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Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда /ГДОС/ 

 

„КЕРАМИКА ГРУП” ООД е оператор на Комплексно разрешително /КР/ 

№87/2005 г.  

„Керамика груп“ ООД е наемател на Керамичната фабрика в гр. Червен бряг, на 

основание сключен договор за наем от 28.08.2020 г., за което Дружеството е уведомило 

ИАОС с писмо с Вх.№КР-5537/02.09.2020 г. С писмо с Изх №КР-2300/28.09.2020 г., 

ИАОС потвърждава промяната на Оператора на КР №87/2005 г. от „Тера“ АД, гр. 

Червен бряг на „Керамика Груп“ ООД, гр. Плевен. 

Настоящият Годишен доклад се изготвя на основание чл.123в, т.6 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС). 

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад от „Методика за 

реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, 

утвърдена със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД-806/31.10.2006 г.  
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1. УВОД 

1.1. Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното 

разрешително (КР) 

Инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 Инсталация за производство на керамични изделия чрез изпичане /тухли/ 

- тунелна пещ  

 

 Адрес на местонахождение на инсталациите 

5980 гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен 

Индустриална зона, Керамична фабрика 

 

 Регистрационен номер на КР:             № 87/2005 г. 

 Дата на подписване на КР:                  17.04.2005 г. 

 Дата на влизане в сила на КР:            06.05.2006 г. 

 Дата на последно изменение на КР:  12.09.2019 г. 

 Оператор на инсталациите  

 „КЕРАМИКА ГРУП“ ООД  

 Адрес, тел.номер, факс, e-mail на оператора 
„КЕРАМИКА ГРУП“ ООД е със седалище и адрес на управление:  

гр. Плевен, УЛ. „Панайот Волов“, 12, ет. 6, ап. 24 

Керамичната фабрика е с адрес: гр. Червен бряг, Индустриална зона 

тел: +359 889 689 646,  

e-mail: ceramicagroupood@gmail.com 

 

 Лице за контакти 

Георги Янчев, Управител 

 

 Адрес, тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти 
гр. Червен бряг, Индустриална зона 

тел: +359 889 689 646,  

e-mail: ceramicagroupood@gmail.com 

 

 Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в 

инсталациите 

 Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация – Тунелна пещ за производство на керамични изделия чрез 

изпичане (тухли) – 100.4 t/24 h (обем на пещта – 750 m
3
, плътност на подреждане 180 

kg/m
3
) 

Производствения процес в „Керамика Груп” ООД се осъществява на няколко 

етапа: 

 Преработка на глината в глинопреработвателни  машини- смилане,     

mailto:ceramicagroupood@gmail.com
mailto:ceramicagroupood@gmail.com
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навлажняване и смесване на суровините; 

 Формоване /екструдиране/ на изделията; 

 Сушене; 

 Изпичане на тухлите; 

 Фолиране и палетизиране на готовата продукция. 

 

 Производствен капацитет на инсталациите 

За 2020 г. в инсталациите на територията на “Керамика Груп” ООД са произведени 

598,100 t тухли. Капацитетът на пещта за производство на керамични изделия, чрез 

изпичане, е съгласно КР 87/2005 г., тунелна пещ – 100.4 t/d. През 2020 г.,тунелната пещ 

е експлоатирана 42 дни, 1 008 часа.  

 

 РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите 

 РИОСВ, гр.Плевен, 

 ул. „Ал. Стамболийски” №1А 

 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 Басейнова Дирекция  за управление на водите „Дунавски район” 

 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда 

Изготвени са Списък на персонала  отговорен за изпълнение на условията на КР 

и Списък на персонала, който ще извърши конкретните дейности по изпълнение на 

условията в КР. В разработените инструкции са дефинирани задачите, правата и 

отговорностите на персонала, с цел да гарантира ефективно и ефикасно функциониране 

на СУОС. 

  

 Обучение 

През 2020 г., “Керамика Груп” ООД не е провеждала обучение на персона. 

Планирано е обучението да се проведе през третото тримесечие на 2021 г.  

