
    

 

 

  

 

 

Годишен доклад по околна среда 

(ГДОС) 

за изпълнението на дейностите през  2020 г., 

за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 520-Н0/2015 г. 

на 

на „Лемприер Уул” ЕООД, гр. Сливен, 

„Инсталация за изпиране на вълна” 

 

Март 2021 г. 

I. Увод 



    

 

 

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително 

(КР) № 520-Н0/2015 г. 
Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.2 от Приложение № 4 към ЗООС – 

Инсталации за предварителна обработка (дейности като измиване, избелване, 

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

1. Инсталация за изпиране на вълна. 

 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС: 
1. Инсталация за третиране против свиване*   

*Към настоящия момент инсталацията не е изградена. 
2. Горивна инсталация, включваща: 

- котел 1 с мощност - 0.896 MW 

- котел 2 с мощност - 0.896 MW 

2. Адрес по местонахождение на инсталацията 
Гр. Сливен, 8800, гр. Сливен, бул.“Банско шосе” №18а, „Промишлена зона 

Динамо” 

 

3. Регистрационен номер на КР 
КР № 520-Н0/2015 г. 

 

4. Дата на подписване на КР 
18.12.2015 г. 

 

5. Дата на влизане в сила на КР 
06.01.2016 г. 

18.08.2016 г. – дата на въвеждане на „Инсталация за изпиране на вълна” в 

експлоатация. 

 

6. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното) 
„Лемприер Уул” ЕООД 

 

7. Адрес, тел. номер, факс, е-mail на собственика/оператора 

Филип Шабер – Управител  
Гр. Сливен, 8800, гр. Сливен, бул.“Банско шосе” №18а, „Промишлена зона 

Динамо” 

Тел.: 0877 81 06 39, е-mail: Philippe.Chabbert@lempriere.bg 

 

8. Лице за контакти 

Станислава Литова 

 

9. Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти 
Гр. Сливен, 8800, гр. Сливен, бул.“Банско шосе” №18а, „Промишлена зона 

Динамо” , тел.: 0878278836, е-mail: stanislava.litova@lempriere.bg 

 

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите 

mailto:Philippe.Chabbert@lempriere.bg
mailto:stanislava.litova@lempriere.bg


    

 

 

Основните процеси на предприятието за преработка на сурова вълна и технологичната им 

последователност са, както следва: 

 

• Доставка на суровата вълна  

Суровата вълна се внася от цял свят. Суровината пристига в предприятието с камиони 

или контейнери. Вълната е под формата на бали, като балите са стегнати с опаковъчни 

ленти или телове. Балите се разтоварват и съхраняват в специална зона за съхранение в 

предприятието.  

 

• Подготовка на суровата вълна за изпиране 

Балите с вълна се вземат от зоната за съхранение и се освобождават от лентите. След това 

вълната се инспектира, разопакова и зарежда в началото на линията за изпиране.  

 

• Изпиране 

Балите се разкъсват и вълната се разчепква, за да се махнат по-едрите частици. 

Посредством товарачи, определени количества от вълната се товарят на линията за 

изпиране. Изпирането включва последователното преминаване на вълната през няколко 

вани. Първата вана е със студена вода и в нея вълната се потапя, за да се отстранят 

примесите. След това изпирането се извършва с топла вода при температура около 60°C и 

детергент (перилен препарат) в няколко вани с леко алкална вода. Накрая, вълната се 

изплаква в последните вани, в които има чиста вода, с температура около 30-40°C. В края 

на всяка вана е монтирана изцеждаща преса с ролки, между които минава вълната за 

отстраняване на водата. 

 

• Сушене 

Изцедената вълна постъпва в сушилня с цел намаляване на влажността ѝ до около 10%. 

След това тя се отупва в барабани с аспирация, за да се премахне максимално количество 

от остатъчния прах (фини частици). След сушенето и отупването, вълната се омаслява 

чрез напръскване с антистатично минерално масло, с цел да се улесни последващата 

операция по кардиране. 

 

• Кардиране (обработка с дараци) 

Вълната се премества посредством пневмотранспорт в боксове, където се съхранява до 

постъпването ѝ в машини за кардиране.  

Кардирането е процес, при който се разчепкват възлите, за да се получи тънък слой от 

вълна, която след това се оформя в лента. Този процес също така премахва растителните 

остатъци (бутрак, сламки), които се събират в контейнер до машините и след това се 

пресоват, пакетират и продават като страничен продукт. 

 

• Подготвяне за разчесване 

Подготовката за разчесване се осъществява с изтеглящи машини за първа обработка, 

изтеглящи машини за втора обработка и изтеглящи машини за трета обработка. Лентите 

вълна, получени при кардирането се смесват заедно и се опъват чрез машини за 

подготовка за разчесване, за да се ориентират влакната в една посока. Лентите вълна 

идващи от тези машини, се навиват на макари от по около 20-30 kg всяка, които след това 



    

 

 

се съхраняват на колички докато бъдат разчесани. Прилагането на антистатични вещества 

регулира съдържанието на влага. 

• Разчесване 

Разчесването се извършва на специализирани машини. Това е последният процес, при 

които се премахват: късите влакна, последните растителни остатъци, топчета и възелчета 

от вълната. Всички тези остатъци, наречени дреб, се пресоват, пакетират и продават като 

страничен продукт.  

 

• Довършителни операции 

Довършителните операции се извършват от няколко машини. При това лентите вълна, 

идваща от разчесващите машини, се смесват заедно и минават през последния процес на 

изтегляне. След това се навиват на макари или се оформят на навити ленти (бобини), 

завързани със стоманени телове или полипропиленови ленти. Бобините могат да имат 

различен диаметър и тегло в зависимост от изискванията на клиента.  

 

• Опаковане 

Макарите или бобините се складират заедно на количка. След като тя се напълни се 

изпраща за пресоване на готовата продукция на бали. Балите се опаковат с пластмасово 

фолио, завързват се и се претеглят.  

 

• Складиране и експедиция 

Всяка бала се номерира индивидуално, слага ѝ се етикет и се складира в определената 

складова зона. Експедицията ще се осъществява посредством камиони. 

 

• Инсталация за третиране против свиване (Процес Basolan)* 

При искане от страна на клиентите, изпраната и разчесана вълна може да се обработи 

допълнително в инсталация за третиране на влакната против свиване. Основният 

химически агент използван при този процес представлява окисляващ агент, който е 

стабилен и лесен за работа. Вълната се потапя във воден разтвор на този агент и други 

спомагателни вещества. След това се изцежда чрез пресоване и преминава през газова 

сушилня за изсушаване. 

*Към настоящия момент инсталацията не е изградена. 

 

11. Производствен капацитет на инсталацията 
Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.2 от Приложение № 4 към ЗООС – 

Инсталации за предварителна обработка (дейности като измиване, избелване, 

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

1.  Инсталация за изпиране на вълна. 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС: 
1. Инсталация за третиране против свиване* 

*Към настоящия момент инсталацията не е изградена. 
2. Горивна инсталация, включваща: 

- котел 1 с мощност - 0.896 MW 

- котел 2 с мощност - 0.896 MW 

По Условие 4.2.2 през 2020 г. количеството прана вълна от Инсталацията е 5060,198 тона.  



    

 

 

Изготвена е и се прилага Инструкция по Условие 4.2.1 за изчисляване на годишното 

производство на инсталацията по Условие 2., съгласно която в началото на всеки 

календарен месец, се взема информация от електронната система, в която се отчита 

количеството на постъпилата за обработка в Инсталация за изпиране сурова вълна. 

Количеството изпрана вълна представлява разликата между теглото на суровата вълна и 

получената в края на обработката вълна на „лента”, както и страничните продукти „дреб” 

и „бутрак”. Останалата част от теглото на суровата вълна са мазнини и утайки, които се 

отделят от отпадъчните води от пералната линия. Така изчислено количеството изпраната 

вълна представлява произведения продукт от Инсталацията за съответния месец. Сумата 

от количествата на готовата продукция за всички месеци представлява годишното 

производство на Инсталацията. 

Измерените количества се записват във ФОС 4.2.1-01 (формуляр по околна среда) към 

съответната инструкция. 

Налични са записи по всички инструкции, касаещи КР за 2020 г. За периода 01.01 – 31.12. 

2020 г. инсталацията е работила общо 296 дни. 

 

№ Инсталация 
Капацитет 

[t/24h] 

Капацитет 

[t] 

Достигнат 

Капацитет 

[t/24h] за 

2020 г. 

Достигнат 

Капацитет 

[t] за 2020 г. 

1 
Инсталация за изпиране на вълна 

35, 3 сурова 

вълна 
12 000 t/y 

сурова вълна 
17,095 t/24 h 

сурова вълна 
7528,790 t/y 

сурова вълна 

Няма превишаване на разрешените обеми на производство. Не се налагат и не са 

предприемани коригиращи действия във връзка с капацитета на инсталацията. 
 

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

околната среда 

 

 



    

 

 

 

 

 

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите 
РИОСВ – Стара Загора,  

ул. ”Стара планина” № 2 

 

14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

/инсталациите 
Басейнова Дирекция Управление на Водите „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив 

ул. „Янко Сакъзов” № 35 

 

II. Система за управление на околната среда 

 

2.1 Структура и отговорности 
Ръководството на предприятието е определило задачите и отговорностите на служителите 

и работниците, които извършват конкретни дейности по изпълнение условията в КР, с цел 

да се гарантира ефективно и ефикасно функциониране на СУОС по КР, в съответствие с 

т. 12 от Уводната част. В случай на необходимост информацията се актуализира 

своевременно.  

 

УПРАВИТЕЛ 

Координатор по 

околна среда - 

еколог 

Технолог ЛПСОВ Началник „Отдел 

мокро помещение” 

Специалист 

„Човешки ресурси 

и отговорно лице 

по БЗР” 

 

 
Началник смяна Началник „Отдел 

Поддръжка” 

 

Отговорник 

„Пожарна и 

аварийна 

безопасност” 

Оператор ЛПСОВ 



    

 

 

2.2. Обучение  
През отчетния период са проведени две обучения на новопостъпили оператори на  

ЛПСОВ във връзка с експлоатацията и поддръжката на съоръженията. За всички 

обучения са издадени протоколи. 

 

2.3 Обмен на информация 
Операторът поддържа актуален списък с лицата и органите, които следва да бъдат 

уедомявани съгласно условията на разрешителното. Списъкът съдържа имената на 

органите /институциите, адресите и начините за контакт (вкл. в спешни случаи). 

Списъкът е сведен до знанието на персонала на Дружеството, който е отговорен за 

уведомяването на заинтересованите лица, контролни органи и обществени институции. 

Вътрешният обмен на информация се осъществява по електронна поща. 

 

2.4 Документиране 
Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, 

регламентиращ работата на инсталацията, който се актуализира периодично – веднъж на 

три месеца, съгласно инструкцията по Условие 5.6. Изготвени са всички инструкции, 

изисквани от КР. 

 

2.5 Управление на документи 
Управлението на документите включва процеса на съхранение, актуализация и изземване 

на невалидна документация. Съгласно изискванията на КР са изготвени списъци на 

всички нормативни документи и инструкции по СУОС свързани с изпълнението на 

условията по КР. 
 

2.6 Оперативно управление  
Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, съгласно условията в КР. 

Съхраняват се в писмен вид на площадката. 

 

 

2.7 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
Съгласно Условие 5.4 се прилага писмена инструкция за проверка на съответствието, 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и  предприемане на 

коригиращи действия. Резултатите се документират със записи във формуляр към 

съответната инструкция, като в него се записват  - област/условие по което се извършва 

проверката за съответствие, наличие на съответствие или описание на несъответствието, 

причинно-следствен анализ, предприетите коригиращи действия, както и сроковете за 

прилагане на съответните коригиращи действия и проверка на резултатите от прилагането 

им. 

  

2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
За предотвратяване и ликвидиране на възникнали аварии и аварийни ситуации 

в ,,Лемприер Уул”ЕООД се разработват организационни и технически мероприятия, 

определени за прилагане в етап на превенция или възникване на аварийни събития, 

целящи тяхното недопускане и действия, предназначени за спасяването на хора, 

материални активи и отстраняване на последствията от аварията. 



    

 

 

В дружеството има разработен план за действие при аварии и инструкция по Условие 14.1 

за оценка на риска от аварий при извършване на организационни и технически промени. 

Отразени са специфичните особености на производствения процес по пране на вълна и 

пречистване на отпадъчните води. Наблегнато е върху характерните ситуации, които биха 

могли да доведат до евентуалното възникване на аварии водещи до замърсяване на 

околната среда. Налична е актуализирана собствена Оценка за възможни случаи на 

непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети 

във връзка с прецизиране на остойностяването на предвидените оздравителни мерки. 

През отчетния период няма регистрирани аварийни сититуации. 

 

2.9 Записи 
Дружеството е разработило и прилага всички инструкции, изисквани от КР. Изготвени са 

и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка, за мониторинг на техническите и 

емисионни показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с определените в условията на КР, за проверка на 

съответствието, установяване на причините за допуснатите несъответствия и  

предприемане на коригиращи действия. 

Инструкциите са изготвени по условията на КР и към тях се попълват формуляри за 

документиране и оценка на съответствието на регистрираните стойности на емисионните 

и технически показатели с нормите, заложени в КР. Всички данни от наблюдението на 

емисионните и технически показатели, оценка на съответствието и предприеманите 

коригиращи действия се описват във формуляри, които се съхраняват от отговорното 

лице. 

Към записите се съхраняват  и копия и/или оригинални документи (протоколи) от 

проведени измервания от акредитирани лаборатории или оторизирани фирми за 

поддръжка и ремонт на инсталации и съоръжения. 

 

2.10 Докладване 
Първо докладване операторът е  извършил за 2016 г. - внесен в РИОСВ Стара Загора 

ГДОС с Вх. № 1787/30.03.2017 г. и БДУВ ИБР – Пловдив с Вх. № КД- 05 - 

2931/30.03.2017 г. 

Настоящият годишен доклад е пети за инсталацията за пране на вълна, собственост на 

„Лемприер Уул” ЕООД, гр. Сливен и е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.  

Докладваната информация е  за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.  

 

2.11 Актуализация на СУОС 
През докладвания период не се е налагала актуализация на СУОС. 

 

В изпълнение на Условие 7.1. операторът е информирал РИОСВ с писмо с Вх. № 

3022/14.06.2016 г. за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания 

по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за въвеждане в нормална 

експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения. След приключване на 

приемните изпитвания е представен в МОСВ и РИОСВ копие от документа за въвеждане 

на обекта в експлоатация с Вх. № 5401/03.10.2016 г. на РИОСВ Стара Загора и Вх. № 12-

00-1948/03.10.2016 г. на МОСВ. 



    

 

 

 

По Условие 7.4. (Обобщена информация по условия 7.2 и 7.3)  
През 2020 г. няма регистрирани аварийни или други замърсявания и не са извършвани 

промени в работата на „ Инсталация за изпиране на вълна ”. 

 

По Условие 7.3  

С Вх.№ ППКР 2374/17.03.2020 г. на ИАОС е предоставена информация в обхвата на 

Приложение № 6 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни относно планирана промяна в работата на Инсталация за изпиране на вълна 

и доказателства за прилагане на НДНТ. До настоящия момент Дружеството няма отговор 

от Компетентния орган относно планираната промяна в работата на инсталацията. 

 

III. Използване на ресурси 

 

3.1. Използване на вода 

 

По Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди се осъществява въз 

основа на  Разрешително за водовземане № 3005500/31.01.2007 г., изменено с Решение № 

РР-2672/12.11.2015 г. издадено, съгласно изискванията на Закон за водите, за 

експлоатация на два броя сондажни кладенци и наличен актуален договор с “В и К” 

Сливен с № РД-04-1199/22.04.2016 г. за питейно-битово водоснабдяване на обекта.  

