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1.Въведение 
 
     Настоящият Годишен доклад за изпълнение на дейностите в “Топливо 2”  

ЕООД е изготвен на основание на: 

 Чл. 117 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ 

 Комплексно разрешително № 65/2005 г., актуализирано с Решение № 65- Н0- 
И0- А1/ 2011г., изменено с Решение №65-Н0-И2-А1-ТГ1/2019 г. 

 Чл. 125, т. 6 от ЗООС 

 Чл. 21 и чл. 22, ал.1 от Наредба за условията и реда за издаване на 
Комплексни разрешителни, приета с ПМС №62/12.03.2005 г., изм.и доп.с ПМС 
№278/20.12.2005 г. 

  Настоящият доклад е изготвен съгласно Образец на Годишен доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително, 
утвърдена със Заповед № РД- 806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и 
водите. 

 
 
Формат на годишния доклад /ГД/: 
 
1.УВОД. 
 
1.1. Наименование на инсталацията: 
 
          “Топливо 2” ЕООД 
 
1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията. 
 
           гр. Стралджа 8680, Индустриална зона 
 
1.1.3. Регистрационен номер на КР. 
 
            № 65/2005 
 
1.1.4. Дата на подписване на КР: 
 
           27.12.2005г. 
 
1.1.5. Дата на влизане в сила на КР: 
 
          14.01.2006г. 
 
1.1.6. Оператор на инсталацията: 
 
          ”Топливо 2 “ЕООД 
 
1.1.7. Адрес,тел. номер,факс,е-mail на собственика/оператора 
 
          8680 гр.Стралджа, Индустриална зона 
 
1.1.8. Лице за контакти: 
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   Мариана Алексиева Йорданова 
 
           
1.1.9. Адрес, тел. номер,факс, е-mail на лицето за контакти: 

 
          гр. Стралджа, Индустриална зона, тел: 02/818 08 80 
          e – mail: info@toplivo.eu  
 
1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията. 
 
Инсталация за изработване на керамични продукти - покривни керемиди и 

капаци, включваща дейностите: глинопреработка, формоване, сушене и изпичане 
на глинени керемиди и капаци в:  

 

 Тунелна пещ №1; 

 Тунелна пещ №2. 
 
Глинопреработка: 
 
Процесът на производство започва със зареждане с глина на сандъчен 

подавател с помощта на челен товарач, тип фадрома. От него чрез гумени 
транспортни ленти глината се придвижва до колерганг. След него с помощта на 
мелници за грубо и фино смилане, глината се смачква и стрива. Така обработена 
глината се зарежда в глинохранилището на височина 4 м. 

 
Формоване: 
 
С помощта на гумено транспортни ленти пласта от глина се подава към две 

формовъчни ленти, които са независими една от друга и могат да работят 
самостоятелно. Преди формоването глината се обезвъздушава /вакуумира/, защото 
при добиването, овлажняването и обработката глините се обогатяват с въздух. Този 
процес се осъществява от вакуумпреса. Оформят се пластове глина, готови за 
пресоване. Точния размер на пласта осигурява добро пресоване, без излишно 
натоварване и големи изрезки, които се връщат обратно в технологичния поток. 
Нарязаните пластове се изпращат чрез гумено-транспортни ленти към съответните 
преси. Формоването се осъществява в следните три фази: 

 Поставяне пластовете върху барабана. 

 Вземане и обрязване на пресованите керемиди /капаци/ 

 Поставяне на керемидите /капаците/ върху носещи рамки. 
Обрезките и излишните пластове падат под пресите на гумено-транспортни 

ленти, които ги отвеждат отново към вакуумпресата, където се смесват с 
подаващата се глина. 

 
Сушене: 
 
При сушенето се отстранява влагата чрез загряване с топъл въздух от тунелните 

пещи, при необходимост се пускат и генератори за топъл въздух. 
Към пресите се изпращат носещи изправни рамки, върху които се подреждат 

керемидите. Пълните рамки се пренасят автоматично до зоната на товарене и се 
вкарват в сушилните вагони. Натоварените сушилни вагони се изпращат в 

mailto:info@toplivo.eu
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сушилните за изсушаване. Сушенето на керемидите става в тунелни сушилни тип 
“Милано- Карра”. Вагоните на изход от сушилните се предвижват по вериги до 
разтоварващия мостов кран, който разтоварва рамките с керемидите и капаците. 
Образувалите се пакети се поемат от мостов кран и се връзват от две автоматични 
устройства. Извършва се пълно сортиране на продукцията, като се отделят 
напуканите, неизпълнените по размер, криви, със сухи бучки, проскубани и други 
некачествени керемиди и капаци. 