 

 Обмен на информация 

На информационното табло в Керамичната фабрика са поставени Списъка на 

персонала отговорен за изпълнението на условията на КР и Списък на персонала, който 

ще извърши конкретните дейности по изпълнението на условията на КР с имена, 

длъжност, работно място и телефони за контакти (включително и за спешни случаи). 

Изготвен е и разпространен е Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат 

уведомявани, съгласно условията на КР. Списъкът се актуализира при промяна на 

лицата и/или данните за контакт.  

 

 Документиране 
Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани от КР са 

документирани.  

Всички инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

изисквани от КР са изготвени, утвърдени и се прилагат.  
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Всички инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, 

са изготвени, утвърдени и се прилагат.   

Всички инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия 

и предприемане на коригиращи действия са изготвени, утвърдени и се прилагат.   

 

 Управление на документите 
Изготвена  е  Инструкция  „Периодична оценка на наличие на нови нормативни 

разпоредби към работата на Инсталацията, произтичащи от нови нормативни актове“. 

Актуалните  нормативни документи,  свързани  с  изпълнението на условията в 

Комплексното разрешително, се предоставят на отговорните лица. 

Извършва се документиране, в съответствие с изискванията на условията в 

комплексното разрешително. Документирането е на хартиен и електронен носител.  

Резултатите от прилагането на Инструкция „Периодична оценка на наличие на 

нови нормативни разпоредби към работата на Инсталацията, произтичащи от нови 

нормативни актове“, се документират в Б 05.05. „Списък на нормативните документи по 

околна среда, регламентиращи работата на инсталацията“. 

 

 Оперативно управление 
Общото управление на основните производствени процеси се извършва под 

стратегическото ръководство на Управителя. Общото оперативно ръководство на 

производството (включително ресурсно обезпечаване) се осъществява от Началник по 

производство.  

 

 Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия  

Разработени са и се прилага, изискваните от КР инструкции за периодичната 

оценка на съответствието, установяването на причините за несъответствията и 

предприеманите коригиращи действия. 

 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
Към инсталацията/съоръженията на „Керамика Груп“ ООД не са приложими 

изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС.  

Изготвена е и се прилага Инструкция „Оценка на риска от аварии при 

извършване на организационни и технически промени“.  

През докладвания период не са възниквали аварийни ситуации и/или аварии.   

 

 Записи 
Извършва се документиране, в съответствие с изискванията на условията в 

Комплексното разрешително. Поддържа се система от архиви, чрез която се 

документират и съхраняват: 

 данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите 

от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното 

разрешително, 

 записи за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи 

действия, 

 данни за преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване, 
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 списък с документите, доказващи съответствие с условията на комплексното 

разрешително. 

Всички документи и записи, разработени в изпълнение изискванията на 

Комплексното разрешително, се съхраняват и се предоставени при поискване от 

компетентните органи. 

 

 Докладване 
Резултатите от собствения мониторинг се докладват в РИОСВ гр.Плевен и в БД 

Дунавски Район гр.Плевен. 

Ежегодно до 31 март на съответната година, следваща годината на отчетния 

период се изготвя Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено КР № 87/2005 г. При поискване от компетентните органи се предоставя 

допълнителна информация относно изпълнението на условията на КР. 

 

 Актуализация на системата за управление на околната среда 
Системата за управление на околната среда на „Керамика Груп“ ООД е 

новосъздадена, внедрена в действие от 15 Октомври 2020 г. 

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на вода 

 

Табл.3.1. Разход на вода през 2020 г. 

Източник на 

вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

 

  m
3
/год. m

3
/ед. продукт m

3
/год. m

3
/ед. продукт (да/не)  

„ВиК“ ЕООД  - 0,018 10,350 0,017 да 

  

През отчетната 2020 г., изчислената годишна норма за ефективност при 

употребата на вода е 0,017 m³/t, което е в съответствие с КР. 

Разработени са и се прилага инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на глиномешалката;  

 извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа; 

 измерване и документиране на изразходваните количества вода за 

производствени нужди (включително охлаждане); 

 оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива 

в КР. 