 

По Условие 8.1.3. е разработена и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 

7 броя вани към линията за пране на вълна, които са основен консуматор на вода за 

производствени нужди. Инструкцията се прилага към 7 броя вани и технологичното 

оборудване към тях – помпи, тръбопроводи, кранове. Съгласно инструкцията проверки на 

оборудването трябва да се извършват минимум веднъж годишно, при смяна на режима на 

работа, както и след авария. Проверките на оборудването трябва да се извършват от 

компетентен персонал (вътрешен или външен за фирмата). 

 В изпълнение на условието и разработената инструкция, през 2020 г. са направени 11 бр. 

планирани проверки и ремонт на технологичното оборудване. На 02.01.2020 г. във връзка с 

подновявяне на работата на инсталацията след прекъсването в края на годината е 

извършена проверка на всички вани при която нередности не са установени. През 

изтеклата година в периода 29.07– 10.08.2020 г. е проведена планова профилактика на 

всички съоръжения на инсталацията. Дейностите са извършени от компетентен персонал 

на „Лемприер Уул“ ЕООД. В режима на профилактика е извършена проверка на седемте 

броя вани и технологичното оборудване към тях – помпи, тръбопроводи, кранове, при 

която не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.  

Останалите 16 проверки на ваните към линията за пране на вълна са направени в 

следствие на настъпили аварии в технологичното оборудване. Предприети са действия по 

подмяна на части или оборудване.  

 



    

 

 

Пълната информация от проверките е отразена във формуляр за Проверка на 

технологичното оборудване към ваните на линията за пране на вълна. 

 

По Условие 8.1.4. е разработена и се прилага инструкция за извършване на проверки на 

техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове 

и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Съгласно инструкцията при липса 

на индикации за теч от водопровода на площадката проверка се извършва минимум 

веднъж годишно – в периода на профилактика на Инсталацията. 

При извършените през 2020 г. (12 бр.) проверки в изпълнение на инструкцията, като 

текущ контрол, не са регистрирани течове или индикации за течове.  

Пълната информация относно проверките е отразена във формуляри за проверка на 

техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове 

и предприемане на действия за тяхното отстраняване, както и във формуляр за проверка 

за съответствие, установяване на причини за допуснати несъответствия и предприемане 

на коригиращи действия , както и тяхното изпълнение. 

 

По Условие 8.1.5.1. количеството на използваната вода за производствени нужди от 

инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС се отчита 

чрез два броя водомери, към всеки сондажен кладенец, означени в Приложение 4-1 от 

Заявлението. Към линията за пране е монтиран контролен водомер, който отчита водата 

единствено за работата на инсталацията по Условие 2. 

 

По Условие 8.1.5.2. операторът е разработил и прилага инструкция за измерване и 

документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, като 

информацията включва годишна консумация на вода за производствени нужди за 

инсталацията по Условие 2, и стойността на годишната норма за ефективност при 

употребата на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2. В началото 

на всеки календарен месец главния механик отчита показанията на разходомерните 

устройства за промишлени нужди и записва показанията в дневник за отчитане на 

водните количества както и във ФОС 8.1.5.2.-01 Изразходвани количества вода за 

производствени нужди. За прецизиране на количествата вода за производствени нужди е 

въведена практика за ежедневно/сменно отчитане на водата към инсталацията по Условие 

2. Сумата от водните количества, изразходени за всички месеци представлява 

консумацията на вода за производствени нужди за една календарна година. Годишната 

стойност на нормата за ефективност се изчислява като количеството консумирана вода за 

календарната година се раздели на количеството произведена продукция за същата 

календарна година. 

 

По Условие 8.1.5.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

изразходваните количества вода за производствени нужди с ГНЕ. Инструкцията включва 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

Изчислените стойности на ГНЕ по отношение консумацията на вода, съгласно 

предходната инструкция е спазена в случай, че получените стойности са по-малки или 

равни на 13.57 m3/единица продукт. Годишната норма за ефективност при употребата на 

вода за производствени нужди  се следи ежемесечно, за да може своевременно да се 

предприемат коригиращи действия при надвишаване на ГНЕ.  



    

 

 

 

Информация за 2016 г. 

При извършените ежемесечни (5 броя) проверки и една проверка на годишна база през 

2016 г. е регистрирано завишение в изразходваните количества вода за производствени 

нужди спрямо  стойността на годишната норма за ефективност. Информацията е отразена 

във формуляр за регистриране на несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия. Причина за констатираното несъответствие в годишното потребление на вода за 

производствени нужди е  прекъснатия режим на работа на Инсталацията за изпиране на 

вълна, при което се налага източване на водата от ваните на инсталацията в края на 

седмицата и съответно подаване на свежа вода в началото на новата работна седмица. 

Като коригиращо дълготрайно действие се предвижда преминаването към непрекъснат 

режим на работа на инсталацията да доведе до намаляване на потреблението на вода за 

производствени нужди за обработка на единица продукция и да се достигне заложената в 

КР годишна норма на ефективност. 

 

Информация за 2017 г. 

През 2017 г. са извършени  (3 броя) проверки. Първата от тях е извършена през месец 

май,  след преминаване към трисменен непрекъснат режим на работа, като предвидено 

коригиращо дълготрайно действие на база годишното потребление на вода за 

производствени нужди спрямо ГНЕ през предходната 2016 г. Проверката е установила, че 

след преминаване към непрекъснат режим на работа на Инсталацията за изпиране на 

вълна е постигнато очакваното занижаване в потреблението на вода за производствени 

нужди и е достигната заложената в КР норма на ефетивност.  

Направена е и проверка за съответствие за първото полугодие на 2017 г., за да се 

проследи тенденцията в потреблението на вода за производствени нужди спрямо  

годишната норма на ефективност. Констатациите от проверката са, че въпреки 

завишеното потребление в първите месеци на 2017 г.,  след преминаване към трисменен 

непрекъснат режим на работа през месец март се наблюдава  намаляване в разхода на 

вода за производствени нужди  и  тенденцията е трайна. Като коригиращо дълготрайно 

действие проверката предвижда  да се приложи стриктен контрол на изразходваните 

количества вода за производствени нужди. Резултатът от проверката на коригиращите 

действия, извършена през месец октомври показва, че потреблението на вода за 

производствени нужди е в съответствие с годишната норма на ефективност по КР. 

Проверката за съответствие на изразходваната вода за производствени нужди за 

обработка на единица продукция спрямо ГНЕ, заложена в КР за 2017 г. е в норма.  

 

Информация за 2018 г. 

През отчитания период са извършвани ежемесечни проверки на съответствието на 

изразходваните количества вода за производствени нужди във връзка със завишения 

разход спрямо ГНЕ още от началото на годината. Направените изчисления за цялата 2018 

г. показват, че изразходеното количество вода за производствени нужди за годината е 

завишено спрямо стойността на годишната норма на ефективност зададена в КР. 

Проследявайки записите по месеци е видно, че въпреки известни колебания в стойностите 

на месечните норми на ефективност, през второто полугодие е налице тенденция към 

намаляване на разхода на вода за производствени нужди. 



    

 

 

Извършеният причинно-следствен анализ показва, че констатираното превишение за 2018 

г.  е в резултат на изпиране на твърде фина сурова вълна, чието качествено обработване 

изисква допълнително изплакване в процеса на изпирането, което пък е свързано с по - 

честото изпразване на ваните, в които се извършва изплакването на вълната и 

допълването им със свежа вода. Използването на фина сурова вълна, изискваща 

допълнително изплакване в процеса на изпиране е заложено в икономическата концепция 

на Дружеството за работа на ишлеме на сурова вълна и е обусловено от последващата 

добра търговска реализация на крайният продукт.  Единственото възможно коригиращо 

действие е промяна на типа вълна и количествата, което се оказа неприложимо поради 

факта, че преработването и изпирането на вълна от този тип се налага от основните 

тенденции в отрасъла, контролирани от условията на пазарната икономика. 

 

Информация за 2019 г. 

През 2019 г. движението на консумацията на вода за производствени нужди се следи 

ежемесечно, като два пъти е извършена оценка на съответствието. Първата оценка е 

извършена за периода от януари до юни включително и показва, че изразходеното 

количество вода за производствени нужди за първото полугодие е в съответствие с 

годишната норма на ефективност съгласно КР. Направена е оценка на съответствието на 

разхода на вода на база потребление и произведена продукция за цялата година. При 

проверката се констатира съответствие с ГНЕ, заложена в КР при работата на 

инсталацията през 2019 г.  

 

Докладване за 2020 г. 
През 2020 г. са извършвани ежемесечни (12бр.) проверки на консумацията на вода за 

производствени нужди. Два пъти е направена оценка за съответствие с ГНЕ, зададена в 

КР. През първото поклугодие е констатирано несъответствие с допустимите годишни 

норми. Причината за завишеното количество изразходена вода за производствени нужди е 

в изпирането на  фина сурова вълна, чието качествено обработване изисква допълнително 

изплакване. През второто полугодие средното използвано количество вода за обработка 

на единица продукция не превишава годишната норма за ефективност. През месеците 

януари и от март до септември ГНЕ е превишена. Поради констатираната тенденция през 

предходните години за периодично превишаване на ГНЕ за употреба на вода за 

производствени нужди, са предприети действия по увеличаване на нормата за 

ефективност – входирано е Приложение № 6 от Наредба за условията и реда за издаване 

на КР. Въпреки това през месец септември тази година Дружеството предприе мерки 

за оптимизиране на разхода на вода за пране на вълна чрез включване на 

пречистена вода от MBR в шеста вана за изплакване на вълната. Решението доведе 

до устойчиво спадане на разхода на вода за производствени нужди и спазване на 

ГНЕ през последните три месеца на годината.    
 

Пълната информация относно проверките е отразена във формуляри за проверка за 

съответствие, установяване на причини за допуснати несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия, както и тяхното изпълнение. 

 

В изпълнение на Условие 8.1.6.1. консумацията на вода за производствени нужди е 

представена в следващата таблица. 



    

 

 

 

Таблица 3.1 

Източник на 

вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

вода за единица 

продукт 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

 

Използвано 

количество за 

единица продукт* 

Съответствие 

 

 

Сондажни 

кладенци – ТК1 и 

ТК2 - 2016 г. 
- 13.57 11 769 m³ 16,84 Не  

Сондажни 

кладенци – ТК1 и 

ТК2 – 2017 г. 
- 13.57 58 036 m³ 13,31 Да  

Сондажни 

кладенци – ТК1 и 

ТК2 – 2018 г. 
- 13.57 67 273 m³ 13,75 Не 

Сондажни 

кладенци – ТК1 и 

ТК2 – 2019 г. 
- 13.57 69 104 m³ 13,38 Да 

Сондажни 

кладенци – ТК1 

и ТК2 – 2020 г. 
- 13.57 70 676 m³ 13,97 Не 

*Единица продукт за инсталацията - Един тон изпрана вълна. За 2020 г. продукцията е  5 060,198 t. 
 

3.2. Използване на енергия 
По Условие 8.2.1.1. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 

автоматичната линия за изпиране и сушилнята, основни консуматори на електроенергия 

към инсталацията по Условие 2. Съгласно инструкцията проверка на техническото 

състояние на оборудването трябва да се извършват минимум веднъж годишно, при смяна 

на режима на работа, при профилактика на инсталацията, както и след авария. 

Проверките на оборудването се извършват от компетентен персонал (вътрешен или 

външен за фирмата).  

 

Информация за 2016 г. 

При извършените 2 бр. проверки на технологичното оборудване през 2016 г. не са 

констатирани несъответствия, поради което не са предприемани коригиращи действия. 

Профилактика на съоръженията през 2016 г. не e правена, тъй като инсталацията е 

въведена в експлоатация през втората половина на месец август. 

 

Информация за 2017 г. 

През 2017 г. са извършени 11бр. проверки на технологичното оборудване, основен 

консуматор на електроенергия - при профилактика на линията за изпиране на вълна, 

повреди и аварии. За констатираните несъответствия са предприети съответните 

ремонтни действия. 

През 2017 г. е проведена една планирана годишна профилактика през периода 07.08 – 

18.08.2017 г., извършена съвместно от компетентен вътрешен персонал и оторизирано 

лице на фирмата производител на Линията за изпиране на вълна. 

 

Информация за 2018 г. 



    

 

 

През 2018 г. са извършени общо 19 бр. проверки на технологичното оборудване, основен 

консуматор на електроенергия - при профилактика на линията за изпиране на вълна, 

повреди и аварии. За констатираните несъответствия са предприети съответните 

ремонтни действия. 

В периода 27.08 – 06.09.2018 г. е проведена планова годишна профилактика на всички 

съоръжения на инсталацията. извършена съвместно от компетентен вътрешен персонал и 

оторизирано лице на фирмата производител на Линията за изпиране на вълна. 

 

Информация е за 2019 г. 

През 2019 г. са извършени общо 6 бр. проверки на технологичното оборудване, основен 

консуматор на електроенергия - при профилактика на линията за изпиране на вълна, 

повреди и аварии. За констатираните несъответствия са предприети съответните 

ремонтни действия и подмяна на части. През изтеклата година в периода 08.04 – 

26.04.2019 г. и 19.07– 04.08.2019 г. са проведени планови профилактики на всички 

съоръжения на инсталацията. Дейностите са извършени съвместно от компетентен 

вътрешен персонал и оторизирано лице на фирмата производител на Линията за изпиране 

на вълна. 

 

Докладване за 2020 г. 
През 2020 г. са извършени общо 13 бр. проверки и планирани дейности по поддръжка и 

ремонт на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия – 

включително като част от годишната профилактика на линията за изпиране на вълна, 

повреди и аварии. За констатираните несъответствия са предприети съответните 

ремонтни действия и подмяна на части. През изтеклата година в периода 29.07 – 

10.08.2020 г. са проведени планови профилактики на всички съоръжения на инсталацията. 

Дейностите са извършени съвместно от компетентен вътрешен персонал и оторизирано 

лице на фирмата производител на Линията за изпиране на вълна. 

 

Пълната информация относно проверките, ремонтните дейности и подменените части е 

отразена във формуляр за проверка на техническото състояние на 

оборудването/процесите, основни консуматори на електроенергия. 

 

По Условие 8.2.2.1. се прилага инструкция, осигуряваща измерване и документиране на 

изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди, изразени като 

стойност на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия за 

инсталацията по Условие 2 и годишнaта консумация на електроенергия за 

производствени нужди. Отчитането на общото количество електроенергия се извършва 

чрез измервателно устройство, чието местоположение е отбелязано на Приложение № 4-1 

от Заявлението. В началото на всеки календарен месец, механикът отчита по 

разходомерно устройство само за инсталацията по Условие 2 изразходваните количества 

електроенергия за предходния месец. Месечната консумация на електроенергия за 

производството на единица продукт се изчислява, като използваното количество 

електроенергия се раздели на произведената продукция за същия месец. Измерените и 

изчислени количества се записват в съответния формуляр към инструкцията. За 2020 г. са 

изразходвани 897,927 MWh електроенергия за производствени нужди. 

 



    

 

 

По Условие 8.2.2.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените 

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

число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия за отстраняването им. Годишната консумация на електроенергия за 

производството на единица продукт /един тон прана вълна/ се изчислява като 

количеството електроенергия изразходвана за производствени нужди за една календарна 

година се раздели на количеството произведена продукция за същата календарна година.  

При извършените (5 бр.) ежемесечни проверки през 2016 г. не са констатирани 

несъответствия, поради което не са предприемани коригиращи действия. 

При извършените (12 бр.) ежемесечни проверки през 2017 г. не са констатирани 

несъответствия, поради което не са предприемани коригиращи действия. 

При извършените (12 бр.) ежемесечни проверки през 2018 г. не са констатирани 

несъответствия, поради което не са предприемани коригиращи действия. 

При извършените (12 бр.) ежемесечни проверки през 2019 г. не са констатирани 

несъответствия, поради което не са предприемани коригиращи действия. 

При извършените (12 бр.) ежемесечни проверки през 2020 г. не са констатирани 

несъответствия, поради което не са предприемани коригиращи действия. 

 

Пълната информация относно проверките е отразена във формуляр за Изразходвани 

количества електроенeргия за производствени нужди. 

 

В съответствие с Условие 8.2.3.1. данните са посочени в Таблица 3.2 

 

Таблица 3.2. 

