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ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора притежава Комплексно разрешително № 

116-Н1/2012 г, регламентирано с Решение № 116-Н1-И0-А0/2012 г. на Изпълнителния 

директор на Изпълнителна агенция по околна среда.   

Настоящият ГДОС е изготвен в изпълнение на чл.123в, т.6 от ЗООС и Условие 5.10.1 от КР, 

съгласно които Дружеството се задължава да представя ежегодно на контролиращия орган 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР в срок до 31 март на 

съответната година, следваща годината, за която се отнася.  

Докладът обхваща периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Изготвен е съгласно Образец на 

годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното 

разрешително и е съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на 

замърсителите. 

При излагане на информацията е спазена последователността в структурата на цитирания 

образец. 
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1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 

(КР)  

Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.2. от Приложение 4 на ЗООС – 

„Инсталации за предварителна обработка (дейности като измиване, избелване, 

мерсеризиране) или багрене на влакна и/или текстил с капацитет над 10 тона дневно”:  

 Инсталация за багрене на влакна и/или текстил, включваща: 

 Отделение за багрене на гранки 

6 бр. камерни багрилни апарати тип APPC 250 LV 

 

5 бр. роторни центрофуги, тип OMS-C 1500x600 об./мин. 

 

 Отделение за багрене на бобини 

2 бр. хоризонтални багрилни апарати за багрене на бобини,* 

MAWP 73 PSI at 320° F; MDMT -20° F at 73 PSI 

1 бр. вертикален багрилен апарат за изготвяне на мостри,* 

MAWP 73 PSI at 320° F; MDMT -20° F at 73 PSI 

2 бр. центрофуги BERTA 24,* 

1500 об./мин.; макс. капацитет 60 кг. 

5 бр. сушилни агрегати 

                                                                                                                                            **ИИззввееддееннии    оотт  ееккссппллооааттаацциияя((ввиижж  тт..1166..22))  

 

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

1. Инсталация за производство на прежди 

2. Парова централа с топлинна мощност 9,8 MW (2 бр. котли по 4.9 MW) 

3. Водогреен котел (бойлер) с топлинна мощност 250 kW 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията 

6000  гр.Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50 

1.3. Регистрационен номер на КР :  

№116/2006 г. 

№116/2006 г., актуализирано с Решение на Министъра на околната среда и водите № 

116-Н0-И0-А1/2008 г. 

№116-Н1/2012 г. (Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 

по околна среда № 116-Н1-И0-А0/2012 г. 

1. Увод 
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1.4. Дата на подписване на КР :  

4.11.2006 г. 

06.11.2008 г. 

27.09.2012 г.  

1.5. Дата на влизане в сила на КР :  

02.12.2006 г. 

13.12.2008 г. 

17.10.2012 г.  

1.6. Оператор на инсталацията  (притежател на разрешителното) 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

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

6000  гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50 

тел.: +359 42 604 721;  факс: +359 42 601 430 

ee--mmaaiill::  eemmbbuull@@eemmbbooyy..ccoomm  

1.8. Лице за контакти 

Севгин Сароглу – технолог Багрилен цех  

Магдалена Петрова  – еколог  

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

6000  гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50 

тел.: +359 42 604 721;  факс: +359 42 601 430 

ee--mmaaiill::  embul@emboy.com 

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в 

инсталациите 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД е акционерно дружество, учредено и съществуващо в 

съответствие със законите на Република България. Дружеството е регистрирано от 

Старозагорския окръжен съд по фирмено дело 2098/2000 г. със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50.  

100% от капитала на ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД е частна собственост. Дружеството се 

управлява от Генерален директор Али Уур Юзджан. 

Площадката на обекта се намира в индустриалната зона на град Стара Загора, парцел ІХ-

5412, кв.13. Отстои на около 1,2 км  южно от жилищната зона на гр. Стара Загора.  

От север са разположени хипермаркетите МОББО и АЙКО, от изток - фирмите ЗАГОРА 

ФРУКТ АД и ЗАГОРА ЕСТЕЙТ,  от запад - бул.”Патриарх Евтимий”, от  юг - обходна ж.п. 

mailto:embul@emboy.com
mailto:embul@emboy.com
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линия. На североизток е теренът на затвора. Минималното отстояние на производствения 

корпус до хипермаркетите е 15 метра, а на инсталацията за багрене на влакна – 90 м. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД произвежда акрилни прежди по конверторен способ, като 

производственият капацитет на предприятието е 25 t/24h.  

Суровината за преждата се доставя на бали  в състояние "tow" или "tops". Суровата прежда 

се накъсва на влакна. От тях се образува лента, която след това се преде, усуква и багри. 

Прилага се методът на щапелиране чрез локализирано разкъсване на влакната. Щапелната 

диаграма на влакната в получената лента може да има различна форма. 

Прилага се ретардерен метод на багрене на преждите. Багренето на преждите се извършва 

в багрилни апарати за гранки.Работят 6 броя багрилни апарати за гранки с вместимост до 450 

kg. Багренето се извършва с катийонни основни багрила. Количеството на багрилото е в 

зависимост от различните рецептури, респ. цветове и техните нюанси. 

Обагрената прежда преминава през центрофуги и микровълнови сушилни, след което се 

навива на бобини и опакова. 

Технологичните процеси са автоматизирани. Технологията отговаря на съвременните 

изисквания за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. 

Водоснабдяването за промишлени цели се извършва от три броя тръбни кледенци, 

разположени на площадката на фирмата, по силата на издадено от Басейнова дирекция за 

управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив разрешително.  

Питейно-битовото водоснабдяване е от градската водопроводна мрежа  по договор с „ВиК” 

ЕООД, гр. Стара Загора. 

Необходимата за технологичните нужди пара се произвежда в парокотелна централа, 

оборудвана с два котела тип “Yildirim” с номинална мощност по 4,9 MW, работещи на 

природен газ.  

Производствените отпадъчни води от багрилен цех и част от битово – фекалните води 

преминават през пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Станцията е изградена 

по турски проект на  фирма “Ģevtaș”. Съоръженията на инсталацията са тип “Ģevkom”. 

Пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води е оразмерена за дебит 1500 m3/d.  

Пречиствателният процес включва: груба очистка, механично пречистване, аерация с 

двустепенно утаяване, стабилизиране, уплътняване и филтруване на утайките във филтър-

преса. 

На площадката се намират следните сгради и съоръжения: 

  Битова сграда; 
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  Производствено хале; 

  Производствено-складов корпус; 

  Складово помещение; 

  Противопожарен и промишлен водоеми; 

  Помпена станция; 

  Котелно помещение; 

  Пречиствателна станция; 

  Административно-битова сграда; 

  Склад материали; 

  Санитарни възли;  

  Дизел генератор; 

  ЗРУ - 20кV – главно енергийно захранване. 

1.11. Производствен капацитет на инсталацията 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД експлоатира Инсталация за багрене на влакна и/или текстил с 

капацитет, непревишаващ определените с Условие 4.1 на КР стойности: 

 

В изпълнение на Условие 4.2.1 Дружеството прилага инструкция за измерване или 

изчисляване на годишното производство за инсталацията, което за 2020 г. възлиза на 470,880 

t/y (инсталация за багрене на гранки). Работните дни за годината са 118. 

През отчетния период дружеството не е извършвало багрене на бобини. Багрилните 

апарати за багрене на бобини са изведени от експлоатация(виж т.16.2). 

1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

Отговорни лица за изпълнение на КР са Технолога на багрилен цех и Еколога на 

фирмата. По изпълнение на КР са ангажирани още: 

  ЕЗБУР (Eксперт здравословни и безопасни условия на работа); 

  Главен енергетик; 

  Организатор “Охрана”; 

  Електромонтьор/промишлено предприятие; 

Период Инсталации 

Позиция на дейността  

по Приложение № 4 

 на ЗООС 

Производствен  

капацитет 

(t /24 h) 

Условие 4.1 от КР 
Инсталация за багрене на влакна 

и/или текстил 
6.2 25 

2020 г   3,99 
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  Началник “Парова централа”; 

  Началник “Багрилен цех”; 

  Началник складове; 

  Отговорници за работа с отпадъци. 

1.13. РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ – Стара Загора, 6000 гр. Стара Загора, ул. “Стара Планина” № 2, п.к. 143 

1.14. Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията 

Източнобеломорски район, 4000 гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35 

 

2. Система за управление на околната среда 

 

2.1. Структура и отговорности 

В ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД се прилага система за управление на околната среда 

(СУОС). 

Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на 

условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в 

разрешителното (виж т.1.12 по-горе). 

Изготвени са списъци с персонала, извършващ конкретните дейности по изпълнение на 

условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението им. 

2.2. Обучение 

В изпълнение на Условие 5.2 ежегодно се изготвя програма за обучение на персонала, 

която се актуализира в зависимост от потребностите за обучение. Ръководството на 

дружеството определят видовете обучения и инструктажи, лицата, които ще бъдат обучавани 

и/или инструктирани; програмите за обученията/инструктажите, както и лицата, които ще ги 

провеждат. Не се допускат до работа лица без необходимите знания, умения или 

правоспособност. 

През 2020 г. е проведено обучение на наличния персонал, в съответствие с Програмата за 

обучение на персонала и спецификата на работното място. 

2.3. Обмен на информация 

По Условие 5.3.1 се поддържа актуална информация на площадката относно отговорните 

лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, 

местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за 

всички служители. 
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По Условие 5.3.2 се поддържа актуален списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат 

уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. 

за спешни случаи): МОСВ, ИАОС, РИОСВ-Стара Загора, БДУВИБР - Пловдив, Общински 

власти, ОУ “ПБЗН” – Стара Загора. 

2.4. Документиране 

По Условие 5.4.1 се поддържа актуален списък на нормативната уредба по околна среда, 

отнасяща се до работата на инсталациите. 

По Условие 5.4.2 е изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, 

изисквани с настоящото разрешително. Съхраняват се на достъпно за всички служители място 

на площадката от лицата, отговорни за тяхното съхранение.  

Съгласно Условие 5.4.3 е съставен списък на кого от персонала /отговорните лица/ какъв 

документ, отнасящ се за изпълнението на условията от КР, е предоставен.  

2.5. Управление на документи 

Разработена е и се прилага инструкция (ИУ 5.5.1) за актуализация на документите, 

изисквани с настоящото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната 

уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната 

документация.  

2.6. Оперативно управление 

Съгласно Условие 5.6.1 са изготвени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, 

изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се 

представят на компетентния орган при поискване. 

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

В изпълнение на  Условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 и 5.7.4 се прилагат писмени инструкции за:  

  мониторинг на техническите и емисионни показатели;  

  периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и 

технически показатели с определените в условията на разрешителното;  

  устaновяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия; 

  периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на 

инсталацията и предприемане на необходимите организационни/технически действия за 

постигане съответствие с тях. 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
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По Условие 5.8. Дружеството има разработена инструкция за аварийно планиране и 

действия при аварии, в която са определени: 

 опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената 

дейност с въздействие върху околната среда при авария;  

 възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на 

хората. Включени са аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;  

  възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са 

избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и 

околната среда. За всяка от аварийните ситуации са документирани начин на действие, 

включително действията за предотвратяване/ ограничаване на замърсяването на околната 

среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от 

аварията; 

 начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за 

действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие – със 

заповед на ген. директор се сформира и назначава Щаб за изпълнение на аварийния план 

на обекта за защита при бедствия. Към Щаба се определят и назначават специализирани 

формирования, оперативна група за разузнаване и непосредствено ръководство, 

спасителна група, противопожарна група, аварийна група, санитарен пост и транспортна 

група. Знанията и уменията им се поддържат и повишават чрез: начален инструктаж 

(задължителен за всички работници и служители), периодичен инструктаж (на всеки три 

месеца), извънреден инструктаж (при съществени промени в плана за производствените 

работи, в технологията, в транспортната схема, в електрозахранването и др.), тематично 

обучение (по конкретен проблем с особена важност за дружеството – провежда се от 

специалисти от ОУ “ПБЗН”, Медицинска помощ, Технолог от завода) и практическо 

обучение (веднъж годишно – разиграване на симулирана аварийна ситуация); 

 сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от 

района на аварията – съставени са генерален план на площадката (с посочено 

разположение на  сградите) и план на аварийните изходи (за всяка сграда). За  всяко 

работно място е определен най-близкия авариен изход. Определени са достатъчен брой 

сборни пунктове. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на 

пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката; 

 възможните причини, които биха довели до авария и предприемане на коригиращи 

действия; 
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 и се извършва редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при 

аварии – изготвен е списък на средствата за оповестяване при аварии и се води 

ежемесечно дневник за проверки; 

 средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, 

както и  безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение - изготвен е списък на 

средствата за лична защита с посочено място за съхранение и се води ежемесечно 

дневник за проверки; 

 средствата за противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за 

разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност - изготвен е списък 

на средствата за противодействие на възможните аварии с посочено място за съхранение 

и се води ежемесечно дневник за проверки; 

 списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по 

оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие 

при аварии; 

На площадката не са възниквали аварии. 