В резултат от прилагане на инструкциите, не са документирани несъответствия и 

не са предприемани коригиращи действия, не е превишено количеството използвана 

вода за производствени нужди. 

Резултатите от прилагането на инструкциите се документират на хартиен/ 

електронен носител.  

3.2. Използване на енергия 

 



"КЕРАМИКА ГРУП" ООД  Керамична фабрика 

      Индустриална зона, гр. Червен бряг, област Плевен 
      тел: +359 889 689 646,  

e-mail: ceramicagroupood@gmail.com 

Годишен доклад по околна среда 2020 г. 

 
8 

8 

Табл. 3.2. Консумация на електроенергия през 2020 г. 

Инсталация 

Годишна норма за 

ефективност, 

съгласно КР 

Норма за 

ефективност  

2020 г. 

Съответствие 

  MWh/t MWh/t да/не 

Тунелна пещ 0,1865 0,1852 да 

 

 Консумираното количество електроенергия от тунелната пещ през 2020 г. е 

110,769 MW/h. През отчетната 2020 г., изчислената годишна норма за ефективност при 

употребата на електроенергия е 0,1852 MWh/t, което е в съответствие с КР. 

Разработени са и се прилага инструкции за: 

 измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества 

електроенергия за производствени нужди;  

 оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана 

електроенергия с определените в КР; 

 експлоатация и поддръжка на Тунелната пещ към Инсталация за изработване на 

керамични изделия чрез изпичане (тухли). 

В резултат от прилагане на инструкциите, не са документирани несъответствия и 

не са предприемани коригиращи действия, не е превишено количеството консумирана 

електроенергия за производствени нужди. 

Резултатите от прилагането на инструкциите се документират на хартиен/ 

електронен носител.  

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

Табл. 3.3.1. Консумация на суровини през 2020 г. 

Суровина 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Годишна норма 

за ефективност, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Норма за 

ефективност  

2020 г. 

Съответствие 

  т/година т/тлтухли т/година т/тлтухли да/не 

Глина 67 018 1,38 692,06 1,157 Да 

 

Табл. 3.3.3.Консумация на горива през 2020 г. 

Спомагателен 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна норма 

за ефективност, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Норма за 

ефективност  

2020 г. 

Съответствие 

  т/година т/тлтухли т/година т/тлтухли да/не 

Въглища  1 084,7 0,021 10,610 0,018 да 

въглищен шлам 9 742,9 0,19 95,272 0,159 да 

Суровината, употребена през 2020 г., не се различава по вид и не превишава 

количествата, посочени в Таблица 8.3.1.1. от КР. 

Използваните през 2020 г. горива не се различават по вид и не превишават 

количествата, посочени в Таблица 8.3.1.1. от КР. 

Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на  употребата 

на суровини и горива за Инсталация за изработване на керамични изделия чрез 
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изпичане (тухли), с условията на разрешителното. 

В резултат от прилагане на инструкцията, не са документирани несъответствия и 

не са предприемани коригиращи действия. Не са превишени количествата на 

употребените суровина и горива. 

Резултатите от прилагането на инструкцията се документират на хартиен/ 

електронен носител.  

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти  

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

на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на 

класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, са 

опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. 

Информационните листове за безопасност са в съответствие с изискванията на 

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

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Копия от информационните листове за безопасност се съхраняват на площадката 

и се предоставят при поискване на РИОСВ.  

Химичните вещества и смеси се съхраняват в съответствие с условията, посочени 

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

на опасни химични вещества и смеси.  

През 2020 г. не е планирана и/или извършвана промяна на съществуващите места 

за съхранение на суровини и горива.  

През докладвания период са извършени 3 (три) проверки за съответствие на 

площадките и съоръженията за съхранение на суровини, спомагателни материали и 

горива. Всички проверки установяват, че е налице съответствие с условията на КР и 

приложимата нормативна уредба.  