Електроенергия/ 

топлоенергия 

Количество за единица 

продукт, съгласно КР 
Използвано количество за 

единица  продукт* 

Съответствие 

 

 

Електроенергия  - 2016 г. 0.623 0, 295 Да 

Електроенергия  -  2017 г.  0.623 0,230 Да 

Електроенергия  -  2018 г.  0.623 0,206 Да 

Електроенергия  -  2019 г.  0.623 0,172 Да 

Електроенергия  -  2020 г.  0.623 0,177 Да 

*Единица продукт за инсталацията - Един тон изпрана вълна. За 2020 г. продукцията е  5 060,198 t. 
 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

По Условие 8.3.2.1. операторът е разработил и прилага инструкция, осигуряваща 

измерване/изчисляване и документиране на годишната консумация на суровини, 

спомагателни материали и горива, както и стойностите на годишните норми за 

ефективност при тяхната употреба в инсталацията по Условие 2. Съгласно инструкцията 

в началото на всеки календарен месец, технологът отчита изразходваните количества 



    

 

 

суровини, спомагателни материали и горива за предходния месец. Измерените и 

изчислени количества се записват във формуляр към инструкцията. Годишната 

консумация на суровини, спомагателни материали и горива за производството на единица 

продукт /един тон прана вълна/ се изчислява като количеството суровини, спомагателни 

материали и горива изразходвани за производствени нужди за една календарна година се 

раздели на количеството произведена продукция за същата календарна година.  

 

По Условие 8.3.2.2. разработена е и се прилага писмена инструкция за оценка на 

съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните 

суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2 с условията на 

разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. Нормите за ефективност по отношение 

консумацията на суровини, спомагателни материали и горива са спазени в случай, че 

изчислените стойности съгласно предходната инструкция са по-малки или равни на 

количествата определени в Условие 8.3.1.1. от Комплексното разрешително. Ако при 

сравнението с ГНЕ стойностите надвишават посочените в Условие 8.3.1.1, тогава се 

пристъпва към : 

- идентифициране на причините за несъответствието; 

- установяване и назначаване на подходящи коригиращи действия; 

- организиране на коригиращите действия; 

- контрол на изпълнението на коригиращите действия 

- проверяване на приключването на прилагането на коригиращите действия и 

тяхната ефективност. 

 

Информация за 2016 г. 

 При извършените през 2016 г. (5 броя) ежемесечни проверки и една проверка на годишна 

база се констатира превишаване на ГНЕ при употребата на природен газ за 

производствени нужди. Причина за констатираното превишение е  прекъснатия режим на 

работа на Инсталацията за изпиране на вълна. От въвеждането в експлоатация до края на 

годината производствения процес протича в прекъснат режим – на две смени/пет дневна 

работна седмица, при което се налага източване на ваните на инсталацията в края на всяка 

седмица и съответно подаване на свежа вода в началото на новата работна седмица. Този 

процес от своя страна изисква подгряване на водата във ваните до достигане на работни 

температури, което фактически увеличава разхода на гориво. 

 

Информация за 2017 г. 

През 2017 г. година са извършени общо 2 броя проверки за съответствие на изразходените 

количества суровини, спомагателни материали и горива за производствени нужди, при 

което е констатирано несъответствие за първия месец на отчетния период по отношение 

на потребление на природен газ за производствени нужди спрямо годишната норма на 

ефективност. Като коригиращо дълготрайно действие е предвидено преминаване към 

трисменен непрекъснат режим на работа. В изпълнение на предвиденото коригиращо 

действие, след въвеждане в производството на трисменен непрекъснат режим на работа е 

направерка проверка. Констатацията от нея показва, че изпълнените дълготрайни 

коригиращи мерки са довело до съответствие на потреблението на природен газ е в 

съответствие с годишната норма на ефективност, заложена в КР.  



    

 

 

Направена е проверка за съответствие на годишно потребление  на изразходените 

количества суровини, спомагателни материали и горива за производствени нужди за 

отчетния период 2017 г. Констатациите от нея показват, че потреблението на  суровини, 

спомагателни материали и горива за производствени нужди съответстват на годишните 

норми на ефективност. Не се налага предприемане на коригиращи действия. 

 

Информация за 2018 г. 

Извършвани са ежемесечни записи и съответно изчисляване на ГНЕ при употребата на 

суровини, спомагателни материали и горива за производствени нужди. Направената 

оценка за съответствие за отчетната 2018 г. показва  спазване на годишните норми за 

ефективност. Не са предприемани коригиращи действия.  

 

Информация за 2019 г. 

Извършвани са ежемесечни записи и съответно изчисляване на ГНЕ при употребата на 

суровини, спомагателни материали и горива за производствени нужди. Направената 

оценка за съответствие за отчетната 2019 г. показва  спазване на годишните норми за 

ефективност за суровини и спомагателни материали. Регистрирано е несъответствие 

спрямо ГНЕ по отношение консумацията на горива - природен газ. Завишената 

консумация на природен газ е регистрирана в месеците от второто полугодие на 2019 г. 

Причина за регистрираното превишение е изпълнение на производствената програма, 

налагаща изпиране на по финна сурова вълна. Процесът за качествено обработване на 

вълната налага честа смяна на водата на седемте перилни вани, което води до по – често 

подгряване на ваните и по – голям разход на природен газ. С ръководството на 

предприятието е обсъдена Производствената програма за 2020 г. и е взето решение за 

дългосрочно коригиращо действие - искане на промяна на ГНЕ на природен газ в 

процедурата по планиранираните промени в работата на Инсталацията. 

 

Докладване за 2020 г. 
Извършвани са ежемесечни записи и съответно изчисляване на ГНЕ при употребата на 

суровини, спомагателни материали и горива за производствени нужди. Направената 

оценка показва несъответствие с ГНЕ на консумацията на природен газ. Причината за 

превишаването на годишната норма за ефективност е в изпиране на по-фина сурова 

вълна. Процесът за качествено обработване на вълната налага честа смяна на водата на 

седемте перилни вани, респективно и по-често подгряване на ваните и по-висок разход на 

природен газ. В процедурата по планирана промяна в работата на инсталацията е 

поискана по-висока норма за ефективност за използваното гориво. 

При останалите спомагателни материали и суровини не са отчетени несъответствия за 

отчетната 2020 г. 

 

Пълната информация относно проверките е отразена във формуляр за изразходвани 

количества суровини, спомагателни материали и горива за производствени нужди и 

формуляр за проверка за съответствие, установяване на причини за допуснати 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия , както и тяхното изпълнение. 

 

В изпълнение на Условие 8.3.3.1. резултатите са представени в следващите таблици. 

 



    

 

 

Таблица 3.3.1. 

Суровини 
Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

Количество за 

единица продукт 

 

Съответствие 

 

 

Сурова вълна – 

2016 г. 
12 000 т/г 1,9 т/т продукт 959, 758 т/г 1,4 т/т продукт Да 

Сурова вълна – 

2017 г. 
12 000 т/г 1,9 т/т продукт 5 553,892 т/г 1,27 т/т продукт Да 

Сурова вълна – 

2018 г. 
12 000 т/г 1,9 т/т продукт 6 725,035 т/г 

 

1,4 т/т продукт 

 

Да 

Сурова вълна – 

2019 г. 
12 000 т/г 1,9 т/т продукт 6 338,826 т/г 

 

1,2 т/т продукт 

 

Да 

Сурова вълна – 

2020 г. 
12 000 т/г 1,9 т/т продукт 7 528,769т/г 

 

1,6 т/т продукт 

 

Да 

 

Таблица 3.3.2 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

Количество за 

единица продукт 

 

Съответствие 

 

 

Измиващ препарат 

(Детергент) -  2016 г. 
- 0.014 9, 770 т 

 

0,014 т/т продукт Да 

Измиващ препарат 

(Детергент) – 2017 г. 
- 0.014 53,750 т 0,012 т/т продукт Да 

Измиващ препарат 

(Детергент) – 2018 г. 
- 0.014 68,500 т 

 

0.014 т/т продукт Да 

Измиващ препарат 

(Детергент) – 2019 г. 
- 0.014 70,400 т 

 

0.0136 т/т продукт Да 

Измиващ препарат 

(Детергент) – 2020 г. 
- 0.014 70,690 т 

 

0.0139 т/т продукт Да 

Агент, който се използва 

при центрофугирането за 

извличане на мазнини от 

отпадъчните води 

(Алуминиев сулфат) – 

2016 г. 

- 0.00007 - - Да 

Агент, който се използва 

при центрофугирането за 

извличане на мазнини от 

- 0.00007 - - Да 



    

 

 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

Количество за 

единица продукт 

 

Съответствие 

 

 

отпадъчните води 

(Алуминиев сулфат) - 

2017 г. 
Агент, който се използва 

при центрофугирането за 

извличане на мазнини от 

отпадъчните води 

(Алуминиев сулфат) - 

2018 г. 

- 0.00007 - - Да 

Агент, който се използва 

при центрофугирането за 

извличане на мазнини от 

отпадъчните води 

(Алуминиев сулфат) - 

2019 г. 

- 0.00007 - - Да 

Агент, който се 

използва при 

центрофугирането за 

извличане на мазнини 

от отпадъчните води 

(Алуминиев сулфат) – 

2020 г. 

- 0.00007 0,355 0,000070 Да 

Добавка във ваните за 

изпиране, която помага 

процеса на изпиране на 

вълната 

(Натриев карбонат) – 

2016 г. 

- 0.0044 2, 05 

 

0,0029 Да 

Добавка във ваните за 

изпиране, която помага 

процеса на изпиране на 

вълната 

(Натриев карбонат) – 

2017 г. 

- 0.0044 0,7 0,0002 Да 

Добавка във ваните за 

изпиране, която помага 

процеса на изпиране на 

вълната 

(Натриев карбонат) – 

2018 г. 

- 0.0044 17,705 

 

0,0036 

 

Да 



    

 

 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

Количество за 

единица продукт 

 

Съответствие 

 

 

Добавка във ваните за 

изпиране, която помага 

процеса на изпиране на 

вълната 

(Натриев карбонат) – 

2019 г. 

- 0.0044 22,425 

 

0,0043 

 

Да 

Добавка във ваните за 

изпиране, която помага 

процеса на изпиране на 

вълната 

(Натриев карбонат) – 

2020 г. 

- 0.0044 18,788 

 

0,0037 

 

Да 

Агент, който се използва 

за избелване на 

пожълтяла вълна 

(Водороден прекис) -  

2016 г. 

- 0.0024 - - Да 

Агент, който се използва 

за избелване на 

пожълтяла вълна 

(Водороден прекис) -  

2017 г. 

- 0.0024 4,060 0,0009 Да 

Агент, който се използва 

за избелване на 

пожълтяла вълна 

(Водороден прекис) -  

2018 г. 

- 0.0024 3,950 

 

0,0008 

 

Да  

Агент, който се използва 

за избелване на 

пожълтяла вълна 

(Водороден прекис) -  

2019 г. 

- 0.0024 - - Да  

Агент, който се 

използва за избелване 

на пожълтяла вълна 

(Водороден прекис) -  

2020 г. 

- 0.0024 11,782 0,0023 Да  

 

Таблица 3.3.3. 

Горива 
Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

Количество за 

единица продукт 

 

Съответствие 

 

 

Природен газ – 2016 г. - 156.64 164 637 Nm³ 235,63 Nm³/t Не 



    

 

 

Природен газ – 2017 г. - 156.64 670 734 Nm³ 153,77 Nm³/t Да 

Природен газ – 2018 г. - 156.64 

 

765 460 Nm³ 

 

156,42 Nm³/t Да 

Природен газ – 2019 г. - 156.64 902 479 Nm³ 174,77 Nm³/t Не 

Природен газ – 2020 г. - 156.64 925 788 Nm³ 182,95 Nm³/t Не 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
На територията на завода са обособени следните площадки за съхранение на суровини, 

спомагателни материали, горива и продукти: 

- площадка за съхранение на сурова вълна - площадката е разположена в 

производствения корпус. Подът е бетонен - непропусклив и изолиран. Съществува 

канализация, която служи при хигиенизиране на помещението. Няма материали с 

потенциална опасност от разливане. Сградата, в която се намира е обезпечена с 

пожароизвестителна инсталация и средства за пожарогасене. Суровата вълна се съхранява 

опакована в полиамидни торби. 

- площадка за готова продукция - разположена е непосредствено до товарната рампа. 

Използва се за съхранение на готова палетизирана и опакована продукция. 

- площадка за съхранение на детергент, натриев карбонат, производствени 

суровини, антистатично масло, водороден пероксид и алуминиев сулфат - 

Площадката е разположена в производствения корпус до линията за изпиране на вълна. 

Подът е непропусклив, изолиран е и при евентуални разливи с дървени трици се попива 

разлива. Няма връзка с канализацията. Сградата, в която се намира, е обезпечена с 

пожароизвестителна инсталация и средства за пожарогасене. Детергентът, 

антистатичното масло, водородният пероксид и алуминиевият сулфат се съхраняват в 

противоударни пластмасови бидони с обем 1 м3 всеки. Бидоните са поставени в метални 

решетки. Натриевият карбонат се съхранява в торби по 25 кг от стреч-фолио. Торбите са 

поставени върху дървени европалети. В случай на разсипване препаратът лесно се събира 

и опакова отново, а остатъците от натриевия карбонат се измиват.  

- площадка за химикали за ЛПСОВ - на площадката се разполага реагентно и дозаторно 

стопанство, в което се съхраняват и дозират с помощта на помпи химикалите необходими 

за работата на ЛПСОВ. Подът на площадката е бетонен, обезпечена със средства за 

пожарогасене. Площадката е закрита с ограничен достъп и е разположена в 

непосредствена близост до ЛПСОВ. Подът е непропусклив, изолиран и няма връзка с 

канализацията. Има изграена обваловка с обем около 3300 л. Изградената допълнителна 

площадка за съхранение на резервни количества химикали за работата на ЛПСОВ е 

свързана с реагентното стопанство посредством тръбопроводи, а съдовете са разположени 

върху каптажни вани.  

-     площадки за лабораторни суровини – в помещението на физична лаборатория, в 

непосредствена близост до химична лаборатория и в близост до дозаторното стопанство 

на ЛПСОВ. 



    

 

 

-  площадка за масла в Електромеханичен цех - площадката е в помещението на 

електромеханичния цех. Подът е бетонен, без канализация. Площадката е обезпечена със 

средства за пожарогасене. Материалите се съхраняват във фабрични  опаковки. 

- подземна цистерна за нафта - съоръжението представлява двустенен едносекционен 

метален резервоар с обем 15 m3. Резервоарът е изпълнен с двойни стени. Дизеловото 

гориво ще се използва като резервно гориво в случай на нужда при прекъсване на 

доставките на природна газ единствено за битови нужди и няма да се използва в Линията 

за изиране на вълна. 

- цистерна за нафта - в сградата на парокотелната инсталация като максималния 

капацитет на цистерната е 0.5 m3 Подът е бетонен, без връзка с канализация. 

Достъп до работа със съхраняваните суровини и материали имат оторизираните  лица,  на 

които са осигурени индивидуални лични предпазни средства за работа. Осигурени са 

подходящи средства за ликвидиране на разливи и противопожарна защита. Извършват се 

инструктажи на работните места с включена информация от Информационните листове за 

безопасност. 

В изпълнение на Условия 8.3.4.1. и 8.3.4.1.1. на площадката се съхраняват 

информационни листове за безопасност - ИЛБ на всички употребявани и съхранявани 

опасни химични вещества и смеси. 

Разработени са инструкции за безопасна работа в съответствие с изискванията на ИЛБ, 

определени са отговорни лица със заповед. Проведени са обучения на отговорните лица и 

работещите с опасни химични вещества и смеси. 

В изпълнение на Условие 8.3.5.1. през отчетния период са извършени три проверки 

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

уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, при които не са 

констатирани несъответствия  в съхранението на суровини,спомагателни материали и 

горива: 

- целостта на съдовете и обваловките е ненарушена; 

- няма наличие на течности в обвалованите зони и каптажните 

вани; 

- има достатъчно количество сорбенти на определените места; 

- всички пожарогасителни средства са в изправност; 

- няма понижение на нивото на резервното гориво. 