2.9. Записи 

По Условие 5.9.1 се документират и съхраняват данните от наблюдението на емисионните 

и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на 

условията в КР. 

По Условие 5.9.2 се води дневник за периодична оценка за наличие на нови нормативни 

разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, но не се е налагало предприемане на 

организационни/технически действия за постигане на съответствие с нормативните 

разпоредби. 

По Условие 5.9.3 няма отчетени несъответствия и респективно не са предприемани 

коригиращи действия. 

По Условие 5.9.4 за отчетния период  не е извършвана актуализация на инструкциите  за  

работа на технологичното/ пречиствателното оборудване за багрилните апарати. 

Съгласно Условие 5.9.5 и  Условие 5.9.6 е изготвен списък с документите, доказващи 

съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи. 

2.10. Докладване 

Изготвянето на настоящия ГДОС и представянето му в законовия срок е изпълнение на  

Условие 5.10.1. 
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В изпълнение на Условие 5.10.2 Дружеството предоставя при поискване от компетентните 

органи необходимата им допълнителна информация относно изпълнението на условията в 

разрешителното. 

2.11. Актуализация на СУОС 

Не се е налагало актуализиране на системата за управление на околната среда по Условие 

5.11.1.  

В изпълнение на Условие 7.4, като част от ГДОС докладваме, че през отчетния период: 

  не са регистрирани аварийни или други замърсявания на околната среда и 

съответно не е възниквала необходимост от уведомяване на компетентните органи; 

  ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД информира РИОСВ-Стара Загора и Басейнова 

дирекция „Източнобеломорски район” в частта “Води” за резултатите от мониторинга, 

определен с условията на разрешителното, в предвидените по закон срокове. 

 

3. Използване на ресурси 

 

В Условие 8 от КР са поставени конкретни изисквания за ефективност на 

производствената дейност по отношение на употребата на вода, енергия, суровини и 

спомагателни материали. 

3.1. Използване на вода (Условие 8.1 от КР) 

По Условие 8.1.1 използването на вода за производствени нужди е съгласно Разрешително 

за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31530174/ 

09.05.2011 г. на Басейнова дирекция ''Източнобеломорски район''. За използването на вода за 

питейно-битови нужди Дружеството има сключен договор с ВиК-Ст. Загора. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД прилага инструкция за: 

  експлоатация и поддръжка на багрилните апарати за гранки и бобини, които са 

основен консуматор на вода за производствени нужди (Условие 8.1.3). Резултатите от  

изпълнението на инструкцията се документират, съхраняват и се предоставят при  

поискване от страна на компетентните органи (Условие 8.1.5.5); 

  проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, 

установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване (Условие 

8.1.4). Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват 

(Условие 8.1.5.4); 

  измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за 

производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация 
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включва:месечна консумация на производствена вода за багрилната инсталация; месечно 

производство на инсталацията; годишна консумация на вода за производствени нужди за 

инсталацията и стойност на годишната норма за ефективност при употребата на 

производствена вода за инсталацията (Условие 8.1.5.2).  

Съгласно Условие 8.1.5.1 общото количество на използваната вода на площадката се 

отчита чрез измервателни устройства, обозначени на Приложение № 4 от заявлението. 

Реалното количество изразходвана вода за багрене се изчислява като от сбора на показанията 

на водомер № 1 (отчита използваната промишлена вода, която постъпва в багрилната 

инсталация при багрене на гранки) и водомер № 3 (отчита използваната промишлена вода, 

която постъпва в багрилната инсталация при багрене на бобини) се извадят показанията на 

водомер № 2 (отчита използваната промишлена вода, която постъпва в климатичната 

инсталация); 

  оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени 

нужди (включително охлаждане) с определените в разрешителното (Условие 8.1.5.3). 

Оценката на съответствието се извършва спрямо годишната норма за ефективност. 

Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват. 

Съгласно Условие 8.1.6.1 представяме изчислените стойности на годишната норма за ефе-

ктивност при употребата на вода за инсталацията по Условие 2 за 2020 г. (Таблица 3.1) 

 

Таблица 3.1 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

По Условиe 8.1.6.2 докладваме за установено превишение на годишната норма за 

ефективност при употреба на вода за единица продукт, което се дължи на намаленото 

производство на инсталацията за 2020 г., както и на спецификата на технологичния процес 

Период 

Годишно  

количество,  

съгласно КР 

 

m3/y 

Количество за 

единица продукт 

съгласно КР 

m3/единица 

 продукт 

Използвано   

годишно   

количество 

 

m3/y 

Използвано  

количество за   

единица продукт 

m3/единица 

 продукт 

С
ъ

о
т
в

ет
-

ст
в

и
е
 

2016 г. - 66,2 105 872 66,25 Да 

2017 г. - 66,2 82 891 69,31 Не 

2018 г. - 66,2 73 742 71,12 Не 

2019 г. - 66,2 68 665 69,21 Не 

2020 г. - 66,2 34 490 73,25 Не 
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(при багрене на по – големи количества/партиди разходът на вода, електро- и топлоенергия е 

най оптимален). 

През отчетния период не е регистрирано превишение на разрешения годишен водем обем 

от 583 416 куб.м/годишно, съгласно Разрешително за водовземане от подземни води, чрез 

съшествуващи водовземни съоръжения № 31530174/09.05.2011 г. 

При експлоатацията и поддръжката на багрилните апарати за гранки, които са основен 

консуматор на вода за производствени нужди не са установени нарушения, поради което не са 

предприемани коригиращи действия. 

По Условиe 8.1.6.3 докладваме, че не са установени течове и несъответствия в 

техническото състояние на водопроводната мрежа, така както такива не са регистрирани и за 

предходните отчетни периоди. 

3.2. Използване на енергия (Условие 8.2 от КР) 

Потреблението на електроенергия от инсталацията за багрене на влакна и/или текстил се 

отчита посредством монтирани два отделни електромера – един за една от багрилните камери 

(Електромер №1) и един за една от центрофугите (Електромер №2).  

Потреблението на топлоенергия от инсталацията за багрене на влакна и/или текстил се 

отчита посредством монтирани два отделни водомера за гореща вода към всеки от парните 

котли (Водомер-Котел №1 и Водомер-Котел №2). Изготвена е методика за пресмятане на 

топлоенергия, като МWh/единица продукт. 

Измервателните устройства са отбелязани в Приложение 4 от Заявлението. 

Операторът прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди. 

Документираната информация включва: месечна консумация на електро- и топло-енергия за 

багрилната инсталация; месечно производство на инсталацията; стойност на годишната норма 

за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията и годишна 

консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията.  

Прилагат се инструкции за: 

  експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване - помпите на багрилните 

апарати и центрофугите, основни консуматори на електро- и топлоенергия за Инсталацията 

за багрене на влакна и/или текстил (Условие 8.2.1.2). Резултатите от изпълнението на 

инструкцията се документират и съхраняват (Условие 8.2.2.3); 
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  проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на 

загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване (Условие 8.2.1.3). Резултатите 

от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват (Условие 8.2.2.4). 

Съгласно Условие 8.2.3.1 докладваме изчислените стойности на годишната норма за 

ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия за инсталацията по Условие 

2 за 2020 г. (Таблица 3.2): 

Таблица 3.2 
 

 

Период 

Електроенергия / 

топлоенергия 

Количество за  

единица продукт, 

съгласно КР 

MWh/единица продукт 

Използвано 

количество за  

единица продукт 

MWh/единица продукт С
ъ

о
т
в

ет
-

ст
в

и
е 

2016 г. 
Електроенергия 0,354 0,165 Да 

Топлоенергия 1,93 0,850 Да 

2017 г. 
Електроенергия 0,354 0,185 Да 

Топлоенергия 1,93 0,730 Да 

2018г. 
Електроенергия 0,354 0,215 Да 

Топлоенергия 1,93 0,740 Да 

2019 г. 

 

Електроенергия 0,354 0,205 Да 

Топлоенергия 1,93 0,700 Да 

2020 г. 

 

Електроенергия 0,354 0,224 Да 

Топлоенергия 1,93 0,380 Да 

 

Съгласно Условие 8.2.3.2 докладваме, че при прилагането на инструкция за оценка на съ- 

ответствието на измерените/изчислените количества електроенергия и топлоенергия с 

определените такива в Условие 8.2.1.1 на КР не са установени несъответствия за 2020 г. и 

респективно не са предприемани коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на 

инструкцията се документират (Условие 8.2.2.2). 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива (Условие 8.3 от КР) 

По Условие 8.3.2.1 се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

използваните количества суровини и спомагателни материали за багрилната инсталация. 

Използваното количество суровини се изчислява по произведеното количество сурова прежда 

за гранки и бобини. Документираната информация включва: произведено месечно количество 

сурова прежда за гранки; произведено месечно количество багрена прежда за гранки и; 

изразходвано годишно количество суровини; произведено годишно количество багрена 
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прежда за гранки и стойност на годишната норма за ефективност при употребата на суровини 

за инсталацията.  

За 2020 г. изразходваните количества суровини се изчисляват на 479,715 t/y. 

Спомагателните материали се измерват тегловно или обемно по рецептура. Води се ежедневен 

запис на изразходваните багрила и химикали на електронен и хартиен носител.  

В изпълнение на Условие 8.3.3.1 докладваме изразходваните количества суровини и 

спомагателни материали за Инсталация  за багрене на влакна и/или текстил (Таблица 3.3.1,  

Таблица 3.3.2) за 2020 г. 

 
Таблица 3.3.1 

 

 

Период Суровина 

Годишно   

количество, 

съгласно КР 

 

 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

t /t продукт 

 

Употребено 

годишно 

количество 

 

t /y 

Количество   

за единица 

продукт 
 

 

t /t продукт 

 

С
ъ

о
т
в

ет
- 

ст
в

и
е
 

2016 г. Акрилно влакно - 1,0 1 655,072 1,0 Да 

2017 г. Акрилно влакно - 1,0 1 189,378 1,0 Да 

2018 г. Акрилно влакно - 1.0 1 038,336 1,0 Да  

2019 г. Акрилно влакно - 1.0 997,325 1,0 Да 

2020 г. Акрилно влакно - 1,0 479,715 1,0 Да 

 

 
 

 

Таблица 3.3.2 
 

Период  Спомагателни материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

t / t продукт 

Употребено 

годишно 

количество 
t /y 

Количество   

за единица 

продукт 
t / t продукт С

ъ
о

т
в

ет
-

ст
в

и
е
 

2
0

1
6

 г
. 

Багрила 

1 - 0,0027 0.519 0.0003 Да 

2 - 0,0068 0.097 0.0001 Да 

3 - 0,009 1.107 0.001 Да 

4 - 0,0019 0.011 0.000007 Да 

5 - 0,0149 0.119 0.00007 Да 

6 - 0,0068 1.901 0.0012 Да 
7 - 0,001 0.005 0.000003 Да 
8 - 0,0064 0.662 0.0004 Да 
9 - 0,0031 0.034 0.00002 Да 
10 - 0,0051 0.00001 0 Да 
11 - 0,0031 0.0175 0.00001 Да 
12 - 0,0086 2.316 0.0014 Да 
13 - 0,0031 0.120 0.00007 Да 
14 - 0,0078 2.556 0.0016 Да 
15 - 0,0072 0.066 0.00004 Да 
16 - 0,004 1.310 0.001 Да 
17 - 0,0048 0.465 0.0003 Да 
18 - 0,0047 0.457 0.0003 Да 
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Химикали 

19 - 0,0093 1.350 0.0008 Да 

20 - 0,022 32.606 0.020 Да 

21 - 0,02 17.654 0.01 Да 

22 - 0,0165 4.007 0.0025 Да 

23 - 0,0411 8.534 0.0053 Да 

24 - 0,003 0.162 0.0001 Да 

25 - 0,025 33.747 0.021 Да 

26 - 0,003 1.478 0.001 Да 

27 - 0,0185 4.329 0.0027 Да 

28 - 0,0051 1.268 0.0008 Да 

 

 

 

 

29 - 0,0093 2.351 0.0015 Да 

30 - 0,0185 0.561 0.0004 Да 

31 - 0,0021 0.434 0.0003 Да 

32 - 0,004 2.823 0.002 Да 

33 - 0,001 0.601 0.0004 Да 

2
0
1

7
 г

. 
 

