93 CD от независима 
акредитирана лаборатория. Средна концентрация: <3.0  mg/Nm3 (под прага на чувствителност на прибора).  

Съответствие: концентрацията е в рамките на НДЕ, определена в Условие 9.2.3 на КР (40 mg/Nm3). 

Комин 22m след демистер на машина за измиване на аноден скрап на цех за електролизно производство на 

катодна мед (изпускащо устройство №7). Съгласно Условие 9.6.1 от КР съоръжението подлежи на собствен 
периодичен мониторинг (по показател SO2) веднъж годишно. 

Дебит – За периода, измереният дебит е 7 427 Nm3/h.  

Съответствие: дебитът е в съответствие с изискванията на Условие 9.2.3 на КР (10 000 Nm3/h). 

Серен диоксид – Измерването е периодично с газоанализатор МРУ93 CD от независима акредитирана 
лаборатория. Средна концентрация: <3.0 mg/Nm3 (под прага на чувствителност на прибора).  

Съответствие: концентрацията е значително по-ниска от НДЕ, определена в Условие 9.2.3 на КР (40 
mg/Nm3). 

Комин 22m след мокър скрубер втора циркулация на цех за електролизно производство на катодна мед 
(изпускащо устройство №8). Съгласно Условие 9.6.1 от КР съоръжението подлежи на собствен периодичен 

мониторинг (по показател SO2) веднъж годишно. 
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Дебит – За периода, измереният дебит е 3 212 Nm3/h.  

Съответствие: дебитът е в съответствие с изискванията на Условие 9.2.3 на КР (10 000 Nm3/h) 

Серен диоксид – Измерването е периодично с газоанализатор МРУ 93 CD от акредитирана лаборатория. 
Средна концентрация: <3.0 mg/Nm3 (под прага на чувствителност на прибора).  

Съответствие: концентрацията е значително по-ниска от НДЕ, определена в Условие 9.2.3 на КР (40 
mg/Nm3). 

Комин 22m след демистер на машина за измиване и отделяне на катоди на цех за електролизно производство 
на катодна мед (изпускащо устройство №9). Съгласно Условие 9.6.1 от КР съоръжението подлежи на собствен 
периодичен мониторинг (по показател SO2) веднъж годишно. 

Дебит – За периода, измереният дебит е 3 292 Nm3/h.  

Съответствие: дебитът е в съответствие с изискванията на Условие 9.2.3 на КР (10 000 Nm3/h). 

Серен диоксид – Измерването е периодично с газоанализатор МРУ93 CD от независима акредитирана 
лаборатория. Средна концентрация: <3.0 mg/Nm3 (под прага на чувствителност на прибора).  

Съответствие: концентрацията е значително по-ниска от НДЕ, определена в Условие 9.2.3 на КР (40 
mg/Nm3). 

Комин 22m след мокър скрубер на електроекстракционни вани за дълбоко обезмедяване на електролитни 
разтвори (изпускащо устройство №10). Съгласно Условие 9.6.1 от КР съоръжението подлежи на собствен 

периодичен мониторинг (по показатели As и SO2) веднъж годишно. 

Дебит – За периода, измереният дебит е 8 011 Nm3/h.  

Съответствие: дебитът е в съответствие с изискванията на Условие 9.2.3 на КР (35 000 Nm3/h). 

Серен диоксид – Измерването е периодично с газоанализатор МРУ93 CD от независима акредитирана 

лаборатория. Средна концентрация: <3.0 mg/Nm3 (под прага на чувствителност на прибора).  

Съответствие: концентрацията е значително по-ниска от НДЕ, определена в Условие 9.2.3 на КР (40 

mg/Nm3). 

Арсен и съединенията му, определени като арсен - Измерването е периодично от независима акредитирана 

лаборатория. Средна концентрация: <0.005 mg/Nm3 (под прага на чувствителност на метода). 

Съответствие: концентрацията е значително по-ниска от НДЕ, определена в Условие 9.2.3 на КР (0.015 

mg/Nm3). 

Комин 50m (авариен комин след котел-утилизатор) и подвижен комин на топилна пещ в Металургично 

производство. Количествата замърсяващи вещества, съдържащи се в емитираните през тези източници газове, са 
несъществени спрямо количествата от двата постоянни основни източника - комини 325m и 140m. Комините се  

използват за емитиране на димни газове от мазутните горелки на топилна пещ при невъзможност същите да 
бъдат емитирани през комин 325m. Съгласно вътрешна работна Инструкция WI-ENVD-001-B за газов и 

манометричен режим, емисиите през тези източници са разрешени само при спряно натоварване на топилна 
пещ. Не подлежат на задължителен мониторинг.  

Съгласно условия 6.13 емитираните количества замърсяващи вещества във въздуха, за производството на 
единица продукт (kg/t продукт), за периода са посочени съответно в Таблица 4.6 и Таблица 4.7. 

 

Таблица 4.6 

Замърсител SO2 SO3 NOx Прах 
Органични 

вещества 

Диоксини и 

фурани 

Общо количество емисии, t 2317.971 87.844 43.424 16.829 14.339 7.71684E-09 

Емисии на единица продукт, kg/t 6.913 0.262 0.130 0.050 0.043 2.3E-11 

Таблица 4.7 

Замърсител  Cd As Hg Cu Pb Ni Se 

Общо количество емисии, t 0.016 0.016 0.016 0.230 0.016 0.016 0.016 

Емисии на единица продукт, 

kg/t 
0.000048 0.000048 0.000048 0.000687 0.000048 0.000048 0.000048 
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4.1.2. Емисии във водите 

Канализационната мрежа на предприятието се зауства в следните точки: 

 Точка на зауставане № 1: Пречистените производствени отпадъчни води след ПСОВ  се заустват в река 
Пирдопска, приток на р. Тополница, поречие Марица посредством открит канал.  Водите  се заустват в 

река Пирдопска със среден дебит 33 l/s. 

 Точка на зауставане № 1: Пречистените битово-фекални води след ПСБФВ се смесват с  пречистените 
производствени отпадъчни води и по същия открит канал се заустват в река Пирдопска със среден дебит  
2.2 l/s. 

 Точка на заустване № 5: Пречистените дъждовно-дренажни води (от цялата промишлена площадка) 
след ПСОВ от ДДК се заустват в открит канал Кисело дере (силно модифицирано водно тяло), приток на 

р. Пирдопска, приток на р. Тополница, поречие Марица посредством открит канал  със среден дебит 
58l/s. 

 Точка на заустване № 2: Дъждовно-дренажни и условно-чисти охлаждащи води (при подмяна на 
охладителни цикли) се заустват в открит канал Санър дере (силно модифицирано водно тяло), приток на 

река Златишка, приток на р.Тополница, поречие Марица със среден дебит 8 l/s. 

 

 

В Таблица 4.8 са представени координатите на точките на заустване на Дружеството 

Таблица 4.8 

Географски координати Точка на заустване 

420 41' 21.2399" с.ш./240 09' 31.6382" и.д. река Пирдопска - изход ПСОПВ и изход ПСОБФВ 

420 42' 38.5" с.ш./240 09' 55.2" и.д. открит канал Кисело дере – изход ПСОВ от ДДК 

420 43' 07" с.ш./240 09' 00" и.д. открит канал Санър дере - изход дъждовно-дренажна 

канализация  

Географските координати са измерени с помощта на GPS (с.ш. - северна ширина; и.д. - източна дължина). 

За периода с отпадъчните води на Дружеството са изпуснати следните замърсяващи вещества: 

 As и съединенията му (като As) 

 Cd и съединения (като Cd) 

 Cu и съединенията му (като Cu) 

 Pb и съединенията му (като Pb) 

 Zn и съединенията му (като Zn) 

 Fe и съединенията му (като Fe) 

 Hg и съединенията му (като Hg) 

 Ni и съединенията му (като Ni) 

Съгласно Условие 10.5 от КР количествата на замърсяващите вещества за периода, изразени като kg/y, които се  

докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители  (ЕРИПЗ),  са посочени в 
Таблица 4.9. 
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Таблица 4.9 

Вид отпадъчни 
води 

Емитирани замърсяващи вещества – kg/y 

As и 
съедине-
нията му 
(като As) 

Cd и 
съедине-
нията му 
(като Cd) 

Cu и 
съедине-
нията му 
(като Cu) 

Pb и 
съедине-
нията му 
(като Pb) 

Zn и 
съедине-
нията му 
(като Zn) 

Fe и 
съедине-
нията му 
(като Fe) 

Hg и 
съедине-
нията му 
(като Hg)3 

Ni и 
съедине-
нията му 
(като Ni) 

Пречистени 

производствени 
води след ПСОВ 

 17.26       1.01       27.74       2.53       2.83       16.40       0.05       9.51      

Дъждовно-

дренажни води 
(открит канал 
Санър дере) 

 1.54       0.30       17.08       0.66       1.69       16.04       0.01       0.76      

Пречистени 

дъждовно-
дранажни води 

след ПСОВ от 
ДДК 

 7.11       1.81       16.47       4.52       4.52       20.63       0.09       5.50      

Общо за 
годината  25.90       3.12       61.29       7.71       9.04       53.07       0.15       15.77      

 
Годишните емисии на замърсяващи вещества за периода, изразени в kg/y, са изчислени по следната формула: 

A  = Q * K * T * 24 * 3600 
                    1000 * 1000 

където: 

A - годишни емисии (kg/y); 

Q - дебитът на отпадъчните води (l/s); 
 K - средногодишната концентрация на замърсяващо вещество  в отпадъчните води (mg/l); 

 Т - времето, през което са изпускани отпадъчни води (дните в годината).  

В Таблица 4.10 са посочени емитираните за периода количества замърсяващи вещества в отпадъчните води, за 

производството на единица продукт (kg/t продукт), съгласно условия 6.13. 

 

Таблица 4.10 

Емитирани замърсяващи вещества за единица продукт (kg/t продукт) 

As и 
съедине-
нията му 
(като As) 

Cd и  
съедине- 
нията му 
 (като Cd) 

Cu и  
съедине- 
нията му 
 (като Cu) 

Pb и  
съедине- 
нията му  
(като Pb) 

Zn и  
съедине- 
нията му 
 (като Zn) 

Fe и 
съедине-
нията му 
(като Fe) 

Hg и  
съедине- 
нията му 
 (като Hg)4 

Ni и  
съедине-
нията му 
(като Ni) 

0.000077 0.000009 0.000183 0.000023 0.000027 0.000158 0.000000 0.000047 

Емитираните количества замърсяващи вешества в отпадъчните води, за периода, изразени в kg/ t продукт са 
изчислени по следната формула: 

В = А/С, където: 

В - емитирано количество на замърсителя (kg/t продукт); 

A - годишна емисия (kg/y); 
С - единица продукт (t). 

Пробовземането на отпадъчните води и химичните анализи на взетите проби се извършва от независими 
акредитирани лаборатории, с които Дружеството има сключени договори.  

                                                 
3 Концентрацията на Hg във всички проби е под прага на чувствителност на метода за измерване.  При 

изчисляването на годишните емисии е направено консервативното допускане, че концентрациите са ½ от ПЧМ.  
4 Концентрацията на Hg във всички проби е под прага на чувствителност на метода за измерване.  При 

изчисляването на годишните емисии е направено консервативното допускане, че концентрациите са ½ от ПЧМ.  
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4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

4.2.1. Работа на пречиствателното оборудване 

Сухите електрофилтри в Металургично производство (МП), мокрите електрофилтри, контактните апарати и 
монохидратните абсорбери в съоръжението за ПСК са включени последователно по пътя на технологичните 

газове от топилна пещ и от конверторите, и служат за утилизацията им до техническа сярна киселина. 
Вентилационните газове от вторичните щори на конверторите се пречистват в новата сулфацидна газоочистваща 

инсталация за пречистване на (вторични) отпадъчни газове от ПМП. Инсталацията се състои от 2 бр. охлаждащи 
скрубери на Вентури, 6 мокри електростатични филтри, 10 бр. Sulfacid  реактори и 2 бр. комбинирани мокри 
скрубери с циклони. Вентилационните газове от района на анодни пещи,  от шпуровете в топилен участък, от 

третичните напилници на конверторите и от покривната вентилация се очистват в старата газоочистваща 
инсталация, състояща се от мокър скрубер, сух скрубер и ръкавен филтър. Ръкавните филтри на сушилни пещи 

служат за улавяне на увлечените с газовите потоци прахови частици. Интензивните ръкавни филтри след 
пневмотранспорт очистват въздушния поток, който транспортира шихтата. Мокрите скрубери и демистрите в 

Електролитно производство служат за очистване на газовете от първа и втора циркулация, газовете от машини 
за измиване на катоди/скрап и след екстракционни вани за дълбоко обезмедяване. 

И.У.№1. Комин 140m  

 Сухи електрофилтри (СЕФ1, СЕФ2) след топилна пещ – последни (шести) полета. Параметрите 
на СЕФ  се контролитрат от DCS - автоматизирана система за контрол на параметри в МП. Пряко 
отговорен за поддържането на параметрите е оператор топилна пещ. Данните от приборите в реално 

време са достъпни чрез Plant Information System до широк кръг потребители извън МП.  Основни 
параметри – сила на тока и напрежение в последните (шести) полета – 230.ESP1.TR6.SEC_CURRENT, 

230.ESP2.TR6.SEC_CURRENT, 230.ESP1.TR6.SEC_AVG_kV,  и 230.ESP2.TR6.SEC_AVG_kV.   За периода на 
експлоатация не са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа. Съоръженията са 

функционирали при спазване изискванията на Условие 9.1.1.  

 Сухи електрофилтри „Лурги“ (2 бр) след конвертори. Параметрите на СЕФ се контролитрат от DCS 
- автоматизирана система за контрол на параметри в МП. Пряко отговорен за поддържането на 
параметрите е оператор топилна пещ. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез Plant 

Information System до широк кръг потребители извън МП. Основни параметри – сила на тока и 
напрежение в последните (четвърти) полета – 320IT104, 320IT204, 320ET104 и 320ET204.  За периода на 

експлоатация не са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа. Съоръженията са 
функционирали при спазване изискванията на Условие 9.1.1.  

 Мокри електрофилтри (МЕФ) след Промивно отделение в ПСК (19 броя). Параметрите на 
филтрите се контролитрат от автоматизирана система за контрол в ПСК. Пряко отговорен за 

поддържането на параметрите е оператор ПСК. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез  
Plant Information System до широк кръг потребители извън ПСК. Основни параметри – 527/528 ЕТ 001 до 

010 за напрежение и  527/528 IТ 001 до 010 за сила на тока. За периода на експлоатация на филтрите не 
са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа. Съоръженията са функционирали при 

спазване изискванията на Условие 9.1.1. 

 Контактни апарати – 2 бр. Параметрите на контактните апарати  се контролитрат от автоматизирана 
система за контрол на параметри в ПСК. Пряко отговорен за поддържането на параметрите е  оператор 
ПСК. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез Plant Information System до широк кръг 

потребители извън ПСК. Основни параметри – 500 TIC 012 –температура на газа на вход първи слой и 
500 TIC 026 – температура на газа на вход последен слой за контактен апарат на Първа система, и 

съответно 553 TIC001_PV – температура на газа на вход първи слой, и 553 TIC_07_PV – температура на 
газа на вход последен слой за контактен апарат на Втора система. За периода на експлоатация на  

контактните апарати не са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа. Съоръженията са 
функционирали при спазване изискванията на Условие Условие 9.1.1.  

 Монохидратни абсорбери – 2 бр. Параметрите на абсорберите  се контролитрат от автоматизирана 
система за контрол на параметри в ПСК. Пряко отговорен за поддържането на параметрите е  оператор 

ПСК. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез Plant Information System до широк кръг 
потребители извън ПСК. За основните параметри – ампераж на помпите (541PO02 и 543PO07_I), 

температури на оросяващата киселина (500TIC035 и 543ТIC035_PV), и пад на налягането през 
демистрите (ръчно измерване веднъж месечно), не са отбелязани отклонения от нормалния режим на 

работа за периода на експлоатация. Съоръженията са функционирали при спазване изискванията на 
Условие 9.1.1. 

И.У.№2. Комин 325m  

 Стара газоочистваща инсталация (ГО). Мокър варов скрубер. Параметрите на скрубера се 
контролитрат от DCS (автоматизирана система за контрол на процесите в МП). Пряко отговорен за 
поддържането на параметрите е оператор топилна пещ. Данните от приборите в реално време са 

достъпни чрез Plant Information System до широк кръг потребители извън МП. Основни параметри – 
230AI701, 230AI702 - pH на варовия разтвор, и  230AT701 – концентрация на серен диоксид на изход от 
мокрия скрубер. През 2020г. са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа единствено за 
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периода 28-29.01.2020г. На 28.01.2020г. около 07:30ч. сутринта мокрият скрубер от системата за 
очистване на вентилационни газове пред комин 325m бе изолиран и изведен от експлоатация поради  

протичане на дъното му. Газовете бяха  пренасочени към новата система за очистване на (вторични) 
отпадъчни газове от ИПП на анодна мед (пред 120m комин). Останалите съоръжения  от СОВГ (сух 

скрубер и ръкавен филтър) не са спирани. На 29.01.2020г. в 14:30 часа след проведен ремонт мокрият 
скрубер от СОВГ бе пуснат в експлоатация. Съоръжението е функционирало при спазване изискванията 

на Условие 9.1.1. 

 Стара ГО. Сух варов скрубер. Параметрите на скрубера се контролитрат от DCS (автоматизирана 
система за контрол на процесите в МП). Пряко отговорен за поддържането на параметрите е  оператор 
топилна пещ. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез Plant Information System до широк 

кръг потребители извън МП. Основни параметри – 230TI723, 230TI724 – температура на газа на изход от 
скрубера, и 230FI723 – количество  на впръсканото 15% варно мляко. За периода на експлоатация на 
скрубера не са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа. Съоръжението е функционирало 

при спазване изискванията на Условие 9.1.1. 

 Стара ГО. Ръкавен филтър (шестмодулен). Параметрите на филтъра се контролитрат от DCS 
(автоматизирана система за контрол на процесите в МП). Пряко отговорен за поддържането на 
параметрите е оператор топилна пещ. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез  Plant 

Information System до широк кръг потребители извън МП. Основните параметри са – 230PDI758 – 
работно налягане, 230АT703 – запрашеност на изход от филтъра, и 230FI701 - дебит на газа. 

Съоръжението е функционирало при спазване изискванията на Условие 9.1.1.  

И.У.№3. Комин 50m  

 Сушилна пещ север. Ръкавен филтър след северна сушилна пещ. Параметрите на филтъра се 
контролитрат от DCS (автоматизирана система за контрол на процесите в МП). Пряко отговорен за 

поддържането на параметрите е оператор топилна пещ. Данните от приборите в ре ално време са 
достъпни чрез Plant Information System до широк кръг потребители извън МП. Основен параметър –  190 

РТ 01 – диференциално налягане. За периода на експлоатация на филтъра не са отбелязани отклонения  
от нормалния режим на работа. Съоръжението е функционирало при спазване изискванията на Условие  

9.1.1. 

И.У.№4. Комин 50m  

 Сушилна пещ юг. Ръкавен филтър след южна сушилна пещ. Параметрите на филтъра се контролитрат от 
DCS (автоматизирана система за контрол на процесите в МП). Пряко отговорен за поддържането на 

параметрите е оператор топилна пещ. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез  Plant 
Information System до широк кръг потребители извън МП. Основен параметър – 190 РТ 02 – 

диференциално налягане. За периода на експлоатация на филтъра не са отбелязани отклонения от 
нормалния режим на работа. Съоръжението е функционирало при спазване изискванията на Условие 

9.1.1. 

И.У.№5. Комин 58m  

 ПНН. Интензивни филтри след пневмотранспорт ниско налягане (2 бр.). Параметрите на филтрите се  
контролитрат от DCS (автоматизирана система за контрол на процесите в МП). Пряко отговорен за 

поддържането на параметрите е оператор топилна пещ. Данните от приборите в реално време са 
достъпни чрез Plant Information System до широк кръг потребители извън МП. Основни параметри –  180 

РТ 012 – диференциално налягане; прах (180AI61 и 180AI62 ). За периода на експлоатация на филтрите  
не са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа. Съоръженията са функционирали при 

спазване изискванията на Условие 9.1.1. 

И.У.№6. Комин 22m  

Електролизно производство (ЕП). Мокър скрубер след първа циркулация. Параметрите на скрубера се  
контролитрат от системата за контрол на процесите в ЕП. Пряко отговорен за поддържането на параметрите е  

оператор ЕП. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез Plant Information System до широк кръг 
потребители извън ЕП. Основни параметри – 633VV01, 633PO09 – сила на тока. За периода на експлоатация на 

скрубера не са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа. Съоръжението е функционирало при 
спазване изискванията на Условие 9.1.1.  