Всички суровини, спомагателни материали и горива се съхраняват на определените за 

целта места. 

Не са извършвани промени в определените места за съхранение на 

суровини,спомагателни материали и горива.  

Пълната информация относно проверката е отразена във формуляри за проверка за 

съответствие, установяване на причини за допуснати несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия , както и тяхното изпълнение. 

 

 

 

 

 

IV. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

 



    

 

 

4.1. Докладване по Европейския регистър за изпускането и 

преноса на замърсителите (EРИПЗ), съгласно изискванията на 

Регламент №166/2006 за създаване на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсители. 
От дейността на инсталацията за пране на вълна се генерират емисии в атмосферния 

въздух и отпадъчните води. Извършвани са дейности по пренос на опасни и неопасни 

отпадъци на територията на страната. 

През 2020 г. няма превишение на определените прагове за докладваните замърсители в 

Таблицата: Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. Дружеството докладва информацията в 

електронната система на ЕРИПЗ. В Таблица 1 от Приложение № 1 са представени 

стойностите на замърсителите в атмосферния въздух и отпадъчните води, както и 

подробна информация за начина на изчисление на емисиите. 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
Съгласно Условие 9.1.1.1. операторът експлоатира следните пречиствателни 

съоръжения: 

- скрубер към ИУ №4 - Инсталация за третиране против свиване;*  
*Към настоящия момент инсталацията не е изградена. 

- биофилтър към ИУ №11 - Линия за изпиране; 

- прахоуловителни филтри към ИУ № 7 - Системи за климатизация в зоните за 

Подготовка за разчепкване, разчепкване и довършителни операции; 

- прахоуловителни филтри към ИУ № 8 - Системи за климатизация в зоните за 

Подготовка за разчепкване, разчепкване и довършителни операции; 

- прахоуловителни филтри към ИУ № 9 - Системи за климатизация в зоните за 

Подготовка за разчепкване, разчепкване и довършителни операции; 

- прахоуловителни филтри към ИУ №10 - Системи за климатизация в зоните за 

Подготовка за разчепкване, разчепкване и довършителни операции; 

 

По Условие 9.1.1.1. е изготвена документация с определените: 

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява 

оптималната работа) на пречиствателните съоръжения, разрешено в Условие 

9.1.1; 
- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри; 

- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; 

- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. 

Документацията се съхранява на площадката. 

 

Съгласно Условие 9.1.1.3. е предоставена информацията по Условие 9.1.1.1, в РИОСВ 

Стара Загора с Вх. № 1817/08.04.2016 г. 

През отчетният период не са настъпили промени в информацията по Условие 9.1.1.1 

 

По Условие 9.1.1.4. се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните 

съоръжения, разрешени с Условие 9.1.1. Съгласно инструкцията контролираните 

параметри се наблюдават ежедневно по време на работа визуално. Ако за период от един 



    

 

 

месец, пречиствателното оборудване е функционирало нормално, техник - механик 

документира това, като попълва формуляр за проверка на съответствието. 

През 2020 г. са попълнени 12 бр. формуляри от проверките за съответствие на база 

ежедневен визуален контрол.  

 

Пълната информация относно проверката е отразена във формуляри за проверка за 

съответствие, установяване на причини за допуснати несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия , както и тяхното изпълнение. 

 

По Условие 9.1.2.1. се извършва мониторинг на работата на пречиствателните 

съоръжения, разрешени в съответствие с определените контролирани параметри, честота 

на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. Резултатите се документират и 

съхраняват на площадката в съответствие с предходната инструкция.  

 

По Условие 9.1.3.2. се документират и съхраняват резултатите от проверките на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на 

пречиствателните съоръжения на площадката.   

 

По Условие 9.1.3.3. Резултатите от ежедневния визуален мониторинг на контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 9.1.1.1. са документирани с 

ежемесечни записи във формуляра за оценка на съответствието. При  проверките не са 

констатирани несъответствия. 

 

По Условия 9.3.2. и  9.3.3. се прилага инструкция за периодична оценка за наличието на 

източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването 

им и за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 

ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Съгласно инструкцията са 

определени потенциалните източници на неорганизирани емисии. Това са участъка за 

съхранение на суровата вълна, линията за изпиране на вълната и вътрешнозаводския 

транспорт. Мерките, които са предприети за предотвратяване на неорганизирани емисии 

са приемане и съхранение на вълната да се извършва на закрито, ефективна работа на 

пречиствателно устройство – биофилтър, осигуряване на изправност на МПС. През 2017 

г. инструкцията е актуализирана по предписание на контролния орган.  

През 2020 г. са извършени 12 броя ежемесечни проверки за периодична оценка на 

наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката и установяване на 

причините за неорганизирани емисии от тези източници. При извършените проверки е 

констатирано спазване на мерките за ограничаване и предотвратяване на неорганизирани 

емисии от наличните източници. Не са предприемани коригиращи действия. 

Съгласно инструкцията, пълната информация относно проверките е отразена във 

формуляри за регистър на възможните източници на неорганизирани емисии и мерки за 

предотвратяване и ограничаване на неоргазираните емисии, както и  във формуляри за 

проверка за съответствие, установяване на причини за допуснати несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия и тяхното изпълнение. 

 



    

 

 

По Условие 9.4.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките 

за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, съгласно 

която е изготвен списък с потенциалните дейности на площадката, които биха могли да 

бъдат източници на интензивно миришещи вещества.  

През 2017 г. инструкцията е актуализирана по предписания на контролния орган.  

През 2020 г. са направени 12 бр. ежемесечни проверки за периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване на емисиите на интензивно миришещи 

вещества, установяване на причини за допуснати несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. Така извършените проверки не са констатирали несъответствия по 

отношение на мерките за предотвратяване на емисиите на интензивно миришещи 

вещества, както и тяхното прилагане. В съответствие с констатациите не са предприемани 

коригиращи действия. 

Съгласно инструкцията, пълната информация относно проверките е отразена във 

формуляри за оценка на спазването на мерките за предотвратяване на емисиите на 

интензивно миришещи вещества, както и  във формуляри за проверка за съответствие, 

установяване на причини за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия и тяхното изпълнение. 

 

По Условие 9.6.1.1. собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни 

вещества в отпадъчните газове от източниците към изпускащи устройства  №№ 1,2 и 3, 

както и на ИУ №№ 5 и 6. са извършени през 2020 г. от акредитирана лаборатория.  

Условие 9.6.2.6. 
По Условие 9.6.2.1 Операторът документира и съхранява резулататите от мониторинга на 

емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове по Условие 9.6.1.1. под формата на 

протоколи от акредитираната лаборатория, извършила измерванията. 
По Условие 9.6.2.2 Операторът документира и съхранява информация за всички вещества 

и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ на хартиен и електронен 

вариант. 

 

По Условие 9.6.2.3. Операторът документира и съхранява резултатите от изпълнението 

на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно 

миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката под формата на 

формуляри към инструкциите по Условия 9.3.2_9.3.3 и 9.4.3. 

 

По Условие 9.6.2.4 през 2020 г. не са постъпвали оплаквания за миризми от дейността на 

предприятието. 

 

По Условие 9.6.2.5 Операторът документира и съхранява резултатите от оценката на 

съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в 

разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването 

му), установяване на причини за несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия.  

 

Резултатите от оценката на съответствието са представени във формата на Таблица 

2  в Приложение № 1 за всеки източник.  

 



    

 

 

 

 

По Условие 9.6.2.7. 
Данните за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на 

единица продукт са посочени в Таблица 2.6 

 

Таблица 2.6 
замърсител емисия kg произведена продукция 

за 2020 г. 
количество замърсител за 

единица продукт кг/т 

CO 0 5 060,198 0,000 
SO2 0 5 060,198 0,000 

NOx 29 470 5 060,198 5,824 

 

На територията на предприятието се експлоатира един брой горивен източник (9 

горелки за подгряване на вани за изпиране), попадащ в обхвата на НАРЕДБА ЗА 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, 

ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ. 

Секцията за сушене с мощност 1,168MWth не представлява СГИ, съгласно чл. 3, т. 4 

от Наредбата. 

 

Информация в съответствие с чл. 21., ал. 7:  

1. номинална входяща топлинна мощност (MW) на СГИ; 
 - 2.789 MWth 

2. вид на СГИ (дизелов двигател, газов двигател, газова турбина, двигател, работещ 

с два вида гориво, друг двигател или друга СГИ); 
- друга СГИ 

3. вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата: 
д) природен газ – 100% 

4. датата на започване на експлоатация на СГИ или когато датата на започване на 

експлоатация не е известна, доказателство за това, че експлоатацията e започнала 

преди 20 декември 2018 г.; 
- 18.08.2016 г. 

5. сектор на дейност на СГИ или съоръжението, в което се използва инсталацията 

(код по NACE); 
- 13.96 Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена 

употреба 

6. очакван брой експлоатационни часове годишно на СГИ и средно работно 

натоварване; 
- 8000 часа; 80% натоварване 

7. декларация, подписана от оператора, че СГИ ще бъде експлоатирана не повече от 

броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че СГИ се възползва от 

дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата; 
- неприложимо 

8. наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в 

случай на стационарна СГИ - и адрес, на който се намира инсталацията; 



    

 

 

- „ЛЕМПРИЕР УУЛ” ЕООД ЕИК 202900687 

Седалище и адрес: Област Сливен, Община Сливен, гр. Сливен 8800, ж.к.  

„Индустриална зона Динамо”, бул. „Банско шосе” №18А 

Адрес на стационарна     СГИ: Област Сливен, Община Сливен, гр. Сливен 8800, ж.к.  

„Индустриална зона Динамо”, бул. „Банско шосе” №18А 

9. общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната СГИ; 
- SO2 -  0 кг; 

- NOx – 12 014 кг; 

- прах - неприложимо; 

- CO – 0 кг. 

10. концентрация на CO в емисиите от съответната СГИ. 
 - 0,0 mg/Nm³. 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
От дейността на дружеството се формират  производствени отпадъчни води от Линия 

за изпиране на вълна и Инсталация за третиране против свиване, които се пречистват в 

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). Инсталацията за 

третиране против свиване на този етап не е реализирана. 

 

Технология на пречистване на отпадъчните води  
Отпадъчните води се третират на два етапа. Първият етап включва центрофугиране, при 

което се извлича мазнината от водата. След центрофугиране отпадъчните води постъпват 

в локална пречиствателна станция (ЛПСОВ), където третирането им продължава до 

постигане на характеристики, позволяващи заустването им в градската канализация.  

ЛПСОВ включва механично, физико-химично и биологично пречистване на 

отпадъчните води.  

 

 1. Първично пречистване 
Първичното пречистване има за основна цел отстраняване на неразтворените 

суспендирани вещества, хомогенизиране на потока и коригиране на рН. 

Етапите на първичното пречистване (механично стъпало на ЛПСОВ) са:  

- Фино пресяване - задържане на частици с едрина > 2 mm чрез барабанна решетка. 

- Първично утаяване – използва се за отделяне по гравитачен път на много фини и леки 

частици, които са утаими и не са задържани от решетката. Утаяването става в ламелен 

утаител, чиято конструкция улеснява разделянето на фините суспендирани частици от 

водата, концентрирането им под формата на първични утайки и отвеждането им към 

утайкоуплътнител. 

- Усредняване на водния поток – в изравнителен басейн се регулира променливият дебит 

и състав на отпадъчните води, контролира се рН на системата и се извършва 

неутрализация. Използва се система за смесване на отпадъчните води с леко аериране. 

 

2. Вторично пречистване 
Вторичното пречистване се базира на технологии за биологично или химично 

модифициране и разрушаване на замърсителите в отпадъчните води 

Етапи на вторичното пречистване: 

- Флотация (физико-химично стъпало на ЛПСОВ) 



    

 

 

Поради високото съдържание на неразтворени вещества и мазнини в отпадъчните води се 

използва процеса «флотация». За интензифициране на процеса на флотиране  се добавят 

химични продукти – полиелектролит и флокуланти, като се използват различни средства 

за по-доброто им смесване с отпадъчната вода – фини мехурчета разтворен въздух, 

флокулатори, системи за насищане със сгъстен въздух тип ASR реактори и др. 

Отделените утайки и флотат се изваждат от съоръжението автоматично 

- Биологично пречистване в биобасейн  

Приложена е технология за биологично пречистване в биобасейн с рециркулация на 

„активна утайка” в условията на продължителна интензивна аерация („ниско 

натоварване”). Използваната аерационна система осигурява необходимия кислород за 

разграждане на органичните замърсявания и пълна нитрификация. В резултат на сложни 

биохимични процеси се образуват флокули от колоидни частици и микроорганизми, 

които чрез адсорбция задържат органичните замърсявания. Бактериите и 

микроорганизмите подпомагат образуването на флокули и превръщат органичните 

замърсители в минерални съединения.  

 

3. Третично пречистване 
За да се гарантира по-висока степен на пречистване на отпадъчните води е прието по-

нататъшно пречистване в Мембранен биологичен реактор. Целта на MBR (Membrane 

bioreactor) системата е да се замени етапът на конвенционално вторично утаяване с етап 

на ултрафилтрация. Това е изключително ефективна технология за разделяне на утайката 

от водата, която гарантира отлични качества на пречистената вода на изход. Процесите, 

които протичат в MBR са процеси на ултрафилтрация през специални мембранни блокове 

за разделяне на водата от утайката. 

 

4. Обработка на утайките 
Първичните утайки, утайките от флотатора и излишните активни утайки постъпват в 

гравитачен Утайкоуплътнител, където се смесват и сгъстяват. В процеса на сгъстяване 

смесените утайки намаляват значително обема си, с което се облекчава по-нататъшното 

им обезводняване. Предвидено е механично обезводняване на уплътнените утайки с 

помощта на центрофуга.  

Процесите в ЛПСОВ се контролират и управляват автоматично чрез PLC+SCADA 

система.  

Пречистените отпадъчни води се заустват в канализационната система на град Сливен 

като част от смесен поток. 

Производствени отпадъчни води се формират от климатичната инсталация в участъка за 

последваща обработка на праната вълна, където е необходимо поддържане на на 

определена влажност и температура. Тези поток без пречистване се включва в поток 

непречистени (производствени от климатична инсталация, битово-фекални и дъждовни) 

отпадъчни води и се заустват в канализационната система на гр. Сливен, като част от 

смесен поток отпадъчни води. 

 

По Условие 10.1.1.1. на площадката се експлоатират следните пречиствателни 

станции/съоръжения за емисии в отпадъчните води:  

- 4 броя (2 работни и 2 резервни) центрофуги за поток производствени отпадъчни 

води от Линия за изпиране на вълна; 



    

 

 

- Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) за производствени 

отпадъчни води от Линия за изпиране на вълна и Инсталация за третиране против 

свиване. 

 

По Условие 10.1.1.2. За всяка пречиствателна станция/съоръжение операторът е изготвил 

документация, съдържаща: 

- контролираните параметри (технологични параметри, чийто 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 или методите за 

тяхното изчисление 

 

По Условие 10.1.1.3. операторът е разработил и прилага инструкция за поддържане на 

оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен 

режим на пречиствателните станции/съоръжения, съгласно която в ежедневната си 

работа, операторите трябва да следят посочените оптимални технологични параметри. 

Резултатите се записват в Дневник. При установяване на трайни отклонения в 

стойностите на контролираните параметри незабавно се уведомява технолога на ЛПСОВ, 

който е отговорен за установяване на причините за отклоненията и предприемане на 

коригиращи действия. 

 

Съгласно Условие 10.1.1.4. се извършва мониторинг на работата на пречиствателните 

станции/съоръжения, в съответствие с определените контролирани параметри, честота на 

мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. Ежедневно се следят и документират 

оптималните технологични параметри на пречиствателните съоръжения – центрофуги и 

ЛПСОВ. 