Багрила      

1 - 0,0027 0.381 0.0003 Да 

2 - 0,0068 0.074 0.0001 Да 

3 - 0,009 0.954 0.001 Да 

4 - 0,0019 0.009 0.00001 Да 

5 - 0,0149 0.033 0.0000 Да 

6 - 0,0068 1.101 0.0009 Да 
7 - 0,001 0.003 0.000003 Да 
8 - 0,0064 0.348 0.0003 Да 
9 - 0,0031 0.024 0.00002 Да 
10 - 0,0051 - - Да 
11 - 0,0031 0.002 0.0000 Да 
12 - 0,0086 1.587 0.0013 Да 
13 - 0,0031 0.114 0.0001 Да 
14 - 0,0078 1.583 0.0013 Да 
15 - 0,0072 0.034 0.00003 Да 
16 - 0,004 1.079 0.001 Да 
17 - 0,0048 0.290 0.0002 Да 
18 - 0,0047 0.484 0.0004 Да 

Химикали      

19 - 0,0093 0.977 0.0008 Да 

20 - 0,022 25.070 0.021 Да 

21 - 0,02 13.002 0.01 Да 

22 - 0,0165 2.539 0.0021 Да 

23 - 0,0411 5.509 0.0046 Да 

24 - 0,003 0.114 0.0001 Да 

25 - 0,025 25.225 0.021 Да 

26 - 0,003 1.123 0.001 Да 

27 - 0,0185 2.886 0.0024 Да 

28 - 0,0051 0.907 0.0008 Да 

 

 

 

 

29 - 0,0093 1.615 0.0013 Да 

30 - 0,0185 0.406 0.0003 Да 

31 - 0,0021 0.309 0.0003 Да 

32 - 0,004 2.028 0.002 Да 

33 - 0,001 0.817 0.0007 Да 

2
0

1
8

 г
. 

Багрила 
1 - 0,0027 0.287 0.0003 Да 

2 - 0,0068 0.078 0.0001 Да 

3 - 0,009 0.755 0.001 Да 

4 - 0,0019 0.006 0.00001 Да 
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5 - 0,0149 0.019 0.00002 Да 

6 - 0,0068 0.554 0.0005 Да 
7 - 0,001 0.008 0.00001 Да 
8 - 0,0064 0.191 0.0002 Да 
9 - 0,0031 0.017 0.00002 Да 
10 - 0,0051 - - Да 
11 - 0,0031 0.0019 0.000002 Да 
12 - 0,0086 1.261 0.0012 Да 
13 - 0,0031 0.065 0.0001 Да 
14 - 0,0078 0.728 0.0007 Да 
15 - 0,0072 0.154 0.0001 Да 
16 - 0,004 0.873 0.001 Да 
17 - 0,0048 0.227 0.0002 Да 
18 - 0,0047 0.319 0.0003 Да 

Химикали 

19 - 0,0093 1.370 0.0013 Да 

20 - 0,022 20.714 0.02 Да 

21 - 0,02 11.095 0.01 Да 

22 - 0,0165 3.634 0.0035 Да 

23 - 0,0411 7.789 0.0075 Да 

24 - 0,003 0.087 0.0001 Да 

25 - 0,025 23.686 0.023 Да 

26 - 0,003 1.269 0.001 Да 

27 - 0,0185 4.019 0.0039 Да 

28 - 0,0051 1.150 0.0011 Да 

 

 

 

 

29 - 0,0093 2.187 0.0021 Да 

30 - 0,0185 0.522 0.0005 Да 

31 - 0,0021 0.405 0.0004 Да 

32 - 0,004 1.616 0.002 Да 

33 - 0,001 0.599 0.0006 Да 

2
0

1
9

 г
. 

Багрила 
1 - 0,0027 0,204 0,0002 Да 

2 - 0,0068 0,036 0,00004 Да 

3 - 0,009 0,655 0,001 Да 

4 - 0,0019 0,008 0,00001 Да 

5 - 0,0149 0,002 0,000002 Да 

6 - 0,0068 0,434 0,0004 Да 
7 - 0,001 0,014 0,00002 Да 
8 - 0,0064 0,165 0,0002 Да 
9 - 0,0031 0,023 0,00002 Да 
10 - 0,0051 - - Да 
11 - 0,0031 0,002 0,000002 Да 
12 - 0,0086 1,280 0,0013 Да 
13 - 0,0031 0,068 0,0001 Да 
14 - 0,0078 0,566 0,0006 Да 
15 - 0,0072 0,224 0,0003 Да 
16 - 0,004 0,767 0,001 Да 
17 - 0,0048 0,240 0,0002 Да 
18 - 0,0047 0,383 0,0004 Да 

Химикали 

19 - 0,0093 0,245 0,0002 Да 

20 - 0,022 18,004 0,018 Да 

21 - 0,02 10,536 0,01 Да 

22 - 0,0165 0,495 0,0005 Да 

23 - 0,0411 1,206 0,0012 Да 

24 - 0,003 0,057 0,0001 Да 
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25 - 0,025 26,413 0,027 Не 

26 - 0,003 1,822 0,002 Да 

27 - 0,0185 0,801 0,0008 Да 

28 - 0,0051 0,216 0,0002 Да 

 

 

 

 

29 - 0,0093 0,435 0,0004 Да 

30 - 0,0185 0,133 0,0001 Да 

31 - 0,0021 0,079 0,0001 Да 

32 - 0,004 1,583 0,002 Да 

33 - 0,001 0,460 0,0005 Да 

2
0

2
0

 г
. 

Багрила 
1 - 0,0027 0,014 0,00003 Да 

2 - 0,0068 0,040 0,0001 Да 

3 - 0,009 0,262 0,001 Да 

4 - 0,0019 0,006 0,00001 Да 

5 - 0,0149 0,006 0,00001 Да 

6 - 0,0068 0,217 0,0005 Да 
7 - 0,001 - - Да 
8 - 0,0064 0,052 0,0001 Да 
9 - 0,0031 0,013 0,00003 Да 
10 - 0,0051 - - Да 
11 - 0,0031 0,003 0,00001 Да 
12 - 0,0086 0,436 0,0009 Да 
13 - 0,0031 0,039 0,0001 Да 
14 - 0,0078 0,273 0,0006 Да 
15 - 0,0072 0,015 0,00003 Да 
16 - 0,004 0,302 0,001 Да 
17 - 0,0048 0,081 0,0002 Да 
18 - 0,0047 0,116 0,0002 Да 

Химикали 

19 - 0,0093 0,209 0,0004 Да 

20 - 0,022 9,485 0,020 Да 

21 - 0,02 5,244 0,01 Да 

22 - 0,0165 0,513 0,0011 Да 

23 - 0,0411 1,104 0,0023 Да 

24 - 0,003 - - Да 

25 - 0,025 13,131 0,028 Не 

26 - 0,003 0,958 0,002 Да 

27 - 0,0185 0,587 0,0012 Да 

28 - 0,0051 0,174 0,0004 Да 

 

 

 

 

29 - 0,0093 0,310 0,0007 Да 

30 - 0,0185 0,066 0,0001 Да 

31 - 0,0021 0,066 0,0001 Да 

32 - 0,004 0,744 0,002 Да 

33 - 0,001 0,214 0,0005 Да 

  
 

 

Съгласно Условие 8.3.3.2 докладваме, че при прилагането на писмена инструкция за оценка 

на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на 

суровините и спомагателните материали с условията на разрешителното, са установени 

несъответствия при годишната норма за ефективност за единица продукт за  Аkretar – AKC.    

Този химикал има активен забавящ ефект при боядисване на акрилни влакна, и се използва за 
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постигане на равномерно и правилно багрене. При по-светлите цветове се използава по-голямо 

количество от препарата. 

За почистване на багрилните апарати след процеса багрене също се използва Аkretar – AKC. 

Причина за повишената разходна норма е багренето на по - голям брой партиди светли 

цветове(работи се по-заявка на клиента), рспективно се увеличава консумацията на Акретар. 

Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват (Условие 

8.3.2.2). 

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 химични вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, 

опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени 

с информационни листове за безопасност. Съхранението на химичните вещества и смеси 

отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. . 

Съхранението на багрила и химикали се осъществява в складовете, посочени в 

Приложение № 4 от заявлението – в оригинални опаковки, при строго определен ред. 

Изготвена е оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, 

която отговаря на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на 

опасни химични вещества и смеси. 

Течни спомагателни материали, смеси и горива се съхраняват по начин, недопускащ 

разливи на местата, обозначени на Приложение № 4 от заявлението. 

Съхранението на дизелово гориво се осъществява в резервоар (PVC с метална кон-

струкция, наличие на обваловка, капацитет 1м3), посочен на Приложение № 4 от заявлението. 

По Условие 8.3.4.4 се прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоара за 

съхранение на дизелово гориво. Извършват се ежемесечни проверки на целостта и здравината 

на резервоара и за наличие на течове от резервоара.  Резултатите от извършените проверки  

се документират и съхраняват. 

По Условие 8.3.4.5 се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на 

съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и 

горива към инсталациите, определени с Условие 2, с експлоатационните изисквания и 

условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане 

на коригиращи действия.  

В изпълнение на Условие 8.3.6.1 докладваме като част от ГДОС, че са извършени по 7 бр. 

проверки (ежемесечно) на резервоара за съхранение на дизелово гориво и на  складовете за 
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съхранение на багрила и химикали, няма установени несъответствия и не се е налагало 

предприемане на коригиращи действия. Резултатите от извършените проверки се 

документират и съхраняват (Условие 8.3.5.1). 

В изпълнение на Условие 8.3.6.2 докладваме за направени 7 бр. проверки (ежемесечно) за 

установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за горива и спомагателни 

материали. Няма установени течове..  Резултатите от извършените проверки се 

документират и съхраняват (Условие 8.3.5.2). 

  

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

Съгласно Европейският регистър на емисиите на вредните вещества (ЕРЕВВ) и PRTR на 

площадката на ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД се прави оценка на годишните 

количества(емисиите) на следните замърсители:: 

 

 

Като част от ГДОС докладваме обобщените годишни данни за изпусканите замърсители, 

както и метода, използван за получаване на резултатите - Приложение 1: Таблица 1. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух (Условие 9 от КР) 

На площадката на ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД се експлоатират два точкови източници на 

емисии в атмосферния въздух - изпускащите устройства на двата котела в Парова централа.  