И.У.№7. Комин 22m  

 ЕП. Демистер след машина за измиване на аноден скрап. Параметрите на демистъра се 
контролитрат от системата за контрол на процесите в ЕП. Пряко отговорен за поддържането на 
параметрите е оператор ЕП. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез  P lant  Informat ion  

System до широк кръг потребители извън ЕП. Основни параметри MCC7_current – сила на тока. За 
периода на експлоатация на демистъра не са отбелязани отклонения от нормалния р ежим на работа.  

Съоръжението е функционирало при спазване изискванията на Условие 9.1.1.  
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И.У.№8. Комин 22m  

 ЕП. Мокър скрубер след втора циркулация. Параметрите на скрубера се контролитрат от системата 
за контрол на процесите в ЕП. Пряко отговорен за поддържането на параметрите е оператор ЕП. 
Данните от приборите в реално време са достъпни чрез Plant Information System до широк кръг 

потребители извън МП. Основни параметри – 652VV01, 652PO02, 652PO03 – сила на тока. За периода на 
експлоатация на скрубера не са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа. Съоръжението е  

функционирало при спазване изискванията на Условие 9.1.1.  

И.У.№9. Комин 22m  

 ЕП. Демистер след машина за измиване и отделяне на катоди. Параметрите на демистъра се 
контролират от системата за контрол на процесите в ЕП. Пряко отговорен за поддържането на 

параметрите е оператор ЕП. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез  P lant  Informat ion  

System до широк кръг потребители извън ЕП. Основни параметри CP072_M1_current – сила на тока.  За 

периода на експлоатация на демистъра не са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа .  

Съоръжението е функционирало при спазване изискванията на Условие 9.1.1.  

И.У.№10. Комин 22m  

 ЕП. Мокър скрубер след електроекстракционни вани за дълбоко  обезмедняване на 
електролитни разтвори. Параметрите на скрубера се контролитрат от системата за контрол на 

процесите в ЕП. Пряко отговорен за поддържането на параметрите е оператор ЕП. Данните от приборите 
в реално време са достъпни чрез Plant Information System до широк кръг потребители извън ЕП. Основни 

параметри – 652VV01, 652PO02, 652PO03  – сила на тока. За периода на експлоатация на скрубера не  

са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа. Съоръжението е функционирало при спазване 
изискванията на Условие 9.1.1. 

И.У.№11. Комин 120m  

 Система за очистване на (вторични) отпадъчни газове от инсталация за пирометалургично производство 
на анодна мед (нова ГО). Охлаждащи скрубери на Вентури (2 бр.). Параметрите на филтъра се 
контролитрат от DCS (автоматизирана система за контрол на процесите в МП). Пряко отговорен за 

поддържането на параметрите е оператор MП. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез  
Plant Information System до широк кръг потребители извън МП. Основни параметри: диференциaлно 

налягане - 240PDI103, 240PDI203, ниво на суспензия в долната част на скрубера - 240LIA101, 240LIA 201, 
концентрация на сярна киселина в суспензията - 240AIA101, 240AIA 201, и температура на вход на газа - 

240ТIA101, 240ТIA 201. За периода на експлоатация на скруберите не са отбелязани отклонения от 
нормалния режим на работа. Съоръженията са функционирали при спазване изискванията на Условие  

9.1.1. 

 Нова ГО. Мокри електростатични филтри (6 бр.).  Параметрите на филтъра се контролитрат от DCS 
(автоматизирана система за контрол на процесите в МП). Пряко отговорен за поддържането на 
параметрите е оператор МП. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез P lant  Informat ion  

System до широк кръг потребители извън МП. Основни параметри: сила на тока - 240.TS12/14/15_curr,  и 
напрежение - 240.TS.12/14/15_Volt. За периода на експлоатация на филтрите не са отбелязани 

отклонения от нормалния режим на работа. Съоръженията са функционирали при спазване изискванията 
на Условие 9.1.1. 

 Нова ГО. Sulfacid  реактори (10 бр.). Параметрите на филтъра се контролитрат от DCS 
(автоматизирана система за контрол на процесите в МП). Пряко отговорен за поддържането на 

параметрите е оператор ТП. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез  P lant  Informat ion  
System до широк кръг потребители извън МП. Основни параметри: нивo нa киселина в долната част на 
реакторите - 240LIA112 - 218, разход на вода за промиване - 240FIA109 – 213, концентрация  на SO 2 на 

изход на коминa - 240AI901, концентрация на прах на изход на комина - 240AI900,  дебит на газа на 
изход на комина - 240FI900. За периода на експлоатация на реакторите не са отбелязани отклонения от 

нормалния режим на работа. Съоръженията са функционирали при спазване изискванията на Условие  
9.1.1. 

 Нова ГО. Комбинирани мокри скрубери с циклони (2 бр.). Параметрите на филтъра се 
контролитрат от DCS (автоматизирана система за контрол на процесите в МП). Пряко отговорен за 

поддържането на параметрите е оператор МП. Данните от приборите в реално време са достъпни чрез  
Plant Information System до широк кръг потребители извън ЕП. Основни параметри – налягане на водата.  

За периода на експлоатация на скруберите не са отбелязани отклонения от нормалния режим на работа.  
Съоръженията са функционирало при спазване изискванията на Условие 9.1.1.  
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4.2.2. Причини, време и продължителност на спиранията на инсталацията и пречиствателните 
съоръжения след нея. Грешка/ремонт/поддръжка на автоматичната система за измерване (АСИ).  

В представената по-долу информация не са отразени краткотрайни спирания на натоварването на топилна пещ 
поради проверки на горелката за концентрат, проверки на котел -утилизатора, високи имисионни концентрации в 

пункта за мониторинг на серен диоксид в ДМД, гр. Златица и др.  

 Януари 2020г. Няма продължителни спирания на основните  производства.  

325m През отчетния период е работено 31.5 часа (периода от 07:30 ч. на 28.01.2020 г.  до  14:30 ч .  на 
29.01.2020 г.) с неработещ мокър скрубер от системата за очистване на вентилационни газове  (СОВГ) 

пред комин 325 метра. Газовете бяха  пренасочени към новата система за очистване на (вторични) 
отпадъчни газове от ИПП на анодна мед (пред 120 m комин). Останалите съоръжения  от СОВГ (сух 

скрубер и ръкавен филтър) не са спирани. 
Системата за СНИ не е била в експлоатация 2 часа за показател SO2 и NOx поради компютърна грешка и 
0.5 часа за показател прах поради грешка на АСИ.  

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения за  всички 
показатели. Инсталацията не е била в експлоатация 4.5 часа.  Системата за СНИ не е била в 

експлоатация 0.5 часа за показателите SO2, NOx и прах поради поддръжка (ремонт) на АСИ -  П(Р)АСИ.  

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Не са 

регистрирани половин часови стойности (грешки) на АСИ за измерваният показател SO2.  

 Февруари 2020г. На 12.02.2020г. инсталацията за пирометалургично производство на анодна мед 
(ИПП) е спряна за планов превантивен ремонт (ППР). В 05:00 часа е изведена от експлоатация топилна 
пещ (ТП). Първа и втора система на съоръжението за производство на сярна киселина работят с намален 

товар до излизане плавката на последния работещ конвертор, след което са оставени на подгряване.  
Газоочистните системи за очистване на (вторични) отпадъчни газове (пред 325m и 120m комин) не  са 

изключвани.  

325m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения за всички 

показатели. Не са регистрирани половин часови стойности (грешки) на АСИ за измерваните показатели 
NOx, SO2 и прах.  

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения.  Инсталацията 
не е била в експлоатация 7 часа. Системата за СНИ не е била в експлоатация 0.5 час за показателите 

SO2, NOx и прах поради поддръжка (ремонт) на АСИ -  П(Р)АСИ.  

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения.  Инсталацията 

е била 4 часа в период на пускане и спиране (ППСИ). Не са регистрирани половин часови стойности 
(грешки) на АСИ за измерваният показател SO2. 

 Март 2020г. Няма продължителни спирания на основните производства. 

325m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения  за всички 

показатели. Системата за СНИ не е била в експлоатация 0.5 часа за показател SO2, NOx и прах поради 
компютърна грешка. 

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения.  

Инсталацията не е била в експлоатация 2.5 часа. Системата за СНИ не е била в експлоатация 1 час за 
показателите SO2, NOx и прах поради компютърна грешка. 

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Системата за 
СНИ не е била в експлоатация 1 час за показател SO2 поради компютърна грешка.  

 Април 2020г. Няма продължителни спирания на основните производства.  

325m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи  пречиствателни съоръжения за всички 

показатели. Не са регистрирани половин часови стойности (грешки) на АСИ за измерваните показатели 
NOx, SO2 и прах. 

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Инсталацията 
не е била в експлоатация 2 часа. Не са регистрирани половин часови стойности (грешки) на АСИ за 

измерваните показатели NOx, SO2 и прах.   

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Не са 

регистрирани половин часови стойности (грешки) на АСИ за измерваният показател SO2. 

 Май 2020г. На 27.05.2020г. ИПП е спряна за планов превантивен ремонт (ППР) с продължителност едно 
денонощие.  В 05:00 часа е изведена от ТП. Първа и втора система на съоръжението за производство на 
сярна киселина работят с намален товар до излизане плавката на последния работещ конвертор,  след 

което са оставени на подгряване. На 27.05.2020г. в 17:30 часа ИПП е пусната в нормална експлоатация.  
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325m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения за всички 
показатели. Системата за СНИ не е била в експлоатация 15.5 часа за поради грешка на АСИ  и 2.5 часа 

поради компютърна грешка за показател прах. Системата за СНИ не е била в експлоатация 3.5 часа за 
показател NOx и 3 часа за показател SO2 поради компютърна грешка. 

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения  за всички 
показатели. Инсталацията не е била в експлоатация 2 часа. Не са регистрирани половин часови 

стойности (грешки) на АСИ за измерваните показатели NOx, SO2 и прах. 

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Не са 
регистрирани половин часови стойности (грешки) на АСИ за измерваният показател SO2. 

 Юни 2020г Няма продължителни спирания на основните производства. 

325m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения за всички 
показатели. Системата за СНИ не е била в експлоатация 2 часа за показател SO2, NOx и прах поради 
компютърна грешка. Системата за СНИ не е била в експлоатация 1 часа за показател прах поради 

грешка на АСИ. 

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Инсталацията 

не е била в експлоатация 2 часа. Системата за СНИ не е била в експлоатация 1.5 час за показател прах 
поради поддръжка (ремонт) на АСИ -  П(Р)АСИ. 

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Инсталацията 
е била 0.5 часа в период на пускане и спиране (ППСИ). Не са регистрирани половин часови стойности 

(грешки) на АСИ за измерваният показател SO2. 

 Юли 2020г. Няма продължителни спирания на основните производства.  

325m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения за всички 
показатели. Системата за СНИ не е била в експлоатация 11 часа за показатели SO2 и NOx и 10.5  часа за 

показател прах поради компютърна грешка.  

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения за всички 
показатели. Инсталацията не е била в експлоатация 2 часа. Не са регистрирани половин час ови 

стойности (грешки) на АСИ за измерваните показатели NOx, SO2 и прах. 

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Инсталацията 

е била 0.5 часа в период на пускане и спиране (ППСИ). Не са регистрирани половин часов и стойности 
(грешки) на АСИ за измерваният показател SO2. 

 Август 2020г. На 23.08.2020 г. към 17:50 ч. топилна пещ (ТП) към инсталацията за пирометалургично 
производство на анодна мед (ИПП) е спряна поради инцидентно протичане на метал от Т П над първи 

щейнов шпур. 
На 24.08.2020 г. ИПП и съоръжението за производство на сярна киселина (ПСК) са спрени за планов 

превантивен ремонт (ППР). Новата система за очистване на (вторични) отпадъчни газове от Инсталация 
за пирометалургично производство на анодна мед (пред 120 m комин) е спряна в периода на ППР. 

Мокрият скрубер от системата за очистване на вентилационни газове (СОВГ) пред комин 325 m е 
изолиран и изведен от експлоатация за почистване и ремонт.  

На 26.08.2020 г. и 27.08.2020 г. са направени поредица от опити за въвеждане на ТП в 
експлоатация. Поетапно са пуснати ПСК, Новата система за очистване на (вторични) отпадъчни газове  

от ИПП (пред 120 m комин), както и Мокрият скрубер от СОВГ пред комин 325 m.  
На 28.08.2020 г. в 16:30 ч. ИПП на анодна мед е пусната устойчиво в нормална експлоатация с 

намален товар. Оптимално натоварване е достигнато след 18:00 ч. на 01.09.2020 г.  

325m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения за всички 
показатели. Системата за СНИ не е била в експлоатация 0.5 часа за показател NOx поради компютърна 

грешка. 

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Инсталацията 

не е била в експлоатация 72 часа. Не са регистрирани половин часови стойности (грешки) на АСИ за 
измерваните показатели NOx, SO2 и прах. 

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Инсталацията 
не е била в експлоатация 2 часа. Инсталацията е била 16.5 часа в период на пускане и спиране (ППСИ).  

Не са регистрирани половин часови стойности (грешки) на АСИ за измерваният показател SO2. 

 Септември 2020г. Топилна пещ към инсталацията за пирометалургично производство на анодна мед 
(ИПП) и съоръжението за производство на сярна киселина (ПСК) са спрени на 01.09.2020г. за 4.5 час а за 
краткосрочен превантивен ремонт. 

325m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения за всички 

показатели. Инсталацията е била 0.5 часа в период на пускане и спиране (ППСИ). Системата за СНИ не  е  
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била в експлоатация 18.5 часа за показател NOx и 17.5 часа за показатели SO2 и прах поради 
компютърна грешка. 

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Не са 
регистрирани половин часови стойности (грешки) на АСИ за измерваните показатели NOx, SO2 и прах. 

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Инсталацията 
е била 4.5 часа в период на пускане и спиране (ППСИ). Не са регистрирани половин часови стойности 

(грешки) на АСИ за измерваният показател SO2. 

 Октомври 2020г. На 12.10.2020 г. инсталацията за пирометалургично производство на анодна мед 
(ИПП) е спряна за планов превантивен ремонт (ППР). В 09:35 часа бе изведена от експлоатация топилна 
пещ (ТП). 

Непосредствено след спирането на ТП димните газове от мазутните горелки (подгряването) на ТП са 
отведени през системата за очитване на вентилационни газове (СОВГ) към комин 325 m комин. След 
това част от газовете са евакуирани последователно през  неподвижния авариен комин (50 m) след КУ 

до изстиването на съоръжението (за да могат да се извършват ремонтни дейности), а впоследствие през  
подвижния авариен комин на ТП. 

Считано от 15:30 ч. на 17.10.2020 г. топилна пещ е въведена в експлоатация. 

325m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Инсталацията 

не е била в експлоатация 44 часа. Инсталацията е била 10 часа в период на пускане и спиране  (ППСИ).  
Системата за СНИ не е била в експлоатация 4.5 часа за показатели SO2 и NOx и 2.5 часа за показател 

прах поради компютърна грешка. Системата за СНИ не е била в експлоатация 0.5 часа за показатели SO2 

и NOx и 2 часа за показател прах поради грешка на АСИ. 

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Инсталацията 
не е била в експлоатация 95.5 часа. Системата за СНИ не е била в експлоатация 0.5 час за показателите  

SO2 и NOx, и 3.5 часа за показател прах поради поддръжка (ремонт) на АСИ -  П(Р)АСИ. 

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Инсталацията 

е била 45 часа в период на пускане и спиране (ППСИ). Системата за СНИ не е била в експлоатация  0 .5  
часа за показател SO2 поради компютърна грешка, както и 75.5 часа поради грешка на АСИ.  

 Ноември 2020г. Няма продължителни спирания на основните производства.  

325m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения за всички 

показатели. Не са регистрирани половин часови стойности (грешки) на АСИ за измерваните показатели 
NOx, SO2 и прах. 

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Инсталацията 
не е била в експлоатация 3 часа. Системата за СНИ не е била в експлоатация 1.5 час за показателите 

SO2, NOx и прах поради поддръжка (ремонт) на АСИ -  П(Р)АСИ. 

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Системата за 

СНИ не е била в експлоатация 0.5 часа за показател SO2 поради грешка на АСИ. 

 Декември 2020г. На 02.12.2020 г. към 01:30 часа топилна пещ (ТП) бе спряна поради пробив в котел -
утилизатора (КУ) след нея. След излизане плавката на последния работещ конвертор последователно 
бяха спряни съоръжението за производство на сярна киселина и новата система за очистване на 

(вторични) отпадъчни газове от Инсталация за пирометалургично производство на анодна мед.  

325m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения за всички 

показатели. Системата за СНИ не е била в експлоатация 2.5 часа за показател SO2 и 1.5 часа за 
показатели NOx и прах поради компютърна грешка.  

120m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения за всички 
показатели. Инсталацията не е била в експлоатация 35 часа. Не са регистрирани половин часови 

стойности (грешки) на АСИ за измерваните показатели NOx, SO2 и прах. 

140m През отчетния период е работено 0 часа с неработещи пречиствателни съоръжения. Системата за 

СНИ регистрира 23 часа работа без функционираща АС за СНИ за показател SO2. 
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4.2.3. Неорганизирани емисии 

Съгласно действащата Инструкция за оценка, предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии във 

въздуха по условие 9.3.3, веднъж месечно Инспектор Екология обхожда цялата промишлена площадка на 
Дружеството с цел визуална оценка за наличието или отсъствието на неорганизирани емисии от 

идентифицираните потенциални източници. Резултатите от обхода се регистрират. 

При експлоатация на инсталациите за обезвреждане на отпадъци в обхвата на КР не се отделят неорганизирани 

емисии. След пуска на новата система за очистване на отпадъчни газове от ИПП и свързаната с това 
реконструкция на вентилационната система в ПМП, констатираните източници на неорганизирани емисии са 
ограничени/организирани в максимално възможна степен, т.е. в съответствие с приложимите за целта НДНТ.  

4.2.4. Интензивно миришещи вещества 

При експлоатация на инсталациите в обхвата на КР не се отделят емисии на интензивно миришещи вещества.  За 

периода не са регистрирани оплаквания от граждани и/или служители на Дружеството в тази връзка.  

Съгласно действащата Инструкция за оценка, предотвратяване и ограничаване на неприятни миризми по условие 

9.4.3, веднъж месечно Инспектор екология обхожда цялата промишлена площадка на Дружеството с цел 
обонятелна оценка за наличието или отсъствието на интензивни (неприятни) миризми от идентифицираните 

потенциални източници. Резултатите от обхода се регистрират. За периода не са регистрирани емисии на 
интензивно миришещи вещества. 

4.2.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух 

Въздействието на атмосферните емисии от дейността на Дружеството върху качествот о на въздуха в 

разположените в близост до неговата промишлена площадка населени места, се определя  чрез индикативния 
градски-фонов пункт за мониторинг (ПМ) ОДЗ-Златица. Мониторингът обхваща нивата на показателите серен 

диоксид и фини прахови частици (вкл. съдържащите се в тях метали) и се извършва от 2006г. насам, в 
съответствие с условията на първото комплексно разрешително (КР) №57/2005г. 

Мониторингът на ФПЧ10 в ПМ ОДЗ-Златица е непрекъснат и се извършва посредством автоматично 
пробовземно устройство OPSIS SM 200. Приборът се калибрира на всеки 3 месеца. Събраните проби се изследват 

освен за ФПЧ10 и за определяне съдържанието на метали (във фракцията ФПЧ10) съгласно условие 9 .5 .2  на КР 
№57-Н3/2016г. Вземането на проби и изпитванията се осъществяват от лаборатория на Друж еството,  която е  

специално акредитирана за целта в съотвествие с БДС EN ISO/IEC 17025:2006 (Сертификат за акредитация,  ре г. 
№ 229 ЛИ/30.06.2017г., валиден до 30.06.2021 г., издаден от ИА БСА). 

Резултати от измерванията: от 366 представителни средноденонощни проби, превишения на праговата стойност 
(ПС) за средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10 са констатирани за 81 проби/денонощия (през двата периода 

от м.януари до м.май и от м.октомври до м.декември). Допустимите превишения са 35, в рамките на една 
календарна година.  

За втори път, от началото на измерванията през 2006г., регистрираната средногодишна концентрация на ФПЧ 10 в 
ПМ ОДЗ-Златица (38.4 μg/m3) е под установената за целта норма (40 μg/m3), т.е. 2020г. е втората по ред година,  

през която средногодишната норма за съдържание на ФПЧ10 (в атмосферния въздух на град Зратица) не е 
превишена. При това, за периода от м.юни до м.септември (вкл.), т.е. извън отоплителния сезон, не е 

регистрирано нито едно превишения на ПС за СДН, а средната концентрация (за периода) е 23.9 μg/m3. 
Посочените тенденции се запазват от 2018г. насам. 