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

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

(ЕРИПЗ)  

В Приложението, Таблица 1 е представена информацията за годишните 

количества на замърсителите в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководството 

за прилагане на ЕРИПЗ.  

Изчисления на годишните количества на замърсителите свързани с 

прилагането на ЕРИПЗ. 

ЗЗаа  ииззччииссллееннииее  ее  ииззппооллззввааннаа  ммееттооддииккааттаа CORINAR, като е използван раздела за 

емисии от горивни процеси в производство на тухли и керемиди. 

                КОД на процеса (SNAP CODE):  030319 

Използвани са максималните емисионни фактори, дадени в Методиката, тъй като 

няма конкретни измервания за производството на керамични изделия-тухли. 

При височината на комините/точковите източници/ по-малка от 100 метра са 

приети площни източници. 

Изчисления на годишните количества на замърсителите по Таблица 9.6.5., 

съгласно изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите (EРИПЗ). 
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Таблица по Условие 9.6.5 

 

Инсталация, попадаща в обхвата на т. 3.5 

от Приложение 4 на ЗООС 

 

Вещества, kg/y 

Инсталация за изработване на керамични 

изделия – тухли 

ФПЧ10 

NOx 

SOх 

Pb 

HF 

НCl 

Общ органичен въглерод (ТОС) 

 

 

Таблица:  Емисионни фактори за първа група замърсители 

при гориво кафяви/лигнитни въглища  (код 105) 

Вещества ЕF Заб. 

Серни оксиди (SOX като SO2) 1700 (g/GJ) Площни 

Азотни оксиди (NOX) 220 (g/GJ) Площни 

Въглероден диоксид (CO2) 99 (kg/GJ) Площни 

 

Таблица: Четвърта група Емисионни фактори за прах 

Вещества ЕF g/Mg 

продукция 

Прахови частици (PM) 50-1000** 

 

В таблица 4. От Приложението е представена информацията за емитираните 

количества замърсители във въздуха (в тон/единица продукт) от Инсталация за 

изработване на керамични изделия чрез изпичане (тухли) през 2020 година.  

4.2. Емисии в атмосферния въздух от точкови източници 

Резултатите от проведените през 2020 г., собствените периодични измервания 

показват, че дебитът на технологичните и вентилационните газове, и емисиите в 

атмосферния въздух не превишават нормите за допустими емисии, определени в 

Таблици 9.2.2.– продължение, 9.2.2. – продължение от КР.  

На площадката, за която е издадено КР не са налични и не се експлоатират други 

организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, 

освен описаните в Условия 9.2.2., означени на Приложение ІІ.5.2-1 от Заявлението за 

КР. 
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Разработени са и се прилага инструкции за: 

 периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 

контролираните параметри с определените в КР; 

 периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на 

площадката; 

 ежедневен оглед на херметическите контейнери за съхранение на опасни 

отпадъци; 

 извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване 

и ограничаване на неорганизираните емисии; 

 периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване 

емисиите на интензивно миришещи вещества. 

Неорганизираните емисии са сведени до минимум, поради своевременно 

оросяване на откритите площадки за съхранение на глина и въглища. 

Ежемесечно се обхожда и наблюдава площадката за евентуално наличие на 

неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, като резултатите от всяка 

проверка се документират и се съхранява на площадката. 

Дейностите на площадката на предприятието се извършват по начин недопускащ 

разпространение на миризми извън нея. През 2020 г. не са получавани оплаквания.  

Проведените, през 2020 г. СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 

газове, генерирани от производствените дейности на площадка на „Керамика Груп“ 

ООД показват, че не се нарушават нормите за вредни вещества в атмосферния въздух от 

Талица 9.2.2- продължение от КР и другите действащи норми за качество на въздуха.    

През 2020 г. са проведени СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 

газове от изпускащите устройства  №1, №3, №4,  при спазване изискванията на глава 5 

от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и в 

съответствие със сроковете, регламентирани в Таблици 9.6.1. от КР.  

Провеждането на СПИ се възлага на акредитирана лаборатория за изпитване, 

която измерва параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 

от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.  