Съгласно Условие 9.1.2.1 дебитът на технологичните и вентилационни газове на 

посочените точкови източници не трябва да превишава следните стойности: 

 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда  

№ CAS номер Замърсител 

2# 630-08-0 Въглероден оксид (CO) 

8#  Азотни оксиди (NOx/NO2) 

11#  Серни оксиди (SOx/SO2) 

17# 7440-38-2 Арсен и съединенията му (като Аs) 

18# 7440-43-9 Кадмий и съединенията му (като Cd) 

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му (като Cr) 

20# 7440-50-8 Мед и съединенията и (като Cu) 

21# 7439-97-6 Живак и съединенията му (като Hg) 

22# 7440-02-0 Никел и съединенията му (като Ni) 

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

24# 7440-66-6 Цинк и съединенията му (като Zn) 

71# 108-95-2 Феноли (като общ C) 

76#  Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) 

82#  Цианиди (като общ CN) 
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Изпускащо 

устройство 

пореден № 

Източник на 

отпадъчни 

газове 

Максимален 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Топлинна 

мощност 

 

(MW) 

Пречиствателно 

съоръжение 
Вид на горивото 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

 (m) 

1 
Котел тип 

“Yildirim” 
4850 4,9 - Природeн газ 18,5 

2 
Котел тип 

“Yildirim” 
4850 4,9 - Природeн газ 18,5 

 

Контролираните параметри, нормите за допустими емисии и честотата на мониторинг, 

заложени в КР, са представени в следната таблица: 

 

Показател 
Препоръчителен 

метод за анализ 
Честота на измерване 

Норми на допустими емисии (mg/Nm3)    

при използване на природен газ                        

(3% съдържание на кислород) 

NOx БДС EN 14791 1 път годишно 250 

SO2 БДС EN 14792 1 път годишно 35 

CO БДС EN 15058 1 път годишно 100 

Съгласно чл. 21, ал. 7 от Наредбата за ограничаване на емисиите на определени 

замърсители, изпускани в атмосферния въздух от СГИ представяме следната информация: 

 

" Ембул Инвестмънт " АД, гр. Стара Загора, бул.” П. Евтимий” 50, тел. 042/ 604 721, ЕКАТТЕ - 68850, 

КИД - 1310, ЕИК 123542630 

Вид на 

СГИ  

Номинална 

топлинна 

мощност 

(MW) 

Вид и дял 

на 

използван

ите 

горива 

Датата на 

въвеждане в 

експлотация на 

СГИ  

Очакван 

брой 

експлоат

ационни 

часове 

Сектор 

на 

дейност

та по 

NACE 

Средно 

работно 

натовар

ване 

Резултати от 

последните 

проведени 

измервания на 

замърсителите,по

сочени в 

Дериктива 

2015/2013 

Котел тип 

“Yildirim” 

F1 
4,9 

природeн 

газ 

100 % 

Декември 2006 г 

КР 116/2006 г. 
1600 

1310 

 

подгото

вка и 

предене 

на 

текстил

ни 

влакна 

 

80 % 

CO - 29 mg/ Nm3              

SO2 - 0 mg/Nm3                  

NOX -93 mg/Nm3 

 дебит на газовете -

4002,0  Nm3/h  

Котел тип 

“Yildirim” 

F2 
4,9 

природeн 

газ 

100% 

Декември 2006 г 

КР 116/2006 г. 
400 78 % 

CO - 36 mg/ N m3              

SO2 - 0 mg/N m3                  

NOX - 82 mg/Nm3  

дебит на газовете – 

4472  Nm3/h 

На площадката на ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД източници на неорганизирани емисии в 

атмосферния въздух са: изходи на общообменната вентилация в багрилен цех, локална 
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аспирация в багрилна кухня, изходи вентилация на микровълновите сушилни във втори 

производствен корпус (пренавиване и пакетиране на готова продукция), изходи на 

общообменната вентилация в предпредачен цех-заготовка и изходи на общообменната 

вентилация във втори производствен корпус (разширение). 

На площадката няма постоянни източници на интензивно миришещи вещества. Всички 

дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми 

извън границите на производствената площадка.  

Веднъж годишно операторът извършва собствени периодични измервания на емисиите на 

вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от всички точкови източници. 

Провеждането на измерванията се възлага на акредитирана лаборатория за изпитване. 

В изпълнение на Условие 9.6.6 докладваме, че:  

1) се документира и се съхранява за всяко изпускащо устройство измерения дебит на 

отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг. 

През отчетния период измерванията са направени от Акредитирана лаборатория за 

изпитване при «Везел» ЕООД, гр. Варна, Сертификат № 284 ЛИ валиден до 30.11.2021 г. С 

писмо с Вх. № КОС-11-5898/04.12.2020 г. в РИОСВ - Ст. Загора са представени копия на 

протоколи от изпитване (за Котел №1 - Протокол № 675/26.10.2020 г., за Котел №2 - 

Протокол № 676/26.10.2020 г.) и доклад за резултатите от извършените измервания.  

Резултатите са представени в Приложение 1: Таблица 2. 

2) се документира в дневник и се съхранява информация за годишните количества на 

замърсителите, изпускани от двата котела, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. 

3) ежемесечно се извършва оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ 

намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества, 

генерирани от дейностите на площадката. Не са установени нарушения/ несъответствия и 

съответно не  е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи действия. 

Резултатите се документират и съхраняват. 

4) през 2020 г. в дружеството не са постъпили оплаквания за миризми, в резултат от 

дейностите, извършвани на площадката. 

5) се извършва оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри с определените в разрешителното емисионни норми – не са констатирани 

превишения на допустимите норми за емисии. Дебитът на отпадъчните газове не превишава 

заложеният в КР максимален дебит на газовете. Резултатите се документират и съхраняват. 
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По Условие 9.6.7 представяме следните данни за емитираните количества на 

замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно 

Условие 6.10. 

Замърсител 

Годишно количество 

на замърсителя 

(kg/y) 

Годишно количество 

продукция 

(t/y) 

Количество емитиран замърсител за 

производството на единица продукт 

(kg/единица продукт) 

CO 250,0 

470,880 

0,531 

NOX 742,0 1,575 

SO2 0 0 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води (Условие 10 от КР) 

4.3.1. Производствени отпадъчни води 

Ембул Инвестмънт АД експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води състояща 

се от следните пречиствателни съоръжения – груба решетка, фина дискова решетка, 

изравнителен резервоар, резервоар за първична аерация, първичен утаител, резервоар за 

вторична аерация, вторичен утаител, резервоар за стабилизиране на утайки, резервоар за 

уплътняване на утайки и филтър-преса, обозначени в Приложение № 6 от заявлението. 

В изпълнение на Условие 10.1.1.2 за ПСОВ са определени: 

   контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява 

оптималната работа); 

   оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; 

   честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; 

    вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и са документирани 

съгласно Условие 10.1.1.6.1. Информацията не е актуализирана: 

 

Контролиран 

параметър 

Оптимална 

стойност 
Честота на мониторинг 

Вид на оборудването за 

мониторинг/начин на измерване 

Вход на ПСОВ 

Активна реакция рН 6,0 – 6,8 Един път седмично рН-метър 

Неразтворени вещества 200 mg/l Един път седмично лабораторен анализ 

Температура 35 – 40°C Един път седмично термометър 

Груба решетка 

Наличие на примеси 
Липса на примеси 

на повърхността 
Един път седмично визуално 

Фина дискова решетка 

Наличие на примеси 
Липса на примеси 

на повърхността 
Един път седмично 

визуално 

(звуково устройство за 

сигнализация при аварийни 
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ситуации - при проливни дъждове 

или при отказ на трансферна 

помпа) 

Изравнителен резервоар 

Ниво на водата 
0,60 m под нивото 

на грубата решетка 
Един път седмично автоматично 

Резервоар за първична аерация 

Ниво на водата 
0,50 m под ръба     

на резервоара 
Един път седмично визуално 

Първичен утаител 

Ниво на утайката 
0,50 m под ръба     

на утаителя 
Един път седмично визуално 

Резервоар за вторична аерация 

Ниво на водата 
0,50 m под ръба     

на резервоара 
Един път седмично визуално 

Вторичен утаител 

Ниво на утайката 
0,50 m под ръба            

на утаителя 
Един път седмично визуално 

Резервоар за стабилизиране на утайките 

Ниво на утайката 
От 1,5 до 2,5 m под 

ръба на резервоара 
Един път седмично визуално 

Резервоар за уплътняване на утайките 

Ниво на утайката 
до нивото на 

преливника 
Един път седмично визуално 

Филтър-преса 

Налягане на работещата 

филтър-преса 
1 MPa 

При работа на              

филтър-пресата 
манометър 

Влажност на 

обезводнената утайка 
До 30% 

При работа на                    

филтър-пресата 
лабораторен анализ 

 

Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните 

параметри, осигуряващи нормалната работа на ПСОВ в съответствие с информацията по 

Условие 10.1.1.2. Извършват се: ежемесечни проверки на пречиствателните съоръжения 

(механичната цялост и пропускателната способност на решетките, механичната цялост на 

изравнителния резервоар и изправността на помпите, състоянието на тръбопроводите), 

редовна, профилактична (веднъж годишно) и ремонтна (при необходимост) поддръжка.  

За отчетния период няма установени несъответствия/неизправности или наличие на 

течове. Резултатите се документират и съхраняват (Условие 10.1.1.6.2).  

Веднъж седмично се извършва мониторинг на работата на ПСОВ, в съответствие с 

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

оборудването за мониторинг. Резултатите се документират и съхраняват (Условие 

10.1.1.6.2). 
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Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на 

контролираните параметри за ПСОВ с определените оптимални такива. Резултатите от 

проверките се документират и съхраняват (Условие 10.1.1.6.3). 

Съгласно Условие 10.1.1.6.3.1 за отчетната 2020 г. докладваме, че не са установени 

несъответствия, поради което не са предприемани коригиращи действия. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД зауства смесен поток отпадъчни води (производствени и 

битово-фекални от източните санитарно-хигиенни възли на площадката, пречистени в ПСОВ, 

съгласно Условие 10.1.1.1, непречистени битово-фекални води от централната и западната 

част на площадката и дъждовни води от площадката на дружеството (без дъждовните води от 

източната част на покрива на I производствен корпус)) в градската канализационна система с 

действаща ГПСОВ, съгласно сключен договор с “ВиК” ЕООД, гр. Ст. Загора.. 

- Точка на заустване:  

ТЗ №1 – Градска канализация – Стара Загора, с географски координати N 42º24'660'' и E 

25º38'382''; 

- Точки на пробовземане:  

ПТ 1 - шахта след ПСОВ за пречистени производствени отпадъчни води и битово-фекални 

от източните санитарно-хигиенни възли на площадката, с географски координати N 42º24'665'' 

и E 25º38'503''; 

ПТ 2 (ТЗ №1) – преди заустване в  Градска канализация – Стара Загора за смесен поток 

отпадъчни води (производствени и битово-фекални от източните санитарно-хигиенни възли 

на площадката, пречистени в ПСОВ, съгласно Условие 10.1.1.1., непречистени битово-

фекални води от централната и западната част на площадката и дъждовни води от площадката 

на дружеството (без дъждовните води от източната част на покрива на I производствен 

корпус)) с географски координати  N 42º24'665'' и E 25º38'503'' 

- Дебит на отпадъчните води:  

Q ср.ден. = 1 450 m3/d 

Q макс.час = 62,5 m3/h 

Q ср.год. =  529 250 m3/y 

 

 

Показател 
Емисионни норми – индивидуални 

емисионни ограничения 

Температура 40 

Активна реакция рН 6,5 – 9,0 

Неразтворени вещества 400 

Нефтопродукти 15 



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
2288  

Азот амонячен 35 

Сулфатни йони 400 

Фосфати 15 

Сулфиди 1,5 

БПК 5 1000 

ХПК 2000 

Животински мазнини и растителни масла 120 

Анионактивни детергенти 15 

Феноли 10 

Желязо 10 

Живак 0,05 

Кадмий 0,5 

Олово 2,0 

Арсен 0,5 

Мед 2,0 

Хром ( шествалентен ) 0,5 

Хром ( тривалентен ) 2,5 

Никел 2,0 

Цианиди ( свободни ) 1,0 

Цианиди ( общо ) 1,5 

Цинк 5,0 

 

В изпълнение на Условие 10.1.3.1 операторът извършва собствен мониторинг на смесен 

поток отпадъчни води по горепосочените показатели, един път на шест месеца.  

Анализите и пробовземането са направени от акредитирани лаборатории: ЛИ “Води и 

горива” при АМЕЕС ООД – гр. Раднево и ЛИ “ЕКОЛАБ” към ДИАЛ ООД – гр. София. 

Резултатите се документират и съхраняват (Условие 10.4.1). 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения 

мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия (Условие 10.1.3.2). 

По Условие 10.4.2 като част от ГДОС докладваме, че са извършени 2 бр. проверки за 

оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в КР: 

 

  1 бр. за ПТ 1 – 2. Протоколи №№ 524/23.09.2020 г., 2020/2354 от 28.09.2020 г.; 

                         

  1 бр. за ПТ 2 – 1. Протоколи №№ 525/23.09.2020 г., 2020/2355 от 28.09.2020 г.; 
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През отчетния период не е проведен мониторинг за първо шестмесечие на смесен поток  

отпадъчни води, поради  спиране дейността на инсталацията от 01.04. - 31.06.2020 г. РИОСВ – 

Стара Загора е уведомена с  писмо с вх. № КОС-11-3841/04.08.2020 г. 

Не са констатирани превишения на емисионните норми, и не се е налагало предприемане 

на коригиращи действия. 

Съгласно Условие 10.4.3 като част от ГДОС докладваме обобщена информация за 

резултатите от мониторинга по Условие 10.1.3.1 - Приложение 1: Таблица 3. 