Съответствие: Средногодишната норма за съдържание на ФПЧ 10 в атмосферния въздух не е превишена. 

Средноденонощната норма за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух е превишена. Както и през 
предходните години, превишенията не са причинени от производствената дейност на Дружеството, т.к. са с ясно 

изразен сезонен характер. Съответно, основен принос за тях имат емисиите от употребата на твърди горива в 
бита и администрацията през отоплителния сезон, вкл. техният вторичен унос от пътищатата и други 

неподдържани площадки или инфраструктурни обекти. Последното се потвърждава, както от данните за нивата 
на ФПЧ10 за периода от 15.04 до 06.06.2016г. (т.е. по време на последния продължителен планов ремонт на 

ИПП), така и от приетата през 2013г. от Общински съвет на община Златица програма (за оценка и управление  
на КАВ) по чл.27 ЗЧАВ. 

Част от целевите (препоръчителни) норми за съдържание на метали във фракцията ФПЧ 10 не са спазени, както и 
през предходните години, като се запазва тенденцията за постепенно намаляване на регистрираните 

средногодишни нива на съответните показатели. В тази връзка, продължават работите за по -нататъшно 
увеличаване ефективността на съоръжението за производство  на сярна киселина (от първични/технологични 

газове), така и на системите/съоръженията за очистване на (вторични) отпадъчни газове от ПМП (виж  също т .5  
по-долу).  

В допълнение, следва да бъде отбелязано, че дейността на Дружеството няма основен принос към нивата на 
ФПЧ10 и метали в атмосферния въздух на градовете Златица и Пирдоп. Последното се потвърждава от 

независимите проучвания, направени в рамките на приетите (съответно) през м.септември 2013 и през м.януари 
2014г. актуални програми за оценка и управление на КАВ по чл.27 ЗЧАВ от общинските съвети на двете общини.  



„Аурубис България” АД, ГДОС 2020   

стр. 31 

За периода, не са възникнали обстоятелства за прилагането на мерки по Условие 9.5.1.1 от КР.   

Мониторингът на серен диоксид  в ПМ ОДЗ-Златица е непрекъснат и се осъществява с газоанализатори Horiba 

APSA 370. Приборите се калибрират от доставчика всеки месец. Резултати от измерванията: за периода не е 
регистрирано превишение както на ПС за средночасовата норма, така и на ПС за средноденонощната норма. 

Допустимите превишения (на двте ПС) са съответно 24 и 3, в рамките на една календарна година.  

Съответствие: средночасовата и средоденонощната норми за съдържание на SO2 в атмосферния въздух (съгласно 

Наредбa №12 от 2010г. към ЗЧАВ) не са превишени.  

Горепосоченото се отнася и за поддържаните доброволно от Дружеството три допълнителни 
(индикативни/непредставителни) ПМ на нивата на този показател (съответно, 1 в гр. Златица и 2 в гр. Пирдоп).  

Забележка: Всички останали под-условия на Условие №9 от КР, които не са споменати изрично в настоящия 
доклад, следва да се считат за изпълнени/спазени. 
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4.3 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води 

Канализацията на площадката е проeктирана като разделна и включва: 

- Канализация за производствени отпадъчни води (т.нар. кисела канализация), през която отпадъчните 
химически замърсени потоци постъпват за пречистване в ПСОВ; 

- Канализация за битово-фекални отпадъчни води, през която битово-фекални отпадъчни води постъпват за 
пречистване в ПСБФВ; 

- Канализация за дъждовни и дренажни отпадъчни води, през която дъждовни и дренажни отпадъчни води 
постъпват в ПСОВ от ДДК за пречистване. Смесен поток от дъждовни, дренажни и условно чисти охлаждащи 
води (от подмяната на охладителни цикли) се заустват в открит канал Санър дере след локални 

пречиствателни съоръжения. 

Технологиите на ПСОВ, ПСБФВ и ПСОВ от ДДК са описани накратко в т.1.10 на настоящия доклад.  

4.3.1 Емисии в пречистените производствени отпадъчни води  

Емисиите на производствените отпадъчни води се изпускат организирано и посредством открит канал се заустват 

в река Пирдопска.  

Съгласно Условие 10.1.1.2 се извършва текущ мониторинг на оптималните стойности на контролираните 

показатели за работата на ПСОВ като вземането на проби и анализите им се извършват от съответните 
специализирани направления към Дружеството. 

Съгласно Условие 10.1.4.2 се извършва ежемесечен мониторинг на пречистените производствени отпадъчни води 
след ПСОВ. През 2020г. в тази връзка са извършени 12 броя измервания. Вземането на проби и анализирането 

им се извършват от независими акредитирани лаборатории. Протоколите с резултатите от изпитванията се 
предоставят ежемесечно в РИОСВ. 

На практика, Hg и/или съединенията му (определени като Hg) не се съдържат в пречистените 
производствени води. Всички измерени стойности са под долния праг на чувствителността на метода. 
Въпреки това, при изчисляването на годишните емисии е направено консервативното допускане, че 
концентрациите са ½ от ПЧМ. 
 

4.3.2 Емисии в охлаждащите отпадъчни води 

През 2020г. не е извършвана непланирана подмяна на охладителни цикли и няма извънредно заустване на 

отпадъчни охлаждащи води.  

4.3.3 Емисии в пречистените битово-фекални отпадъчни води  

Емисиите на битово-фекалните отпадъчни води се изпускат организирано чрез отделна канализация.  

Съгласно Условие 10.3.1.2 се извършва текущ мониторинг на оптималните стойности на контролираните 

показатели за работата на ПСБФВ като вземането на проби и анализите им се извършват от съответните 
специализирани направления към Дружеството. 

Съгласно Условие 10.3.3.1 се извършва ежемесечен мониторинг на пречистените отпадъчни води след ПСБФ В. В 
тази връзка, през 2020г. са извършени 12 броя измервания. 

Пробите се анализират в акредитираната аналитична лаборатория на Дружеството . Протоколите с резултатите от 
изпитванията се предоставят ежемесечно в РИОСВ. 

4.3.4 Емисии в дъждовно-дренажните отпадъчни води 

Емисиите на дъждовно-дренажните отпадъчни води се изпускат организирано чрез отделна канализация.  

Съгласно Условие 10.4.2.1 в силно модифицирано водно тяло (открит канал) Санър дере (приток на р. Златишка)  
се зауства смесен поток води - дъждовни, дренажни и условно-чисти охлаждащи води (при подмяна на 

охладителни цикли).   

Съгласно Условие 10.4.4.1 два пъти месечно се извършва мониторинг на тези води. В тази връзка през 2020г.  са 
извършени 24 броя измервания.  

Вземането на проби и анализирането им се извършват от независими акредитирани лаборатории . Протоколите  с  
резултатите от изпитванията се предоставят ежемесечно в РИОСВ.  

На практика, Hg и/или съединенията му (определени като Hg) не се съдържат в смесения поток води, 
зауствани в открит канал Санър дере. Всички измерени стойности са под долния праг на 
чувствителността на метода. Въпреки това, при изчисляването на годишните емисии е направено 
консервативното допускане, че концентрациите са ½ от ПЧМ.  
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4.3.5 Емисии в пречистените дъждовно-дренажни отпадъчни води  

Емисиите на пречистените дъждовни и дренажни отпадъчни води след ПСОВ от ДДК се изпускат организирано в 

силно модифицирано водно тяло (открит канал) Кисело дере (точка на заустване № 5), приток на р.Пирдопска.  

Съгласно Условие 10.4.1.2 се извършва текущ мониторинг на оптималните стойности на контролираните 

показатели за работата на ПСОВ от ДДК, като вземането на проби и анализите им се извършват от съответните 
специализирани направления към Дружеството. 

Съгласно Условие 10.4.4.1 два пъти месечно се извършва мониторинг на пречистените дъждовно -дренажни 
отпадъчни води след ПСОВ от ДДК. В тази връзка през 2020г. са извършени 24 броя измервания .  Вземането на 
проби и анализирането им се извършват от независими акредитирани лаборатории. Протоколите с  резултатите 

от изпитванията се предоставят ежемесечно в РИОСВ.  

На практика, Hg и/или съединенията му (определени като Hg) не се съдържат в пречистените дъждовно-

дренажни отпадъчни води. Всички измерени стойности са под долния праг на чувствителността на метода. 
Въпреки това, при изчисляването на годишните емисии е направено консервативното допускане, че 

концентрациите са ½ от ПЧМ. 

4.3.6 Оценка на съответстието с ИЕО на отпадъчните води 

В Таблица 4.11 е представен резултата от направена оценка, съгласно условия 10.1.4.4 ,  и 10.4.4.3 от КР,  на 
резултатите от собствения мониторинг за 2020г. за съответствие с ИЕО по условия 10.1.2.1 и 10.4.2.1 

 

Таблица 4.11 

 

За периода (календарната 2020г.) не са регистрирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения 

(ИЕО).  

Показател/норма 

Пречистени 

производствени 
води след 

ПСОВ 

Пречистени 

производствени 
води след 

ПСБФВ 
Показател/норма 

Пречистени 

дъждовно-
дранажни води 

след ПСОВ от 
ДДК 

Дъждовно-

дренажни 
води (открит 

канал Санър 
дере) 

Брой превишения на ИЕО Брой превишения на ИЕО 

pH <6 0 - pH <6 0 0 

pH >9 0 - pH >9 0 0 

As - 0.1 mg/dm3 0 - As - 0.05 mg/dm3 0 0 

Fe - 3.5 mg/dm3 0 - Fe - 3.5 mg/dm3 0 0 

Cu - 0.5 mg/dm3 0 - Cu - 0.25 mg/dm3 0 0 

Zn -1.0 mg/dm3 0 - Zn -1.0 mg/dm3 0 0 

Cd - 0.1 mg/dm3 0 - Cd - 0.05 mg/dm3 0 0 

Pb - 0.3 mg/dm3 0 - Pb - 0.15 mg/dm3 0 0 

Hg - 0.01mg/dm3 0 - Hg - 0.01mg/dm3 0 0 

Нефтопродукти 

 
- - 

Нефтопродукти- 

0.3 mg/dm3 
0 0 

Ni - 0.3 mg/dm3 0 - Ni - 0.15 mg/dm3 0 0 

Неразтворени в-ва 

30 mg/dm3 

35 mg/dm3  

(ПСБФВ) 

0 0 

Неразтворени в-ва 

50 mg/dm3 

15 mg/dm3  

(ПСОВ от ДДК ) 

0 0 

БПК5 -25 mg/dm3 - 0  - - 

ХПК -125 mg/dm3 - 0  - - 

Общо за 2020г. 0 0  0 0 
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За периода са направени следния брой проверки на състоянието на канализационната система:  

- Кисела канализация - 4 проверки ( хидравлични и видеозаснемане); 

- Битово-фекална канализация - 3 проверки; 

- Дъждовно-дренажна канализация - 3 проверки. 

В следствие на проведените проверки на водопроводите и канализациите, и съгласно програма за ремонтни 
дейности, през 2020 г. са предприети следните коригиращи действия  и подобрения на съоръженията към водната 

инфраструктура: 

- Подмяна на 180 m от производствен водопровод; 

- Изграждане на нови трасета производствен водопровод – 580 m; 

- Ремонтиране на 20 броя шахти на дъждовнo-дренажната канализация (иззиждане, подмазване, нови    
капаци); 

- Почистване на дъждовно-дренажна канализация –  133 m и 3 броя шахти; 

- Почистване на утаители, част от системата на дъждовнo -дренажната канализация; 

- Почистване на битово-фекалната канализация – 208 m и 2 броя шахти; 

- Ревизия/заснемане на 279.5 m от канализация за условно-чисти води; 

- Подмяна на 57 m амортизирани тръби на дъждовнo-дренажната канализация с нови полиетиленови  
гофрирани тръби в зона над рекултивирано депо; 

- Подмяна на 213 m тръбопровод за питейно-битово водоснабдяване; 

- Възлагане за изграждане на Проект за изграждане на 6 броя мониторингови шахти  на възлови клонове   

на ДДК; 

- Подмяна на 65 м кисела канализация в зона ПСК – 2-ра система; 

- Възлагане на проект за ремонт на отводнителни съоръжения Обогатителна ф абрика; 

- Укрепване на брод 2-ра и 3-та деривация на река Манина и река Славска; 

- Изграждане на  5 броя нови пиезометри на яз.Душанци; 

- Укрепване на 3-та деривация и отвеждане на води от „Сухото  дере“; 

- Обезопасителни съоръжения язовирна стена и бързоток яз.Душанци; 

- Реализация на проект за отводняване зона южно от депо за фаялит, клетка А ; 

- Реализация на проект за отводняване зона югоизток, пета клетка Б, депо за фаялитов отпадък ; 

- Изграждане на онлайн система за мониторинг на яз.Душанци – първи етап; 

- Изграждане на нова вентилационна система в тунел на яз.Душанци; 

- Хидрогравско проучване дъното на яз.Душанци; 

- Изграждане на 6 броя пожарни хидранти надземен тип. 

 

4.3.7 Въздействие на емисиите на вредни вещества върху категорията на водоприемниците 

Съгласно Условия 10.1.3.1 и 10.4.3.1 на КР за принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във 

водоприемниците при заустване на отпадъчните води на Дружеството, през месеците юни и септември 2020г. се  
извърши хидроложко обследване на отпадъчни води от работната площадка и на повърхностните води в близост, 

с цел замерване на водните количества и определяне на имисионното състояние на открити канали Кисело дере  
и Санър дере, и воприемниците р. Пирдопска и р. Златишка (притоци на р. Тополница) преди и след местата на 
съществуващите зауствания на отпадъчни води на Дружеството. Пробовземането и химичните анализи се 

извършват от независими акредитирани лаборатории.  

Заключението от направената през 2020г. оценка е, че при заустване на: 

- пречистените производствени отпадъчни води не се нарушава качеството на водоприемника 
(р.Пирдопска); 

- пречистените битово-фекални отпадъчни води не се нарушава качеството на водоприемника 
(р.Пирдопска); 

- пречистените дъждовни и дренажни отпадъчни води не се нарушава качеството на силно 
модифицираните водни тела (открити канали) Кисело дере и Санър дере (съответно, на 

водоприемниците р.Пирдопска и р.Златишка). 
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Подобно на предходните години, концентрацията на замърсяващи вещества във водите на реките Златишка и 
Пирдопска, след сливането им и преди вливането им в р.Тополница, е в норми (за съответните показатели, 

отнасящи се само и единствено до дейността на „Аурубис България” АД). 

Респективно, заустваните отпадъчни води от Дружеството не оказват значимо въздействие върху качеството на 

съответните водни тела. 

В Дружеството се провежда мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения по пътя на 

отпадъчните води към точките на заустване в съответствие с изискванията по Условия 10.1.1.2 и 10.4.1.2 за 
поддържане на оптимален работен режим. 

 Условие 10.1.1.2 - Взетите водни проби от пречиствателните съоръжения в ПСОВ се анализират в 
акредитираната аналитична лаборатория на Дружеството. 

 Условие 10.3.3.1 - Пробите от пречиствателните съоръжения в ПСБФВ се анализират в акредитираната 
аналитична лаборатория на Дружеството. 

 Условие 10.4.1.2 - Пробите от мазутоуловители се взимат и анализират за нефтопродукти от независими 
акредитирани лаборатории. Прибите от утаителите се вземат и анализират за съдържание на 

неразтворени вещества от акредитираната аналитична лаборатория на Дружеството. Водите преминават 
през ПСОВ от ДДК. 

За периода не са констатирани несъотвествия на стойностите на контролираните параметри за посочените 
пречиствателни съоръжения. 
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4.4 Управление на отпадъците 

4.4.1 Отпадъци предадени за оползотворяване/обезвреждане извън площадката 

Транспортът на отпадъци извън площадката се извършва от фирми, с които Дружеството има сключени 
договори. Тези фирми притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО за транспортиране на отпадъци. Вся ка 

пратка опасни отпадъци се съпровожда с Идентификационен документ за предаване, превозване и приемане  на 
опасни отпадъци, които след попълване от превозвача и товарополучателя се връщат и съхраняват в 

Дружеството. В Таблица 4.9 са посочени всички кодове отпадъци, които през 2019 г. са предадени за 
оползотворяване/обезвреждане извън площадката на Дружеството.  

Таблица 4.9 

Отпадък Код 
Име на външната фирма извършваща 
операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Операция 
(D/R) или 

(C/T) 

Предадено 
количество, 

тон/година 

Излезли от употреба 
гуми 

16 01 03 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 4,56 

Пластмаса (PVC 

подложки от вани и 
кантове от титанови 

матрици) 

17 02 03 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 59.98 

Алуминий /алуминиев 
скрап/ 

17 04 02 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 8.40 

Желязо и стомана 17 04 05 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 1492.18 

Желязо и стомана 17 04 05 ИПО ООД С и Т 177.00 

Желязо и стомана 17 04 05 ЕР Кресна С и Т 32.180 

Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 10 

17 04 11 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 6.66 

Отпадъци от цветни 
метали (олово) 

19 10 02 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 43.380 

Пластмаса и каучук 

(стъклопласт) 
19 12 04 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 131.54 

Пластмаса и каучук 
(гуменотранспортни 

ленти, каучукови 
отпадъци, репанол) 

19 12 04 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 102.120 

Пластмаси 20 01 39 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 7.36 

Опасни компоненти, 
отстранени от излязло 

от употреба оборудване 
(електродвигатели) 

16 02 15* 

 
НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 27.80 

Оловни акумулаторни 

батерии 
16 06 01* НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 1.48 

Хартиeни и картонени 
опаковки 

15 01 01 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 13.29 

Пластмасови опаковки 15 01 02 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 3.7 

Опаковки и дървесни 
материали 

15 01 03 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 142.46 

Метални опаковки 15 01 04 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД С и Т 13.600 

   ОБЩО 2267.69  

Изолационни 
материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01 
и 17 06 03 

17 06 04 ЕКОМАКС ООД С и Т  45.34 

Абсорбенти, филтърни 

материали(включително 
15 02 02* ЕКОМАКС ООД С и Т 13.82 
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Отпадък Код 

Име на външната фирма извършваща 

операцията по 
оползотворяване/обезвреждане 

Операция 

(D/R) или 
(C/T) 

Предадено 

количество, 
тон/година 

маслени филтри, 

неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 
замърсени с опасни 

вещества 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или 
замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* ЕКОМАКС ООД С и Т 93.48 

   ОБЩО 152.64 

Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 
опасни компоненти (3), 

различно от 
упоменатото в кодове 

от 16 02 09 до 16 02 12 

16 02 13* Анес 96 С и Т 4.38 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или 
замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* Анес 96 С и Т 1.92 

Дървесни материали, 
съдържащи опасни 

вещества 

19 12 06* Анес 96 С и Т 15.360 

Абсорбенти, филтърни 
материали(включително 

маслени филтри, 
неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 

замърсени с опасни 
вещества 

15 02 02* Анес 96 С и Т 9.94 

Лабораторни химични 
вещества и смеси с 
висока степен нa 

чистота, състоящи се от 
или съдържащи опасни 

вещества с висока 
степен на чистота 

16 05 06* Анес 96 С и Т 0.08 

   ОБЩО 31.68 

Отработени восъци и 
смазки 

12 01 12* 
ЕТ ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ – ПЕТЪР 
ХРИСТОВ 

С, Т и R13 3.92 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 
зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ ООД C, T и R13 4.59 

Нехлорирани 
изолационни и 

топлопредаващи масла 
на минерална основа 

13 03 07* ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ ООД C, T и R13 70.42 

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ ООД 
С, Т, R12 и 
R13 

0.32 
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Отпадък Код 

Име на външната фирма извършваща 

операцията по 
оползотворяване/обезвреждане 

Операция 

(D/R) или 
(C/T) 

Предадено 

количество, 
тон/година 

   ОБЩО 79.25 

Утайки от 
маслоуловителни шахти 

(колектори) 

13 05 03* РЕМСИ-Е ЕООД С и Т 23.30 

   ОБЩО 23.30 

Други облицовъчни и 
огнеупорни материали 

от металургични                                                           
процеси, съдържащи 

опасни вещества 
(хроммагнезитни, 

шамотни тухли 

16 11 03* Рефран С и Т 50.48 

   ОБЩО 50.48 

Шлака от първично 
пирометалургично 

производство на анодна 
мед (фаялит) 

10 06 01 

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД R5 30 127.800 

ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД R5 13 082.510 

ТИТАН ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД R5 22 484.900 

СОРИКО С, Т  413.540 

ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ R5 110.88 

 ОБЩО 66219.63 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 СИМАЧЕК ФАСИЛИТИ СЪРВИСИЗ БГ ЕООД D5 161.64 

   ОБЩО 161.64  
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4.4.2 Образуване на отпадъци 

Образуваните количества отпадъци от дейността на Дружеството през периода са 863 945.33 t, от които:   

Опасни отпадъци – 75 360.01 t (при максимално допустими общо 104 344 t);  

Производствени отпадъци – 787 383.68 t (при максимално допустими общо 811 430 t); 

Строителни отпадъци – 1 040 t (при максимално допустими общо 10 502 t); 

Битови отпадъци – 161.64 t (при максимално допустими 350 t). 