 

По Условие 10.1.1.4.1. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните станции/съоръжения. 

 

По Условие 10.1.1.5.1. се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на 

контролираните параметри на пречиствателните станции/съоръжения, която е обобщена с 

инструкцията по Условие 10.1.1.3. 

 

По Условие 10.1.1.5.2. операторът прилага инструкция за периодична оценка на 

съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяка  

пречиствателна станция/съоръжение с определените оптимални такива, като 

инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на 

коригиращи действия. 

Ежедневно се следят и документират оптималните технологични параметри на 

пречиствателните съоръжения – центрофуги и ЛПСОВ. 

През отчетния период са направени 12 броя ежемесечни обобщаващи проверки за 

съответствие на стойностите на контролираните параметри. За параметър разтворен 

кислород в дневника за контролирани периметри не са регистрирани отклонения от 

оптималните стойности.  



    

 

 

При извършените два броя проверки за съответствие на контролираните параметри при 

работата на центрофугите към линията за пране не е констатирано несъответствие. 

 

Пълната информация относно проверката е отразена във формуляри за проверка за 

съответствие, установяване на причини за допуснати несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия , както и тяхното изпълнение. 

 

По Условие 10.1.1.5.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка 

(ремонт) на всяка от пречиствателните станции/съоръжения. В инструкцията е заложено 

спазване на указанията и инструкциите предвидени в Техническия паспорт на ПСОВ, за 

да се предотвратят затруднения в работата на ЛПСОВ и избягване на аварии. До работа в 

ЛПСОВ се допуска само оторизиран и обучен персонал. 

Отговорен за изпълнението на инструкцията е технологът на ЛПСОВ, които назначава 

конкретен изпълнител (оператор на смяна или др.) и записва резултата в 

Експлоатационен дневник на ЛПСОВ. Профилактичната техническа поддръжка се 

извършва ЕДИНСТВЕННО от квалифициран персонал и оторизирана фирма, през 

период, който се определя в зависимост от натовареността на ПСОВ. Технологът на 

ЛПСОВ е отговорен за организирането и извършването на техническата поддръжка от 

оторизираната фирма. 

След извършване на техническата поддръжка се съставя Протокол за извършена 

техническа поддръжка. 

Във връзка с техническата поддръжка на ЛПСОВ през отчетния период са направени 14 

бр. записи за извършени обслужвания, ремонти, подмяна на оборудване и проверка на 

резултатите от предприетите действия. Дейностите са извършени от вътрешен 

компетентен персонал и от външна фирма.  

Всички установени несъответствия са от технически характер, отстранени са във 

възможно най-кратък срок и нямат връзка с технологичния процес на ПСОВ. 

Пълната информация относно техническите обслужвания на ЛПСОВ е отразена в 

Експлоатационен дневник на ЛПСОВ, както и във формуляри за проверка за 

съответствие, установяване на причини за допуснати несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия , както и тяхното изпълнение. 

По отношение извършването на периодична проверка и  поддръжка на техническа и 

експлотационна изправност на центрофуги за поток производствени отпадъчни води от 

Инсталацията за изпиране на вълна са извършени 8 на брой профилактични обслужвания 

от оторизирана фирма АЛФА ЛАВАЛ. За извършените дейности са изддени протоколи, 

които се съхраняват съгласно инструкцията. По време на профилаката е извършена 

подмяна на части и консумативи и съоръженията са пуснати в експлоатация. 

Пълната информация относно техническите обслужвания на центрофуги за поток 

производствени отпадъчни води от Инсталацията за изпиране на вълна е отразена във 

формуляри за проверка за съответствие, установяване на причини за допуснати 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия , както и тяхното изпълнение. 

 

Съгласно Условие 10.1.1.6.1. на площадката се съхранява писмена документация по 

изпълнение на Условие 10.1.1.2, която се предоставя при поискване от компетентният 

орган. 

 



    

 

 

По Условие 10.1.1.6.1.1. преди въвеждане в експлоатация на пречиствателните 

съоръжения за отпадъчните води операторът е представил в РИОСВ копие на 

документацията за стойностите на контролираните параметри с Вх. № 2297/05.05.2016 г., 

която е актуализирана и представена в РИОСВ с Вх. № 6526/22.11.2016 г. 

Актуализацията се налага поради регистрирани отклонения в стойностите на контролиран 

параметър от  пречиствателно съоръжение ЛПСОВ  - разтворен кислород и работата на 

центрофугите. Регистрираните колебания по отношение на показател разтворен О2 и 

отклоненията от стойностите му се дължат на факта че ЛПСОВ работи с прекъснат режим 

на работа и липсата постоянен 24 – часов приток на непречистени води от Инсталацията 

за изпиране на вълна  е предпоставка потребността на кислород в биобасейна на ЛПСОВ 

да варира в по – широки граници. Стойностите на параметъра разтворен О2 в границите 2-

2.5 са оптималните технологично заложени стойности при непрекъснат режим на работа 

на ЛПСОВ. Реално при работата на ЛПСОВ се наблюдават стойности в интервал 1-6. 

Планирано дълготрайно коригиращо действие: С преминаване към непрекъснат режим на 

работа се очаква ЛПСОВ да достигне технологично заложените стойности по 

контролиран параметър – разтворен кислород. Корекцията на контролираните параметри 

при работата на центрофуги за пречистване на  поток производствени отпадъчни води от 

Линия за изпиране на вълна се налага от факта, че в процеса на работа е установено, че 

монтираните 2 броя центрофуги, съответно по една за първи и за втори пасаж работят 

задоволително и безаварийно. Може да се премине в режим  - по една работна и една 

резервна центрофуга за всеки от двата пасажа. По отношение на контролиран параметър – 

дебит на центрофугата на втори пасаж е установено, че в изградената система за 

управление и контрол на инсталацията не е заложено наблюдаването на стойностите на 

този показател. По отношение на показателя – дебит на центрофугата на втори пасаж това 

в чисто технологичен аспект е напълно оправдано, тъй като водата към центрофугата не 

се изтласква  посредством помпа, а по силата на гравитацията, при което нейния дебит се 

оптимизира чрез ръчен кран от оператор. 

 

По Условие 10.1.1.6.2. операторът документира и съхранява резултатите от мониторинга 

на контролираните параметри за всяка пречиствателна станция/съоръжение в дневник. 

 

По Условие 10.1.1.6.3 операторът документира и съхранява резултатите от проверките на 

съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяка пречиствателна 

станция/съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на 

разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи 

действия. 

 

По Условие 10.1.3.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите 

от собствения мониторинг с определените в КР максимално допустими концентрации, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

През отчетния период мониторинг е проведен два пъти - през месец юни и месец 

декември 2020 г. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана 

лаборатория. 

След извършената оценка на съответствието, резултатите от изпитване през 2020 г. 

показват съответствие с нормите за допустимо съдържание на замърсяващи 



    

 

 

вещества по Условие 10.1.3.1. от КР  по всички показатели и за двата пункта на 

мониторинг.  

Операторът е докладвал в РИОСВ  Стара Загора и БДУВ ИБР – Пловдив 

резултатите от проведения мониторинг през годината.  

 

По Условие 10.1.3.3. операторът прилага инструкция за изчисляване на количествата 

зауствани отпадъчни води. Количеството за 2020 г. е 61 832 m3. 

Точка на заустване: ТЗ - в градска канализационна система, с географски координати: N 

42°38'31.03", E 26°18'26.25". 

Съгласно КР разрешения дебит на отпадъчните води е както следва: 

Qср. ден – 355m3/d  

Qмакс.час – 18 m3/h  

Q макс.. год. – 120 720 m3/y 

 

По Условие 10.1.3.5. операторът прилага инструкция за периодична проверка и 

поддръжка на състоянието на канализационна мрежа на площадката на дружеството, 

както и периодична проверка, включително установяване на течове и предприемане на 

коригиращи действия за тяхното отстраняване. 

При извършените три броя проверки през 2020 г., не са констатирани несъответствия и не 

са предприемани коригиращи действия. 

От тоалетните и баните на битовата сграда, административна сграда и производствените 

участъци се формират битово-фекални отпадъчни, които са част от поток 

непречистени (производствени от климатична инсталация, битово-фекални и дъждовни) 

отпадъчни води и се заустват в канализационната система на гр. Сливен, като част от 

смесен поток отпадъчни води. 

От покривите на сградния фонд и от прилежащите площи се формират дъждовни води. 

Без пречистване те се вклъчват в потока непречистени (производствени от климатична 

инсталация, битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води, които се заустват в 

канализационната система на гр. Сливен, като смесен поток отпадъчни води. 

 

Мониторинг на отпадъчни води се извършва в два пункта: 
ТП 1 – Точка на пробовземане след ЛПСОВ, с географски координати: N 42°38'33.71", E 

26°18'15.07''; 

ТП 2 – Точка на пробовземане в ревизионна шахта преди ТЗ, отбелязана в Приложение 6-

1 от заявлението, с географски координати: N 42°38'31.19'' E 26°18'25.91 ". 

По Условие 10.4.3. обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 

10.1.3.1. е предоставена в Приложение № 1 във формата на Таблица 3 за всеки поток 

отпадъчни води.  

По Условие 10.4.6 

Данните за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за 

производството на единица продукт са посочени в Таблица 4.3.3 

 

Таблица 4.3.3 



    

 

 

№  CAS номер замърсител емисия/kg произведена 

продукция за 2020 г. 
количество замърсител 

за единица продукт кг/т 

12#   Общ азот 42,973 5060,198 0,008 

76#   

Общ органичен 

въглерод (ТОС) (като 

общ С или ХПК/3) 

10 686,631 5060,198 2,112 

13#   
Общ фосфор 1,824 5060,198 0,000 

71# 108-95-2 
Феноли (като общ С) 4,699 5060,198 0,001 

21# 7439-97-6 

Живак и съединенията 

му (като Hg) 
0,006 5060,198 0,0000 

18# 7440-43-9 

Кадмий и съединения 

(като Cd) 
0,124 5060,198 0,0000 

23# 7439-92-1 

Олово и съединенията 

му (като Pb) 
0,309 5060,198 0,0001 

17# 7440-38-2 

Арсен и съединенията 

му (като As) 
0,402 5060,198 0,0001 

20# 7440-50-8 

Мед и съединенията му 

(като Cu) 
1,042 5060,198 0,0001 

19# 7440-47-3 

Хром и съединенията 

му (като Cr)  
3,092 5060,198 0,001 

22# 7440-02-0 

Никел и съединенията 

му (като Ni) 
0,309 5060,198 0,0001 

82#   Цианиди (като общ CN) 0,124 5060,198 0,0001 

24# 7440-66-6 

Цинк и съединенията 

му (като Zn) 
2,071 5060,198 0,000 

 

4.4. Управление на отпадъците 

 

Пряко от работата на инсталацията по Условие 2 се генерира отпадък с код и 

наименование 04 02 21 Отпадъци от необработени текстилни влакна, за който е 

определена годишна норма за ефективност.  

 

По Условие 11.1.2. операторът е разработил и прилага инструкция за периодична оценка 

на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с 

определените такива в условията на разрешителното.  

- брой и обект на проверките за 2016 г. - 1 бр. проверка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци, с условията в КР; 

- установени несъответствия- няма; 

- причини- няма; 

- предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети- не се налага. 

 

- брой и обект на проверките за 2017 г. - 1 бр. проверка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци, с условията в КР; 

- установени несъответствия - няма; 



    

 

 

- причини - няма; 

- предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети - не се налага. 

 

- брой и обект на проверките за 2018 г. - 1 бр. проверка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци, с условията в КР; 

- установени несъответствия - няма; 

- причини - няма; 

- предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети - не се налага. 

 

- брой и обект на проверките за 2019 г. - 1 бр. проверка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци, с условията в КР; 

- установени несъответствия - няма; 

- причини - няма; 

- предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети - не се налага. 

 

- брой и обект на проверките за 2020 г. - 1 бр. проверка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци, с условията в КР; 

- установени несъответствия - няма; 

- причини - няма; 

- предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети - не се налага. 

 

Пълната информация относно периодичната оценка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на 

разрешителното е отразена във формуляр за количества на генерираните отпадъци, за 

които е определена  норма на  ефективност. 

„Лемприер Уул” ЕООД не приема отпадъци за третиране на площадката. 

 

Съгласно Условия 11.3.2. и 11.3.3 е изготвена и предоставена актуализирана схема на 

площадките за предварително съхраняване на отпадъците с Вх. № 1787/21.06.2017 г., във 

връзка с преместване на плошадката за временно съхраняване на смесени битови 

отпадъци. Причина за настъпилата промяна е с цел улесняване събирането на смесени 

битови отпадъци и обслужването на плошадката. 

През отчетната 2020 г. не са правени промени в разположението на площадките за 

предварително съхраняване на отпадъците. 

Предварителното съхраняване на отпадъците, образувани от всички дейности на 

територията на предприятието се извършва на предназначените за целта площадки, които 

са обозначени с указателни табели, за съответните кодове, които се съхраняват на тях. 

Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се съхраняват в добре 

затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с 

отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и 

наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на 

отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. Специфичните потоци 

отпадъци - електрическо и електронно оборудване, отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, се съхраняват в съответствие с изискванията на специализираните 

наредби. Отпадъците се съхраняват на покрити и закрити площадки с ограничен достъп, в 



    

 

 

съответствие с хартактеристиките и свойствата на отпадъците, осигурени са 

противопожарни средства, сорбирщи материали и каптажни вани, подовете са бетонирани 

и нямат връзка с канализацията.    

 

По Условие 11.9.2. Операторът документира всички измервани/изчислявани съгласно 

Условие 11.7. количества на отпадъците и докладва като част от ГДОС образуваните 

количества отпадъци като годишно количество и изчислените стойности на годишните 

норми за ефективност, на отпадъците образувани пряко от производствения процес – 

Таблица 4 от приложение № 1.  

 

„Лемприер Уул” ЕООД предава за транспортиране отпадъците извън територията на 

площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за 

осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор.  

Изготвят се и се съхраняват на площадката “Идентификационни документи”, съгласно 

Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, при предаванена  

опасни отпадъци. 

 

На територията на предприятието не се извършва оползотворяване, в т.ч. рециклиране и 

обезвреждане на отпадъци. Образуваните отпадъци се предават на лица, притежаващи 

документ по чл. 35 от ЗУО или КР, въз основа на писмен договор. Информацията е 

представена в Таблица 5 от приложение № 1. 

 

Обобщена информация по Условие 11.9.3 

По Условие 11.3.10: 
брой и обект на проверките през 2016 г. - 4 бр.  

При три от тях се установи пълно съответствие по отношение изискванията за: 
- състоянието на площадките за предварително съхранение – настилка, 

покрив (навес), огради; 

                        -     целостта на съдовете; 

                        -     местоположението на площадките и съдовете; 

- наличието на необходимите означителни табели; 

- разделното събиране на отпадъците; 

- наличието на сорбиращи материали; 

- състоянието на съоръженията за улавяне на разливи. 

Огледът на площадките и съдовете за предварително  съхранение на отпадъци показа, че 

тяхното състояние е добро и е в съответствие с условията на КР и нормативната уредба. 

При една от проверките е констатирано следното несъответствие: При направената 

проверка се установи, че съдът за съхранение на отпадък с код 04 02 20 (утайки от 

пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите 

в 04 02 19) е поставен на неподходящо място и е изложен на въздействието на 

неблагоприятни атмосферни влияния. 
Причинно-следствен анализ: Генерираният отпадък, съхраняван по този начин се 

овлажнява допълнително. Това е предпоставка за промяна на неговите химични 

характеристики, което от своя страна води до некоректно отчитане на генерираните 

количества и завишава себестойността му. 



    

 

 

Предприето коригиращо дълготрайно действие: В дългосрочен план се предвижда: 

             1. Изграждането на навес, под който да се позиционира контейнера; 

             2. Първично събиране на генерирания отпадък в по-малки самообръщащи се 

контейнери. 

При извършената проверка на резултатите е констатирано изпълнение в срок на 

предвидените коригиращи дългосрочни действия. 