Дружеството прилага инструкция за изчисляване/измерване на количествата зауствани 

отпадъчни води (Условие 10.1.3.3), което за 2020 г. се изчислява на 64 762 м3 . 

Изчисляват се замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките 

на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) (Условие 

10.1.3.4). Информацията се документира и съхранява (Условие 10.4.4). В следващата 

таблица представяме резултатите от изчисленията на емисиите, изразени като килограма за 

година (kg/y) 

 

Емитирани замърсители                             

kg/y 

Отпадъчни води  

І мониторингова   

сесия 

ІІ мониторингова 

сесия 
Сума годишно 

смесен поток отпадъчни води 

Арсен и съединенията му (като As)  0,01 0,39 

Кадмий и съединенията му (като Cd)  0,071 2,8 

Хром и съединенията му (като Cr)*  0,098 3,8 

Мед и съединенията му (като Cu)  0,03 1,2 

Живак и съединенията му (като Hg)  0,0001 0,004 

Никел и съединенията му (като Ni)  0,05 1,95 

Олово и съединенията му (като Pb)  0,08 3,1 

Цинк и съединенията му (като Zn)  0,39 15,0 

Феноли (като общ С)  1,72 67,0 

Общ органичен въглерод (ТОС),като 

общ С или ХПК/3 
 178 2 308 

Цианиди (като общ CN)  0,054 2,10 

 
*Количеството на този замърсител е получен като сума от изчислените количества за хром (шествалентен) и хром (тривалентен). 

За изчисляване е използван метод съгласно Наредбата за вида, размера и реда за налагане 

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

и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Методът е приложен 

и подробно описан като пояснение към  Приложение 1: Таблица 1. 
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ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД докладва в срок замърсителите по Условие 10.1.3.4, 

посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета 

относно създаването на ЕРИПЗ (Условие 10.4.5). 

4.3.2. Битово-фекални води 

В изпълнение на Условие 10.2.1.1. битово-фекалните води от площадката се заустват, като 

част от смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални от източните 

санитарно-хигиенни възли на площадката, пречистени в ПСОВ, съгласно Условие 10.1.1.1., 

непречистени битово-фекални води от централната и западната част на площадката и 

дъждовни води от площадката на дружеството (без дъждовните  води от източната част на 

покрива на I производствен корпус)), съгласно изискванията на Условие 10.1.2.1.  

Съгласно Условие 10.2.2.1 се провежда собствен мониторинг на битово-фекалните води 

по Условие 10.2.1.1, като част от смесен поток отпадъчни води, съгласно изискванията на 

Условие 10.1.3.1. 

4.3.3. Дъждовни води 

В изпълнение на Условие 10.3.1.1 дъждовните води от площадката се заустват, като част 

от смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални от източните санитарно- 

хигиенни възли на площадката, пречистени в ПСОВ, съгласно Условие 10.1.1.1, 

непречистени битово-фекални води от централната и западната част на площадката и 

дъждовни води от площадката на дружеството (без дъждовните води от източната част на 

покрива на I производствен корпус)), в градска канализационна система при спазване на 

изискванията на Условие 10.1.2.1.  

Съгласно Условие 10.3.2.1 се провежда собствен мониторинг на поток дъждовни води, 

като част от смесен поток отпадъчни води, съгласно изискванията на Условие 10.1.3.1. 

4.4. Управление на отпадъците (Условие 11 от КР) 

Документирани са и ще бъдат докладвани в НИСО дейностите по управление на 

отпадъците за отчетния период, съгласно изискванията на Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за 

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

реда за водене на публични регистри (Условие 11.9.1). Копие на писмото е представено в 

Приложение 2 

По Условие 11.9.2 докладваме, като част от ГДОС, измерените съгласно Условие 11.7 

количества образувани отпадъци за 2020 г. като годишно количество и годишно количество за 

производство на единица продукт (само за отпадъците, които се образуват пряко от 

производствения процес):  
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Производствени отпадъци 

 

Вид отпадък Код 

Количество, 

съгласно КР 

t/y 

Образувано количество 

t/y 
за производство на 

единица продукт 

Отпадъци от необработени текстилни влакна 04 02 21 870 27,164 - 

Отпадъци от обработени текстилни влакна 04 02 22 87 0,600 - 

Отпадъци от пластмаси  

(пластмасови отпадъци от шпули) 
07 02 13 8 0 - 

Хартиeни и картонени опаковки 15 01 01 26 1,081 - 

Пластмасови опаковки 15 01 02 70 2,320 0,002 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 25 - - 

Метални опаковки 15 01 04 25 - - 

Смесени опаковки 15 01 06 8 --  - 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 3 - - 

Наситени или отработени йонообменни 

смоли 
19 09 05 0,72 - - 

 

 

Опасни отпадъци 

  

Вид отпадък Код 

Количество, 

съгласно КР  

t/y 

Образувано количество 

t/y 
за производство на 

единица продукт 

Утайки от пречистване на отпадъчни води на 

мястото на образуване, съдържащи опасни 

вещества 
04 02 19* 0,7 - - 

Нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа 
13 01 10* 0,5 - - 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки на минерална основа 
13 02 05* 6,4 0,270 - 

Опаковки; съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни вещества 
15 01 10* 40 0,076 0,0002 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 0,750 - - 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 0,200  - - 

 

 

 

Битови отпадъци 

 

Вид отпадък Код 

Количество, 

съгласно КР  

t/y  

Образувано количество 

 

t/y 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 115 95,7 

 

Образуваните на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1.1, се събират съгласно 

изискванията на Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране 

на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места и в съответствие с 

нормативната уредба по околна среда. 



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
3322  

Производствени отпадъци 

 

Вид  oтпадък Код Площадка 
Събиране и предварително 

съхраняване 

Отпадъци от необработени текстилни 

влакна 
04 02 21 

3 А 

Пресоване на балираща машина с 

оглед намалямане на обема и 

привеждането им в удобен за 

транспортиране вид. 

Събиране - в пресовани бали.  

Отпадъци от обработени текстилни 

влакна 
04 02 22 

Отпадъци от пластмаси  

(пластмасови отпадъци от шпули) 
07 02 13 13 Б 

 

 

Насипно 
Хартиeни и картонени опаковки 15  01 01 13 Б 

Пластмасови опаковки 15 01 02 5 Б, 13 Б и 13 В 

Опаковки от дървесни материали 15  01 03 13 Д  

Метални опаковки 15 01 04 13 Б 
Насипно 

Смесени опаковки 15 01 06 13 Г 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 9 А Насипно в контейнери 

Наситени или отработени йонообменни 

смоли 
19 09 05 13 Б В бидони 

 

Опасни отпадъци 

 

Вид отпадък Код Площадка 
Събиране и предварително 

съхраняване 

Утайки от пречистване на отпадъчни 

води на мястото на образуване, 

съдържащи опасни вещества 

04 02 19* 9 А В специални за целта контейнери. 

Нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа 
13 01 10* 

 

 

 

 

 

 

13 Б 

 

 

 

 

13 Б 

На закрито. В затворени съдове, 

които са химически устойчиви, не 

допускат разливане или изтичане 

и са маркирани. 

 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла 

за зъбни предавки на минерална основа 
13 02 05* 

Опаковки; съдърщи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* 

В затворени съдове, които не 

могат да реагират с отпадъците, 

не допускат разливане или 

изтичане и са маркирани с надпис 

„опасен отпадък”.   

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 

На закрито. В затворени съдове, 

които са химически устойчиви 

спрямо отработените масла, не 

допускат разливане или изтичане 

и са маркирани. 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 

На закрита, оградена и 

обозначена с табели площадка. 

Разделно от другите отпадъци и 

при наличие на сяра. 

 

Дружеството съхранява единствено отпадъците, определени с Условие 11.1.1 и 

единствено на площадките, обозначени на “План на площадките за събиране и съхранение на  

отпадъците” на Приложение №7 от заявлението за издаване на комплексно разрешително. 

Всяка площадка е с трайна настилка (бетон, асфалт), има ясни надписи за нейното 
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предназначение и за вида на отпадъка, който се третира в нея и е отделена от останалите 

съоръжения в обекта. 

Съхранението на отпадъците се извършва за срок не по-дълъг от: 

  три години при последващо предаване за оползотворяване; 

  една година при последващо предаване за обезвреждане 

Не се допуска смесването на : 

  оползотворими с неоползотворими отпадъци; 

   опасни отпадъци с други отпадъци 

  опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.  

Опасните отпадъци се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, 

които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с надпис “опасен 

отпадък”, код и наименование на отпадъка. 

Отпадъците се предават за транспортиране извън територията на площадката въз основа 

на писмен договор единствено на фирми, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО за 

извършване на такава дейност или комплексно разрешително. 

За всяка партида транспортиран отпадък се съхраняват следните документи: 

1. За производствени отпадъци: 

  сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ. 

2. За опасни отпадъци: 

  сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 

  идентификационен документ 

  писмени инструкции за действие при аварии 

В следващата таблица представяме информация за операторите, на които са предадени 

отпадъците за изпълнение на съответните дейности - посочени са номерата на документите им 

за разрешение за извършване на дейности със съответния отпадък; номера/ датата на 

сключения договор; датите, на които е извършено предаването и количеството отпадък, 

предадено на съответния оператор през отчетната 2020 г: 
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Вид отпадък Код 

Фирма -  

контрагент за 

съответната 

дейност 

№ на  

документа  

за  

разрешение  

на фирмата 

№/Дата 

 на  

договора  

Дата 

 на  

предаване 

Предадено 

количество 

на 

фирмата/ 

оператора 

t/y 

Производствени отпадъци 

Отпадъци от необработени 

текстилни влакна 
04 02 21 

Emboy Yuntaş - 

Турция 
 

02.02. 

2009 г. 

непрекъс-

нато, при 

достатъчна 

наличност 

28,028 

Отпадъци от обработени 

текстилни влакна 
04 02 22 

„ Рецитрейд 

България” -

ЕООД 

09-РД-647-

00/29.11.2018 г. 

01.08. 

2019 г 

непрекъс-

нато, при 

достатъчна 

наличност 

0 

Отпадъци от пластмаси 

(пластмасови отпадъци от 

шпули) 

07 02 13 

“КАСКАДА” 

ООД 

с. Царацово,        

общ. Марица,       

обл. Пловдив 

09-РД-255-00/ 

25.10.12 г;                

09-РД-253-00/ 

19.10.12 г. 

01.02. 

2012 г. 
- 0 

Хартиeни и картонени  

опаковки 
15 01 01 

“ЕКОР” ЕООД  

гр. Стара Загора 

13-ДО-476-02/ 

23.10.18 г; 

 

01.05. 

2018 г. 02.11.2020 г. 

 

1,160 

Пластмасови опаковки 15 01 02 
“БГ– ПЛАСТ 

2001” ООД  

гр. Ямбол 

13-ДО-329-00/ 

20.11.15 г. 

13.10. 

2014 г. 

непрекъс-

нато, при 

достатъчна 

наличност 

2,320 

Опаковки от дървесни 

материали 
15 01 03 - - - - 0 

Метални опаковки 15 01 04 -   - - - 0 

Смесени опаковки 15 01 06 - - - - 0 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 - - - - 0 

Наситени  или отработени 

йонообменни смоли 
19 09 05 - - - - 0 

 

Опасни отпадъци 
Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото на 

образуване, съдържащи опасни 

вещества 

04 02 19* - - - - 0 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 
13 01 10* 

“Валд – 95” 

ЕООД 

гр. София 

09-ДО-1058-00/ 

08.10.13 г. 

07.03. 

2013 г. 

- 0 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа 

13 02 05* - 0 

Опаковки, съдържащи остатъци 

от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

15 01 10* 

 

“БалБок 

Инженеринг” 

АД      

 гр. София 

 

“БалБок 

Инженеринг” 

АД      

 гр. София 

КР № 473-Н0/ 

2013 г; 

 

12-РД-895-04/ 

17.10.2016 г; 

 

12-ДО-1271-01/ 

26.11.2014 г. 

ОО-079- 

Р-2009/ 

27.03. 

2009 г. 

- 0 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* - 0 

Флуоресцентни тръби и др. 

Отпадъци, съдържащи живак 
20 01 21* 

LL-2009-

342/ 

24.08.2010 

г. 

- 0 
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Количествата генерирани на площадката отпадъци се измерват/изчисляват с цел 

определяне на годишно количество образуван отпадък за инсталацията. 