Структурата на отпадъците показва преобладаващо количество на производствените отпадъци, които не 
представляват опасност за околната среда поради тяхното събиране и съхраняване на специално изградени за 
целта депа, площадки и складове. 

Образуваните отпадъци на площадката на Дружеството са дадени по видове съгласно Наредба №2/2014г. за 
класификация на отпадъците. 

За всички отпадъци теглото се измерва (основно на авто кантар) преди предварителното им съхраняване, 
оползотворяване, депониране и/или транспортиране до други предприятия за последващо третиране. За 

отпадъци с едрогабаритни размери, теглата се отчитат и по съществуваща документация и чертежи.  

Контролирането на постъпващите и излизащите от площадките, депата и складовете отпадъци се извършва от 

специално назначено лице и се водят в Отчетни книги съгласно Наредба №1/2014г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  

Една част от отпадъците на територията на Дружеството се образуват ежедневно и предимно на територията на 
производствените цехове и частично в тяхните административни офиси и тези на непроизводствените отдели. 

Друга част се образуват периодично от текущи или планови ремонти.  

Обработката на отпадъците се осъществява с цел намаляване на техния обем, вредното въздействие вър ху 

околната среда, тяхното разделно събиране, безопасно съхраняване и транспортиране. Опасните  отпадъци се 
събират в добре затварящи се стационарни или превозими съдове, изготвени от материали,  които не  могат да 

взаимодействат със съхраняваните в тях отпадъци. 

Част от образуваните отпадъци се оползотворяват в производствените мощности на Дружеството, за 

рециклиране, като гориво и др. съгласно Условие 11.5 от КР. 

4.4.3 Оценка на съответствие 

Условие 11.1. - няма регистрирани несъответствия на годишните норми  за ефективност на количествата 
образувани опасни отпадъци (от инсталациите по Условие 2 на КР) на единица продукт.  

Код на 

отпадъка 

Наименование на 

отпадъка 

Норма за ефективност 

(t/единица продукт) 

Количество 

(t/y) 

Максимално 

по КР 

Реално 
измерено 

през 2020г. 

Съответс

твие 

Максимал

но по КР 

Реално 
измерено 

през 2020г. 

Съответ-

ствие 

10 06 01 

Шлака от първично 

пирометалургично 
производство на 

анодна мед 
(фаялит) 

2.81 2.62 Да 800 000  785 046,620 Да 

10 06 03* 

Прах от отпадъчни 

газове (конверторни 
прахове) 

0.0056 0 Да 1400 0 Да 

10 06 06* 

Твърди отпадъци от 

пречистване на 
газове (рашингови 

пръстени) 

0.0016 0 Да 400 0 Да 

16 08 02* 

Отработени 

катализатори 
съдържащи опасни 

преходни метали (4) 
или опасни 

0.0004 

 

0.0001 

 

Да 100 48 Да 
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съединения на 

преходните метали 
(ванадиево-цезиев 

катализатор) 

 

Във връзка с текущи ремонтни дейности е установено увеличение в количеството на образуваните  отпадъци с  

кодове: 

17 02 03 Пластмаса (PVC-подложки от вани и кантове от титанови матрици); 

19 12 04 Пластмаса и каучук (стъклопласт); 

19 12 04 Пластмаса и каучук (гумено-транспортни ленти, каучукови отпадъци, репанол); 

16 02 15* Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване (електродвигатели); 

15 01 03 Опаковки от дървесни материали; 

13 03 07* Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа; 

15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; 

И седемте вида отпадъци подлежат на оползотворяване/обезвреждане, като същите са предадени на лица, 
притежаващи съответен документ по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности с тези видове отпадъци, както и 

сключен договор с „Аурубис България”АД за тяхното приемане. Съответно за тези отпадъци е осигурено тяхното 
крайно третиране. 

В допълнение, общото образувано количество отпадъци от дейността на Дружеството през отчетния период е  с  
59 378,67 t или с близо 5 % по-малко от общото разрешено количество за същия период. 

Увеличеното количество (32 660 t) образувани утайки (06 05 02*) от пречистване на отпадъчни води (гипс  от 1 -
во стъпало на пречистване) е поради по-голямата ефективност на новата (допълнителна) система за очистване  

на (вторични) отпадъчни газове от ИПП. 

При това, през отчетната година посочените утайки са напълно оползотворени в ИПП (заедно със шихтата) ,  т .е .  

несъответствието следва да се счита за несъществено.  

В допълнение, общото образувано количество утайки (отпадъци с кодове 06 05 02*, 19 08 13* и 10 06 07*) , от 

дейността на Дружеството през отчетния период, е 74 323 t или с близо 8% по -малко от общото разрешено за 
образуване годишно количество (80 000 t). 

 

Условие 11.2. – не са регистрирани несъответствия при приемането на отпадъци. За периода в Друж еството са 
приети 40 764.850 t меден скрап скрап (с чистота/медно съдържание 94,96%) при разрешени 70 000 t/y; 

Условие 11.3. - извършени са дванадесет броя проверки, при което не са регистрирани несъответствия на 
предварителното съхраняване на отпадъците с условията на разрешителното; 

Условие 11.4. - извършени са дванадесет броя проверки, при което не са регистрирани несъответствия на 
дейностите по транспортиране на отпадъците с условията на разрешителното; 

Условие 11.5. - извършени са дванадесет броя проверки, при което не са регистрирани несъответствия на 
дейностите по оползотворяване на отпадъците с условията на разрешителното; 

Условие 11.6. - извършени са дванадесет броя проверки, при което не са регистрирани несъответствия на 
дейностите по обезвреждане на отпадъците с условията на разрешителното; 

Условие 11.7. - не са регистрирани несъответствия на наблюдаваните  стойности на годишните норми за 
ефективност при образуването на отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес с 

определените такива в условията на разрешителното. Операторът извършва необходимия мониторинг на 
състоянието на тялото на депата по Условия 11.6.3 и 11.6.4. 
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4.5 Шум 

Съгласно Условие 12.2.1 на КР измерване на общата звукова мощност и еквивалентните нива на шум по 

границите на площадката, както и на еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие се извършва веднъж 
на две години.  

Такова измерване на територията на „Аурубис България” АД и прилежащите населени места се извърши в 
периода 21-22.05.2019г.от независима акредитирана лаборатория.   

Резултатите от измерванията са докладвани в ГДОС за 2019г. на Дружеството. Следващите измервания на 
общата звукова мощност и еквивалентните нива на шум ще бъдат извършени през 2021г. 
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4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Всички отпадъчни води от дейността на Дружеството се заустват посредством съответни канализационни системи 

в река Пирдопска и откритите канали (силно модифицирани водни тела) Санър дере и Кисело дере. Последните 
са притоци, съответно, на реките Златишка и Пирдопска, които в крайна сметка се вливат в река Тополница. 

От площадката на предприятието няма пряко отвеждане на вредни и/или опасни вещества в почвите и/или 
подземните води. 

Осъществяваните от Дружеството дейности по предотвратяване и контрол на замърсяването на почвите и 
подземните води са съгласно условията на актуалното КР. 

Извършват се периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводите и оборудването,  разположени на 

открито и/или подземно, вкл. за установяване на причините и отстраняване на течовете.  

На определените за целта места се съхраняват подходящи сорбиращи материали за почистване , в случай на 

констатирани разливи. 

Регистрират се данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и 

количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и 
наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. При наличие на разливи, те  се  

почистват/преустановяват до 12h след откриването им като не се допуска наличие на течности в резервоари,  
варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове, до момента на отстраняването им. 

При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, се предприемат 
необходимите мерки за: ограждане на мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана; подходяща 

обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали; събиране, неутрализиране или 
унищожаване на разлетите и/или разсипаните вещества; ликвидиране на последиците от аварията.  

При аварийни случаи, се уведомяват незабавно РИОСВ, Басейнова дирекция, органите на ПАБ/Гражданска 
защита и постоянните общински комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.  

През 2020г. няма разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка 
(вкл. и в обвалованите зони) или други несъответствия. 

4.6.1 Собствен мониторинг на подземни води 

Площадката на „Аурубис България” АД е ситуирана върху подземно водно тяло: Порови води в кватернер – 

Пирдоп – Златишка котловина с код BG3G000000Q001, което лежи върху подземно водно тяло Пукнатинни води – 
Западно и Централно балкански масив с код BG3G00000Pt044. 

Към 2027г. трябва да е изпълнена заложената в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за 
Източнобеломорски район цел за постигане на добро химично състояние на подземното водно тяло. 

На промишлената площадка на „Аурубис България” АД е изградена мониторингова мрежа за наблюдение на 
подземните води състояща се от 70 пиезометъра (за календарната 2020г.). 

Таблица 4.10 представя честотата и показателите за мониторинг (определящи състоянието на подземните 
води) съгласно условия 13.1.7.1 и 13.1.7.2 на КР. 

Таблица 4.10 

Показател Честота на пробовземане Метод за анализ 

Водно ниво 4 пъти в годината - 

Активна реакция 4 пъти в годината БДС 17.1.4.01 

Електропроводимост 4 пъти в годината БДС EN 27888 

Обща твърдост Веднъж годишно ВЛМ 

Перманганатна окисляемост Веднъж годишно БДС 17.1.4.16 

Амониев йон Веднъж годишно БДС EN ISO 11732 

Нитрати Веднъж годишно БДС EN ISO 13395 

Нитрити Веднъж годишно БДС EN ISO 13395 

Сулфати 4 пъти в годината ВЛМ 

Хлориди Веднъж годишно ВЛМ 

Флуориди Веднъж годишно ВЛМ 

Цианиди Веднъж годишно БДС EN ISO 14403-1 

Натрий Веднъж годишно БДС EN ISO 11885 

Цинк 4 пъти в годината БДС EN ISO 11885 
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Живак 4 пъти в годината EPA 7473 

Кадмий 4 пъти в годината БДС EN ISO 11885 

Мед 4 пъти в годината БДС EN ISO 11885 

Никел 4 пъти в годината БДС EN ISO 11885 

Олово 4 пъти в годината БДС EN ISO 11885 

Селен 4 пъти в годината БДС EN ISO 11885 

Хром 4 пъти в годината БДС EN ISO 11885 

Алуминий Веднъж годишно БДС EN ISO 11885 

Желязо 4 пъти в годината БДС EN ISO 11885 

Манган 4 пъти в годината БДС EN ISO 11885 

Арсен 4 пъти в годината БДС EN ISO 11885 

Нефтопродукти 4 пъти в годината БДС EN ISO 9377-2 

В Приложение №2 е представена карта с местоположението на мониторинговите пиезометри. 

Както и през предходните години, всички проби са взети и анализирани от независима акреди тирана 
лаборатория, като за 2020г. мониторинг е проведен в три сесии (съответно, през месеците юни,  септември и 

ноември).  

Мониторингът позволява да се следят системно измененията в хидродинамичната и хидрохимичната обстановка.  

Лабораторните данни за химичния състав на подземните води в обхвата на пиезометричната мрежа показват  

следното: 

 от началото на мониторинга в края на 1999г., във всички пиезометри продължават да се регистрират 
различни химични елементи с концентрации, превишаващи стойностите на „стандартите за качество” на 
подземните води за един или повече показатели през една или повече от сесиите за периода;   

 нееднакво териториално разпределение на отделните  замърсители, в рамките на промишлената 
площадка на Дружеството и прилежащите към нея терени;  

 добре изразена тенденция за намаляване концентрациите на основните замърсители (Cu, As, Cd, Pb,  Zn,  

Ni, SO4, и др.) към стандарта за качество;  

 липса на промяна в нивата на Cr и Se;  

 значителни колебания на концентрациите на  Hg и pH във времето. 

Бавното във времето подобряване на химичното състояние на подземните води се обяснява с:  

 реализираната Програма за ограничаване на миналите екологични щети, свързани с дейността на 
Дружеството до средата на 2003г. (вкл.), в съответствие с Приватизационния договор (от края на 
1997г.); 

 реализираните през годините инвестиционни проекти на територията на Дружеството; 

 естествените процеси на десорбция на замърсителите от миналите екологични щети.  

Положителна роля за намаляване на рисковете от замърсяване на подземните води оказва и новоизградената 
ПСОВ от ДДК, т.к. в рамките на проекта са подменени старите бетонови елементи от амортизираните  локални 

клонове (на ДДК) с нови водоплътни полиетиленови такива.  

Описаните дейности, заедно с актуалната инвестиционна програма на Дружеството,  целят изпълнение на 

заложената в ПУРБ задача за постигане на добро химично състояние на подземните води към края на 2027г.  

Оценката на съответствието на концентрациите на показателите в подземните води, за 3-те сесии през 2020г. ,  

със съответните стойности за стандартите за качество  е представена в Приложение №2 на настоящия доклад. 

4.6.2 Собствен мониторинг на почви  

Почвите в заводската площадка са силно антропогенно повлияни. Те са насипни - без изразени почвени 
хоризонти. Категоризират се като почви от клас Anthrosols, тип Антропогенни, вид Техногенни. 

Установено е, че почвите са безструктурни, глинесто-песъчливи до песъчливо-глинести с  чакъл и камъни,  без 
изразени почвени хоризонти, слабо до силно уплътнени, сухи до влажни. Те са насипани от събран грусиран 

скален и почвен материал от близкия район, бедни са на органично вещество и азот, съдържащи се в 
естествените почви.  
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Почвите са с нисък сорбционен капацитет, което ги определя като неустойчиви на химично замърсяване.  

Дружеството извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на промишлената 

площадка в постоянни мониторингови пунктове. Точното местоположение на пунктовете,  в рамките на 
промишлената площадка, е избрано през 2006г., т.е. при определяне на базовото състояние. Съответно, 

пунктовете са разположени по цялата територия на площадката, в местата на най -големите потенциални 
въздействия (чрез въздуха и/или водни разливи) според местоположението на характерните производства 

(потенциални източници), вкл. при отчитане на преобладаващите посоки на ветровете за района на площадката.  
Базовото състояние на почвите на площадката е определено в две дълбочини (за всеки пункт)  –  от 0  до 20 сm 
(повърхностен слой) и от 40 до 50 сm (в дълбочина). Изследвани са тежки метали и основни почвени показатели, 

които характеризират естествените почви. Анализирани са: морфология и структура на почвите; механичен 
състав на почвите (по метода на Качински), от който зависи мобилността на тежките метали; киселинност 

(потенциометрично) и буферна способност, които също имат значение за мобилността на отделните тежки 
елементи; съдържание на хумус и основни хранителни елементи; съдържание на алкални и алкалоземни 

елементи; съдържание на тежки метали и електропроводимост. 

Методологията за оценка на базовото състояние (на почвите на промишлената площадка), както и окончателното 

местоположение на пунктовете за мониторинг (на почвите) са съгласувани през 2007г. с РИОСВ и през 2008г.  с  
ИАОС, съгласно Условие 13.7.2.1 на КР №57/2005г. Така, в крайна сметка, са установени настоящите 

мониторингови пунктове (таблица 4.11), като те са избрани така, че да отразяват най-голямото потенциално 
въздействие от различните  производствени дейности, в рамките на промишлената площадка на Дружеството. 

Прието е извършената оценка през 2006г. да бъде базова.  

 

Таблица 4.11 

Пунктове за постоянен мониторинг на почви на промишлената площадка 

 

Пункт за 
мониторинг 

Описание на местоположението GPS координати 

Р4 Брезов масив до стария комин 
N 42°43.176’ 

E 024°09.363’ 

Р6 Озеленена площ зад административната сграда (до паметника)  
N 42°42.875’ 

E 024°09.590’ 

Р8 Тревно покритие (източно от щабелен шихтарник)  
N 42°43.157’ 

E 024°10.030’ 

Р9 нов Тревно покритие (фаялитово хвостохранилище) 
N 42°43.223’ 

E 024°10.118’ 

 

 

Таблица 4.12 представя честотата и показателите за мониторинг (определящи състоянието на почвите) 

съгласно условия 13.1.6.1 и 13.1.6.2 на КР. 

Резултатите от собствения мониторинг на почвите, както и от проверките, вкл. информацията за причините  и 
извършените ремедиационни дейности, се документират и съхраняват.  
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Таблица 4.12 
 

Показатели и честота на мониторинга на почви на промишлената площадка 

 

Собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката в постоянните мониторингови 
пунктове (за сравнение с базовото състояние от 2006г.)  се извършва веднъж годишно. 

Според определеното базово състояние на почвите, отнасящо се за дълбочини – от 0 до 20 сm (повърхностен 
слой) и от 40 до 50 сm (в дълбочина), такова измерване на територията на „Аурубис България” АД в постоянните 

мониторингови пунктове бе извършено през м.май 2020г., от независима акредитирана за целта лаборатория.  

През месец май 2020г. са взети 8 почвени проби (от всеки пункт по 2), както следва: 

 проба от слой 0-20 cm (повърхностен слой); 

 проба от слой 40-50 cm (в дълбочина или подповърхностен слой). 

Съответно, пробите от слой 0-20 cm и от слой 40-50 cm могат да се използват за установяване на миграцията на 
тежки метали и/или нефтопродукти, и установяване на източника на замърсяване, ако има такова.  

Както и през предходните години от 2006г. насам, всички проби са анализирани по показатели рН, тежки метали 
и нефтопродукти. 

Получените данни се оценяват спрямо максимално допустимите и интервенционни концентрации (МДК и ИК) за 
промишлени терени, съгласно Наредба №3 от 01.08.2008г., както и спрямо концентрациите на вредни вещества в 

почвите съгласно базовото състояние на последните от 2006г. 

През 2020г. няма нито едно регистрирано превишение на установените с горната Наредба интервенционни 
концентрации (ИК), в резултат на текущата дейност на "Аурубис България" АД. Единствените констатирани 
превишения (общо 2 броя), са на максимално допустимите концентрации (МДК) на мед (1  брой) и на арсен (1  

брой),  и са в резултат на акумулирани исторически замърсявания на площадката (а, не на текущата дейност на 
Дружеството).  

За сравнение, при определяне на базовото състояние на почвите на площадката на Дружеството през 2006г. , са 

регистрирани 3 превишения на ИК по показател мед, който е основния исторически замърсител, съответно в 
пунктове Р4 и Р9 (в повърхностния слой) и в пункт Р8 (в подповърхностния слой). През 2006г. са установени 

също така и 2 превишения над МДК по показател мед, съответно в пункт P8 (в повърхностния слой) и пункт P9 (в 
подповърхностния слой). 

Сравнявайки резултатите от изпитването през 2020г. с резултатите от определянето на базовото състояние през 
2006г., може да се направят следните изводи относно двата основни исторически замърсителя за нашата 

промишлена площадка (Cu и As): 

За повърхностния почвен слой (0-20cm) 

Наблюдава се значително намаление на съдържанието на Cu и As във всички ПМ. Констатираните през 2020г. 
средни (за четирите ПМ) концентрации на Cu и As са съответно 323 и 15 mg/kg, спрямо 1443 и 41 mg/kg през 

2006г. (т.е. по-ниски със 78% и 63%). В частност, в пункт Р4 съдържанието на мед е намаляло с 76% (от 1136.1  
mg/kg на 273 mg/kg); в пункт Р6 с 68% (от 236.5 mg/kg на 76 mg/kg); в пункт Р8 с 31% (от 709.7 mg/kg на 489 

mg/kg), а в пункт Р9 (нов) с  88% (от 3690.9 mg/kg на 454 mg/kg). 

Горепосоченото показва еднозначно, че текущата дейност на Дружеството в периода 2006-2020г., не е свързана 

със значимо допълнително замърсяване на почвите на промишлената площадка, т.к. всяко замърсяване от 
текущата дейност би следвало да се констатира именно в повърхностния почвен слой.  