В Таблица 1 от Приложението е представена информацията за годишните 

количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на 

Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ. 

В резултат от прилагане на инструкциите, не са документирани несъответствия 

по отношение на емисиите в атмосферния въздух и не са предприемани коригиращи 

действия.  

Резултатите от прилагането на инструкциите се документират на хартиен/ 

електронен носител 

 4.3. Емисии  в отпадъчните водите 

Смесения поток отпадъчни води се зауства в селищната канализация на 

гр.Червен бряг, при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.1. от КР.  

Провежданият през 2020 г. мониторинг на смесен поток е в съответствие с 

Таблица 10.1.3.1. от КР. Анализите и пробовземането се извършват от акредитирана 

лаборатория. 
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Разработени са и се прилага инструкции за: 

 проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката за смесен 

поток отпадъчни води; 

 изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води в смесения поток; 

 оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с 

определените в КР максимално-допустими концентрации на вещества;  

 изчисляване на непреките годишни емисии на следните замърсители в 

отпадъчните производствени води. 

Битово-фекалните и дъждовните води се заустват, като част от смесения поток 

отпадъчни води в селищната канализация на гр.Червен бряг.  

В резултат от прилагане на инструкциите, не са документирани несъответствия 

по отношение на емисиите в отпадъчните води и не са предприемани коригиращи 

действия. През 2020 г. е извършена една проверка на съответствието на концентрациите 

на вещества в отпадъчните води, с определените в Таблица 10.1.3.1 на КР. 

Несъответствия не са установени.   

През 2020 г. не са установени течове от канализационната мрежа. Не са 

предприемани коригиращи действия. 

Резултатите от прилагането на инструкциите се документират на хартиен/ 

електронен носител 

4.4 Управление на отпадъците 

Отпадъците, образуваните през 2020 година, не се различават по вид и не 

превишават количествата, посочените в Таблици от 11.1. от КР. В Таблица 4 от 

приложението е представена информацията за годишните количества на образуваните 

отпадъци.  

Разработени са и се прилага инструкции за: 

 периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при 

образуването на отпадъци с определените в КР; 

 оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с 

условията на КР; 

 измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на 

нормите за ефективност при образуването на отпадъци; 

 оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани 

отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на 

отпадъци. 

През докладвания период, „Керамика Груп“ ООД не е приемал отпадъци за третиране на 

територията на площадката. 

Предварителното съхраняване на отпадъци е в съответствие със сроковете, 

указани в условието на КР.  

Предварително съхраняваните отпадъци през 2020 г. не се различават по вид и не 

превишават количествата, посочени в условие 11.3.2. от КР. 

Предварително съхраняване на отпадъците, образувани от дейността на 

„Керамика Груп“ ООД се извършва на площадките, обозначени на схема в Приложение 

№I.Б.1.1.4-1 от заявлението КР и при спазване изискванията на Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 
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Предварителното съхраняване на отпадъците се извършва в съответствие с 

изискванията на приложимата нормативна уредба. 

При предварителното съхраняване на отпадъците се предприемат мерки и 

действия с цел недопускане на смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване 

на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с 

други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.  

Образуваните отпадъци се предават за транспортиране извън територията на 

площадката на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за 

осъществяване на съответната дейност, но основание сключен договор.  

При предаване на производствени отпадъци за транспортиране се изготвя 

съпроводителен документ. При предаването на опасни отпадъци за оползотворяване/ 

обезвреждане се изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 

1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. През 2020 г., „Керамика 

Груп“ ООД не е предавало отпадъци.  

Образуваните отпадъците се предават за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на 

лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно 

разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз 

основа на писмен договор. През 2020 г., „Керамика Груп“ ООД не е предавало 

отпадъци. 

Извършва се измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката 

отпадъци, с цел определяне на: 

 годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация; 

 стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на 

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

процес).  

При извършване на анализ и/или изпитване на отпадъците, информацията ще се 

документира и съхранява.  