Съгласно Условие 11.9.4 представяме информация за резултатите от извършените оценки 

на съответствието по: 

  Условие 11.3.17 - Направени са 7 бр. проверки (ежемесечно) на съответствието на 

съхранението на отпадъците с условията на разрешителното. Няма установени 

несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Резултатите се 

документират и съхраняват 

  Условие 11.4.3 - Направени са 7 бр. проверки (ежемесечно) на съответствието на 

транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното. Резултатите се  

докумен-тират и съхраняват. 

  Условие 11.5.2 - Направени са 7 бр. проверки (ежемесечно) на съответствието на 

оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъците с определените в условията на 

разрешителното изисквания. 

  Условие 11.6.2 - Направени са 7 бр. проверки (месечни) на съответствието на 

обезвреждането на отпадъците с определените в условията на разрешителното изисквания. 

Резултатите се документират и съхраняват. Няма установени несъответствия, така както 

и за предходния отчетен период, и не са предприемани коригиращи действия. 

  Условие 11.7.2 - Направена е 1 бр. проверка на съответствието на наблюдаваните 

годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на 

разрешителното. Резултатите се документират и съхраняват. Количествата съответстват 

на разрешените в КР. 

 

 

 

 

 

 Вид отпадък Код 
Фирма - контрагент за 

 съответната дейност 
Дата на предаване 

Предаден

о  

количеств

о 

 t/y 

Смесени  битови 

отпадъци 
20 03 01 

Организирано  сметосъбиране и 

извозване от Община Стара Загора, 

 за което е заплатена такса смет 

Всяка работна седмица се  

извозват 3 пъти по 1 кон-

тейнер (всеки по 1,1 м3) 

95,7 
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Производствени отпадъци 

Вид отпадък Код 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

С
ъ

о
т
в

ет
- 

  
 

ст
в

и
е
 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 
Отпадъци от 

необработени 

текстилни влакна 

 

 

 

 

04 02 21 870 76,576 870 81,316 870 54,915 870 34,266 870 27,164 Да 

Отпадъци от 

обработени 

текстилни влакна 
04 02 22 87 3,429 87 1,522 87 5,238 87 4,372 87 0,600 Да 

Отпадъци от 

пластмаси (пласт-

масови отпадъци 

от шпули) 

07 02 13 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 Да 

Хартиeни и карто-

нени опаковки 
15 01 01 26 0,743 26 1,398 26 4,401 26 4,459 26 1,081 Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 70 5,810 70 3,830 70 3,820 70 3,340 70 2,320 Да 

Опаковки от дър-

весни материали 
15 01 03 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 Да 

Метални опаковки 15 01 04 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 Да 

Смесени опаковки 15 01 06 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 Да 

Отпадъци от 

решетки и сита 
19 08 01 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 Да 

Наситени или 

отработени йоно-

обменни смоли 
19 09 05 0,72 0 0,72 0 0,72 0 0,72 0 0,72 0 Да 

 

 

Опасни отпадъци 

  

Вид отпадък Код 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

С
ъ

о
т
в

ет
- 

  
 

ст
в

и
е
 К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 

Утайки от пречист-

ване на отпадъчни 

води на мястото на 

образуване, съдър-

жащи опасни в-ва 

04 02 19* 0.7 0 0.7 0 0.7 0 0.7 0 0.7 0 Да 

Нехлорирани хи-

дравлични масла 

на минерална 

основа 

13 01 10* 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 Да 

Нехлорирани 

моторни, смазочни  

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 6.4 0,319 6.4 0,600 6.4 1,0 6.4 0 6.4 0,270 Да 

Опаковки, съдър-

жащи остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 40 0,352 40 0,305 40 0,213 40 0,214 40 0,076 Да 

Оловни акумула-

торни батерии 
16 06 01* 10 бр. 0 10 бр. 0 0.750 0 0.750 0 0.750 0 Да 
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Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, съдър-

жащи живак 

20 01 21* 0.200 0,040 0.200 0,059 0.200 0,008 0.200 0,032 0.200 0 Да 

 

Битови отпадъци 

Вид отпадък Код 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

С
ъ

о
т
в

ет
- 

ст
в

и
е
 

К-во, 

съгл.  

КР 

м3/y 

Образу-

вано 

кол-во 

м3/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

м3/y 

Образу-

вано 

кол-во 

м3/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу- 

вано 

кол-во 

t/y 

К-во, 

съгл.  

КР 

t/y 

Образу-

вано 

кол-во 

t /y 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 115 70,2 115 81,5 115 70,4 115 99,7 115 95,7 Да 

 

4.5. Шум (Условие 12 от КР) 

Площадката на ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД е разположена в т. нар. “южна промишлена 

зона” на гр.Стара Загора, квартал “Индустриален“ и отстои на около 1,2 км. южно от жилищ-

ната зона на града. Няма жилищни сгради в непосредствено съседство с производството на 

фирмата. 

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, 

недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентно ниво на шума, както следва:  

По границите на производствената площадка: 

  дневно ниво – 70 dB(A); 

  вечерно ниво – 70 dB(A); 

  нощно ниво – 70 dB(A); 

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

точки, в урбанизираните територии и извън тях, където е необходимо да се оцени 

въздействието на шума от даден източник върху човека и околната среда): 

  дневно ниво – 55 dB(A); 

  вечерно ниво – 50 dB(A); 

  нощно ниво – 45 dB(A). 

Прилагат се инструкции за: 

  наблюдение веднъж на две години на показателите: обща звукова мощност на 

площадката, еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и 

еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. Резултатите от наблюдението на 

определените показатели се документират, съхраняват и се предоставят при поискване 

от контролните органи (Условие 12.3.1); 
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   оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата 

на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. Резултатите от оценката на съответствието  на установените 

нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с 

разрешените такива се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от 

контролните органи (Условие 12.3.2).  

В изпълнение на Условие 12.3.3 докладваме, че през отчетната година: 

   в ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД няма постъпили оплаквания от живущи около 

територията на предприятието 

   е проведено наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. Измерванията и 

изчисленията са направени от Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към 

“Екоексперт 6 ” ЕООД , гр. Варна. 

В РИОСВ – Стара Загора са представени: 

   доклад с резултатите от собствени периодични измервания на нивата на шум и 

карта с разположението на основните инсталации и съоръжения, генериращи шум в 

границите на площадката; 

   Копие на Протоколи от изпитване на шум №  1136/16.10.2020 г. и Протокол № 

1136/16.10.2020 г. за проведени собствени измервания на нивата на шум. Приложение 

2, т. 1 

Наблюдението е проведено при спазване  изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредба 

№ 54 за дейността на националната система за мониторинг на шум в околната среда и за 

изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от 

промишлените източници на шум в околната среда. 

Не са установени несъответствия на еквивалентните нива на шум по границата на 

производствената площадка(дневно, вечерно и нощно) и в мястото на въздействие(дневно, 

вечерно и нощно). Определена е и общата звукова мощност на площадката. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (Условие 13 от КР) 

На площадката на предприятието не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или 

непряко въвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води и почвите. Същата е 

покрита с асфалтова и циментова изолация, които предпазват подземните води от 

контаминиране със замърсители при евентуални разливи. Всички товаро-разтоварни работи, 

които биха могли да доведат до течове/разливи, се осъществяват само на определените за това 
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места, обозначени на Приложение № 4 от заявлението “План на местоположението на 

площадките за товаро-разтоварни работи”.   

Като сорбиращ материал за почистване, в случай на разливи на площадката се съхранява 

пясък. Налична е и техника за изсмукване на евентуални разливи на течни химични вещества 

и смеси.  

В изпълнение на Условие 13.1.9.1 се провежда собствен мониторинг на подземните води в 

точки на пробовземане: 

- ТК 1, с географски координати N 42º24'39,00'' и E 025º38'30,19''; 

- ТК 2, с географски координати N 42º24'41,11'' и E 025º38'23,81''; 

- ТК 4, с географски координати N 42º24'36,03'' и E 025º38'24,71'',  

по следните показатели и честота на пробовземане: 

 

№ по 

ред 
Показател 

Честота на  

пробовземане 

Мерна 

единица 

Стандарт за качество  

на подземните води 

1. Активна реакция Веднъж на шест месеца рН единици ≥6,5 и ≤9,5 

2. Електропроводимост Веднъж на шест месеца µS cm-1 2000 

3. Обща твърдост Веднъж на шест месеца  mg-еqv/l 12 

4. Перманганатна окисляемост Веднъж на шест месеца  mg О2/l 5 

5. Амониев йон Веднъж на шест месеца mg/l 0,5 

6. Нитрати Веднъж на шест месеца mg/l 50 

7. Нитрити Веднъж на шест месеца mg/l 0,5 

8. Сулфати Веднъж на шест месеца mg/l 250 

9. Хлориди Веднъж на шест месеца mg/l 250 

10. Фосфати Веднъж на шест месеца mg/l 0,5 

11. Флуор Веднъж на две години mg/l 1,5 

12. Калций Веднъж на шест месеца mg/l 150 

13. Магнезий Веднъж на шест месеца mg/l 80 

14. Цинк Веднъж на шест месеца mg/l 1,0 

15. Мед Веднъж на шест месеца mg/l 0,2 

16. Хром Веднъж на шест месеца µg/l 10 

17. Алуминий Веднъж на две години µg/l 200 

18. Желязо Веднъж на шест месеца µg/l 200 

19. Манган Веднъж на шест месеца µg/l 50 
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Поради временно прекратяване дейността на предприятието, през отчетния период е 

проведен мониторинг на подземните води само за второто шестмесечие. Пробовземането и 

анализите са извършени от акредитирана лаборатория: Изпитвателна лаборатория “ВОДИ И 

ГОРИВА” при АМЕЕС ООД, гр. Раднево. Резултатите се документират и съхраняват 

(Условие 13.1.10.2). 

В РИОСВ-Стара Загора и Басейнова дирекция-Пловдив са представени протоколи от 

изпитване на подземни води: 

  за ТК 1 – Протоколи № 526/ 23.09.2020 г  

  за ТК 2 – Протоколи № 527/23.09.2020 г, 

  за ТК 4 – Протоколи № 528/23.09.2020 г, 

Съгласно Условие 13.1.10.4 докладваме резултатите от собствения мониторинг на подзем-

ните води като част от ГДОС - Приложение 1: Таблица 7. 

В изпълнение на Условие 13.1.10.6 докладваме обобщени данни от изпълнението на 

всички инструкции:  

  по Условие 13.1.4 е изготвена, но не се е наложило прилагане на инструкция за  

отстраняване на разливи от вещества/препарати върху производствената площадка, които 

могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Изготвен е 

оперативен дневник, в който ще се отразяват датата и часа на установяване на разлива, 

причините за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, 

наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания 

сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на 

причините за разлива. За отчетната година не са регистрирани разливи на вредни и опасни 

вещества върху производствената площадка. 

  по Условие 13.1.7 се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 

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

отстраняване на течовете. Извършени са 7 бр. проверки (веднъж месечно), при които не са 

установени течове. Резултатите от проверките се документират и съхраняват и могат да 

бъдат предоставени при поискване от компетентните органи (Условие 13.1.10.1). 

  по Условие 13.1.9.2 се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното, 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. При 

проведения мониторинг не са установени несъответствия, което не е наложило предприемане на 
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коригиращи действия.Резултатите от оценката на съответствието се документират и 

съхраняват (Условие 13.1.10.5). 

При аварийни случаи, предизвикващи замърсяване на подземните води, Дружеството има 

готовност да уведоми незабавно БД ИБР - Пловдив и РИОСВ - Стара Загора и да предприеме 

необходимите мерки както следва: 

--  ограждане 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 

 

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 

условията на КР (ИППСУКР)  
 

Всички дейности по ИППСУКР на ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД са изпълнени, за което е 

докладвано с ГДОС за 12.2006-12.2007 г. 

 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях  

 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД прилага инструкции за пускане и спиране на ПСОВ (Условие 

15.1) и на Инсталацията за багрене на влакна и/или текстил и Парова централа (Условие 15.2). 

Съгласно Условие 15.3 всички действия по Условие 15.2 се документират в Дневник. В него 

е записано спиране на Инсталацията за багрене на влакна и/или текстил и Парова централа. 