 

Показател Честота Метод за анализ 

pН Веднъж годишно БДС ISO 10390 

Арсен  Веднъж годишно БДС EN 16170 

Кадмий  Веднъж годишно БДС EN 16170 

Мед Веднъж годишно БДС EN 16170 

Желязо  Веднъж годишно БДС EN 16170 

Олово  Веднъж годишно БДС EN 16170 

Цинк  Веднъж годишно БДС EN 16170 

Селен  Веднъж годишно БДС EN 16170 

Нефтопродукти Веднъж годишно БДС EN ISO 16703 
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За подповърхностния почвен слой (40-50cm) 

Наблюдава се намаление в средните (за четирите ПМ) концентрации на Cu и As и в подповърхностния почвен 

слой. Констатираните през 2020г. средни концентрации за Cu и As са съответно 331 и 14 mg/kg, спрямо 592 и 24 
mg/kg през 2006г. (т.е. по-ниски със 44% и 41%). 

Във всички пунктове за мониторинг не се наблюдава значимо замърсяване с нефтопродукти. 

От получените резултати се вижда, че не са налице значими несъответствия с определеното през 2006г.  базово 

състояние на почвите на промишлената ни площадка, нито тревожни тенденции за периода 2006 -2020г., които да 
изискват незабавни корективни мерки. Наблюдаваните замърсявания са исторически, т.е. резултат от дейността 
на Дружеството преди неговата приватизация и преди приключване (към средата на 2003г.)  на дейностите по 

утвърдената от МОСВ Програма за ограничаване на миналите екологични щети (ПОМЕЩ).  
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5. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА  

През 2020г. е приключила реализацията на следните инвестиционни предложения (ИП)/дейности: 

1. Оптимизиране на охлаждането на пирометалургични шлаки (одобренo с писмо Изх.№12416-7196/27.04.2018г. 
на РИОСВ-София); 

2. Сигнализация на жп прелез при Обогатителна фабрика (одобрено с писмо на РИОСВ -София с изх.№15520-
913/16.02.2018г.); 

3. Оптимизация на процеса на утаяване в трето стъпало на Пречиствателна станция за производствени 
отпадъчни води (одобренo с писмо Изх.№4198-2785/27.04.2018г. на РИОСВ-София);  

4. Реконструкция и модернизация на системата за пневмотранспорт за захранване на горелката за концентрати 

на флаш-пещта със суровина (одобрено с писмо Изх.№15896-603/25.01.2019г. на РИОСВ-София). 

 

Междувременно, продължава реализацията на следните (текущи/разрешени по -рано) ИП: 

- Разширение на съществуващо депо (хвостохранилище) за фаялитов отпадък, първи етап секция В  (одобрено с  

Решение №СО-02-02/2015г. на РИОСВ-София); 

- Инсталиране на втори Изправител в Катодна рафинерия (одобрено с писмо на РИОСВ -София с 
изх.№15519-912/16.02.2018г.); 

- Монтаж на мостов кран с товароподемност 5 тона над Котел-утилизатор (одобрено с писмо на РИОСВ-София с  
изх.№10156-5280/22.08.2018г.); 

- Рекултивация на депо за фаялитов отпадък етапи I-III (План за закриване на депото, одобрен с писмо 
Изх.№396/17.01.2019г. на РИОСВ-София); 

- Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на „Аурубис 
България” АД - за четири подобекта, свързани с подобряване на условията на труд (одобрено с писмо на РИОСВ -

София с изх.№3087-2673/03.05.2019г.), в т.ч.: 

- асансьор към транспортна галерия между склад концентрати и сграда шихтово стопанство към 

Металургично производство; 

- система за продухване с азот в анодно отделение на Металургично производство; 

- механоработилница и зала в ТЕЦ; 

- реконструкция и модернизация на климатични и вентилационни системи на Аналитични лаборатории. 

- Подобряване работата на конверторно отделение на втора система на съоръжението за производство на сярна 
киселина (одобрено с писмо на РИОСВ-София с изх.№7164-4286/26.07.2019г.); 

- Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на логистични дейности - за 
следните два подобекта (одобрено с писмо на РИОСВ-София с изх.№12550-6625/12.11.2019г.), в т.ч.: 

- разширение на площадка за товарене на аноди с удължение на IX-ти коловоз;  

- площадкa за паркиране на ремаркета за катоди. 

- Оптимизация на вентилационната система на Анодно отделение (одобрено с писмо Изх.№1715 -
1142/09.03.2020г. на РИОСВ-София). 

 

През 2020г. е започнала реализацията на следните ИП (т.е. изпратено е съответното уведомление за ИП до 

РИОСВ-София):  

- Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление 

на „Аурубис България“ АД (одобрено с Решение №СО-77-ПР/2020г. на РИОСВ-София); 

- Газификация на промишлената площадка на „Аурубис България“ АД (одобрено с Решение №СО-8-ПР/2021г.  на 

РИОСВ-София), за следните два подобекта: 

- довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на 

„Аурубис България” АД; 

-  промишлена газова инсталация в „Аурубис България” АД. 

- Подмяна и модификация на съоръжения в Анодно отделение (одобрено с писмо Изх.№9832-5593/15.09.2020г.  

на РИОСВ-София); 

- Инсталиране на сгъстител към съществуваща филтър-преса за обезводняване на фаялит (одобрено с писмо 

Изх.№12813-7244/13.11.2020г. на РИОСВ-София); 



„Аурубис България” АД, ГДОС 2020   

стр. 48 

- Ремонт и разширение на инфраструктурата на територията на „Аурубис България“ АД, за следните три 
подобекта: 

- реконструкция на съществуващ надлез над ж.п. линия "София-Бургас" при ж.п. км. 81+837; 

- канализационна система и съпътстващи съоръжения северно от сграда Металургично производство; 

- промяна предназначението на сграда ЕРЦ в Център за кариерно развитие.
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6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

Във връзка с изчерпаване на капацитета му, депото за фаялитов отпадък (Етап I-III) е окончателно изведено от 
експлоатация на 06.11.2018г.  

На практика, рекултивацията (с изкл. на биологичната такава) е приключила на 19.10.2020г. с нейното приемане 
от Възложителя, „Аурубис България” АД, с изготвянето на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (Акт 15) от 19.10.2020г. (Вх.№16414/19.11.2020г. на РИОСВ-София).  

Документите за назначаване на Държавна приемателна комисия за окончателното приемане на обекта с 
Протокол за установяване годността му за ползване (Акт 16) и издаване на Разрешение за ползване, са внесени в 

Дирекция за национален строителен контрол, с техен вх. №СТ -04/2744 от 23.12.2020г.  

За периода няма други изведени от експлоатация инсталации по Условие 2 на КР (временно и/или окончателно).  
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7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ  

7.1 Аварии 

За периода не са регистрирани аварийни ситуации, които са в състояние да окажат значимо въздействие  върху 
околната среда и/или здравето на служителите/населението, вкл.: 

- непланирани емисии; 

- смущения или повреди в контролната апаратура или в измервателното оборудване, при които е 

вероятно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателните системи; 

- инциденти, които са причинили замърсяване на повърхностни  или подпочвени води, или са застрашили 
въздуха или почвата, или при които се изисква общинските органи да реагират незабавно.  

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

Във връзка с акредитацията по ISO 14001 е разработена процедура WI-ENVD-003-B Получаване и реагиране на 

оплаквания от заинтересовани страни, свързани с качеството на околната среда. За периода няма регистрирани 
сигнали или оплаквания.  

 

 

 

 

Подпис:  
  Ангел Костов 

Ръководител направление „Екология“ 

„Аурубис България“ АД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ през 2020г. 

   
Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 
замърсители 

извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 

производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

kg/год. 

№. CAS номер Замърсител 
във въздух 
(колона 1a) 

във води 
(колона 1b)  

в почва 
(колона 1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

1 74-82-8 Метан (CH4) 100 000 - - -  

2 630-08-0 Въглероден оксид (CO) 500 000 - - -  

3 124-38-9 
Въглероден диоксид 

(CO2) 

100 000 

000 
- - -  

4  
Хидрофлуоровъглероди 
(HFCs) 

100 - - -  

5 10024-97-2 Диазотен оксид (N2O) 10 000 - - -  

6 7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 - - - 10 000 

7  
Неметанови летливи 
органични съединения 

(NMVOC) 

100 000 - - -  

8  Азотни оксиди (NOx/NO2) 100 000 - - -  

9  
Перфлуоровъглеводород
и (PFCs) 

100 - - -  

10 2551-62-4 
Серен хексафлуорид 
(SF6) 

50 - - -  

11  Серни оксиди (SOx/SO2) 2 405 815 - - -  

12  Общ азот - 50 000 50 000 10 000 10 000 

13  Общ фосфор - 5 000 5 000 10 000 10 000 

14  
Хидрохлорофлуоро-
въглеводороди (HCFCs) 

1 - - 100 10 000 

15  
Хлорофлуоровъглеводор

оди (CFCs) 
1 - - 100 10 000 

16  Халони 1 - - 100 10 000 

17 7440-38-2 
As и съединенията му 

(като As) 
20 26 5 50 50 

18 7440-43-9 
Cd и съединения (като 
Cd) 

16 5 5 5 5 

19 7440-47-3 
Cr и съединенията му 

(като Cr) 
100 50 50 200 10 000 

20 7440-50-8 
Cu и съединенията му 
(като Cu) 

230 61 50 500 10 000 

21 7439-97-6 
Hg и съединенията му 
(като Hg) 

16 1 1 5 5 

22 7440-02-0 
Ni и съединенията му 

(като Ni) 
50 20 20 500 10 000 

23 7439-92-1 
Pb и съединенията му 
(като Pb) 

200 20 20 50 50 

24 7440-66-6 
Zn и съединенията му 
(като Zn) 

200  100 100 1 000 10 000 

25 15972-60-8 Алахлор - 1 1 5 10 000 

26 309-00-2 Алдрин 1 1 1 1 1 
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Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 
замърсители 

извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 

производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

kg/год. 

№. CAS номер Замърсител 
във въздух 
(колона 1a) 

във води 
(колона 1b)  

в почва 
(колона 1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

27 1912-24-9 Атразин - 1 1 5 10 000 

28 57-74-9 Хлордан 1 1 1 1 1 

29 143-50-0 Хлордекон 1 1 1 1 1 

30 470-90-6 Хлорфенвинфос - 1 1 5 10 000 

31 85535-84-8 Хлороалкани, C10-C13 - 1 1 10 10 000 

32 2921-88-2 Хлорпирифос - 1 1 5 10 000 

33 50-29-3 ДДТ 1 1 1 1 1 

34 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) 1 000 10 10 1 1 

35 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 1 000 10 10 5 10 000 

36 60-57-1 Диелдрин 1 1 1 1 1 

37 330-54-1 Диурон - 1 1 5 10 000 

38 115-29-7 Ендосулфан - 1 1 5 10 000 

39 72-20-8 Ендрин 1 1 1 1 1 

40  
Халогенирани орган. 
съедин. (като AOX) 

- 1 000 1 000 1 000 10 000 

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1 1 1 

42 118-74-1 Хексахлорбензол (HCB) 10 1 1 1 5 

43 87-68-3 
Хексахлорбутадиен 
(HCBD) 

- 1 1 5 10 000 

44 608-73-1 

1,2,3,4,5,6-

хексахлорциклохексан 
(HCH) 

10 1 1 1 10 

45 58-89-9 Линдан 1 1 1 1 1 

46 2385-85-5 Мирекс 1 1 1 1 1 

47  
PCDD +PCDF (диоксини и 
фурани) (като Teq) 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

48 608-93-5 Пентахлорбензен 1 1 1 5 50 

49 87-86-5 Пентахлорфенол (PCP) 10 1 1 5 10 000 

50 1336-36-3 
Полихлорирани 
бифенили (PCBs) 

0.1 0.1 0.1 1 50 

51 122-34-9 Симазин - 1 1 5 10 000 

52 127-18-4 Тетрахлоретилен (PER)  2 000 - - 1 000 10 000 

53 56-23-5 Tетрахлорметан (TCM) 100 - - 1 000 10 000 

54 12002 г.-48-1 Трихлорбензоли (TCBs)  10 - - 1 000 10 000 

55 71-55-6 1,1,1-трихлоретан  100 - - 1 000 10 000 

56 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлоретан 50 - - 1 000 10 000 

57 79-01-6 Трихлоретилен  2 000 - - 1 000 10 000 

58 67-66-3 Трихлорометан  500 - - 1 000 10 000 

59 8001-35-2 Токсафен 1 1 1 1 1 

60 75-01-4 Винилхлорид  1 000 10 10 100 10 000 
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Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 
замърсители 

извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 

производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

kg/год. 

№. CAS номер Замърсител 
във въздух 
(колона 1a) 

във води 
(колона 1b)  

в почва 
(колона 1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

61 120-12-7 Антрацен 50 1 1 50 50 

62 71-43-2 Бензен 1 000 
200 

(като 

BTEX) 

200 

(като BTEX)  

2 000 

(като BTEX) 
10 000 

63  
Бромирани 

дифенилетери (PBDE) 
- 1 1 5 10 000 

64  
Нонилфенол и 
нонилфенол епоксилати 

(NP/NPEs) 

- 1 1 5 10 000 

65 100-41-4 Етилбензен - 
200 

(като 

BTEX)  

200 

(като BTEX)  

2 000 

(като BTEX) 
10 000 

66 75-21-8 Етиленоксид  1 000 10 10 100 10 000 

67 34123-59-6 Изопротурон - 1 1 5 10 000 

68 91-20-3 Нафталин 100 10 10 100 10 000 

69  

Органокалаени 

съединения (като общ 
Sn) 

- 50 50 50 10 000 

70 117-81-7 
Ди-(2-етилхексил) 
фталати (DEHP) 

10 1 1 100 10 000 

71 108-95-2 Феноли (като общ C) - 20 20 200 10 000 

72  
Полициклични ароматни 

въглеводороди (PAHs) 
50 5 5 50 50 

73 108-88-3 Толуен - 
200 

(като 

BTEX)  

200 

(като BTEX)  

2 000 

(като BTEX) 
10 000 

74  
Трибутилкалай и 

неговите съединения  
- 1 1 5 10 000 

75  
Трифенилкалай и 
неговите съединения 

- 1 1 5 10 000 

76  

Общ органичен въглерод 

(TOC) (като общ C или 
ХПК/3) 

- 50 000 - -  

77 1582-09-8 Tрифлуралин - 1 1 5 10 000 

78 1330-20-7 Ксилени - 
200 

(като 

BTEX)  

200 
(като BTEX)  

2 000 
(като BTEX) 

10 000 

79  Хлориди (като общ Cl) - 2 млн. 2 млн. 2 млн. 10 000 

80  
Хлор и неорганични 
съединения (като HCl) 

10 000 - - - 10 000 

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1 10 10 000 

82  Цианиди (като общ CN) - 50 50 500 10 000 

83  Флуориди (като общ F) - 2 000 2 000 10 000 10 000 

84  
Флуор и неорганични 
съединения (като HF) 

5 000 - - - 10 000 
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Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 
замърсители 

извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 

производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

kg/год. 

№. CAS номер Замърсител 
във въздух 
(колона 1a) 

във води 
(колона 1b)  

в почва 
(колона 1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

85 74-90-8 Циановодород (HCN)  200 - - - 10 000 

86  
Фини прахови частици 
<10μm (PM10) 

50 000 - - -  

87 1806-26-4 
Октилфеноли и 
октилфенолетоксилати 

- 1 -   

88 206-44-0 Флуорантен - 1 -   

89 465-73-6 Изодрин - 1 -   

90 36355-1-8 Хексабромбифенил 0.1 0.1 0.1   

91 191-24-2 Бензо(g,h,i)перилен  1    

В таблицата са докладвани (в болд) количествата само тези замърсители, за които са надвишени емисионните 
прагове. Цифрите в нормален курсив са самите емисионни прагове. 

Начина на изчисление на емисиите на замърсяващи вещества в атмосферния въздух е пояснен по-долу в 
настоящото приложение (под таблици 2.3. и 2.10 .). 

Предоставените годишни емисии на замърсяващи вещества в отпадъчните (производствени и дъждовно-
дренажни) води от дейността на Дружеството са изчислени по  следната формула: 

A  = Q * K * T * 24 * 3600 
             1000 * 1000 

      

където: 

     A - годишни емисии (kg/y); 

     Q - дебит на отпадъчните води (l/s); 

     K - средногодишна концентрация на замърсяващо вещество в отпадъчните води (mg/l); 

     Т - време, през което са изпускани отпадъчни води (брой дни в годината) . 
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Таблици 2. Емисии в атмосферния въздух през 2020г. 

Таблица 2.1 Емисии през комин 325m от СНИ 

Месец  
Дебит 

Работни 

часове 
SO2 SO2 NOx NOx Прах Прах 

 [Nm3/h] [h] [mg/Nm3]  [t] [mg/Nm3]  [t] [mg/Nm3]  [t] 

Януари 2020г. 
467 728 

744 
244.34 85.03 5.75 2.00 3.63 1.26 

Февруари 2020г. 
499 248 

684 
227.43 77.66 5.83 1.99 3.58 1.22 

Март 2020г. 
498 846 

736 
243.43 89.38 5.46 2.00 2.91 1.07 

Април 2020г. 
504 080 

720 
268.74 97.54 4.70 1.71 2.49 0.90 

Май 2020г. 
502 253 

732 
304.29 111.87 5.04 1.85 2.52 0.93 

Юни 2020г. 
509 062 

720 
325.63 119.35 4.99 1.83 3.06 1.12 

Юли 2020г. 
506 322 

744 
312.55 117.74 5.39 2.03 2.73 1.03 

Август 2020г. 
486 398 

657 
268.98 85.96 6.61 2.11 2.89 0.92 

Септември 2020г. 
505 352 

716 
382.26 138.31 5.57 2.02 2.81 1.02 

Октомври 2020г. 
508 731 

617 
302.96 95.10 7.11 2.23 3.14 0.99 

Ноември 2020г. 
507 808 

720 
288.47 105.47 3.56 1.30 3.10 1.13 

Декември 2020г. 
509 893 

697 
336.93 119.74 5.37 1.91 3.66 1.30 

Общо 2020г.   8487   1243.14   22.98   12.89 

Средногодишно   500 477       292.17   5.45   3.04   

Таблица 2.2 Емисии на SO2 през комин 140m от СНИ 

Месец  

SO2 Дебит 
Работни 
часове 

SO2 SO2 

[mg/Nm3]  [Nm3/h] [h]  [t] 
[kg SО2/1t H2SO4 

100%] 

Януари 2020г. 424.63 219 230 744.0 69.26 0.59 

Февруари 2020г. 412.29 214 112 696.0 61.44 0.59 

Март 2020г. 479.70 216 246 744.0 77.18 0.64 

Април 2020г. 482.02 216 848 720.0 75.26 0.64 

Май 2020г. 469.23 211 131 728.0 72.12 0.63 

Юни 2020г. 442.24 208 411 720.0 66.36 0.60 

Юли 2020г. 496.45 207 702 744.0 76.72 0.65 

Август 2020г. 449.38 177 317 674.0 53.71 0.68 

Септември 2020г. 469.06 204 905 716.0 68.82 0.62 

Октомври 2020г. 459.03 163 937 625.0 47.03 0.54 

Ноември 2020г. 481.24 188 208 720.0 65.21 0.55 

Декември 2020г. 479.24 206 500 705.0 69.77 0.66 

Общо за 2020г.     8536   802.87       

Средногодишно     462.04        202 879         0.62 
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Таблица 2.3 Емисии на SO2 през комин 120m от СНИ 

Месец  
Дебит 

Работни 

часове 
SO2 SO2 NOx NOx Прах Прах 

 [Nm3/h] [h] [mg/Nm3]  [t] [mg/Nm3]  [t] [mg/Nm3]  [t] 

Януари 2020г. 217 587 742 172.86 27.89 5.00 0.81 2.41 0.39 

Февруари 2020г. 229 900 696 151.14 24.18 7.44 1.19 2.54 0.41 

Март 2020г. 223 964 742 140.78 23.38 9.16 1.52 2.86 0.47 

Април 2020г. 217 869 718 148.08 23.16 10.57 1.65 3.77 0.59 

Май 2020г. 201 559 742 166.70 24.93 13.69 2.05 3.30 0.49 

Юни 2020г. 189 300 718 164.96 22.42 16.13 2.19 1.27 0.17 

Юли 2020г. 202 634 742 152.34 22.90 20.75 3.12 1.03 0.15 

Август 2020г. 209 598 672 114.83 16.17 20.60 2.90 1.18 0.17 

Септември 2020г. 197 986 720 165.96 23.66 12.23 1.74 1.03 0.15 

Октомври 2020г. 176 297 649 171.94 19.67 7.52 0.86 1.21 0.14 

Ноември 2020г. 192 369 717 161.99 22.34 7.25 1.00 0.77 0.11 

Декември 2020г. 187 623 709 157.15 20.90 10.55 1.40 0.97 0.13 

Общо 2020г.   8566   271.63   20.44   3.37 

Средногодишно  203 891       155.73   11.74   1.86   

Общите годишни емисии в таблици 2.1, 2.2 и 2.3 са определени като сума от средномесечните емисии.  От своя 

страна, средномесечните емисии (А) са определени въз основа на данните от собствените непрекъснати 
измервания, по следната формула: 

A  = (W х H х С) / 1 000 000 000, където: 

W - средномесечен дебит за съответното изпускащо устройство по данни от СНИ (Nm3/h); 

H - работно време (h/month); 

С - средномесечна концентрация на съответния показател в изходящите газове (mg/Nm3). 