Информация за годишните количества генерирани отпадъци е представена в 

Таблица 5 от Приложение 1 към настоящия доклад. Информация за ежемесечните 

количества генерирани отпадъци се отразява в отчетните книги за отпадъци. 

В резултат от прилагане на инструкциите за управление на отпадъците, не са 

документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. 

Резултатите от прилагането на инструкциите се документират на хартиен/ 

електронен носител.  

4.5 Шум 

Наблюденията нивата на шум се извършва веднъж на две години.  Резултатите от 

проведеното през 2020 г. наблюдение на шума, показват, че се спазват граничните 

стойности на еквивалентните нива на шум, посочени в условие 12.1.1 от КР.  

През 2020 г., външна акредитирана лаборатория извърши измерване на общата 

звукова мощност на площадката и еквивалентните нива на шум в определени точки по 

оградата на площадката и в мястото на въздействие. 

Разработени са и се прилага инструкции за: 

 наблюдение на емисиите на шум; 

 оценка на съответствието на установените еквиваленти нива на шум с 



"КЕРАМИКА ГРУП" ООД  Керамична фабрика 

      Индустриална зона, гр. Червен бряг, област Плевен 
      тел: +359 889 689 646,  

e-mail: ceramicagroupood@gmail.com 

Годишен доклад по околна среда 2020 г. 

 
14 

14 

разрешените в КР. 

Наблюденията по показателите, посочени в условие 12.1.1. на КР се провеждат 

при спазване изискванията чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за 

дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за 

изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от 

промишлените източници на шум в околната среда, в съответствие с „Методика за 

определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено 

предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно 

Условие 12.2.1. от КР. 

Резултатите от наблюдението на определените показатели на шум се 

документират и съхраняват на площадката. Предоставят се при поискване на 

компетентните органи.  

В резултат от прилагане на инструкциите за шума, не са документирани 

несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. 

Резултатите от прилагането на инструкциите се документират на хартиен/ 

електронен носител.  

През 2020 г. не са постъпили и регистрирани оплаквания от живущите в близост 

до площадката. 

Резултатите от извършени през 2020 година наблюдения в съответствие с 

изискванията на чл.23 от Наредба № 2/05.04.2006г., са представени в Таблица 6, на 

Приложение 1, към настоящия доклад. Несъответствия между резултатите от оценката 

на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената 

площадка и в мястото на въздействие с разрешените с условията на КР такива, не са 

установени.   

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

„Керамика Груп” ООД не отвежда по никакъв начин вредни опасни вещества в 

почвените и подземните недра.  

Всички отпадъчни води от дейността на Дружеството са заустват в 

канализационната система на гр.Червен бряг. 

От площадката на предприятието няма пряко отвеждане и непряко на вредни 

и/или опасни вещества в почвите и/или подземните води. 

Разработени са и се прилага инструкции за: 

 периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито; 

 мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества 

върху производствената площадка. 

Осъществяваните от Дружеството дейности по предотвратяване и контрол на 

замърсяването на почвите и подземните води са съгласно условията на актуалното 

комплексно разрешително (КР). 

В резултат от прилагане на инструкциите за опазване на подземните води, не са 

документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. 
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5. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА (за привеждане в съответствие с 

условията на КР) 

„Керамика Груп“ ООД няма Инвестиционната програма за привеждане на 

съответствие с условията на КР.  

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ 

ТЯХ 

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на 

инсталацията по Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява РИОСВ, като 

посочва предвидената за това дата.  

Спирането на инсталацията става по предварително изготвен план, предоставен 

на РИОСВ – Плевен. 

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ 

През отчетния период не са възникнали и не са регистрирани аварии на 

Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане (тухли). 

През 2020 г. не са постъпили оплаквания в „Керамика Груп” ООД от живущите 

около площадката на Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане 

(тухли). 

 

 

       Управител: ……………….. 

         Георги Янчев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

 

№ 

 

CAS 

номер 

 

Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

във въздух    

(колона 1a) 

във води 

(колона 1b) 

в почва 

(колона 1c) 

Kg/год. Kg/год Kg/год Kg/год Kg/год. 