Дружеството има разработен План за мониторинг при анормални режими на инсталациите по 

Условие 2, според който до влизане в оптимален режим на багрилната инсталация се извърши 

стриктен контрол на пречиствателното оборудване по следните параметри: активна реакция 

pH, неразтворени вещества и температура на входа на ПСОВ; наличие на примеси на 

повърхността на решетките; ниво на водата в изравнителния резервоар. Резултатите от 

контрола показват  липса  на отклонение от оптималните стойности на контролираните 

параметри. 

Съгласно Условие 16.1 и 16.2 докладваме, че през отчетна година дтужеството изведе от 

експлоатация следните съоръжения : 

 2 бр. хоризонтални багрилни апарати за багрене на бобини – C.I.T.A.C – LORIS BELINI, 

тип MAWP 73 PSI at 320° F; MDMT -20° F at 73 PSI; 

 1 бр. вертикален багрилен апарат за изготвяне на мостри - – C.I.T.A.C – LORIS BELINI, 

тип MAWP 73 PSI at 320° F; MDMT -20° F at 73 PSI; 
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 2 бр. центрофуги BERTA 24 - 1500 об./мин.; макс. капацитет 60 кг.; 

 1 бр. Микровълнова сушилня; 

РИОСВ – гр. Стара Загора е уведомена за извършената промяна в инсталацията с писмо с 

вх. № КОС-11-1397/05.03.2020 г. Представен е План за прекратяване дейността на 

технологичните съоръжения или на части от тях. 

По Условие 16.3 докладваме за временно прекратяване дейността на инсталацията за 

периода от 01.04. – 30.06.2020 г. и от 26.10. – 31.12.2020 г. Горното е продиктувано от 

сериозния икономически трус и последиците, причинени от пандемията от COVID-19. 

При временното прекратяване  дейността на предприятието са изпълнени условията от 

Плана за временно прекратяване дейностите на площадката или части от тях,  същия е 

предствен в РИОСВ – Стара Загора. 

Съгласно Условие 16.5 докладваме, че подробен План за прекратяване дейността на 

технологичните съоръжения или части от тях и План за временно прекратяване дейността 

на инсталацията се съхранявта и се представят при поискване от компетентния орган. 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

 

7.1. Аварии 

За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. няма възникнали аварийни ситуации на територията 

на площадката.  

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД спазва вътрешен авариен план, утвърден от ръководителя на 

предприятието. 

Прилагат се инструкции:  

   за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в 

канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни 

течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. 

Разработени са мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на 

територията на площадката (басейн ПСОВ) и последващото им третиране. 

   с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови 

замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. 

Изготвен е дневник за аварийни ситуации, в който да се описват причините за аварията, 

времето и мястото на възникване, последствията върху здравето на населението и околната 

среда и предприетите действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на 

последствията от нея. 
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Извършена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и 

за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. 

До момента не са установени случаи на непосредствена заплаха за възникване на екологични 

щети. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е 

издадено КР 

 

За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. не са постъпвали оплаквания или възражения, 

свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 от КР на ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД. 
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Д е к л а р а ц и я 

 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 116-

Н1/2012 г. за Инсталация за багрене на влакна и/или текстил на ЕМБУЛ  ИНВЕСТМЪНТ АД. 

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

този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис:......................................................................                            Дата: 16.03.2021 г. 

                 (оператор/упълномощено от организацията лице) 

 

 

Име на подписващия: А. Уур Юзджан 

8. Подписване на годишния доклад 
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Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 : Таблици 1 - 10 

№ 
CAS   

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ 

(колона 2) 

 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

(колона 3) 

 

във въздух  

(колона 1а) 

във води  

(колона 1b) 

в почва 

(колона 1c) 

   Kg/у Kg/у Kg/у Kg/у Kg/у 

2# 630-08-0 
Въглероден оксид 

(CO) 

- 

(250) 

M 

- - - * 

8#  
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

- 

(742) 

M 

- - - * 

11#  
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

- 

(0) 

M 

- - - * 

17# 7440-38-2 
Арсен и съединенията 

му (като Аs) 
- 

- 

(0.39) 

M 

- - - 

18# 7440-43-9 

Кадмий и 

съединенията му (като 

Cd) 

- 

- 

(2.8) 

M 

- - - 

19# 7440-47-3 
Хром и съединенията 

му (като Cr) 
- 

- 

(3.8) 

M 

- - - 

20# 7440-50-8 
Мед и съединенията и 

(като Cu) 
- 

- 

(1.2) 

M 

- - - 

21# 7439-97-6 
Живак и съединенията 

му (като Hg) 
- 

- 

(0.004) 

M 

- - - 

22# 7440-02-0 
Никел и съединенията 

му (като Ni) 
- 

- 

(2.0) 

M 

- - - 

23# 7439-92-1 
Олово и съединенията 

му (като Pb) 
- 

- 

(3.1) 

M 

- - - 

24# 7440-66-6 
Цинк и съединенията 

му (като Zn) 
- 

- 

(15.0) 

M 

- - - 

71# 108-95-2 Феноли (като общ С) - 

- 

(67.0) 

M 

- - - 

76#  
Общ органичен 

въглерод (TOC) (като 

общ C или ХПК/3) 

- 

- 

(2 308) 

M 

- - ** 

82#  
Цианиди (като общ 

CN) 
- 

- 

(2.1) 

M 

- - - 
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Пояснения: 

 

 
- за т. 2, 8 ,11 – количество на замърсители, отделяни в атм. въздух - CO; NOх; SO2 

Изчислява се за всеки един замърсител в кг, както следва: 
  

                                                      E = C x Q x T / 106 , където : 
 

E – емисия – kg/y 

C – концентрация на замърсителят в отпадните газове – mg/Nm3 

Q – поток на отпадните газове – Nm3/h 

T – производствено време за година – h/y 

Изчислението се прави за всяко изпускащо устройство – комин 1 и комин 2. След това резултатите за 

всеки замърсител се сумират. 

 

За CO –   Е1 = 29 х 4 002  х 1 600 / 106 = 186,0 kg                  Е2 = 36 х 4 472 х 400 / 106 = 64,0 kg 

Е = Е1+Е2 = 250,0 kg/y 

 

За NOх  –   Е1 = 93 х 4 002  х 1 600 / 106= 595,0 kg             Е2 = 82  х 4 472  х 400 / 106 = 147,0 kg 

       Е = Е1+Е2 = 742,0 kg/y 

 

За SO2    –  Е1 = 0 х 4 002  х 1 600 / 106= 0 kg                              Е2 = = 0 х 4 472  х 400 / 106 = 0 kg 

Е = Е1+Е2 = 0 kg/y 

 
- за т. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 71, 76, 82 – количество на замърсителите, отделяни непряко с 

отпадни води - Работи се по Инструкция 10.1.3.4 за двете шестмесечия и резултатите се сумират, 

полученото годишно количество е в кг : 
 

M = M1 +M2  , където 

                                                                         M1 = Q1 . m1 . 10-3 

                                                                         M2 = Q2 . m2 . 10-3 

Q1 е количеството зауствани отпадъчни води от Багрилната инсталация в m3 за първото 

шестмесечие на годината. 

Q2 е количеството зауствани отпадъчни води от Багрилната инсталация в m3 за второто 

шестмесечие на годината. 
 

Количествата се изчисляват съгласно Инструкция 10.1.3.3: като сума от производствените отпадъчни 

води, битово-фекалните води и дъждовните води.  

Производствените отпадъчни води от процеса багрене на прежди представляват 100% от постъпилите в 

Багрилната инсталация води. Постъпилите в инсталацията води се изчисляват съгласно Инструкция 8.1.5.2. 

Битово-фекалните води се измерват по издадена от “ВиК” ЕООД – Стара Загора фактура за 

количеството консумирана вода за питейно-битови нужди на базата на сключен договор за доставка на вода 

и пречистване на отпадъчни води.  

Дъждовните води, влизащи в смесения поток отпадъчни води, се изчисляват,  като се умножи 

квадратурата на производствената площадка (37 384 кв.м), която е с изградена канализация (без 

дъждовните води от източната част на покрива на I производствен корпус) по средното количество валежи 

за Стара Загора за съответната година. Данните са взети от направена климатична справка от 

Метеорологична Обсерватория – Стара Загора при БАН, НИМХ – Филиал Пловдив.  

 

m1 е концентрацията на замърсителя (mg.dm-3) при направеното измерване на емисиите му в рамките 

на мониторинга на отпадъчните води през първото шестмесечие на годината в ПТ 2 (ТЗ №1) преди 

заустване в Градска канализация. 
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m2 е концентрацията на замърсителя (mg.dm-3) при направеното измерване на емисиите му в рамките 

на мониторинга на отпадъчните води през второто шестмесечие на годината в ПТ 2 (ТЗ №1) преди 

заустване в Градска канализация. 

Коефициентът  10-3  служи за преминаване в килограми 

Данните се вземат от протоколите от изпитване на отпадъчните води, проведено от акредитирана 

лаборатория през съответната календарна година. 

 

 

                        За Арсен – M1=25 855 x 0 x 10-3= 0 kg ;           M2 =38 907  x 0,01 x 10-3= 0,39 kg ; 

M=M1 + M2= 0,39 kg/y 
  

                        За Кадмий – M1=25 855 x 0 x 10-3= 0 kg ;        M2=38 907 x 0,071 x 10-3= 2,8 kg ; 

M=M1 + M2= 2,8 kg/y 
  

                        За Хром – M1=25 855 x 0-x 10-3= 0 kg ;            M2=38 907 x 0,098 x 10-3= 3,8 kg ; 

M=M1 + M2= 3,8 kg/y 
  

                        За Мед – M1=25 855 x 0 x 10-3= 0 kg ;              M2=38 907 x 0,03 x 10-3= 1,2 kg ; 

M=M1 + M2= 1,2 kg/y 
  

За Живак – M1=25 855 x 0 x 10-3= 0 kg ;         M2=38 907 x 0,0001 x 10-3= 0,004 kg ; 

M=M1 + M2= 0,004 kg/y 

 

                         За Никел – M1=25 855 x 0 x 10-3= 0 kg;              M2=38 907 x 0,05 x 10-3= 2,0 kg ; 

M=M1 + M2= 2,0 kg/y 
  

                          За Олово – M1= 25 855 x 0 x 10-3= 0 kg;           M2=38 907 x 0,08 x 10-3= 3,1 kg ; 

M=M1 + M2= 3,1 kg/y 
  

                         За Цинк – M1=25 855 x 0 x 10-3= 0 kg;              M2=38 907 x 0,39 x 10-3= 15,2 kg ; 

M=M1 + M2= 15,2 kg/y 
  

За Феноли – M1=25 855 x 0 x 10-3= 0 kg;            M2=38 907  x 1,72 x 10-3= 67,0 kg ; 

M=M1 + M2= 67,0 kg/y 

За Общ органичен въглерод – M1=25 855 x 0 x 10-3= 0 kg;     M2=38 907  x 178/3 x 10-3= 2 308 kg; 

(TOC) (като общ C или ХПК/3) 

M=M1 + M2= 2 308 kg/y 
 

            За Цианиди (общи) – M1= 25 855 x 0 x 10-3= 0 kg;          M2=38 907 x 0,054 x 10-3=2,1 kg; 

M=M1 + M2= 2,1 kg/y 
    
  

      *За първото шестмесечие на отчетния период не е проведен мониторинг на отпадъчни води 

За отчетния период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. измерените/изчислените годишни стойности 

(в kg/y) на посочените замърсители са както следва: 

  CO –  250 kg/y; 

  NOx / NO2 –  742 kg/y; 

  SO2 – 0  kg/y; 

  Арсен и съединенията му – 0,39 kg/y; 

  Кадмий и съединенията му –2,8 kg/y;   
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  Хром и съединенията му – 3,8 kg/y; 

  Мед и съединенията и – 1,2 kg/y;  

  Живак и съединенията му – 0,004 kg/y;   

  Никел и съединенията му –2,0 kg/y; 

  Олово и съединенията му – 3,1 kg/y;   

  Цинк и съединенията му – 15,2 kg/y; 

  Феноли – 67,0 kg/y;  

  Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) –2 308 kg/y; 

  Цианиди – 2,1 kg/y. 