 

Таблица 2.4 Емисии на органични вещества (определени като общ въглерод) през комин 325m 

Параметър Мерна единица Орг. вещества 

Средногодишна 

концентрация 
[mg/Nm3] 1.0685 

Средногодишен дебит [Nm3/h] 500 477 

Работно време [h/y] 8 487 

Общо: [kg/y] 4 539 

Таблица 2.5 Емисии на органични вещества (определени като общ въглерод) през комин 120m 

Параметър Мерна единица Орг. вещества 

Средногодишна 

концентрация 
[mg/Nm3] 5.6115 

Средногодишен дебит [Nm3/h] 203 891 

Работно време [h/y] 8 566 

Общо: [kg/y] 9 801 
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Таблица 2.6 Емисии на диоксини и фурани през комин 325m 

Параметър Мерна единица Диоксини и фурани 

Средногодишна 
концентрация 

[ng TEQ/Nm3] 0.0012 

Средногодишен дебит [Nm3/h] 500 477 

Работно време [h/y] 8 487 

Общо: [кg/y] 5.0971E-06 

Таблица 2.7 Емисии на диоксини и фурани през комин 120m 

Параметър Мерна единица Диоксини и фурани 

Средногодишна 

концентрация 
[ng TEQ/Nm3] 0.0015 

Средногодишен дебит [Nm3/h] 203 891 

Работно време [h/y] 8 566 

Общо: [кg/y] 2.6198E-06 

Таблица 2.8 Емисии на тежки метали и арсен през комин 325m 5 

Параметър 
Мерна 

единица 
As Cd Hg Cu Pb Ni Se 

първо 
шестмесечие 

  0.0025 0.0025 0.0025 0.0530 0.0025 0.0025 0.0025 

второ 

шестмесечие 
  0.0025 0.0025 0.0025 0.0530 0.0025 0.0025 0.0025 

Средногод. конц. [mg/Nm3] 0.0025 0.0025 0.0025 0.0530 0.0025 0.0025 0.0025 

Средногод. дебит [Nm3/h] 500 477 

Работно време [h/y] 8 487 

Общо: [kg/y] 10.6 10.6 10.6 225.1 10.6 10.6 10.6 

Таблица 2.9 Емисии на тежки метали и арсен през комин 120m5 

Параметър 
Мерна 

единица 
As Cd Hg Cu Pb Ni Se 

първо 

шестмесечие 
  0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

второ 
шестмесечие 

  0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

Средногод. конц. [mg/Nm3] 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

Средногод. дебит [Nm3/h] 203 891 

Работно време [h/y] 8 566 

Общо: [kg/y] 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 

 

                                                 
5 При част от измерванията за тежки метали концентрацията на съответните параметри са под прага на 

чувствителност на метода (ПЧМ) (< 0.005 mg/Nm3). При изчисляването на годишните емисии е направено 

консервативното допускане, че концентрациите са ½ от ПЧМ (всички стойносто оцветени в синьо).  
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Таблица 2.10 Емисии на SO3 през комин 140m 

Параметър Мерна единица SO3 

Средногодишна 
концентрация 

[mg/Nm3] 50.73 

Средногодишен дебит [Nm3/h] 202 879 

Работно време [h/y] 8 536 

Общо: [kg/y] 87 844 

 

Общите годишни емисии (А) в таблици 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 и 2.10 [в kg/y] са определени по формулата:  

A  = (W х H х С) / 1 000 000, където: 

W -  средногодишен дебит за съответното изпускащо устройство по данни от СНИ (Nm3/h); 

H - работно време (h/y);  

С - средногодишна концентрация на съответния показател  в изходящите газове по данни от СПИ 
(mg/Nm3). 

 

 

Таблица 2.11 Емисии на прах през комин 50m на северна сушилна пещ 

Параметър Мерна единица Прах 

Средногодишна 
концентрация 

[mg/Nm3] 1.67 

Средногодишен дебит [Nm3/h] 13 687 

Работно време [h/y] 8 487 

Общо: [kg/y] 194 

 

Таблица 2.11.1 Емисии на тежки метали и арсен през комин 50m на северна сушилна пещ 5 

Параметър 
Мерна 

единица 
As Cd Hg Cu Pb Ni Se 

първо 

шестмесечие 
  0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

второ 
шестмесечие 

  0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

Средногод. конц. [mg/Nm3] 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

Средногод. дебит [Nm3/h] 13 687 

Работно време [h/y] 8 487 

Общо: [kg/y] 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 

 

Таблица 2.12 Емисии на прах през комин 50m на южна сушилна пещ 

Параметър Мерна единица Прах 

Средногодишна 

концентрация 
[mg/Nm3] 1.55 

Средногодишен дебит [Nm3/h] 14 818 

Работно време [h/y] 8 487 

Общо: [kg/y] 195 
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Таблица 2.12.1 Емисии на тежки метали и арсен през комин 50m на южна сушилна пещ5 

Параметър 
Мерна 

единица 
As Cd Hg Cu Pb Ni Se 

първо 
шестмесечие 

  0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

второ 
шестмесечие 

  0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

Средногод. конц. [mg/Nm3] 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

Средногод. дебит [Nm3/h] 14 818 

Работно време [h/y] 8 487 

Общо: [kg/y] 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 

Таблица 2.13 Емисии на прах през комин 58m на системата за пневмотранспорт 

Параметър Мерна единица Прах 

Средногодишна 
концентрация 

[mg/Nm3] 1.15 

Средногодишен дебит [Nm3/h] 18 279 

Работно време [h/y] 8 487 

Общо: [kg/y] 178 

 

Таблица 2.13.1 Емисии на тежки метали и арсен през комин 58m на системата за пневмотранспорт5 

Параметър 
Мерна 

единица 
As Cd Hg Cu Pb Ni Se 

първо 

шестмесечие 
  0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

второ 
шестмесечие 

  0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

Средногод. конц. [mg/Nm3] 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

Средногод. дебит [Nm3/h] 18 279 

Работно време [h/y] 8 487 

Общо: [kg/y] 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

Таблица 2.14 Емисии на SO2 през 22m комини №№ 6, 7, 8, 9 и 10 на Електролизно производство на 

катодна мед  6 

Параметър 
Мерна 

единица 
№ 6 № 7 №8 № 9 № 10 Общо 

Средногодишна 
концентрация 

[mg/Nm3] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 Средногодишен 

дебит 
[Nm3/h] 2 947 7 427 3 212 3 293 8 011 

Работно време [h/y] 8 778 8 778 8 778 8 778 8 778 

Общо: [kg/y] 39 98 42 43 105 

 

328 

 

Общите годишни емисии (А) в таблици 2.11, 2.11.1, 2.12, 2.12.1, 2.13, 2.13.1 и 2.14 [в kg/y]  са определени  по 

формулата:  

                                                 
6 Измерванията на SO2 на комини №№ 6-10 са винаги под прага на чувствителност на метода за измерване (ПЧМ) (<3mg/Nm3). 

В Таблица 2.14 консервативно е допуснато, че емисиите са ½ от ПЧМ.  
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A  = (W х H х С) / 1000 000, където: 

W -  средногодишен дебит (Nm3/h) за съответното изпускащо устройство по данни от СПИ; 

H - работно време (h/y); работното време за тези съоръжения е времето, в което е  работила топилна 
пещ и електролизно производство; 

С - средногодишна концентрация (mg/Nm3) на съответния показател по данни от СПИ. 

Таблица 2.15 Емисии на As през 22m комин №10 7 

Параметър Мерна единица As 

Средногодишна 
концентрация 

[mg/Nm3] 0.0025 

Средногодишен дебит [Nm3/h] 8 011 

Работно време [h/y] 8 778 

Общо: [kg/y] 0.176 

Таблица 2.16 Сумарни емисии на As от всички изпускащи устройства 

Комин Общи годишни емисии на As, t 

комин №2 (325m) 0.0106 

комин №11 (120m) 0.0044 

комин №3 (50m) 0.0003 

комин №4 (50m) 0.0003 

комин №5 (58m) 0.0004 

комин №10 (22m) 0.0002 

Общо: 0.0162 

Таблица 2.17 Сумарни емисии на SO2 от всички комини  

Комин Общи годишни SO2 емисии, t  

комин №1 (140m) 802.87 

комин №2 (325m) 1 243.14 

комин №11 (120m) 271.63 

комини №№6-10 
(22m) 

0.33 

Общо: 2317.971 

Таблица 2.18 Сумарни емисии на SO2/SO3 от всички комини  

Показател Годишни емисии, t  

Общи емисии на SO2 2317.971 

Емисии на SO3 87.844 

Общо: 2 405.815 

 

                                                 
7 Измерванията на As на комин №10 са винаги под прага на чувствителност на метода за измерване (ПЧМ) (<0.005 mg/Nm3).  В 

Таблица 2.15 консервативно е допуснато, че емисиите са ½ от ПЧМ.  
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Таблица 2.19 Обобщени резултати от собствените непрекъснати и периодични измервания на 
емисиите на замърсяващи вещества от комини 325m (вкл. ПКЦ), 120m, 140m, 2 х 50m, 58m и 5 х 

22m 

№ Комин Параметър 
Мерна 
единица 

НДЕ 
Резултати от мониторинга 

Честота Съответствие 
Непрекъснат Периодичен 

1 140m SO2 
kg/t 
киселина 

1.57 0.62   Да 

  SO3 mg/Nm3 60  
52.56 
48.89 

два пъти  

годишно 
Да 

2 325m SO2 mg/Nm3 400 292.17   Да 

  NOx mg/Nm3 200 5.45   Да 

  прах mg/Nm3 5 3.04   Да 

  
Органични 
вещества 

mg/Nm3 20  
1.603 

0.534 

два пъти 
годишно 

Да 

  Cd mg/Nm3 0.05  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  As mg/Nm3 0.05  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  Hg mg/Nm3 0.01  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Cu mg/Nm3 1  
0.053 

0.053 

два пъти 
годишно 

Да 

  Hg+Se+Ni+Pb mg/Nm3 1  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  
Hg+Se+Ni+Pb
+Cu 

mg/Nm3 2  
0.053 

0.053 

два пъти 

годишно 
Да 

  Диоксини ng/Nm3 0.1  0.0012 
веднъж 

годишно 
Да 

 
ПКМ 

№1 
СО mg/Nm3 170  70 

веднъж 

годишно 
Да 

  NOх mg/Nm3 450  305 
веднъж 
годишно 

Да 

  SO2 mg/Nm3 1700  940 
веднъж 

годишно 
Да 

  прах mg/Nm3 80  63.4 
веднъж 
годишно 

Да 

 
ПКМ 
№2 

СО mg/Nm3 170  33 
веднъж 
годишно Да 

  NOх mg/Nm3 450  315 
веднъж 
годишно Да 

  SO2 mg/Nm3 1700  961 
веднъж 

годишно Да 

  прах mg/Nm3 80  66 
веднъж 
годишно Да 

 
ПКМ 
№3 

СО mg/Nm3 170  19 
веднъж 
годишно Да 

  NOх mg/Nm3 450  333 
веднъж 
годишно Да 

  SO2 mg/Nm3 1700  920 
веднъж 

годишно Да 
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№ Комин Параметър 
Мерна 
единица 

НДЕ 
Резултати от мониторинга 

Честота Съответствие 
Непрекъснат Периодичен 

  прах mg/Nm3 80  56 
веднъж 

годишно Да 

 
ПКМ 
№4 

СО mg/Nm3 170  23 
веднъж 
годишно Да 

  NOх mg/Nm3 450  299 
веднъж 
годишно Да 

  SO2 mg/Nm3 1700  943 
веднъж 
годишно Да 

  Прах mg/Nm3 80  64 
веднъж 

годишно Да 

3 
50m 

(север) 
прах mg/Nm3 3  

2.08 

1.26 

два пъти 

годишно 
Да 

  Hg mg/Nm3 0.01  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Аs mg/Nm3 0.05  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Cd mg/Nm3 0.05  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  Se mg/Nm3 0.1  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  Ni mg/Nm3 0.1  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Cu mg/Nm3 1.0  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  Hg+Pb+Ni+Se mg/Nm3 1.0  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  
Hg+Pb+Ni+Se
+Cu 

mg/Nm3 2.0  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

4 
50m 

(юг) 
прах mg/Nm3 3  

1.98 

1.12 

два пъти 
годишно 

Да 

  Hg mg/Nm3 0.01  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  Аs mg/Nm3 0.05  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Cd mg/Nm3 0.05  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Se mg/Nm3 0.1  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  Ni mg/Nm3 0.1  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  Cu mg/Nm3 1.0  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Hg+Pb+Ni+Se mg/Nm3 1.0  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  
Hg+Pb+Ni+Se
+Cu 

mg/Nm3 2.0  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

5 58m прах mg/Nm3 2  
1.13 

1.16 

два пъти 
годишно 

Да 
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№ Комин Параметър 
Мерна 
единица 

НДЕ 
Резултати от мониторинга 

Честота Съответствие 
Непрекъснат Периодичен 

  Hg mg/Nm3 0.01  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Аs mg/Nm3 0.05  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Cd mg/Nm3 0.05  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  Se mg/Nm3 0.1  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  Ni mg/Nm3 0.1  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Cu mg/Nm3 1.0  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  Hg+Pb+Ni+Se mg/Nm3 1.0  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  
Hg+Pb+Ni+Se
+Cu 

mg/Nm3 2.0  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

6-
10 

22m SO2 mg/Nm3 40  <3 
един път 
годишно 

Да 

10 22m 

As и 
съединенията 

му, 
определени 

като As 

mg/Nm3 0.015  <0.005 
един път 
годишно 

Да 

11 120m SO2 mg/Nm3 200 155.73   Да 

  NOx mg/Nm3 200 11.74   Да 

  прах mg/Nm3 5 1.86   Да 

  
Органични 

вещества 
mg/Nm3 20  

6.948 

4.275 

два пъти 

годишно 
Да 

  Cd mg/Nm3 0.015  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  As mg/Nm3 0.05  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Hg mg/Nm3 0.01  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Hg+Se+Ni+Pb mg/Nm3 0.4  
<0.005 

<0.005 

два пъти 

годишно 
Да 

  
Hg+Se+Ni+Pb
+Cu 

mg/Nm3 1  
<0.005 

<0.005 

два пъти 
годишно 

Да 

  Диоксини ng/Nm3 0.1  0.0015 
веднъж 
годишно 

Да 

Забележка: ПКМ №5 е спрян от експлоатация от 26.10.2016г. 
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 Таблица 3. Емисии в отпадъчните води през 2020г. 

Таблица 3.1 Производствени отпадъчни води (Промишлен канал след ПСОВ към р. Пирдопска) 

Параметър Единица ИЕО, съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

 Съответствие 

As 

mg/l 0.1 0.010 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 0.040 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 0.043 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 0.012 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 0.013 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 0.024 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 0.011 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 0.014 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 0.0057 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 0.027 Веднъж месечно Да 

Cd 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно 
Веднъж месечно 

Да 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.1 <0.002 Веднъж месечно Да 

Cu 

mg/l 0.5 0.035 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.5 0.025 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.5 0.035 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.5 0.021 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.5 0.024 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.5 0.020 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.5 0.037 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.5 0.030 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.5 0.020 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.5 0.040 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.5 0.027 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.5 0.015 Веднъж месечно Да 

Hg 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 



„Аурубис България” АД, ГДОС 2020   

стр. 65 

Параметър Единица ИЕО, съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

 Съответствие 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Веднъж месечно Да 

Pb 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 0.3 <0.005 Веднъж месечно Да 

Zn 

mg/l 1.0 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 1.0 0.0061 Веднъж месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Веднъж месечно Да 

рН 

 6-9 8.04 Веднъж месечно Да 

 6-9 8.86 Веднъж месечно Да 

 6-9 8.05 Веднъж месечно Да 

 6-9 7.95 Веднъж месечно Да 

 6-9 8.61 Веднъж месечно Да 

 6-9 7.96 Веднъж месечно Да 

 6-9 7.63 Веднъж месечно Да 

 6-9 8.16 Веднъж месечно Да 

 6-9 7.43 Веднъж месечно Да 

 6-9 7.91 Веднъж месечно Да 

 6-9 6.77 Веднъж месечно Да 

 6-9 8.11 Веднъж месечно Да 

Неразтворени 

вещества  

mg/l 30 4.40 Веднъж месечно Да 

mg/l 30 4.80 Веднъж месечно Да 

mg/l 30 7.40 Веднъж месечно Да 

mg/l 30 3.70 Веднъж месечно Да 

mg/l 30 4.00 Веднъж месечно Да 

mg/l 30 2.58 Веднъж месечно Да 

mg/l 30 6.66 Веднъж месечно Да 

mg/l 30 4.40 Веднъж месечно Да 

mg/l 30 11.60 Веднъж месечно Да 

mg/l 30 3.00 Веднъж месечно Да 
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Параметър Единица ИЕО, съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

 Съответствие 

mg/l 30 13.30 Веднъж месечно Да 

mg/l 30 8.70 Веднъж месечно Да 

 
 

 
 

Fe 

mg/l 3.5 <0.005 Веднъж месечно  Да 

mg/l 3.5 0.032 Веднъж месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 3.5 0.019 Веднъж месечно Да 

mg/l 3.5 0.0072 Веднъж месечно Да 

mg/l 3.5 0.0085 Веднъж месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Веднъж месечно Да 

mg/l 3.5 0.011 Веднъж месечно Да 

mg/l 3.5 0.099 Веднъж месечно Да 

mg/l 3.5 0.0053 Веднъж месечно Да 

Ni 

mg/l   0.3 <0.005  Веднъж месечно Да 

mg/l   0.3 <0.005  Веднъж месечно Да 

mg/l   0.3 0.035  Веднъж месечно Да 

mg/l   0.3 <0.005  Веднъж месечно Да 

mg/l   0.3 <0.005  Веднъж месечно Да 

mg/l   0.3 <0.005  Веднъж месечно Да 

mg/l   0.3 0.0067  Веднъж месечно Да 

mg/l   0.3 0.0203  Веднъж месечно Да 

mg/l   0.3 0.0203  Веднъж месечно Да 

mg/l   0.3 <0.005  Веднъж месечно Да 

mg/l   0.3 0.0052  Веднъж месечно Да 

mg/l   0.3 0.0103  Веднъж месечно Да 

Sb 

mg/l  0.029 Веднъж месечно  

mg/l  0.013 Веднъж месечно  

mg/l  0.118 Веднъж месечно  

mg/l  0.036 Веднъж месечно  

mg/l  0.027 Веднъж месечно  

mg/l  0.071 Веднъж месечно  

mg/l  0.035 Веднъж месечно  

mg/l  0.112 Веднъж месечно  

mg/l  0.012 Веднъж месечно  

mg/l  0.005 Веднъж месечно  

mg/l  0.007 Веднъж месечно  

mg/l  

 

0.080 Веднъж месечно  

 

Sn 

mg/l  <0.005 Веднъж месечно  

mg/l  <0.005 Веднъж месечно  

mg/l  <0.005 Веднъж месечно  

mg/l  <0.005 Веднъж месечно  

mg/l  <0.005 Веднъж месечно  

mg/l  <0.005 Веднъж месечно  

mg/l  <0.005 Веднъж месечно  

mg/l  <0.005 Веднъж месечно  

mg/l  <0.005 Веднъж месечно  

mg/l  <0.005 Веднъж месечно  
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Параметър Единица ИЕО, съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

 Съответствие 

 
mg/l  <0.005 Веднъж месечно  

mg/l  <0.005 Веднъж месечно  

SO4
2- 

mg/l  1390 Веднъж месечно  

mg/l  1440 Веднъж месечно  

mg/l  1990 Веднъж месечно  

mg/l  1400 Веднъж месечно  

mg/l  2200 Веднъж месечно  

mg/l  2740 Веднъж месечно  

mg/l  2060 Веднъж месечно  

mg/l  230 Веднъж месечно  

mg/l  1760 Веднъж месечно  

mg/l  1555 Веднъж месечно  

mg/l  2160 Веднъж месечно  

mg/l  1945 Веднъж месечно  

mg/l  1390 Веднъж месечно  

Дебит на 

отпадъчните води  

m3/24h 

m3/h 

m3/y 

 