Сортираните продукти се товарят на пещни вагони, или се поставят в огнеупорни 
касети. Касетите се редят на вагони за въвеждане в пещта. Така подготвени и 
подредени с продукция, пещните вагони постъпват в тунелните пещи за изпичане на 
изделията. 

 

Изпичане: 
 
Изпичането се извършва се в 2 бр. Тунелни пещи. 
През този процес под въздействието на високата температура протичат физични 

и химични процеси, при които изделията придобиват свойствата необходими при 
употребата им. Процесът на изпичане се подразделя на 4 зони:  доизсушаване, 
загряване, изпичане, охлаждане. 

- Доизсушаване - намира се в началото на пещта. При нагряване на изделията до 
110оС се изпарява физически свързаната вода, без да протичат никакви химични 
реакции; 

- Загряване – двата процеса доизсушаване и загряване протичат последователно 
като загряването започва от 110оС и достига 600оС. Процеса на загряване е 
характерен с отделянето на химически свързаната вода от глината; 

- Изпичане – зоната за изпичане се намира в средата на тунелната пещ с 
монтирана горивна инсталация на свода на пещта. 

- Охлаждане – зоната се състои условно от две части – закаляване и охлаждане. 
В първата, която се намира непосредствено до зоната на изпичане, протича 

закаляването на изпечените керемиди. Температурата е от 830оС до 500оС. При 
закаляването първите керемиди са още нажежени до червено. В тази първа част, не 
се взема топлина, охлаждането се извършва естествено. 

Във втората част след закаляването е истинското охлаждане на продукцията при 
температура 500 о С до 40 о С. В тази зона е изградена система за рекуперация на 
топлия въздух – улавяне и използване на излишната топлина при охлаждане на 
изделията в пещта. Топлият въздух се транспортира по въздухопроводи към 
сушилните и използва за сушене на формованите  керемиди преди тяхното 
изпичане. 

 
Разтоварване и пакетиране: 
 
След изпичане огнеупорните касети се разтоварват с “вилици” за пакетиране на 

комплекти и чембероването им. Подготвените пакети се товарят върху палети. 
Целият процес е автоматизиран. Палетизираната готова продукция се опакова със 
стреч фолио и се транспортира в склад “Готова продукция”, разположен на открито. 

 
1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията:     - :140 000 t/y 
 
През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност. 
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1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението 
на околната среда: 

 
 
 
 
 

 
 

 

Началник 
производство 

Технолог Енергетик Механик 
автотранспорт 

Ръководител 
дейности по 
опазване на 
на околната 

среда 
 

 
1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 
 
РИОСВ гр. Стара Загора 
Гр.Стара Загора 
Ул.”Стара планина” №2 

 
1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията.  
 
Басейнова дирекция за управление на водите “Източнобеломорски район”,  
гр. Пловдив 
ул.”Янко Сакъзов” № 35 
4000, Пловдив 

 
2. Система за управление на околната среда. 
 
2.1. Структура и отговорности. 
 
Направена е актуализация на персонала, който организира, контролира и 

извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в КР и управление на 
околната среда. 

Съгласно Условие 5 от КР  съществува наличен списък с имената на 
съответните служители, които извършват конкретни дейности по изпълнение на 
условията в разрешителното. 

 
2.2. Обучение. 

 
     През отчетната 2020 г., инсталацията не е извършвала производствена дейност и 
не е настъпило обстоятелство, налагащо провеждането на ново обучение на 
персонала/лицата, работещи в дружеството. 
 

2.3. Обмен на информация. 
 

СОБСТВЕНИК/УПРАВИТЕЛ 
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Поддържа се актуална информация на площадката относно органите/лицата, 
които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, 
техните адреси и начини на контакт /включително и при спешни случаи, съгласно 
Условие 5.3.1 и 5.3.2  
 

2.4. Документиране. 
 