 

брой и обект на проверките през 2017 г. - 3 бр. периодични и 1 проверка. във връзка с 

преминаване към непрекъснат режим на работа. 
При три от общо четирите направени за отчетния период проверки, е установено 

пълно съответствие по отношение изискванията за: 
- състоянието на площадките за предварително съхранение – настилка, 

покрив (навес), огради; 

                        -     целостта на съдовете; 

                        -     местоположението на площадките и съдовете; 

- наличието на необходимите означителни табели; 

- разделното събиране на отпадъците; 

- наличието на сорбиращи материали; 

- състоянието на съоръженията за улавяне на разливи. 

Огледът на площадките и съдовете за предварително  съхранение на отпадъци е 

установил, че тяхното състояние е добро и е в съответствие с условията на КР и 

нормативната уредба. 

При проверката, извършена през месец юни на отчетния период е констатирана 

необходимост от преместване на площадката за временно съхранение на смесени 

битови отпадъци с оглед по- доброто и обслужване. Като дълготрайно коригиращо 

действие е планирано тя да бъде преместена. Планираните действия са изпълнени в 

срок. 
  
- брой и обект на проверките през 2018 г. - 4 бр. периодични проверки, при които е  

констатирано съответствие по отношение на : 
- състоянието на площадките за предварително съхранение – настилка, 

покрив (навес), огради; 

                        -     целостта на съдовете; 

                        -     местоположението на площадките и съдовете; 

- наличието на необходимите означителни табели; 

- разделното събиране на отпадъците; 

- наличието на сорбиращи материали; 

- състоянието на съоръженията за улавяне на разливи. 

 

- брой и обект на проверките през 2019 г. - 4 бр. периодични проверки, при които е  
констатирано съответствие по отношение на : 

- състоянието на площадките за предварително съхранение – настилка, 

покрив (навес), огради; 

                        -     целостта на съдовете; 

                        -     местоположението на площадките и съдовете; 



    

 

 

- наличието на необходимите означителни табели; 

- разделното събиране на отпадъците; 

- наличието на сорбиращи материали; 

- състоянието на съоръженията за улавяне на разливи. 

 

брой и обект на проверките през 2020 г. - 4 бр. периодични проверки, при които е  
констатирано съответствие по отношение на : 

- състоянието на площадките за предварително съхранение – настилка, 

покрив (навес), огради; 

                        -     целостта на съдовете; 

                        -     местоположението на площадките и съдовете; 

- наличието на необходимите означителни табели; 

- разделното събиране на отпадъците; 

- наличието на сорбиращи материали; 

- състоянието на съоръженията за улавяне на разливи. 

Огледът на местата за предварително  съхранение на отпадъци показа, че тяхното 

състояние е добро и е в съответствие с условията на Разрешителното. Коригиращи 

действия не се налагат. 
 

Пълната информация относно проверките е отразена във формуляри за проверка за 

суответствие, установяване на причини за допуснати несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия, както и тяхното изпълнение.  
 

По Условие 11.7.2. операторът е разработил и прилага инструкция за измерване на 

образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото 

разрешително.  

 

При направената през 2016 г. една проверка е констатирано, че няма  несъответствие по 

отношение на: 

1. Измерените количества отпадъци, образувани от цялата производствена площадка; 
2. Оценка на съответствието на определените годишни норми за ефективност за 

отпадъците, образувани пряко от производството; 
 3. Оценка на съответствието на годишните количества отпадъци разрешени за 

съхраняване  в условията на КР. 
 

При извършената през 2017 г. една проверка е констатирано  съответствие по отношение 

на: 

1. Измерените количества отпадъци, образувани от цялата производствена площадка; 
2. Оценка на съответствието на определените годишни норми за ефективност за 

отпадъците, образувани пряко от производството; 
 3. Оценка на съответствието на годишните количества отпадъци разрешени за 

съхраняване  в условията на КР. 
 



    

 

 

При извършената през 2018 г. една проверка на база годишните количества образувани 

отпадъци е констатирано  съответствие по отношение на: 

1. Измерените количества отпадъци, образувани от цялата производствена площадка; 
2. Оценка на съответствието на определените годишни норми за ефективност за 

отпадъците, образувани пряко от производството; 
3. Оценка на съответствието на годишните количества отпадъци разрешени за 

съхраняване  в условията на КР. 
 

При извършената през 2019 г. една проверка на база годишните количества образувани 

отпадъци е констатирано  съответствие по отношение на: 

1. Измерените количества отпадъци, образувани от цялата производствена площадка; 
2. Оценка на съответствието на определените годишни норми за ефективност за 

отпадъците, образувани пряко от производството; 
3. Оценка на съответствието на годишните количества отпадъци разрешени за 

съхраняване  в условията на КР. 
 

При извършената през 2020 г. една проверка на база годишните количества образувани 

отпадъци е констатирано  съответствие по отношение на: 
1. Измерените количества отпадъци, образувани от цялата производствена площадка; 
2. Оценка на съответствието на определените годишни норми за ефективност за 

отпадъците, образувани пряко от производството; 
3. Оценка на съответствието на годишните количества отпадъци разрешени за 

съхраняване  в условията на КР. 
 

По Условие 11.7.3: 
- брой и обект на проверките през 2016 г. - 1 бр. проверка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в 

условията на разрешителното; 

-установени несъответствия- няма; 

-причини- няма; 

-предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети- не се налага. 

 

- брой и обект на проверките през 2017 г. - 1 бр. проверка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в 

условията на разрешителното; 

-установени несъответствия - няма; 

-причини - няма; 

-предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети - не се налага. 

 

- брой и обект на проверките през 2018 г. - 1 бр. проверка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в 

условията на разрешителното; 

-установени несъответствия - няма; 

-причини - няма; 

-предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети - не се налага. 

 



    

 

 

- брой и обект на проверките през 2019 г. - 1 бр. проверка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в 

условията на разрешителното; 

-установени несъответствия - няма; 

-причини - няма; 

-предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети - не се налага. 

 

- брой и обект на проверките през 2020 г. - 1 бр. проверка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в 

условията на разрешителното; 

-установени несъответствия - няма; 

-причини - няма; 

-предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети - не се налага. 

 

4.5. Шум 

 

По Условия 12.2.1 и 12.2.2. операторът прилага инструкция за наблюдение не по-малко 

от един път в рамките две последователни календарни години на: 

- общата звукова мощност на площадката; 

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката; 

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.  

Мониторинг по фактор шум е извършен на 08.06.2020 г. Резултатите от мониторинга са 

докладвани в РИОСВ Стара Загора във формата на чл. 30 от НАРЕДБА № 54 ОТ 13 

ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА 

МОНИТОРИНГ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА.  

 

По Условие 12.2.3. е разработена и се прилага инструкция за 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 мониторинга по фактор шум показват съответствие с условието в КР. Не 

се налага предприемане на коригиращи действия. 
 

По Условие 12.3.3. през изтеклата 2020 г. не са постъпили оплаквания от живущи около 

площадката.  

Резултатите от извършените наблюдения и мониторинг през 2020 г. година са отразени в 

Таблица 6.1, Таблица 6.2 и Таблица 6.3 в Приложение № 1. 
  

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

Условие 13.1.1. Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за 

периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени 

на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. 

При извършените  през 2020 г., 2 бр. проверка не са констатирани несъответствия. 



    

 

 

Пълната информация относно проверката е отразена във формуляр за проверка за течове 

от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. 

 

Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, 

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

вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). 

В изпълнение на условието през отчетния период са извършени 4 бр. проверки за  

съответствие. Проверките са констатирали спазване на всички превантивни мерки за 

предотвратяване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка и  не са констатирани несъответствия, поради което не 

се предприемани коригиращи действия. 

Пълната информация относно проверката е отразена във формуляри за проверка за 

съответствие, установяване на причини за допуснати несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия, както и тяхното изпълнение.  
 

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за 

предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично/пречиствателно 

оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на 

отстраняването им. 

 

При извършените 4 бр. проверки за съответствие не са установени нередности в 

състоянието на резервоари, технологично, пречиствателно оборудване или 

тръбопроводи и не са  предприемани коригиращи действия. 

Пълната информация относно проверката е отразена във формуляри за проверка за 

съответствие, установяване на причини за допуснати несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия, както и тяхното изпълнение. 

 

Условие 13.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за 

периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на 

площадката. 

В изпълнение на условието и съгласно прилаганата инструкцията през отчетния 

период са извършени 3 бр. проверки. Констатациите от направените проверки не са 

установили нередности и не са предприемани коригиращи действия. 

 

Пълната информация относно проверките е отразена във формуляри за проверка за 

съответствие, установяване на причини за допуснати несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия , както и тяхното изпълнение. 

 

По Условие 13.4.5. резултатите от анализа са представени в Приложение № 1, Таблица 8 

Опазване на почви  

 

Пробовземни точки: - Пункт  № 1 с географски координати N 42°38’30.48”, Е 

26°18’18.40”; 

                                    - Пункт  № 2 с географски координати N 42°38’36.45”, Е 

26°18’17.54”. 

 



    

 

 

Съгласно Условие 13.3.1 по КР 520-Н0/2015 г. през 2020 г. е извършен мониторинг на 

подземни води на два броя сондажни кладенци. Резултатите са предоставения в 

Таблици 7.1 и 7.2 в Приложение № 1. 

 

По Условие 13.4.6. през 2020 г. не са  възниквали събития, които да изискват 

предприемане на  допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води. 

 

V.  Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията 

на КР (ИППСУКР) 

 

В КР № 520-Н0/2015 г. с оператор „Лемприер Уул” ЕООД няма условие за ИППСУКР. 

 

VI.  Прекратяване работата на инсталацията или части от тях 

 

По Условие 16.4. през 2020 г. инсталациите или части от тях не са прекратявали 

дейността си. Поради тази причина не е представян план за действия при закриване или 

временно прекратяване на дейностите в инсталацията по Условие 2 (Условия 16.2 и 16.3. 

КР 520-Н0/2015 г.). 

 

VII. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

 

7.1. Аварии 

 

През 2020 г. не е имало аварийни ситуации на територията на „Лемприер Уул” ЕООД, гр. 

Сливен. 

 

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

издадено КР 

 

През 2020 г. не са постъпили оплаквания в „Лемприер Уул” ЕООД, гр. Сливен от 

дейността на инсталацията. 

 

VIII. Подписване на Годишния Доклад 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация 

 
 

 

 

 

 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително № 520-Н0/2015 г. на „Лемприер Уул” ЕООД, гр. Сливен, за „Инсталация за 

изпиране на вълна”. 

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

копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Подпис: ............................                    Дата: 22.03.2021 г.        

 

Ангел Георгиев 

Упълномощен представител на 

“Лемприер Уул” ЕООД 
  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

№ CAS номер Замърсител 

Емисии (колона 1) 
Пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

Производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 1b)  

в почва 

(колона 1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 
2# 630-08-0 Въглероден оксид (CO) “-“ 

(0) 

М 

- - - - 

8#  Азотни оксиди (NOx/NO2) “-“ 

(29 470) 

М 

- - - - 

11#  Серни оксиди (SOx/SO2) “-“ 

(0) 

М 

- - - - 

12#  Общ азот - “-“ 

(42,973) 

М 

- - - 

76#  Общ органичен въглерод 

(ТОС) (като общ С или 

ХПК/3) 

- “-“ 

(10686,631) 

М 

- - - 

13#  Общ фосфор - “-“  

(1,824) 

М 

- - - 



    

 

 

№ CAS номер Замърсител 

Емисии (колона 1) 
Пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

Производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 1b)  

в почва 

(колона 1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 
71# 108-95-2 Феноли (като общ С) - “-“ 

(4,699) 

М 

- - - 

21# 7439-97-6 Живак и съединенията му 

(като Hg) 
- “-“ 

(0,006) 

М 

- - - 

18# 7440-43-9 Кадмий и съединения 

(като Cd) 
- “-“ 

(0,124) 

М 

- - - 

23# 7439-92-1 Олово и съединенията му 

(като Pb) 
- “-“ 

  (0,309) 

М 

- - - 

17# 7440-38-2 Арсен и съединенията му 

(като As) 
- “-“ 

(0,402) 

М 

- - - 

20# 7440-50-8 Мед и съединенията му 

(като Cu) 
- “-“ 

(1,042) 

М 

- - - 

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му 

(като Cr) 
- “-“ 

(3,092) 

М 

- - - 

22# 7440-02-0 Никел и съединенията му 

(като Ni) 
- “-“ 

(0,309) 

М 

- - - 



    

 

 

№ CAS номер Замърсител 

Емисии (колона 1) 
Пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

Производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 1b)  

в почва 

(колона 1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 
82#  Цианиди (като общ CN) - “-“ 

(0,124) 

М 

- - - 

24# 7440-66-6 Цинк и съединенията му 

(като Zn) 
- “-“ 

(2,071) 

М 

- - - 

 

Стойностите на емисиите са получени в резултат от измерените концентрации на 

замърсителите по време на собствения мониторинг на емисии в атмосферния въздух и 

отпадъчните води.  

За изчисляване на емисиите на замърсители в отпадъчни води са използвани осреднени 

данни от мониторинга през месеци юни и декември 2020 г. на смесения поток отпадъчни 

води преди заустване в градската канализация. Стойностите са получени по следната 

формула: E = C * Q / 103 където:  

E = емисия [kg/y] ; 

C = концентрацията на замърсителя в отпадъчните води [mg/dm³]; 

Q = количеството заустени отпадъчни води [m3/y]. 

 
№  CAS номер замърсител средна 

концентрация в 

смесен поток 

отпадъчни води 

mg/dm³ 

количество заустена 

отпадъчна вода m³/2019 

г. 

емисия/kg 

12#   Общ азот 0,695 61 832 42,973 

76#   

Общ органичен 

въглерод (ТОС) (като 

общ С или ХПК/3) 

173 61 832 10686,631 

13#   
Общ фосфор 0,0295 61 832 1,824 

71# 108-95-2 
Феноли (като общ С) 0,076 61 832 4,699 

21# 7439-97-6 

Живак и съединенията 

му (като Hg) 
0,0001 61 832 0,006 

18# 7440-43-9 

Кадмий и съединения 

(като Cd) 
0,002 61 832 0,124 

23# 7439-92-1 

Олово и съединенията 

му (като Pb) 
0,005 61 832 0,309 

17# 7440-38-2 

Арсен и съединенията 

му (като As) 
0,0065 61 832 0,402 



    

 

 

№  CAS номер замърсител средна 

концентрация в 

смесен поток 

отпадъчни води 

mg/dm³ 

количество заустена 

отпадъчна вода m³/2019 

г. 

емисия/kg 

20# 7440-50-8 

Мед и съединенията му 

(като Cu) 
0,01685 61 832 1,042 

19# 7440-47-3 

Хром и съединенията 

му (като Cr)  
0,05 61 832 3,092 

22# 7440-02-0 

Никел и съединенията 

му (като Ni) 
0,005 61 832 0,309 

82#   Цианиди (като общ CN) 0,002 61 832 0,124 

24# 7440-66-6 

Цинк и съединенията 

му (като Zn) 
0,0335 61 832 2,071 

 

 

За изчисляване на емисиите в атмосферния въздух за ИУ № 5 и № 6 е ползван 

коригирания дебит за съдържание на кислород. Стойностите на емисиите във въздуха са 

изчислени по следната формула:  

E = C * Q* Т / 106 където:  

E = емисия [kg/г] ; 

C = концентрацията на замърсителя в отпадните газове [mg/Nm3]; 

Q = поток на отпадни газове [Nm3/h]; 

T = работа на източника за годината [часа/г]. 