 

8# 

 

 Азотни оксиди (NOx/NO2) 

100 000 

 (495) 

С 

 

- 

 

- 

 

- 

 

* 

11# 

 

 Серни оксиди (SOx/SO2) 

150 000 

(3 131) 

С 

- - - * 

 

23# 
7439-92-1 Олово и съединенията му (като Pb) 200 20 20 50 50 

 

76# 

 

 

Общ органичен въглерод (TOC) 

(като общ C или ХПК/3) 

 

 
50 000 - - ** 

 

80# 

 

 

Хлор и неорганични съединения 

(като HCl) 
10 000 - - - 10 000 

 

84# 

 

 

Флуор и неорганични съединения 

(като HF) 
5 000 - - - 10 000 

 

86# 

 

 
Фини прахови час-тици <10μm 

(PM10) 

50 000 

(598) 

С 

- - - * 
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Посочените стойности в Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR са изчислени съгласно Единна методика за инвентаризация емисиите 

на вредни вещества във въздуха на МОСВ с КОД на процес (SNAP CODE): 030319 
 

Данните за емисионните фактори са от Таблица Емисионни фактори за първа група замърсители при гориво кафяви/лигнитни въглища (код 

105) на методиката, а долната топлина на изгаряне е съгласно последната Национална инвентаризация на парникови газове, която е 

публикувана на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Тъй като шламът не фигурира в Националната 

инвентаризация на парниковите газове, по указания на ИАОС, неговата долна топлина на изгаряне се приема със стойност, същата като на 

въглищата. 

Изчисленията на емисиите на вредни вещества при емисионен фактор в мерни единици g/GJ се извършват както следва: 

 

Е= EF x A  

където: Е – годишна емисия 

EF - емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител(g/GJ) 

А - дейност (GJ) 

A= F x Qr i  x Aстат 

F- специфична консумация на гориво (Mg/Mg продукт) 

Qr i - долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/Mg) 

Aстат - продукция за година (Mg) 

 

 

Емисиите на серните оксиди е: Е = EF x A = EF x F x Q
r 

i x Aстат=1700 x 10
-6

 x 0,177 x 17,400 x 598,100 =3,131 Mg х 1000 = 3 131 kg 

Емисиите на азотни оксиди е: Е = EF x A = EF x F x Q
r 

i x Aстат=220 x 10
-6

 x 0,177x 17,400 x 598,100 = 0,495 Mg х 1000 = 495 kg 

Емисиите на прах са  изчислени съгласно методика на МОСВ с КОД на процес (SNAP CODE):030319 
Емисиите на прах са:  Е Mg = (произведена продукция през докладвания период) х 1000 g/Mg (EF за прахови частици (РМ)) х 10

-6 
= 598,100 х 

1000х10
-6

= 5,988 Мg х1000 = 598,100 kg 
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Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух от изпускащи устройства 

  

Изпускащо устройство №1 

Параметър 

Единица 

mg/Nm
3
 

Емисионни норми, 

съгласно КР 

mg/Nm
3 

Резултати от 

измерени емисии 

     mg/Nm
3
                           

Честота на 

мониторинга Съответствие 

NO2 mg/Nm
3
 500 33,0 1 път годишно да 

SO2 mg/Nm
3
 750 0,000 1 път годишно да 

Прах mg/Nm
3
 40 27,72 1 път годишно да 

 

Изпускащо устройство №3 

Параметър 

Единица 

mg/Nm
3
 

Емисионни норми, 

съгласно КР 

mg/Nm
3 

Резултати от 

измерени емисии 

     mg/Nm
3
                           

Честота на 

мониторинга Съответствие 

NO2 mg/Nm
3
 500 0,00 1 път годишно да 

SO2 mg/Nm
3
 750 0,00 1 път годишно да 

Прах mg/Nm
3
 40 11,08 1 път годишно да 

 