Предвид промените в законодателството са актуализирани необходимите 

списъци с нормативната уредба, както и всички необходими инструкции изисквани с 
разрешителното. Изготвен е списък на кого от персонала, какъв документ е 
предоставен, съгласно Условия 5.4.1.,5.4.2.,5.4.3. 

 
2.5. Управление на документите. 
 
Прилагат се инструкциите за актуализация на документите изисквани с 

разрешителното, в случай на промени в нормативната уредба, работата и 
управлението на инсталацията. Води се папка “Отпаднали и невалидни документи”, 
съгласно Условие 5.5.1. 
 

2.6. Оперативно управление. 
 

Прилагат се всички инструкции изисквани с комплексното разрешително, 
съгласно Условие 5.6.1. 
 

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия. 
 
Прилага се инструкцията за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

съгласно условията в комплексното разрешително, която включва оценка на 
съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели, 
установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 
действия, съгласно Условие 5.7.1.,5.7.2. и 5.7.3.  
 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. 
 
Прилагат се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на 

инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяка авария в 
съответствие с изискванията на Условие 5.8.1. 

Прилага се инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с            
въздействие върху околната среда и здравето на хората, съгласно условие 5.8.2. 

Прилага се инструкция за подготовка и периодична проверка на готовността на 
персонала за изпълнението на плана за действие при аварии, както и сборните 
пунктове и подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. 
Актуализирани са списъците с лицата отговорни за изпълнението на План за 
действие при аварии. Списъкът и план-схемата са на разположение на портала, в 
производствените помещения и при началниците на участъци.  

Прилага се инструкция за определяне на причините довели до аварии за 
предприемане на коригиращи действия. 

 
През 2020 г. няма аварийни ситуации. 
Прилагат се инструкции за определяне и редовна техническа поддръжка на 

средствата за оповестяване, лична защита и за противовъздействие на възможните 
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аварийни ситуации. Водят се всички необходими за изпълнение на условията  
дневници, протоколи от съответните измервания и проверки,  съхраняват се на 
площадката. 

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на 
персонала и списъка с телефонните номера на персонала отговорен за изпълнение 
на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.  

 
2.9. Записи 
 
Прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от 

наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с 
изискванията на условията в комплексното разрешително, причините за 
установените несъответствия и предприетите коригиращи мерки, съгласно Условие 
5.9.1. и 5.9.2. 

Всички необходими за изпълнение на условията  дневници, протоколи от    
съответните измервания се водят и се съхраняват на площадката. 
 

2.10. Докладване 
 
Ежегодно се изготвя и представя в РИОСВ, Годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено КР и резултатите от собствения мониторинг до 
31.03. на съответната година, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. 
  

2.11. Актуализация на СУОС. 
 

Системата за управление на околната среда ще се актуализира при изменение 
на издаденото разрешително. 

 
3.Използване на ресурси. 

 
3.1. Използване на вода. 
 
Измерването на консумираната вода става ежемесечно при помпена станция от 

водомер, който отчита цялото количество вода за производствени нужди. 
Показанията на водомера се записват ежемесечно в Дневник. 

Прилага се инструкцията за измерване и документиране на изразходваното 
количество вода за производствени нужди. Записват се резултатите от проверките на 
техническото състояние на водопроводната мрежа в Дневник. При необходимост се 
предприемат действия за отстраняване на течове от водопроводната мрежа. 

През 2020 г. не са документирани несъответствия по Условие 8.1.6. и не са 
предприемани коригиращи действия. 

Съгласно инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни 
количества с определените такива в КР докладваме: 

Условие 8.1.3. от КР дава максимално количество използвана вода, което не 
следва да бъде превишавано, а именно: 

 
Количество за тон продукция – 0,23 м3. 
 
През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност и няма използвано 

количество вода. 
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 Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на 
измерените водни количества с определените такива в условията на 
разрешителното разходни норми. 

Извършената оценка на съответствието в края на годината показва съответствие 
на измерените водни количества с определените такива в Таблица 7.1.3. на КР № 
65/2005 г. 

- брой установени несъответствия, причините за несъответствията и 
предприети /планирани коригиращи действия – няма; 
     - причини за несъответствието –няма;      
     - предприети/планирани коригиращи действия – няма. 
 