 

 

 

 
Източник № замърсител концентрация 

mg/Nm³  
дебит на 

отпадъчните 

газове Nm³/h 

работа на източника 

h/2018 г. 
емисия 

kg 

№ 1 - 9 горелки 

за подгряване на 

вани за изпиране 

CO 0 13 529 7 104 0 
SO2 0 13 529 7 104 0 

NOx 

125 13 529 7 104 12014 

            
№ 2 - 4 горелки 

от секция за 

сушене 

CO 0 19 713 7 104 0 
SO2 0 19 713 7 104 0 

NOx 
109,67 19 713 7 104 15358 

            
№ 3 - Горелка 

при вторичното 

центрофугиране/ 

парогенератор 

съгласно 

подадено 

CO 0 1 930 7 104 0 
SO2 0 1 930 7 104 0 

NOx 

84,43 1 930 7 104 1158 



    

 

 

Заявление за 

актуализация на 

КР 
            
№ 5 - Парен 

котел № 1 
CO 0 1 527 272 0 
SO2 0 1 527 272 0 

NOx 174,33 1 527 272 72 
            
№ 6 - Парен 

котел № 2 
CO 0 1 756 2 990 0 
SO2 0 1 756 2 990 0 

NOx 165,33 1 756 2 990 868 
            
Общо  CO       0 
  SO2       0 
  NOx       29470 

 

 

Таблица 2.1. Емисии в атмосферния въздух 

 9 горелки за подгряване на вани за изпиране; изпускащо устройство К1 - Протокол 

№ 2931Л/23.12.2020 г. 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
1) 

Съответствие 

Брой / % 
Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчни 

газове 
Nm3/h 15 000  13 529 

Веднъж на 

две години 

Да 

 

NOx mg/Nm3 250  125 
Веднъж на 

две години 
Да 

 

SO2 
 

mg/Nm3 
35  0.0 

Веднъж на 

две години 
Да 

CO 
 

mg/Nm3 
100  0.0 

Веднъж на 

две години 
Да 

 

Таблица 2.2. Емисии в атмосферния въздух  

4 горелки от секция за сушене; изпускащо устройство К2 - Протокол № 

2931Л.1/23.12.2020г. 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 1) 

Съответствие 

Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 



    

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 1) 

Съответствие 

Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчни 

газове 
Nm3/h 40 000  19 713 

Веднъж на две 

години 

Да 

 

NOx mg/Nm3 250  109,67 
Веднъж на две 

години 
Да 

 

SO2 
 

mg/Nm3 
35  0.0 

Веднъж на две 

години 
Да 

CO 
 

mg/Nm3 
100  0.0 

Веднъж на две 

години 
Да 

 

Таблица 2.3. Емисии в атмосферния въздух  
Горелка при вторичното центрофугиране/парогенератор съгласно подадено Заявление за 

актуализация на КР; изпускащо устройство К3 - Протокол № 2931Л.2/23.12.2020 г. 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 1) 

Съответствие 

Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчни 

газове 
Nm3/h 3000  1930 

Веднъж на две 

години 

Да 

 

NOx mg/Nm3 250  84,43 
Веднъж на две 

години 
Да 

 

SO2 
 

mg/Nm3 
35  0.0 

Веднъж на две 

години 
Да 

CO 
 

mg/Nm3 
100  00 

Веднъж на две 

години 
Да 

 

Таблица 2.4. Емисии в атмосферния въздух 
Парен котел № 1; изпускащо устройство К5 - Протокол № 2931Л.3/23.12.2020 г. 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг  
Честота на 

мониторинг 1) 

Съответствие 

Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 



    

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг  
Честота на 

мониторинг 1) 

Съответствие 

Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчни 

газове 
Nm3/h 2 000  1527 

Веднъж на две 

години 

Да 

 

NOx mg/Nm3 250  174,33 
Веднъж на две 

години 
Да 

 

SO2 
 

mg/Nm3 
35  0.0 

Веднъж на две 

години 
Да 

CO 
 

mg/Nm3 
100  0,0 

Веднъж на две 

години 
Да 

 

Таблица 2.5. Емисии в атмосферния въздух  
Парен котел № 2; изпускащо устройство К6 - Протокол № 2931Л.4/23.12.2020 г. 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг  
Честота на 

мониторинг 1) 

Съответствие 

Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчни 

газове 
Nm3/h 2 000  1756 

Веднъж на две 

години 

Да 

 

NOx mg/Nm3 250  165,33 
Веднъж на две 

години 
Да 

 

SO2 
 

mg/Nm3 
35  0.0 

Веднъж на две 

години 
Да 

CO 
 

mg/Nm3 
100  0.0 

Веднъж на две 

години 
Да 

 

Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води  
ТП 1 – Точка на пробовземане след ЛПСОВ, с  географски координати: N 42°38'33.71", 

E 26°18'15.07'' 

Протокол за вземане на извадка от води № 2235Л / 08.06.2020 г.; Протокол от 

изпитване № 2235Л / 01.07.2020 г. 

Параметър Единица 
НДЕ, 

Резултати от 
Честота на 

мониторинг 
Съответ

ствие 



    

 

 

съгласно КР  мониторинг 

 

Дебит на 

отпадъчните води 

m³/ден 

m³/час 

m³/год 

355 m³/ден 

18 m³/час 

120 720 m³/год 

208,89  m³/ден 

8,7 m³/час 

61 832 m3 

 Да 

Температура °C 40  29,5 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Активна реакция 

(рН) 
 6,5 – 9,0 8,46 

Веднъж на шест 

месеца Да 

Азот амонячен 
mg/dm3 

35  0,100 ± 0,006 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 

500  24,0±1,6 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

БПК 5 
mg/dm3 

1000  115 ± 13 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

ХПК 
mg/dm3 

1500  342 ± 12 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Нефтопродукти 
mg/dm3 

0,3   0,041 ±0,004 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Сулфатни йони 
mg/dm3 

400  60 ± 1 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Фосфати (като P) 
mg/dm3 

15  0,027 ± 0,002 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Животински мазнини 

и растителни масла 
mg/dm3 

5  < 2* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Феноли (летливи) 
mg/dm3 

0,1  0,097 ± 0,006 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Сулфиди (като S) 
mg/dm3 

1,5  0,008 ±0,001 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Желязо (общо) 
mg/dm3 

10  0,019 ± 0,004 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Живак 
mg/dm3 

0,005  < 0,0001* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Кадмий 
mg/dm3 

0,02  < 0,002* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Олово 
mg/dm3 

0,2  < 0,005* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Арсен 
mg/dm3 

0,2  < 0,005* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Мед 
mg/dm3 

0,5  0,014 ± 0,002 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Хром (шествалентен) 
mg/dm3 

0,5  < 0,05* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Хром (тривалентен) 
mg/dm3 

0,5  < 0,05* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Никел 
mg/dm3 

0,4  < 0,005* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Цианиди  
mg/dm3 

0,05   0,0023 ±0,0004 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 



    

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР  

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 
Съответ

ствие 

Цинк 
mg/dm3 

5  0,019 ± 0,002 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Екстрахируеми  

вещества 
mg/dm3 

3  2,6 ± 0,3 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

* по – малко от границата на количествено определяне на метода 
 

Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води  
ТП 2 – Точка на пробовземане в ревизионна шахта преди ТЗ, с географски 

координати: N 42°38'31.19'' E 26°18'25.91"  

Протокол за вземане на извадка от води № 2235Л / 08.06.2020 г.; Протокол от 

изпитване № 2235 Л / 01.07.2020 г. 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР  

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 
Съответ

ствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

m³/ден 

m³/час 

m³/год 

355 m³/ден 

18 m³/час 

120 720 m³/год 

208,89  m³/ден 

8,7 m³/час 

61 832 m3 

 Да 

Температура °C 40  10,3 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Активна реакция 

(рН) 
 6,5 – 9,0 8,72 

Веднъж на шест 

месеца Да 

Азот амонячен 
mg/dm3 

35  0,040 ± 0,002 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 

500  28,3 ± 1,8 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

БПК 5 
mg/dm3 

1000  90± 10 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

ХПК 
mg/dm3 

1500  335± 12 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Нефтопродукти 
mg/dm3 

0,3  0,038 ± 0,004 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Сулфатни йони 
mg/dm3 

400  60 ± 1 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Фосфати (като P) 
mg/dm3 

15  0,017 ± 0,001 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Животински мазнини 

и растителни масла 
mg/dm3 

5  < 2* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Феноли (летливи) 
mg/dm3 

0,1  0,074± 0,005 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Сулфиди (като S) 
mg/dm3 

1,5  0,009 ±0,001 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Желязо (общо) 
mg/dm3 

10  0,019 ± 0,004 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 



    

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР  

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 
Съответ

ствие 

Живак 
mg/dm3 

0,005  < 0,0001* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Кадмий 
mg/dm3 

0,02  < 0,002* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Олово 
mg/dm3 

0,2  < 0,005* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Арсен 
mg/dm3 

0,2  < 0,005* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Мед 
mg/dm3 

0,5  0,018 ± 0,003 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Хром (шествалентен) 
mg/dm3 

0,5  < 0,05* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Хром (тривалентен) 
mg/dm3 

0,5  < 0,05* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Никел 
mg/dm3 

0,4  < 0,005* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Цианиди  
mg/dm3 

0,05  0,0020 ±0,0003 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Цинк 
mg/dm3 

5  0,041± 0,005 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Екстрахируеми  

вещества 
mg/dm3 

3  1,8 ±0,2 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

* по – малко от границата на количествено определяне на метода 
 

Таблица 3.3. Емисии в отпадъчни води  
ТП 1 – Точка на пробовземане след ЛПСОВ, с  географски координати: N 42°38'33.71", 

E 26°18'15.07'' 

Протокол за вземане на извадка от води № 2789Л / 03.12.2020 г.; Протокол от 

изпитване № 2789Л / 15.12.2020 г.  

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР  

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 
Съответ

ствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

m³/ден 

m³/час 

m³/год 

355 m³/ден 

18 m³/час 

120 720 m³/год 

208,89  m³/ден 

8,7 m³/час 

61 832 m3 

 Да 

Температура °C 40  21,3 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Активна реакция 

(рН) 
 6,5 – 9,0 7,74 

Веднъж на шест 

месеца Да 

Азот амонячен 
mg/dm3 

35  1,15±0,04 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 

500  37,6±2,4 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 



    

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР  

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 
Съответ

ствие 

БПК 5 
mg/dm3 

1000  160±18 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

ХПК 
mg/dm3 

1500  693±24 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Нефтопродукти 
mg/dm3 

0,3  0,11±0,01 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Сулфатни йони 
mg/dm3 

400  263±9 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Фосфати (като P) 
mg/dm3 

15  0,031±0,001 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Животински мазнини 

и растителни масла 
mg/dm3 

5  < 2* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Феноли (летливи) 
mg/dm3 

0,1  0,074±0,005 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Сулфиди (като S) 
mg/dm3 

1,5  0,020±0,002 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Желязо (общо) 
mg/dm3 

10  0,20±0,01 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Живак 
mg/dm3 

0,005  < 0,0001* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Кадмий 
mg/dm3 

0,02  < 0,002* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Олово 
mg/dm3 

0,2  < 0,005* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Арсен 
mg/dm3 

0,2  0,007 ± 0,001 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Мед 
mg/dm3 

0,5  0,0146±0,0003 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Хром (шествалентен) 
mg/dm3 

0,5  < 0,05* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Хром (тривалентен) 
mg/dm3 

0,5  < 0,05* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Никел 
mg/dm3 

0,4  < 0,005* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Цианиди  
mg/dm3 

0,05  < 0,002* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Цинк 
mg/dm3 

5  0,026±0,003 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Екстрахируеми  

вещества 
mg/dm3 

3  2,2±0,1 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

* по – малко от границата на количествено определяне на метода 
 

Таблица 3.4. Емисии в отпадъчни води  
ТП 2 – Точка на пробовземане в ревизионна шахта преди ТЗ, с географски 

координати: N 42°38'31.19'' E 26°18'25.91" 

Протокол за вземане на извадка от води № 2789Л/03.12.2020 г.; Протокол от 

изпитване № 2789Л/15.12.2020 г.   



    

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР  

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 
Съответ

ствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

m³/ден 

m³/час 

m³/год 

355 m³/ден 

18 m³/час 

120 720 m³/год 

208,89  m³/ден 

8,7 m³/час 

61 832 m3 

 Да 

Температура °C 40  20,6 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Активна реакция 

(рН) 
 6,5 – 9,0 7,38 

Веднъж на шест 

месеца Да 

Азот амонячен 
mg/dm3 

35  1,35±0,05 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 

500  33,8±2,2 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

БПК 5 
mg/dm3 

1000  163±18 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

ХПК 
mg/dm3 

1500  702±25 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Нефтопродукти 
mg/dm3 

0,3  0,10±0,01 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Сулфатни йони 
mg/dm3 

400  288±10 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Фосфати (като P) 
mg/dm3 

15  0,042±0,001 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Животински мазнини 

и растителни масла 
mg/dm3 

5  < 2* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Феноли (летливи) 
mg/dm3 

0,1  0,078±0,005 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Сулфиди (като S) 
mg/dm3 

1,5  0,021±0,002 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Желязо (общо) 
mg/dm3 

10  0,22±0,01 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Живак 
mg/dm3 

0,005  < 0,0001* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Кадмий 
mg/dm3 

0,02  < 0,002* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Олово 
mg/dm3 

0,2  < 0,005* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Арсен 
mg/dm3 

0,2   0,008±0,001 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Мед 
mg/dm3 

0,5  0,0157±0,0003 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Хром (шествалентен) 
mg/dm3 

0,5  < 0,05* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Хром (тривалентен) 
mg/dm3 

0,5  < 0,05* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Никел 
mg/dm3 

0,4  < 0,005* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 



    

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР  

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 
Съответ

ствие 

Цианиди  
mg/dm3 

0,05  < 0,002* 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Цинк 
mg/dm3 

5  0,026±0,003 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Екстрахируеми  

вещества 
mg/dm3 

3  2,0±0,1 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

* по – малко от границата на количествено определяне на метода 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 
 

 

Временно 

съхранение 

на 

площадката

* 

 

 

Транспорти

ране – 

собствен 

транспорт/в

ъншна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количества, 

Определени 

с КР 

Реално 

измерено 

 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено  

Отпадъци от 

необработени 

текстилни влакна 
04 02 21 170 69,100 0.0146 0,0137 № 3 

Предадени 

69,100 т на 

външна 

фирма 

Да 

Отпадъци от 

смесени 

материали 

(импрегниран 

текстил, 

еластомер, 

пластомер) 

04 02 09 7.5 2,458 - - № 5 

Предадени 

2.458 т на 

външна 

фирма 

Да 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води 

на мястото на 

образуване, 

различни от 

упоменатите в 04 

02 19 

04 02 20 5 160 5367,780 - - № 4 

Предадени 

5367,780 т 

на външна 

фирма 

Да 



    

 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 
 

 

Временно 

съхранение 

на 

площадката

* 

 

 

Транспорти

ране – 

собствен 

транспорт/в

ъншна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количества, 

Определени 

с КР 

Реално 

измерено 

 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено  

Отпадъци от 

необработени 

текстилни влакна 
04 02 21 543 656,580   № 3 

Предадени 

656,580 т на 

външна 

фирма 

Да 

Активен въглен 

от производство 

на хлор 
06 07 02* 21 0 - - - 

Външна 

фирма 
Да 

Други моторни, 

смазочни и масла 

за зъбни 

предавки 

13 02 08* 4.6 0,085 - - № 3 

Предадени 

0,250 на 

външна 

фирма 

Да 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 
15 01 01 0.2 0,510 - - № 3 

Предадени 

0,480 т на 

външна 

фирма 

Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 170.1 25,859 - - № 3 

Предадени  

25,859 т на 

външни 

фирми 

Да 

Опаковки от 

дървесни 

материали 
15 01 03 10 5,970 - - № 3 

Предадени 

5,970 т на 

външна 

фирма 

Да 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 1.750 1,313 - - № 3 

Предадени 

1,313 т на 

външна 

фирма 

Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, 

замърсени с 

15 02 02* 1 0,006 - - № 3 

Предадени 

0,040 т на 

външна 

фирма 

Да 



    

 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 
 

 

Временно 

съхранение 

на 

площадката

* 

 

 

Транспорти

ране – 

собствен 

транспорт/в

ъншна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количества, 

Определени 

с КР 

Реално 

измерено 

 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено  

опасни вещества 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 

02 02 

15 02 03 0.5 0,298 - - № 5 

Предадени 

0,298 т на 

външна 

фирма 

Да 

Излезли от 

употреба гуми 
16 01 03 0.020 0 - - № 3 

Външна 

фирма 
Да 

Черни метали 16 01 17 212 64,620 - - № 2 

Предадени 

61,620 т на 

външна 

фирма 

Да 

Цветни метали 16 01 18 3 2,500 - - № 5 

Предадени 

2,500 т на 

външна 

фирма 

Да 

Пластмаси 16 01 19 6 1,074 - - № 3 

Предадени 

1,204 т на 

външна 

фирма 

Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 02 

09 до 16 02 13 

16 02 14 0.15 0 - - № 6 
Външна 

фирма 
Да 

Компоненти, 

отстранени от 

излязло от 

употреба 

оборудване, 

различни от 

упоменатите в 

код 16 02 15 

16 02 16 0.2 0,018 - - № 6 

Предадени 

0,018 т на 

външна 

фирма 

Да 



    

 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 
 

 

Временно 

съхранение 

на 

площадката

* 

 

 

Транспорти

ране – 

собствен 

транспорт/в

ъншна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количества, 

Определени 

с КР 

Реално 

измерено 

 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено  

Наситени или 

отработени 

йонообменни 

смоли 

19 09 05 3 0 - - - 
външна 

фирма 
Да 

Хартия и картон 20 01 01 1 2,428 - - № 6 

Предадени 

2,428 т на 

външна 

фирма 

Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак . 