  3 600 (+ 700) 

  160 (+ 33) 

  1 355 000 

 

2 888 (+ 192) 

120 (+ 8) 

  1 011 656 
Непрекъснато 

Да 

Да 

Да  
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Таблица 3.2 Битово-фекални отпадъчни води (Промишлен канал след ПСБФВ към р. Пирдопска) 

Параметър Единица  ИЕО, съгласно КР  
Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

Неразтворени 

вещества  

mg/l 35 6.91 Веднъж месечно Да 

mg/l 35 4.49 Веднъж месечно Да 

mg/l 35 11.47 Веднъж месечно Да 

mg/l 35 5.03 Веднъж месечно Да 

mg/l 35 8.38 Веднъж месечно Да 

mg/l 35 9.00 Веднъж месечно Да 

mg/l 35 11.52 Веднъж месечно Да 

mg/l 35 6.11 Веднъж месечно Да 

mg/l 35 3.95 Веднъж месечно Да 

mg/l 35 5.69 Веднъж месечно Да 

mg/l 35 3.51 Веднъж месечно Да 

mg/l 35 9.65 Веднъж месечно Да 

БПК5 

mg/l 25 9.80 Веднъж месечно Да 

mg/l 25 6.90 Веднъж месечно Да 

mg/l 25 8.83 Веднъж месечно Да 

mg/l 25 5.70 Веднъж месечно Да 

mg/l 25 5.92 Веднъж месечно Да 

mg/l 25 5.93 Веднъж месечно Да 

mg/l 25 5.46 Веднъж месечно Да 

mg/l 25 4.70 Веднъж месечно Да 

mg/l 25 6.88 Веднъж месечно Да 

mg/l 25 1.07 Веднъж месечно Да 

mg/l 25 0.83 Веднъж месечно Да 

mg/l 25 1.00 Веднъж месечно Да 

ХПК 

mg/l 125 32.50 Веднъж месечно Да 

mg/l 125 21.33 Веднъж месечно Да 

mg/l 125 18.33 Веднъж месечно Да 

mg/l 125 11.33 Веднъж месечно Да 

mg/l 125 16.50 Веднъж месечно Да 

mg/l 125 22.00 Веднъж месечно Да 

mg/l 125 14.00 Веднъж месечно Да 

mg/l 125 21.33 Веднъж месечно Да 

mg/l 125 25.50 Веднъж месечно Да 

mg/l 125 13.40 Веднъж месечно Да 

mg/l 125 6.30 Веднъж месечно Да 

mg/l 125 13.50 Веднъж месечно Да 

Дебит на 

отпадъчните води  

m3/24h 

m3/h 

m3/y 

700 (+ 3 600) 

33 (+ 160) 

1 355 000 

192 (+2 888) 

8 (+120) 

70 392 

 

 

Непрекъснато 

Да 

Да 

Да 
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Таблица 3.3 Дъждовно-дренажни отпадъчни води – Западен клон (към открит канал /силно 
модифицирано водно тяло/ Санър дере и река Златишка)  

Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

As 

mg/l 0.05 0.014 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.007 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.017 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.008 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.006 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.008 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.017 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.009 Два пъти месечно Да 

mg/l 

 

0.05 0.010 Два пъти месечно Да 

Cd 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 

 

 

 

 

0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

 

 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.0043 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

Cu 

mg/l 0.25 0.070 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.038 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.014 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.031 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.042 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.067 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.029 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.063 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.037 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.070 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.012 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.022 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.078 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.230 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.210 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.071 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.066 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.051 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.120 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.023 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.106 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.027 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.054 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.034 Два пъти месечно Да 

Hg 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 

 

<0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

Pb 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

Zn 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 0.019 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 0.008 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 0.011 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 0.017 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 0.029 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 0.0079 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

pH 

 6 - 9 7.40 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.17 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.46 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.04 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 6.92 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 6.74 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 6.81 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 6.85 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 6.96 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.42 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 6.73 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.06 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.29 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.24 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.48 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.98 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.29 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.47 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.55 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.88 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.95 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.71 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.97 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.05 Два пъти месечно Да 

Неразтворени 

вещества 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 2.9 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 2.1 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 3.2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 3.12 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 2.8 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 3.44 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 4.5 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 2.8 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 2.48 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 50 2.7 Два пъти месечно Да 
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

Fe 

mg/l 3.5 0.010 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.007 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.044 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.018 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.022 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.022 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.024 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.032 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.040 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.041 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.155 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.181 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.040 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.148 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.107 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.082 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.060 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.051 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.071 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.189 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.055 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.032 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.033 Два пъти месечно Да 

Нефтопродукти 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.027 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.021 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.07 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.035 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.039 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.028 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

Ni 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 0.012 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

Sb 

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  0.004 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

Sn 

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

SO4
2- 

mg/l  36 Два пъти месечно  

mg/l  50 Два пъти месечно  

mg/l  56 Два пъти месечно  

mg/l  42 Два пъти месечно  

mg/l  99 Два пъти месечно  

mg/l  45 Два пъти месечно  

mg/l  44 Два пъти месечно  

mg/l  43 Два пъти месечно  

mg/l  34 Два пъти месечно  

mg/l  37 Два пъти месечно  

mg/l  30 Два пъти месечно  

mg/l  15 Два пъти месечно  

mg/l  60 Два пъти месечно  

mg/l  55 Два пъти месечно  

mg/l  30 Два пъти месечно  

mg/l  32 Два пъти месечно  

mg/l  48 Два пъти месечно  

mg/l  43 Два пъти месечно  

mg/l  152 Два пъти месечно  

mg/l  51 Два пъти месечно  

mg/l  27 Два пъти месечно  

mg/l  57 Два пъти месечно  

mg/l  50 Два пъти месечно  

mg/l  76 Два пъти месечно  
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

Дебит на 

отпадъчните 

води  

m3/24h 

m3/h 

m3/y 

7 008 

292 

2 557 920 

716 

30 

262 003 

 

Непрекъснато 

Да 

Да 

Да 
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Таблица 3.4 Дъждовно-дренажни отпадъчни води (ПСОВ от ДДК към открит канал /силно модифицирано 
водно тяло/ Кисело дере и река Пирдопска) 

Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

As 

mg/l 0.05 0.009 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.009 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.0056 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.0058 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.0055 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.0059 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 0.011 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.005 Два пъти месечно Да 

Cd 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.05 <0.002 Два пъти месечно Да 

Cu 

mg/l 0.25 0.013 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.023 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.006 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.013 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.007 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.011 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.020 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.012 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.010 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.010 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.014 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.023 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.014 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.007 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.008 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.25 0.005 Два пъти месечно Да 

Hg 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.01 <0.0001 Два пъти месечно Да 

Pb 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

Zn 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 1.0 <0.005 Два пъти месечно Да 

pH 

 6 - 9 7.37 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.17 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 6.88 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.76 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.42 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.79 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.09 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.39 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.24 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.58 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.04 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.08 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.21 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.61 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.27 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.38 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.36 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.48 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.84 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.47 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.06 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.65 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 8.82 Два пъти месечно Да 

 6 – 9 7.90 Два пъти месечно Да 

Неразтворени 

вещества 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

mg/l 15 <2 Два пъти месечно Да 

Fe 

mg/l 3.5 0.006 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.010 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.006 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.060 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.006 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.006 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.011 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.012 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.009 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.008 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.039 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.008 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.006 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.008 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.026 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 3.5 0.035 Два пъти месечно Да 

Нефтопродукти 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.034 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.039 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.029 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.037 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.08 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.026 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 0.031 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.3 <0.02 Два пъти месечно Да 

Ni 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 0.008 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 0.010 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

mg/l 0.15 <0.005 Два пъти месечно Да 

Sb 

mg/l  0.0031 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  0.0024 Два пъти месечно  

mg/l  0.0023 Два пъти месечно  

mg/l  0.0020 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  0.0040 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

mg/l  <0.002 Два пъти месечно  

Sn 

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

mg/l  <0.005 Два пъти месечно  

SO4
2- 

mg/l  107 Два пъти месечно  

mg/l  344 Два пъти месечно  

mg/l  101 Два пъти месечно  

mg/l  104 Два пъти месечно  

mg/l  126 Два пъти месечно  

mg/l  170 Два пъти месечно  

mg/l  130 Два пъти месечно  

mg/l  155 Два пъти месечно  

mg/l  150 Два пъти месечно  

mg/l  140 Два пъти месечно  

mg/l  155 Два пъти месечно  

mg/l  131 Два пъти месечно  

mg/l  145 Два пъти месечно  

mg/l  165 Два пъти месечно  

mg/l  140 Два пъти месечно  

mg/l  161 Два пъти месечно  

mg/l  94 Два пъти месечно  

mg/l  112 Два пъти месечно  

mg/l  85 Два пъти месечно  

mg/l  117 Два пъти месечно  

mg/l  112 Два пъти месечно  

mg/l  101 Два пъти месечно  
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Параметър Единица  
ИЕО, съгласно 

КР  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  
Съответствие  

mg/l  108 Два пъти месечно  

mg/l  145 Два пъти месечно  

Дебит на 

отпадъчните 

води  

m3/24h 

m3/h 

m3/y 

6 000 

250 

2 190 000 

 

 

 

 5 001 

 208 

 1 808 380 

 

Непрекъснато Да 

Да 

Да 

Няма регистрирани превишения на ИЕО за изпусканите отпадъчни води.  
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Таблица 4. Образуване, предварително съхранение и транспортиране на отпадъци през 2020г.  

Таблица 4.1  Производствени отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество, [t] 
Предварително 
съхраняване на 

площадката 

Транспортиране - 
собствен 

транспорт/ външна 
фирма 

Съответствие Разрешено за 

съхраняване 
по КР 

Реално 
образувано 

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 

черни метали 

12 01 01 7 0.10 Д1 
НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 

ЕООД 

Да 

Излезли от 

употреба 
гуми 

16 01 03 20 4.25 Д1 

НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 
ЕООД 

Да 

Дървесен 

материал 
17 02 01 20 0 Д1 

НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 
ЕООД 

Да 

Стъкло 17 02 02 40 3.85 Д1 - Да 

Пластмаса 
(PVC-

подложки от 

вани и 
кантове от 

титанови 
матрици) 

17 02 03 50 58.28 Д1 

НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 
ЕООД 

Не 

Асфалтови 
смеси, 

съдържащи 
други 

вещества, 

различни от 
упоменатите 

в 17 03 01 

17 03 02 450 0.00 Д12 - Да 

Мед, бронз, 

месинг 
17 04 01 2 0.00 Д2 - Да 

Алуминий 
(алуминиев 

скрап) 

17 04 02 

 
30 7.10 Д1 

НОРД 
ФЕРОИНДЪСТРИ 

ЕООД 

Да 

Желязо и 

стомана 
17 04 05 4 600 1749.950 Д1 

НОРД 
ФЕРОИНДЪСТРИ 

ЕООД 

Да 

Кабели, 
различни от 

упоменатите 
в 17 04 10 

17 04 11 40 11.70 Д1 

НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 
ЕООД 

Да 

Изолационни 
материали, 

различни от 
упоменатите 

в 17 06 01 и 
17 06 03 

17 06 04 200 42.80 Д1 ЕКОМАКС ООД Да 

Утайки от 

пречистване 
на отпадъчни 

води от 
населени 

места (от 
ПСБФОВ) 

19 08 05 65 0 - - Да 

Наситени или 19 09 05 10 0 Д3 - Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество, [t] 
Предварително 
съхраняване на 

площадката 

Транспортиране - 
собствен 

транспорт/ външна 
фирма 

Съответствие Разрешено за 

съхраняване 
по КР 

Реално 
образувано 

отработени 
йоннообменн

и смоли 

Отпадъци от 
желязо и 

стомана 

19 10 01 5 000 0 Д1 - Да 

Отпадъци от 
цветни 

метали 
(алуминий) 

19 10 02 25 0 Д1 - Да 

Отпадъци от 

цветни 
метали 

(олово) 

19 10 02 165 39.86 Д1 
НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 

ЕООД 

Да 

Пластмаса и 
каучук 

(стъклопласт) 

19 12 04 

 
100 135.90 Д1 

НОРД 
ФЕРОИНДЪСТРИ 

ЕООД 

Не 

Пластмаса и 

каучук 
(гумено-

транспортни 
ленти, 

каучукови 
отпадъци, 
репанол) 

19 12 04 100 102.62 Д1 

НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 
ЕООД 

Не 

Хартия и 
картон 

20 01 01 15 0 Д3 
НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 

ЕООД 

Да 

 

Облекла 20 01 10 1 0 Д3 - Да 

Пластмаси 20 01 39 100 7.4 Д1 
НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 

ЕООД 

Да 

Шлака от 
първично 

пирометалур-
гично 

производство 
на анодна 

мед (фаялит) 

10 06 01 800 000 785 046,620 Д7 

66 219,630 t са 

предадени на: 

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ 
АД 

ХОЛСИМ 
БЪЛГАРИЯ АД 

ТИТАН ЗЛАТНА 
ПАНЕГА ЦИМЕНТ 

АД 

 

СОРИКО 

ПРОЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ 

 

 

Да 

Отпадъци от 
растителни 

тъкани 

02 01 03 150 1.8 Д18 - Да 

Хартиени и 

картонени 
опаковки 

15 01 01 35 14.5 Д5 

НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 
ЕООД 

Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество, [t] 
Предварително 
съхраняване на 

площадката 

Транспортиране - 
собствен 

транспорт/ външна 
фирма 

Съответствие Разрешено за 

съхраняване 
по КР 

Реално 
образувано 

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 80 3.74 Д5 
НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 

ЕООД 

Да 

Опаковки от 
дървесни 

материали 

15 01 03 100 139.31 Д1 
НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 

ЕООД 

Не 

Метални 

опаковки 
15 01 04 25 13.9 Д1 

НОРД 
ФЕРОИНДЪСТРИ 

ЕООД 

Да 

 

Забележка: През календарната 2020г. са образувани общо 787 383.68 t t производствени отпадъци, т.е. с 24 

046,32 t или близо 3 % по-малко от допустимото (811 430.00 t). Единствено при отпадци  с код 17 02 03, 19 12 04 
(стъклопласт), 19 12 04 (гумено-транспортни ленти, каучукови отпадъци, репанол) и 15 01 03, образуваното 

количество не съответства с определеното в Условие 11.3.1 на КР разрешено за съхранение годишно количество. 
При това, по-голямата част образувано количество от този отпадък е предадено на лицензирана фирма за по -

нататъшно управление, като в края на годината на площадката за съхранение са останали с ъответно 0,12 t, 4 ,38  
t, 3.70 t и 1,22 t. 

Таблица 4.2  Опасни отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество, [t] Предва-
рително 

съхраняване 
на площад-

ката 

Транспортиране-
собствен 

транспорт/външна 
фирма 

Съответствие 
Разрешено 

за 
съхраняване 

по КР 

Реално 
образувано 

Други 
отпадъци, 

съдържащи 
опасни 

вещества 
(амортизирани 

стоманобетонн
и електролитни 

вани) 

11 02 07* 350 0.00 Д1 - Да 

Други 
отпадъци, 

съдържащи 

опасни 
вещества 

(амортизирани 
полимер-

бетонни 
електролитни 

вани от 
рафинерия 

работеща с 
постоянен 

катод) 

11 02 07* 140 18 Д1 - Да 

Прах от 

отпадъчни 
газове 

(конверторни 
прахове) 

10 06 03* 1 400 0.00 - - Да 

Твърди 
отпадъци от 

пречистване на 
газове 

(рашингови 

10 06 06* 400 0 Д1 - Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество, [t] Предва-
рително 

съхраняване 
на площад-

ката 

Транспортиране-
собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 
Разрешено 

за 
съхраняване 

по КР 

Реално 
образувано 

пръстени) 

Отработени 
катализатори 
съдържащи 

опасни 
преходни 

метали (4) или 
опасни 

съединения на 
преходните 

метали 
(ванадиево-

цезиев 
катализатор) 

16 08 02* 100 48 Д5 - Да 

Утайки от 
пречистване на 

отпадъчни 

води на 
мястото на 

образуване, 
съдържащи 

опасни 
вещества (гипс 

от 1-во стъпало 
на 

пречистване) 

06 05 02* 25 000 32 660 - - Не 

Утайки и 
филтърен кек 

от пречистване 

на газове (от 
скрубер след 

филтърпреса) 

10 06 07* 25 000 12 870 - - Да 

Други 
хидравлични 

масла 
13 01 13* 6 0 Д8 - Да 

Други моторни, 
смазочни и 

масла за зъбни 
предавки 

13 02 08* 10 0 Д8 - Да 

Други 
изолационни и 

топлопредаващ
и масла 

13 03 10* 10 0 Д8 - Да 

Утайки от 
маслоуловител

ни шахти 

(колектори) 

13 05 03* 26 23.30 - РЕМСИ-Е ЕООД Да 

Абсорбенти, 
филтърни 
материали 

(включително 
маслени 

филтри, 
неупоменати 

другаде), 
кърпи за 

изтриване и 
предпазни 

15 02 02* 30 23.3 Д3 

Анес 96 

Екомакс ООД 

 

Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество, [t] Предва-
рително 

съхраняване 
на площад-

ката 

Транспортиране-
собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 
Разрешено 

за 
съхраняване 

по КР 

Реално 
образувано 

облекла, 
замърсени с 

опасни 
вещества 

(филтърни 
платна) 

Излязло от 
употреба 

оборудване, 
съдържащо 

опасни 
компоненти 

(3), различно 
от упоменатото 
в кодове от 16 

02 09 до 16 02 
12 

16 02 13* 

 
6 3.9 Д1 Анес 96 Да 

Опасни 
компоненти, 

отстранени от 
излязло от 

употреба 
оборудване 

(електродвига-
тели) 

16 02 15* 16 22.35 Д1 

НОРД 

ФЕРОИНДЪСТРИ 
ЕООД  

Не 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 
16 06 01* 7 1,23 Д3 

НОРД 
ФЕРОИНДЪСТРИ 

ЕООД 
Да 

Ni-Cd батерии 16 06 02* 0.1 0 Д3 - Да 

Други 
облицовъчни и 

огнеупорни 
материали от 

металургични 
процеси, 

съдържащи 
опасни 

вещества 
(хроммагнезит

ни, шамотни 
тухли) 

16 11 03* 2 500 340 Д20 - Да 

Облицовъчни и 
огнеупорни 

материали от 
неметалургичн

и процеси, 

съдържащи 
опасни 

вещества 
(киселинноусто

йчиви тухли) 

16 11 05* 820 10 Д20 - Да 

Изкопани 
земни маси, 
съдържащи 

опасни 
вещества 

(замърсени 
почви) 

17 05 05* 14 500 0 Д1 - Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество, [t] Предва-
рително 

съхраняване 
на площад-

ката 

Транспортиране-
собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 
Разрешено 

за 
съхраняване 

по КР 

Реално 
образувано 

Изолационни 
материали, 
съдържащи 

азбест 

17 06 01* 160 0 Д1 - Да 

Други 
изолационни 
материали, 

състоящи се от 
или 

съдържащи 
опасни 

вещества 

17 06 03* 

 
150 0 Д1 - Да 

Утайки от 
физико-
химично 

обработване 
съдържащи 

опасни 
вещества 

(токсични 
технологични 

отпадъци) 

19 02 05* 780 350 Д11 - Да 

Утайки, 
съдържащи 

опасни вещества 
от пречистване 

на пром. 
отпадъчни води 

(сух кек от 
второ и трето 

стъпало на 
пречистване в 

ПС) 

19 08 13* 32 850 28 793 Д11/Д9 - Да 

Дървесни 
материали, 
съдържащи 

опасни 
вещества 

19 12 06* 

 
20 18.9 Д1 - Да 

Флуоресцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи 

живак 

20 01 21* 1 0.15 Д3 
ПРОМИШЛЕНИ 
СИСТЕМИ ООД 

Да 

Лабораторни 
химични 

вещества и 

смеси с висока 
степен на 

чистота, 
състоящи се от 

или 
съдържащи 

опасни 
вещества с 

висока степен 
на чистота 

16 05 06* 2 0.080 Д16 АНЕС 96 ООД Да 

Опаковки, 
съдържащи 

15 01 10* 20 97.68 Д1 ЕКОМАКС ООД Не 
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Отпадък Код 

Годишно количество, [t] Предва-
рително 

съхраняване 
на площад-

ката 

Транспортиране-
собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 
Разрешено 

за 
съхраняване 

по КР 

Реално 
образувано 

остатъци от 
опасни 

вещества или 
замърсени с 

опасни 
вещества 

Нехлорирани 
изолационни и 

топлопредаващ
и масла на 

минерална 
основа 

13 03 07* 10 70.42 Д8 
ПРОМИШЛЕНИ 
СИСТЕМИ ООД 

Не 

Нехлорирани 
моторни, 

смазочни и 

масла за зъбни 
предавки на 

минерална 
основа 

13 02 05* 10 4.52 Д8 
ПРОМИШЛЕНИ 
СИСТЕМИ ООД 

Да 

Нехлорирани 
хидравлични 

масла на 
минерална 

основа 

13 01 10* 10 0 Д8 
ПРОМИШЛЕНИ 
СИСТЕМИ ООД 

Да 

Отработени 
восъци и 
смазки 

12 01 12* 10 4.82 Д8 
ЕТ ПРОМИШЛЕНИ 
СИСТЕМИ – ПЕТЪР 

ХРИСТОВ 
Да 

Забележка: През календарната 2020г. са образувани общо 75 360.01 t опасни отпадъци, т.е. с 28 983.99 t  или с  

близо 28 % по-малко от допустимото (104 344 t). Единствено при отпадъци с кодове 06 05 02*, 16 02 15* и 15 01 
10* и 13 03 07* образуваните количества не съответстват с определените в Условие 11.3.1 на КР разрешени за 

съхранение годишни количества. При това, по-голямата част образувано количество от този отпадък е предадено 
на лицензирана фирма за по-нататъшно управление, като в края на годината на площадката за съхранение са 

останали съответно 6.44 t (за отпадък с код 16 02 15*) и 3.01 t (за отпадък с код 15 01 10*). 