Изпускащо устройство №4 

Параметър 

Единица 

mg/Nm
3
 

Емисионни норми, 

съгласно КР 

mg/Nm
3 

Резултати от 

измерени емисии 

     mg/Nm
3
                           

Честота на 

мониторинга Съответствие 

NO2 mg/Nm
3
 500 0,00 1 път годишно  

SO2 mg/Nm
3
 750 0,00 1 път годишно  

Прах mg/Nm
3
 40 12,29 1 път годишно  
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Таблица 3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Показател Единица НДЕ, съгласно КР Измерени стойности Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните 

води 

  

4,88 m
3
/ d 

0,73 m
3
/ h 

1758 m
3
/ y 

 

3.20 m
3
/ d 

0,40 m
3
/ h 

739 m
3
/ y 

  

 

Активна реакция pH  
6.5 – 9.0 6,91 

Веднъж годишно Да 

Неразтворени вещества mg/dm
3
 

35 mg/dm
3 

31 
Веднъж годишно Да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 

0,5 mg/dm
3 

<0,02 
Веднъж годишно Да 
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Таблица 4 Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 
Временно 

съхранение 

на 

площадката 

Транспортиране 

– собствен 

транспорт / 

външна фирма 

Съответствие Количества, 

определени с КР 

(t/y) 

Реално 

измерено 

Количества, 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Отпадъчни керамични 

изделия, тухли, 

керемиди, плочки и 

строителни материали 

(след термично 

обработване) 

10 12 08 1 000 17,120 0,03 0,29 да  Да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от черни 

метали 

12 01 01 - 0.00 - - - - Да 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 - 0.00 - - - - Да 

Излезли от употреба 

гуми 
16 01 03 - 0.00 - - - - Да 

Черни метали 16 01 17 - 0.00 - - - - Да 

Излязло от употреба 

оборудване, различно 

от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 

16 02 13  

16 02 14 - 0.00 - - - - Да 

Синтетични моторни 

масла и масла за зъбни 

предавки 

13 02 06* - 0.00 - - - - Да 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* - 0.00 - - - - Да 
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Оловни акумулатор-ни 

батерии 
16 06 01* - 0.00 - - - - Да 

Флуоресцентни тръби 

и други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* - 0.00 - - - - Да 

  

Таблица 5 Оползотворяване на отпадъци  

Отпадък Код 
Оползотворяване на 

площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външна фирма 

извършваща операцията 

по оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

- -     

 

През 2020 г., „Керамика Груп“ ООД не е извършвало оползотворяване на отпадъци.  

Дружеството не предавало отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. 
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Таблица 6 Шумови емисии 

Място на измерването Ниво на звуковото 

налягане dB(A) 

Измерено през деня/ 

нощта 

Съответствие 

ИТ 1  47,3±0,4 ден да 

ИТ 2 42,8±0,4 ден да 

ИТ 3 45,4±0,4 ден да 

ИТ 4 42,0±0,4 ден да 

ИТ 5 46,8±0,4 ден да 

ИТ 6 51,4±0,4 ден да 

ИТ 7 55,9±0,4 ден да 

ИТ 8 52,6±0,4 ден да 

Еквивалентно място на шума в 

мястото на въздействие 

46,1±0,4 ден да 

Ниво на обща звукова мощност 92,4±3,0 ден да 

 

Таблица 7.Опазване на подземните води  
Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземните 

води, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

- - - - - - 

Забележка: Таблица 7. не е попълнена - в Комплексното разрешително няма постановено условие за мониторинг на подземните води. 
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Таблица 8.Опазване на почвите 
Показател Концентрация в 

почвите (базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

- - - - - - 

Забележка: Таблица 8. не е попълнена - в Комплексното разрешително няма постановено условие за мониторинг на почвите. 

 

Таблица 9.Аварийни ситуации 
Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

Забележка:  Таблица 9. не е попълнена  - през отчетния  периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 год. не са възникнали аварийни ситуации. 

 

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено Комплексното 

разрешително 
Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

Забележка:  Таблица 10 не е попълнена, тъй като през 2020 г. не са постъпвали оплаквания от дейността на „Керамика Груп” ООД. 

 

 