20 01 21* 0.16 0,006 - - № 3 

Предадени 

0,006 т на 

външна 

фирма 

Да 

Биоразградими 

отпадъци 
20 02 01 5 0 - - № 3 

Външна 

фирма 
Да 

Смеси от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, 

фаянсови и 

керамични 

изделия, 

различни от 

упоменатите в 17 

01 06 [смесени 

отпадъци от 

строителство и 

ремонти] 

17 01 07 150 0,010 - - № 3 

Предадени 

0,110 т на 

външна 

фирма 

Да 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък 

 

Код 

 

Оползотворяване 

на площадката 

 

Обезвреждане  

на площадката 

 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответс

твие 

 

Отпадъци от смесени 

материали 

(импрегниран 

текстил, еластомер, 

пластомер) 

04 02 09 
 

- 

 

- 

Предадени 2,458 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за операция по 

оползотворяване  R12;R13 

Да 



    

 

 

Отпадък 

 

Код 

 

Оползотворяване 

на площадката 

 

Обезвреждане  

на площадката 

 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответс

твие 

 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води на 

мястото на 

образуване, различни 

от упоменатите в 04 

02 19 

04 02 20 
 

- 

 

- 

Предадени 5367,780 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за  операция по 

оползотворяване R13 

Да 

Отпадъци от 

необработени 

текстилни влакна 
04 02 21 

 

- 

 

- 

Предадени 725,680 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за транспортиране 

и последващо предаване 

за  операции по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Да 

Активен въглен от 

производство на хлор 
06 07 02* - - - Да 

Други моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 
13 02 08* 

 

- 

 

- 

 Предадени 0,250 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за транспортиране 

и последващо предаване 

за  операции по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

 

Да 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 

 

- 

 

- 

Предадени 0,480 т на ЕТ 

„Тони-Андон Желязков” 

за  операции по 

оползотворяване R12;R13 

 

Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 - - 

Предадени 10,340 т на ЕТ 

„Тони-Андон Желязков” 

за  операции по 

оползотворяване R12;R13; 

Предадени 15,519 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за  операции по 

оползотворяване R12;R13 

Да 

Опаковки от дървесни 

материали 
15 01 03 - - 

Предадени 5,970 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за  операции по 

оползотворяване R12;R13 

Да 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* - - 

Предадени 1,313 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за  операции по 

оползотворяване R12;R13 

Да 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

15 02 02* - - 

Предадени 0,040 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за операция по  

оползотворяване R12;R13 

Да 



    

 

 

Отпадък 

 

Код 

 

Оползотворяване 

на площадката 

 

Обезвреждане  

на площадката 

 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответс

твие 

 

неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 
Абсорбенти, 

филтърни материали, 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 02 

02 

15 02 03 - - 

Предадени 0,298 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за операция по  

оползотворяване R12;R13 

 

Да 

Излезли от употреба 

гуми 
16 01 03 - - - Да 

Черни метали 16 01 17 - - 

Предадени 61,620 т на 

„Феникс Експорт” ЕООД 

за  операции по 

оползотворяване R12;R13 

 

Да 

Цветни метали 16 01 18 - - 

Предадени 2,500 т на 

„Феникс Експорт” ЕООД 

за  операции по 

оползотворяване R12;R13 

 

Да 

Пластмаси 16 01 19 - - 

Предадени 1,204 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за операция по  

оползотворяване R12;R13 

Да 

Излязло от употреба 

оборудване, различно 

от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 

16 02 13 

16 02 14 - - - Да 

Компоненти, 

отстранени от излязло 

от употреба 

оборудване, различни 

от упоменатите в код 

16 02 15 

16 02 16 - - 

Предадени 0,018 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за операция по  

оползотворяване R12;R13 

Да 

Наситени или 

отработени 

йонообменни смоли 
19 09 05 - - - Да 

Хартия и картон 20 01 01 - - 

Предадени 2,428 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за операция по 

оползотворяване R12;R13 

Да 

Флуоресцентни тръби 

и други отпадъци, 
20 01 21* - - 

Предадени 0,006 т на 

„Реци Трейд България” 
Да 



    

 

 

Отпадък 

 

Код 

 

Оползотворяване 

на площадката 

 

Обезвреждане  

на площадката 

 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответс

твие 

 

съдържащи живак . ЕООД за операция по 

оползотворяване R12;R13 
Биоразградими 

отпадъци 
20 02 01 - - - Да 

Смеси от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и 

керамични изделия, 

различни от 

упоменатите в 17 01 

06 [смесени отпадъци 

от строителство и 

ремонти] 

17 01 07 - - 

Предадени 0,110 т на 

„Реци Трейд България” 

ЕООД за операция по  

оползотворяване R12;R13 

Да 

 

Таблица 6.1. Шумови емисии  
Дневно ниво: от 15:05 до 16:10 часа на 08.06.2020 г. Протокол 2234Л/08.06.2020 г. 

Място на 

измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (A) 
Измерено през 

деня 
Съответствие 

Точка 1 70 51,3±0,3 ДА 

Точка 2 70 56,5±0,3 ДА 

Точка 3 70 61,4±0,3 ДА 

Точка 4 70 55,9±0,3 ДА 

Точка 5 70 51,6±0,3 ДА 

Точка 6  70 57,0±0,3 ДА 

Точка 7 70 62,8±0,3 ДА 

Точка 8 70 58,5±0,3 ДА 



    

 

 

Място на 

измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (A) 
Измерено през 

деня 
Съответствие 

Точка 9 70 63,4±0,3 ДА 

Точка 10 70 68,2±0,3 ДА 

Точка 11 70 63,7±0,3 ДА 

Точка 12 70 59,1±0,3 ДА 

Точка 13 70 54,6±0,3 ДА 

Точка 14 

Еквивалентно ниво 

на шума /точка в 

място на 

въздействие/ 

55 48,9±0,3 ДА 

Точка 15 Ниво на 

обща звукова 

мощност 

- 107,0±4,3 ДА 

 

 

 

Таблица 6.2. Шумови емисии  
Вечерно ниво: от 19:30 до 20:20 часа на 08.06.2020 г. Протокол 2234Л.1/08.06.2020 г. 

Място на 

измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (A) 
Измерено вечер Съответствие 

Точка 1 70 50,8±0,3 ДА 

Точка 2 70 56,1±0,3 ДА 

Точка 3 70 61,2±0,3 ДА 

Точка 4 70 55,7±0,3 ДА 



    

 

 

Място на 

измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (A) 
Измерено вечер Съответствие 

Точка 5 70 50,8±0,3 ДА 

Точка 6  70 56,3±0,3 ДА 

Точка 7 70 61,9±0,3 ДА 

Точка 8 70 57,5±0,3 ДА 

Точка 9 70 63,1±0,3 ДА 

Точка 10 70 68,5±0,3 ДА 

Точка 11 70 63,2±0,3 ДА 

Точка 12 70 58,4±0,3 ДА 

Точка 13 70 52,9±0,3 ДА 

Точка 14 

Еквивалентно ниво 

на шума /точка в 

място на 

въздействие/ 

50 47,5±0,3 ДА 

Точка 15 Ниво на 

обща звукова 

мощност 

- 106,8±4,3 ДА 

 

Таблица 6.3. Шумови емисии  
Нощно ниво: от 23:00 до 23:50 часа на 08.06.2020 г. Протокол 2234Л.2/08.06.2020 г. 

Място на 

измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (A) 

Измерено през 

нощта 
Съответствие 

Точка 1 70 48,6±0,3 ДА 



    

 

 

Място на 

измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (A) 

Измерено през 

нощта 
Съответствие 

Точка 2 70 52,4±0,3 ДА 

Точка 3 70 57,2±0,3 ДА 

Точка 4 70 53,1±0,3 ДА 

Точка 5 70 48,5±0,3 ДА 

Точка 6  70 52,9±0,3 ДА 

Точка 7 70 58,2±0,3 ДА 

Точка 8 70 52,7±0,3 ДА 

Точка 9 70 47,9±0,3 ДА 

Точка 10 70 53,4±0,3 ДА 

Точка 11 70 59,1±0,3 ДА 

Точка 12 70 64,3±0,3 ДА 

Точка 13 70 58,7±0,3 ДА 

Точка 14 

Еквивалентно ниво 

на шума /точка в 

място на 

въздействие/ 

45 42,9±0,3 ДА 

Точка 15 Ниво на 

обща звукова 

мощност 

- 102,7±4,2 ДА 



    

 

 

 

Таблица 7.1. Опазване на подземните води. 

Мониторинг на подземни води: Тръбен кладенец № 1, с географски координати N 

42°38’28.94”, Е 26°18’20.29”, Протокол за вземане на извадка от води № 2789Л - 

1/03.12.2020 г.; Протокол за вземане на извадка от води № 2789Л - 1'/03.12.2020 г.; 

Протокол от изпитване № 2789Л - 1/15.12.2020 г. 
Показател Точка на 

пробовземане 
Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответст

вие 

Водно ниво 
сондажен 

кладенец № 1 
- 12,37 

 

Веднъж 

годишно 
Да 

pH 
сондажен 

кладенец № 1 
- 6,79 Веднъж 

годишно 
Да 

Електропроводимост 
сондажен 

кладенец № 1 
- 2640 Веднъж 

годишно 
Да 

Амониев йон 
сондажен 

кладенец № 1 
- 0,41±0.02 Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрити 
сондажен 

кладенец № 1 
- 0,017±0.002 Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрати 
сондажен 

кладенец № 1 
- 20,5±0.6 Веднъж 

годишно 
Да 

Сулфати 
сондажен 

кладенец № 1 
- 42±1 Веднъж 

годишно 
Да 

Хлориди 
сондажен 

кладенец № 1 
- 22,0±0.9 Веднъж 

годишно 
Да 

Фосфати 
сондажен 

кладенец № 1 
- 0,0200±0.0005 Веднъж 

годишно 
Да 

Алуминий 
сондажен 

кладенец № 1 
- < 10* Веднъж 

годишно 
Да 

Нефтопродукти 
сондажен 

кладенец № 1 
- < 20* Веднъж 

годишно 
Да 

Натрий 
сондажен 

кладенец № 1 
- 4,47±0,13 Веднъж 

годишно 
Да 

*по – малко от границата на количествено определяне на метода 
 

Таблица 7.2. Опазване на подземните води  

Мониторинг на подземни води: Тръбен кладенец № 2, с географски координати N 

42°38’31.54”, Е 26°18’16.68”, Протокол за вземане на извадка от води № 2789Л - 

1/03.12.2020 г.; Протокол за вземане на извадка от води № 2789Л - 1'/03.12.2020 г.; 

Протокол от изпитване № 2789Л - 1/15.12.2020 г. 
Показател Точка на 

пробовземане 
Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответст

вие 

Водно ниво 
сондажен 

кладенец № 2 
- 9,78 Веднъж 

годишно 
Да 

pH 
сондажен 

кладенец № 2 
- 7,10 Веднъж 

годишно 
Да 

Електропроводимост 
сондажен 

кладенец № 2 
- 1220 Веднъж 

годишно 
Да 

Амониев йон сондажен - 0,44±0.02 Веднъж Да 



    

 

 

Показател Точка на 

пробовземане 
Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответст

вие 

кладенец № 2 годишно 

Нитрити 
сондажен 

кладенец № 2 
- 0,012±0.001 Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрати 
сондажен 

кладенец № 2 
- 20,8±0.6 Веднъж 

годишно 
Да 

Сулфати 
сондажен 

кладенец № 2 
- 43±1 Веднъж 

годишно 
Да 

Хлориди 
сондажен 

кладенец № 2 
- 23,0±0.9 Веднъж 

годишно 
Да 

Фосфати 
сондажен 

кладенец № 2 
- 0,0190±0,0005 Веднъж 

годишно 
Да 

Алуминий 
сондажен 

кладенец № 2 
- < 10* Веднъж 

годишно 
Да 

Нефтопродукти 
сондажен 

кладенец № 2 
- < 20* Веднъж 

годишно 
Да 

Натрий 
сондажен 

кладенец № 2 
- 4,69±0,14 Веднъж 

годишно 
Да 

* по – малко от границата на количествено определяне на метода 
 

Таблица 8. Опазване на почви. 

Протокол за вземане на извадка - почви № 1449 Л /28.06.2019 г.; Протокол от 

изпитване № 1449 Л /25.07.2019 г. 
Показател  Концентрация в 

почвите (базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 
Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие  

pН - Пункт  № 1 с 

географски 

координати  

N 42°38’30.48”, 

Е 26°18’18.40” 

0 – 10 см 

8,1 ± 0,64 

Един път на 

три години 
Да 

10 – 40 см 

8,04±0,64 
Пункт  № 2 с 

географски 

координати 

N 42°38’36.45”, 

Е 26°18’17.54” 

0 – 10 см 

8,05±0,64 
10 – 40 см 

8,11±0,65 
Общ фосфор - Пункт  № 1 с 

географски 

координати  

N 42°38’30.48”, 

Е 26°18’18.40” 

0 – 10 см 

296±6 

Един път на 

три години 
Да 

10 – 40 см 

268±5 
Пункт  № 2 с 

географски 
0 – 10 см 

262±5 



    

 

 

Показател  Концентрация в 

почвите (базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 
Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие  

координати  

N 42°38’36.45”, 

Е 26°18’17.54” 

10 – 40 см 

248±5 

Общ азот - Пункт  № 1 с 

географски 

координати  

N 42°38’30.48”, 

Е 26°18’18.40” 

0 – 10 см 

23,7±0,7 

Един път на 

три години 
Да 

10 – 40 см 

21,2±0,6 
Пункт  № 2 с 

географски 

координати  

N 42°38’36.45”, 

Е 26°18’17.54” 

0 – 10 см 

25,8±0,8 
10 – 40 см 

32,5±1,0 
Нефтопродукти - Пункт  № 1 с 

географски 

координати  

N 42°38’30.48”, 

Е 26°18’18.40” 

0 – 10 см 

31,4±3,8 

Един път на 

три години 
Да 

10 – 40 см 

8,6±1,0 
Пункт  № 2 с 

географски 

координати  

N 42°38’36.45”, 

Е 26°18’17.54” 

0 – 10 см 

34,1±4.1 
10 – 40 см 

42,5±5,1 

 

 

Таблица 9: Аварийни ситуации   
Дата на 

 инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини Предприети 

действия 
Планирани 

действия 
Органи, които  

са уведомени 
      

      

 

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

която е предоставено КР 
Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 
Причини Предприети 

действия 
Планирани 

действия 
Органи, които 

 са уведомени 
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