 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 

 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални 

и/или дъждовни) във водни обекти/канализация 

 

 

 

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

 

Съответствие 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Всяка емисия, докладвана в таблица 1, колона 1 

Изпускащо устройство №1 

NOх mg/Nm3 250 - 93 1 път годишно Да 

SO2 mg/Nm3 35 - 0 1 път годишно Да 

CO mg/Nm3 100 - 29 1 път годишно Да 

Дебит на 

отпад.газове 
Nm3/h 4850 - 4 002 1 път годишно Да 

Изпускащо устройство №2 

NOх mg/Nm3 250 - 82 1 път годишно Да 

SO2 mg/Nm3 35 - 0 1 път годишно Да 

CO mg/Nm3 100 - 36 1 път годишно Да 

Дебит на 

отпад.газове 
Nm3/h 4850 - 4 472 1 път годишно Да 
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Параметър Единица 

НДЕ, 

Съгласно 

КР    
 

Резултати от мониторинг 

Ч
ес

т
о

т
а
 

н
а

 

м
о

н
и

т
о

р
и

н
г

 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

Януари–юни 2020 
 
.  

Юли–декември 2020 
 

.  

Точки на пробовземане ПТ 1 
ПТ 2   

(ТЗ №1) 
ПТ 1 

ПТ 2   

(ТЗ №1) 
 

Арсен mg/dm3 0,5   < 0,01 < 0,01 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Кадмий mg/dm3 0,5   0,082 0,071 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Хром (шествалентен) mg/dm3 0,5   0,108 0,088 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Хром (тривалентен) mg/dm3 2,5   0,013 0,010 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Мед mg/dm3 2,0   < 0,03 < 0,03 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Живак mg/dm3 0,05   < 0,0001 < 0,0001 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Никел mg/dm3 2,0   0,08 0,05 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Олово mg/dm3 2,0   0,093 0,08 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Цинк mg/dm3 5,0   0,44 0,39 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Феноли mg/dm3 10   0,94 1,72 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Нефтопродукти mg/dm3 15   0,24 0,12 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Цианиди (общо) mg/dm3 1,5   0,054 0,054 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Дебит на 

отпадъчните води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год 

1 450 

62,5 

529 250 

 

Активна реакция  pH 
pH   

единици 
6,5-9,0   7,52 7,49 

1 път на 6 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 400   73,2 42,6 

1 път на 6 

месеца 
Да 

БПК 5 mg О2/dm3 1000   128,0 53,0 
1 път на 6 

месеца 
Да 

ХПК mg О2/dm3 2000   347,0 178,0 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Екстрахируеми 

вещества/ 

Животински 

мазнини и 

растителни масла 

mg/dm3 120   3,14 3,56 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Температура °С 40   20,8 18,9 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Азот амонячен mg/dm3  35   2,83 3,71 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Сулфатни йони mg/dm3  400   101,16 98,28 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Фосфати mg/dm3  15   0,78 0,66 
1 път на 6 

месеца 
Да 
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Сулфиди mg/dm3  1,5   0,05 0,05 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Анионактивни 

детергенти 
mg/dm3  15   0,63 0,12 

1 път на 6 

месеца 
Да 

Желязо mg/dm3  10   0,168 0,143 
1 път на 6 

месеца 
Да 

Цианиди (свободни) mg/dm3  1,0   0,05 0,051 
1 път на 6 

месеца 
Да 

           *Не е проведен мониторинг на подземни води за първовото шестмесечие на отчетния период 

 

 

Пояснения: 
 

 

* В КР на фирмата № 116-Н1/2012 г. няма заложен мониторинг по показател количество на отпадъчните 

води. 

Количествата зауствани отпадъчни води се изчисляват съгласно Инструкция 10.1.3.3. (виж поясненията 

към Таблица 1). Сумарният дебит за двете шестмесечия не трябва да надвишава заложения в КР годишен дебит 

(529 250 m3/г). За 2020 г. той се равнява на 64 762 m3/г. 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

Отпадък Код 

Годишно количество, t Временно 

съхранение  

на  

площадката 

Транспортиране- 

собствен транспорт/ 

външна фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

Количества 

определени 

сс  ККРР   

Реално 

измерено  

Производствени отпадъци 

Отпадъци от необработени 

текстилни влакна 
04 02 21 870 27,164 

 

3 А 

 

Emboy Yuntaş 

Турция 
Да 

Отпадъци от обработени 

текстилни влакна 
04 02 22 87 0,600 - Да 

Отпадъци от пластмаси 

(пластмасови отпадъци от 

шпули) 

07 02 13 8 0 13 Б -- Да 

Хартиeни и картонени 

опаковки 
15 01 01 26 1,081 13 Б 

“Eкор” ЕООД 

гр. Ст. Загора 
Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 70 2,320 
5 Б, 13 Б  

и 13 В 

“БГ-ПЛАСТ 2001” ООД 

гр. Ямбол 
Да 

Опаковки от дървесни 

материали 
15 01 03 25 0 13 Д - Да 

Метални опаковки 15 01 04 25 0 13 Б - Да 

Смесени опаковки 15 01 06 8 0 13 Г - Да 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 3 0 9 А 
- 

 
Да 

Наситени или отработени 

йонообменни смоли 
19 09 05 0,72 0 13 Б - Да 

Опасни отпадъци  

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото  

на образуване, съдържащи 

опасни вещества 

04 02 19* 0,7 0 9 А - Да 
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Нехлорирани хидравлични 

масла  на минерална основа 
13 01 10* 0,5 0 13 Б - Да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни  и масла за зъбни 

предавки на минерална основа 

13 02 05* 6,4 0,270 
 

13 Б 

 

- Да 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* 40 0,076 
 

13 Б 

 

- 

 
Да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 0,750 0 13 Б - Да 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 
20 01 21* 0,200 0 13 Б - Да 

Смесени битови отпадъци 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 115 95,7 13 Е 

Организирано смето-

събиране и извозване от 

Община Ст.Загора, за 

което е заплатена такса 

смет. 

Да 

 

Пояснения: Реално измереното годишно количество е изчислено чрез сумиране на месечните 

отчети(отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци) по видове отпадъци. 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Не е извършвано оползотворяване/обезвреждане на площадката на Ембул  Инвестмънт  АД . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6. Шумови емисии 

 

Съгласно КР № 116-Н1/2012 г. е проведено наблюдение на: общата звукова мощност на 

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

мястото на въздействие.  

 

Отпадък Код 
Оползотворяване  

на площадката 

Обезвреждане 

 на площадката 

Име на външната фирма        

извършваща операцията  

по оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъци от 

необработени 

текстилни 

влакна 

04 02 21 - - 
 

Emboy Yuntaş – Турция 
Да 

Отпадъци от 

обработени 

текстилни 

влакна 

04 02 22 - - ”Рецитрейд България ЕООД Да 

Смесени  

битови 

отпадъци 

20 03 01 - - 

Организирано сметосъбиране  

и сметоизвозване от  Община 

Стара Загора, за което е 

заплатена такса смет 

Да 



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
5522  

 

Място на измерването 
Ниво на звуково налягане в 

 dB (A)  

Измерено през 

 деня / нощта 

Съответ

ствие 

1.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т. 1 
52,8 48,4 46,6 ден вечер нощ Да 

2.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т. 2 
55,4 50,3 51,4 ден вечер нощ Да 

3..Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т. 3 
57,4 54,9 46,4 ден вечер нощ Да 

4.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т. 4  
54,7 53,9 48,7 ден вечер нощ Да 

5.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т. 5  
51,5 51,6 47,6 ден вечер нощ Да 

6..Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т. 6  
56,4 52,1 52,5 ден вечер нощ Да 

7.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т. 7  
52,8 52,0 49,4 ден вечер нощ Да 

8.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т. 8  
56,7 56,5 54,3 ден вечер нощ Да 

9.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т.9  
58,5 60,8 58,4 ден вечер нощ Да 

10.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т.10  
59,2 62,3 58,2 ден вечер нощ Да 

11.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т.11  
56,9 58,6 53,9 ден вечер нощ Да 

12.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т.12  
52,8 54,0 51,8 ден вечер нощ Да 

13.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т.13  
47,9 49,1 46,9 ден вечер нощ Да 

14.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т.14  
44,6 44,7 42,7 ден вечер нощ Да 

15.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т.15  
44,9 44,3 42,5 ден вечер нощ Да 

16.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т.16  
48,1 47,9 42,5 ден вечер нощ Да 

17.Екв. ниво на шум по 

измервателен контур – т.17  
52,9 52,5 46,9 ден вечер нощ Да 

18.Средно еквивалентно 

ниво на шум по 

измервателния контур  
54,9 55,4 52,2 ден вечер нощ Да 

19 Ниво на обща звукова 

мощност за измервателния 

контур  
105,2 105,7 102,5 ден вечер нощ Да 

20.Екв. ниво на шум в 

мястото на въздействие – 

жилищна зона(северен 

край на ул. „Изгрев”)  

48,3 45,2 41,7 ден вечер нощ Да 

21.Екв. ниво на шум в 

мястото на въздействие- 

Хотел „Сити”  
53,1 46,4 42,0 ден вечер нощ Да 
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Таблица 7. Опазване на подземните вод 

 

 

Показател 

Точка на 

пробо- 

вземане 

К
о

н
ц

ен
т
р

а
ц

и
я

 в
 

п
о

д
зе

м
н

и
т
е
 в

о
д

и
, 

 

съ
г
л

а
сн

о
 К

Р
 Резултати от мониторинг 

Ч
ес

т
о

т
а

  

н
а

 м
о

н
и

т
о

р
и

н
г
 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

януари-юни 2020 г  юли–декември 2020 

ТК 1 ТК 2 ТК 4 ТК 1 ТК 2 ТК 4 

Активна реакция, 

рН единици 

ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
≥6,5 и  

≤9,5 
   7,04 7,08 6,91 

Веднъж на  

шест месеца 
Да 

Електропрово-

димост, µS cm⁻¹ 
ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
2000    1189 902 900 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Обща твърдост, 

mg-eqv/l 

ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
12    3,88 3,84 3,88 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Перманганатна 

окисляемост, 

mg O2/l 

ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
5    2,29 1,60 2,38 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Амониев йон, 

mg/l 

ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
0,5     0,05 0,06 0,21 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Нитрати, mg/l 
ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
50    42,73 25,3 26,25 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Нитрити, mg/l 
ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
0,5    < 0,006 < 0,006 < 0,006 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Сулфати, mg/l 
ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
250    149,5 107,2 92,4 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Хлориди, mg/l 
ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
250    62,66 34,37 50,84 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Фосфати, mg/l 
ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
0,5    0,21 0,28 0,140 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Флуор, mg/l* 
ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
1,5    0,06 <0,05 0,22 

Веднъж на 

две години 
Да 

Калций, mg/l 
ТК 1, ТК 2  

и ТК 4 
150    124,81 119,52 117,19 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Магнезий, mg/l 
ТК 1, ТК 2 

и ТК 4 
80    18,66 20,83 23,23 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Цинк, mg/l 
ТК 1, ТК 2 

и ТК 4 
1,0    < 0,02 0,05 0,100 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Мед, mg/l 
ТК 1, ТК 2 

и ТК 4 
0,2    < 0,03 <0,03 <0,03 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Хром, µg/l 
ТК 1, ТК 2 

и ТК 4 
10    < 5 <5 8 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Алуминий, µg/l* 
ТК 1, ТК 2 

и ТК 4 
200    48 47 45 

Веднъж на 

две години 
Да 

Желязо, µg/l 
ТК 1, ТК 2 

и ТК 4 
200    25 32 31 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Манган, µg/l 
ТК 1, ТК 2 

и ТК 4 
50    < 10 < 10 < 10 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

* Показателят е с честота на измерване веднъж на две години 
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Таблица 8. Опазване на почви 

В КР № 116-Н1/2012 г. няма условия за мониторинг на почви. 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. няма възникнали аварийни ситуации. 

 

 

 

 

 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 

която е предоставено КР 

За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. не са приемани оплаквания или възражения, свързани с 

дейността на инсталацията. 

 
 

 

 

 

 

1.  Копие на писмо до ИАОС – Годишни отчети по отпадъците за 2020 г. 

2. Копие на писмо до РИОСВ – гр. Стара Загора – Доклад с резултатите от собствени 

периодични измервания на нивата на шум; карта с разположението на точките за измерване на 

шум по границата на производствената площадка. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, коитоса 

уведомени 

Няма - - - - - 

Дата на оплакването  

или възражението 

Приносител на 

оплакването 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

Няма - - - - - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 :  
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Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
6633  

 



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
6644  



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
6655  



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
6666   



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
6677  



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
6688  



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
6699  



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
7700  



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
7711  



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
7722  



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
7733  



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
7744  



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
7755  



ГОДИШЕН ДОКЛАД  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 116-Н1/2012 г. 

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора 

  

  

 

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020  
7766   