Таблица 4.3  Строителни отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество, [t] 
Предварително 
съхраняване на 

площадката 

Транспортиране 

собствен 
транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 
Разрешено 

за съхранение 

по КР 

Реално 
образувано 

Бетон 17 01 01 6 500 980 Д12 - Да 

Тухли 17 01 02 4 000 60 Д12 - Да 

Керемиди, 

плочки, 
фаянсови и 

керамични 
изделия 

17 01 03 2 0 Д12 - Да 
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Таблица 4.4  Битови отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество, [t] 

Предварително 
съхраняване на 

площадката 

Транспортиране 
собствен 

транспорт/ 
външна фирма 

Съответствие 
Разрешено 

за 

съхранение 
по КР 

Реално 
образувано 

Смесени 

битови 
отпадъци 

20 03 01 350 161.64 - 

СИМАЧЕК 
ФАСИЛИТИ 

СЪРВИСИЗ БГ 
ЕООД 

Да 

 

ЛЕГЕНДА:  
Д1 – Площадка за твърди отпадъци подлежащи на рециклиране; 

Д2 – Покрит склад за оборотни отпадъци; 

Д3 – Покрит склад за отпадъчни материали; 

Д5 – Покрит склад за временно съхраняване на опасни отпадъци; 

Д7 – Депо за фаялитов отпадък; 

Д8 – Покрит склад за временно съхраняване на отработени масла; 

Д9 – Депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове; 

Д11 – Депо за калциево-арсенатни шламове (сух кек); 

Д12 – Площадка за временно съхраняване на чисти бетони; 

Д16 – Помещение за предварително съхраняване на отпадъчни лабораторни химични вещества;  

Д18 – Открита площадка за предварително съхраняване на растителни отпадъци; 

Д20 - Открита площадка за предварително съхраняване на огнеупорни и киселинноустойчиви тухли. 

 
Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на територията на Дружеството през 

2020г. 
 

Таблица 5.1  Производствени отпадъци 

Отпадък Код 

Оползотворя-
ване на 

площадката 

Обезвреж -
дане на 

площадката 

Име на външната фирма 
извършваща операцията 

по оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съот-

ветствие 

Шлака от първично 
пирометалургично 

производство на анодна 
мед (фаялит) 

10 06 01 - 

Условие 
11.6.3. 

(D5) 

726 444,570 t 

- 

 
Да 

Таблица 5.2  Опасни отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотворя-

ване на 

площадката 

Обезвреж -
дане на 

площадката 

Име на външната фирма 
извършваща операцията 

по оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съот- 

ветст 

вие 

Отработени катализатори 
съдържащи опасни 

преходни метали (4) или 

опасни съединения на 
преходните метали 

(ванадиево-цезиев 
катализатор) 

16 08 02* 

Условие 
11.5.5.2. 

(R5) 

99 т. 

- - Да 

Утайки от пречистване на 
отпадъчни води на 

мястото на образуване, 

06 05 02* 
Условие 

11.5.9. 
- - Не 
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Отпадък Код 
Оползотворя-

ване на 
площадката 

Обезвреж -
дане на 

площадката 

Име на външната фирма 
извършваща операцията 

по оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съот- 

ветст 

вие 

съдържащи опасни 

вещества (гипс от 1-во 
стъпало на пречистван) 

(R5) 

35 496 t 

Утайки и филтърен кек от 

пречистване на газове 
(от скрубер след 

филтърпреса 

10 06 07* 

Условие 

11.5.9. 

(R5) 

10 637 t 

- - Да 

Утайки, съдържащи 
опасни вещества от други 

видове пречистване на 
промишлени отпадъчни 

води (сух кек от второ и 
трето стъпало на 

пречистване в ПС) 

19 08 13* - 

Условие 
11.6.5. 

(D5) 

28 793 t 

- Да 

Дървесни материали, 

съдържащи опасни 
вещества 

19 12 06* 

 

Условие 
11.5.6.  

(R1) 

0 t 

- - Да 

Утайки от физико-

химично обработване 
19 02 05*  

Условие 
11.5.6.  

D(5) 

350 t 

 Да 

Амортизирани полимер-

бетонни вани от 
рафинерия работеща с 

постоянен катод 

11 02 07*  

Условие 

11.5.6.  

D(5) 

12 t 

 Да 

Твърди отпадъци от 

пречистване на газове 
(рашингови пръстени) 

10 06 06* 

Условие 
11.5.5.7 

(R5) 

30 t 
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Таблица 6. Мониторинг на шумови емисии през 2020г. 

Съгласно Условие 12.2.1 на актуалното КР, измерване на общата звукова мощност и еквивалентните нива на шум 

в определени точки по границата на площадката и в местата на въздействие трябва да се извършва не по -малко 
от един път в рамките на две последователни календарни години. Последните измервания са проведени през 

2019г., като са планирани нови за настоящата 2021г.  
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Таблица 7. Мониторинг на подземните води през 2020г. 
 

Пиезометри, в които концентрациите на отделните анализирани показатели превишават стойностите на 
стандартите за качество на подземните води в повече от две сесии: 

Пиезометър Анализирани елементи 

нов код стар код Fe As Hg Se Cd Cr Pb Zn Mn SO4 Cu Ni Нефтопродукти 

PE1 DS111              

PE4 PEA15              

PE5 PZ1              

PE6 PZ2              

PE7 PEC31              

PE8 PEC32              

PE9 PEB17              

PE11 PEC42’              

PE12 PEC42              

PE13 PEC41              

PE14 PEC40              

PE15 PEC38              

PE16 PED47              

PE17 PED48              

PE18 PED50              

PE19 PEC44              

PE20 PEB24              

PE21 PED53              

PE22 PED56              

PE23 PED55A              

PE24 PED58              

PE25 PED60              

PE26 PL7A              

PE27 PED57              

PE28 PED66              

PE29 PED63              

PE30 PED64              

PE31 PEE68              

PE32 PEE72              

PE33 PEE74              

PE34 PEB28              

PE35 PEB27              

PE36 PEG109              

PE37 PEE101              

PE38 PEE100              

PE39 PEG107              

PE40 PEG105              

PE41 PEG103              

PE42 PEE67              



„Аурубис България” АД, ГДОС 2020   

стр. 96 

Пиезометър Анализирани елементи 

нов код стар код Fe As Hg Se Cd Cr Pb Zn Mn SO4 Cu Ni Нефтопродукти 

PE43 PEE81              

PE45 PEE99              

PE46 PEE94              

PE48 PEE96              

PE49 PEE93              

PE51 PEG106              

PE53 PEE88              

PE54 PEE87              

PE55 PEE86              

PE56 PEE83              

PE58 PEE79              

PE59 PEE77              

PE60 PEG104              

PE61 PEE69              

PE62 PEE102              

PE63 PEA1              

PE64 PEB20              

PE65 PEB25              

PE66 PEB26              

PE67 PEB29              

PE68 нов              

PE69 нов              

PE70 нов              

PE71 нов              

PE72 нов              

PE73 нов              

PE74 нов              

PE75 нов              

PE76 нов              

PE77 нов              

PE78 нов              

 

 
Бавното във времето подобряване на химичното състояние на подземните води (виж също Приложение  №2),  се 

обяснява с: 

 реализираната програма за минали екологични щети, свързани с дейността на Дружеството до средата 
на 2003г., т.е. преди изпълнението на предвидените в приватизационния договор (от края  на 1997г.)  
мерки за тяхното ограничаване; 

 реализираните през годините инвестиционни проекти на територията на Дружеството; 

 естествените процеси на десорбция на замърсителите от миналите екологични щети.  

Положителна роля за намаляване  на рисковете от замърсяване на подземните води оказва и новоизградената 
ПСОВ от ДДК, т.к. в рамките на проекта са подменени старите бетонови елементи от амортизираните  локални 

клонове (на ДДК) с нови водоплътни полиетиленови такива.  
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Таблица 8. Мониторинг на почвите през 2020г. 

Таблицата по-долу показва съдържанието на тежки метали, арсен и нефтопродукти в постоянните пунктове за 

мониторинг на почвите на производствената площадка на “Аурубис България” АД, както и оценка на 
съответствие на концентрациите на вредни вещества в почвите с базовото състояние, максимално допустимите  

концентрации (МДК) и интервенционните концентрации (ИК).  

Показатели Пробовземна 
точка 

Единица Базово 
състояние 
2006г. 

Резултати 
2020г. 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие с 
базовото състояние, 
МДК и ИК 

Р4 - Брезов масив (до стария комин) 

рH 
0-20/20/см  4.75 4.93 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см  4.91 5.01 Веднъж годишно Да/Да/Да 

As 
0-20/20/см mg/kg 30 7.5 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 8 5.6 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Cu 
0-20/20/см mg/kg 1136.1 273 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 181.8 93 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Cd 
0-20/20/см mg/kg 0.4 1.70 Веднъж годишно Не/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg <0.3 0.87 Веднъж годишно Не/Да/Да 

Zn 
0-20/20/см mg/kg 104.4 70 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 74.3 53 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Fe 
0-20/20/см % 5.341 3.48 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см % 2.045 3.44 Веднъж годишно Не/Да/Да 

Pb 
0-20/20/см mg/kg 84 33 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 19 15.3 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Se 
0-20/20/см mg/kg 

Няма анализ 
3.9 Веднъж годишно Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 3.2 Веднъж годишно Да/Да 

Нефто-
продукти 

0-20/20/см mg/kg 19.17 8.1 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 13.67 8.5 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Р6 - Озеленена площ (зад административната сграда, до паметника) 

рH 
0-20/20/см  6.51 6.3 Веднъж годишно Не/Да/Да 

40-50/10/см  6.30 6.6 Веднъж годишно Да/Да/Да 

As 
0-20/20/см mg/kg 21 2.0 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 20 9.6 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Cu 
0-20/20/см mg/kg 236.5 76 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 352.8 214 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Cd 
0-20/20/см mg/kg <0.3 1.29 Веднъж годишно Не/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg <0.3 1.51 Веднъж годишно Не/Да/Да 

Zn 
0-20/20/см mg/kg 82.3 54 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 127.5 70 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Fe 
0-20/20/см % 2.561 4.61 Веднъж годишно Не/Да/Да 

40-50/10/см % 2.593 4.22 Веднъж годишно Не/Да/Да 

Pb 
0-20/20/см mg/kg 38 5.7 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 47 27.3 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Se 
0-20/20/см mg/kg   няма анализ 2.9 Веднъж годишно Да/Да 

40-50/10/см mg/kg   няма анализ 3.7 Веднъж годишно Да/Да 

Нефто-
продукти 

0-20/20/см mg/kg 7.88 11.3 Веднъж годишно Не/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 9.35 11.9 Веднъж годишно Не/Да/Да 
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Показатели Пробовземна 
точка 

Единица Базово 
състояние 
2006г. 

Резултати 
2020г. 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие с 
базовото състояние, 
МДК и ИК 

Р8 - Тревно покритие (източно от Щабелен шихтарник) 

рH 
0-20/20/см  4.90 6.7 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см  6.94 6.6 Веднъж годишно Не/Да/Да 

As 
0-20/20/см mg/kg 28 10 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 36 14 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Cu 
0-20/20/см mg/kg 709.7 489 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 1018.4 616 Веднъж годишно Да/Не/Да 

Cd 
0-20/20/см mg/kg <0.3 1.76 Веднъж годишно Не/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg <0.3 2.17 Веднъж годишно Не/Да/Да 

Zn 
0-20/20/см mg/kg 102.9 89 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 259.4 99 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Fe 
0-20/20/см % 2.833 3.80 Веднъж годишно Не/Да/Да 

40-50/10/см % 2.559 4.43 Веднъж годишно Не/Да/Да 

Pb 
0-20/20/см mg/kg 47 28.8 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 99 40.8 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Se 
0-20/20/см mg/kg   няма анализ 2.9 Веднъж годишно Да/Да 

40-50/10/см mg/kg   няма анализ 3.7 Веднъж годишно Да/Да 

Нефто-
продукти 

0-20/20/см mg/kg 24.41 20.1 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 59.39 11.4 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Показатели 
Пробовземна 
точка 

Единица 
Базово 
състояние 
2006г. за P9 

Резултати 
2020г. за  
P9 (нов) 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие с 
базовото състояние, 
МДК и ИК 

Р9 (нов) - Тревно покритие (Хвостохранилище)  

рH 
0-20/20/см  7.56 6.7 Веднъж годишно Не/Да/Да 

40-50/10/см  6.98 6.7 Веднъж годишно Не/Да/Да 

As 
0-20/20/см mg/kg 83 41 Веднъж годишно Да/Не/Да 

40-50/10/см mg/kg 31 27 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Cu 
0-20/20/см mg/kg 3690.9 454 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 814.7 402 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Cd 
0-20/20/см mg/kg 0.3 0.71 Веднъж годишно Не/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg <0.3 0.91 Веднъж годишно Не/Да/Да 

Zn 
0-20/20/см mg/kg 115.5 39 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 140.8 44 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Fe 
0-20/20/см % 2.985 2.37 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см % 2.615 2.71 Веднъж годишно Не/Да/Да 

Pb 
0-20/20/см mg/kg 152 73.6 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 44 27.1 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Se 
0-20/20/см mg/kg   няма анализ 1.5 Веднъж годишно Да/Да 

40-50/10/см mg/kg   няма анализ 1.4 Веднъж годишно Да/Да 

Нефто-
продукти 

0-20/20/см mg/kg 54.74 7.6 Веднъж годишно Да/Да/Да 

40-50/10/см mg/kg 28.19 4.9 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Фононови концентрации при рН>6: Cu-34; Fe-5.5; Cr-65; Ni-46; Zn-88; Cd-0.4; Pb-26; As-10 
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Показатели Пробовземна 
точка 

Единица Базово 
състояние 
2006г. 

Резултати 
2020г. 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие с 
базовото състояние, 
МДК и ИК 

МДК: Cu-500; Cr-300; Ni-250; Zn-600; Cd-10; Pb-500; As-40; нефтопродукти-300 

ИК: Cu-1000; Cr-600; Ni-700; Zn-1500; Cd-40; Pb-1000; As-120; нефтопродукти-500 

 

През 2020г. в нито един пункт не са регистрирани стойности над интервенционните концентрации (ИК),  в кл.  на 
тези за критичните показатели (Cu и As). За сравнение, през 2006г. са регистрирани общо 3 превишения на ИК 

само за Cu. 

Единствените констатирани превишения (общо 2 броя), са на максимално допустимите концентрации  (МДК) на 

мед (1 брой) и на арсен (1 брой),  и са в резултат на акумулирани исторически замърсявания на площадката (а,  
не на текущата дейност на Дружеството), т.к.: 

-  концентрацията (616 mg/kg) в подповърхностния почвен слой (40-50 cm) на пункт P8  е  с  40% 
по-ниска в сравнение с базовото състояние за пункт Р8 по показател Cu (1018.40 mg/kg през 

2006г. в подповърхностния слой 40-50 cm); 

-  концентрацията (41 mg/kg) в горния слой (0-20 cm) на пункт P9 (нов) е с 51% по-ниска в 

сравнение с базовото състояние за пункт Р9 по показател As (83 mg/kg през 2006г. в горния 
слой 0-20 cm). 

За сравнение, при определяне на базовото състояние на почвите на площадката на Дружеството през 2006г. , са 
регистрирани 3 превишения на ИК по показател мед, който е основния исторически замърсител, съответно в 

пунктове Р4 и Р9 (в повърхностния слой) и в пункт Р8 (в подповърхностния слой). През 2006г. са установени 
също така и 2 превишения над МДК по показател мед, съответно в пункт P8 (в повърхностния слой) и пункт P9 (в 

подповърхностния слой). 
Горепосоченото показва еднозначно, че текущата дейност на Дружеството, вкл. в периода 2006 -2020г., не е 

свързана със значимо допълнително замърсяване на почвите на промишлената площадка.  
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Таблица 9. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

предоставено КР 

За периода на докладване не са  регистрирани основателни оплаквания или възражения, свързани с  дейността 

на инсталациите, за които е предоставено КР. 
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Приложение №2 

1. Карта с пиезометрите за мониторинг на подземни води 
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2. Резултати от мониторинга на подземни води за 2020г.  

По-долу са представени по сесии резултатите от мониторинга на подземните води през 2020г. 
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84 85 86 84 85 86 84 85 86 84 85 86

PE43 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.01 1 0.00 0.00 0.00 250 457 534 482

PE45 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1 0.05 0.10 0.17 250 336 526 918

PE46 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 1 0.00 0.00 0.00 250 431 412 433

PE48 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 1 0.01 0.01 0.00 250 133 213 224

PE49 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.11 0.41 1 0.01 0.01 0.00 250 985 1093 1272

PE51 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 250 145 599 588

PE53 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.05 0.05 1 0.00 0.00 0.00 250 642 794 1120

PE54 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1 0.01 0.01 0.00 250 582 662 760

PE55 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.02 1 0.00 0.00 0.00 250 1300 1530 1584

PE56 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1 0.15 0.09 0.08 250 1390 1380 1700

PE58 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 0.25 0.12 1 0.01 0.01 0.01 250 129 419 459

PE59 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.32 0.46 0.27 1 0.00 0.00 0.00 250 841 999 1028

PE60 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 1.83 1.17 1 0.32 6.8 5.5 250 1166 2040 2540

PE61 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.25 0.48 0.35 1 0.01 0.00 0.01 250 792 716 934

PE62 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.16 0.13 0.09 1 0.31 0.29 0.23 250 490 408 445

PE63 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 250 57 60 59

PE64 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 250 27 0 23

PE65 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.14 0.19 0.11 1 1.21 0.43 0.37 250 482 447 542

PE66 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.04 1 0.42 0.36 0.32 250 243 218 237

PE67 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 1 0.00 0.00 0.00 250 89 94 108

PE68 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 250 10 18 9

PE69 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 250 6 16 11

PE70 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.04 0.03 1 0.00 0.00 0.00 250 124 116 104

PE71 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 2.20 0.48 0.3 1 0.00 0.00 0.00 250 443 80 65

PE72 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 250 44 44 46

PE73 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 250 120 115 117

PE74 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 250 121 98 162

PE75 0.01 0.00 0.01 0.02 1 0.00 250 132

PE76 0.01 0.00 0.01 0.01 1 0.00 250 329

PE77 0.01 0.00 0.01 0.01 1 0.00 250 127

PE78 0.01 0.00 0.01 0.00 1 0.00 250 54

Zn - mg/l

СК

SO4 - mg/l

Сесия Сесия Сесия СесияПиезометър СК

Pb - mg/l

СК

Se - mg/l

СК
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Маркираните стойности не съответстват на стандартите за качество  
 
Забележка: През 2020г. са изградени четири нови пункта за мониторинг на подземните води (РЕ75, PE76, PE77 и PE78) във връзка с изграждане на източната секция (клетка Б)  на 
разширението на депото за фаялитов отпадък. Първите водочерпения и анализи бяха проведени през месец ноември 2020г.  



„Аурубис България” АД, ГДОС 2020   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

стр. 110 

 

3. Тенденции в качеството на подземните води 

По-долу са представени тенденциите в средногодишните концентрации на замърсители в подземните води за периода от 2000 до 20 20г. 
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