За отчетната 2020 г., инсталацията не е извършвала дейност и няма 

използвано количество вода. 
 
Таблица 3.1. 
 
Източник на 

Вода 
Годишно 

количество 
съгласно КР, 

 
m3/y 

Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно КР 

m3/t 

Използвано 
годишно 

количество, 
 

m3/y 

Използвано 
количество 
за единица 

продукт, 
m3/t 

Съответствие 

Собствен 
водоизточник 
– сондажен 
кладенец 

- 0.23 0 0           Да 

 
Таблица 3.1.1. 

Източник на 
вода 

Годишно 
количест

во, 
съгласно 
КР m3/y 

Количе
ство за 

1-ца 
продук

т, 
съглас
но КР 
m3/t 

Използвано годишно количество 
m3/y 

Използано количество на 1-ца 
продукт m3/t 

    2019     2019 

Собствен 
водоизточник - 

сондажен 
кладенец - 0.23         0      0 

 

Забележка: През 2020 г. инсталацията не е функционирала 
 
 
3.2. Използване на енергия. 
 
Съгласно Условие 8.2 на КР, консумираната електроенергия при работа на 

Инсталация за изработване на керамични продукти – покривни керемиди и 
капаци, включваща дейностите глинопреработка, формоване, сушене и 
изпичане на керемиди в Тунелна пещ № 1 и Тунелна пещ № 2, не трябва да 
превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1. от КР № 65/2005 г.  

Основен консуматор на електроенергия от инсталацията е вакуум преса Riter  – 
160 kw. 
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Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателно 
устройство, отбелязано в Приложение ІІ.4.1-1 към заявлението за издаване на 
комплексно разрешително. 

Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на 
електропреобразователните части на технологичното оборудване, основен 
консуматор на електроенергия за инсталацията, са документирани и се съхраняват 
на площадката. 

 
През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност. 
 

 Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на 
измерените/изчислени количества електроенергия с определените в 
разрешителното разходни норми. 

 
Съгласно инструкцията за експлоатация и поддръжка на топлообменните 

/електропреобразователни/ части няма конкретна периодичност на проверките. При 
установяване на повреди незабавно се пристъпва към ремонт и това се документира 
в Дневник. Повредените части се сменят при строго изпълнение на техническите 
изисквания и мерките за безопасност на труда. 
 
Таблица 3.2. 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Количество за 
единица продукт, 

съгласно КР, 
MWh/t 

Използвано 
количество за 

единица продукт, 
MWh/t 

Съответствие 

Електроенергия 0.133 0 Да 

 
Таблица 3.2.1. 

Електроенергия / 
Топлоенергия 

Количество за 1-ца продукт, 
съгласно КР MWh/t 

Използано количество на 1-ца продукт MWh/t 
    2020 

Електроенергия 0.133     0 

 
3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 
 
За производството на керамични продукти – керемиди и покривни капаци се 

използват следните суровини, спомагателни материали и горива:  

 суровина –глина; 

 гориво – природен газ. 

  
При работата на инсталацията се използва глина от кариери “Конак Тарла“ и 

“Блатото”. 
Гориво:  природен газ. 
Благодарение използване на горивото природен газ, емисиите на вредни 

вещества в атмосферния въздух са силно намалени. Използването му 
благоприятства опазването чистотата на почвата и подземните води от евентуални 
разливи. 

Изчисляването на количествата се извършва в съответствие с Условие 6.3. и 
Условие 6.4 на КР. За гориво природен газ имаме определени количества в 
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измененото КР № 65/2005г. Министерство на околната среда и водите от 27.12.2011 
г. 

 Годишна консумация на суровина глина за Инсталация за изработване на 
керамични продукти – покривни керемиди и капаци: 
 
 
Таблица 3.3.1. 

Суровини Годишно 
количество, 

съгласно 
КР, 
t/y 

Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно 

КР, 
t/ единица 
продукт 

Употребено 
годишно 

количество, 
t 

Количество 
за единица 

продукт, 
t/ единица 
продукт 

Съответствие 

Глина - 1.5 0 0            Да 

 
 

 Забележка: През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност и няма 
произведена продукция. 

 
 
Таблица 3.3.1.1. 

 

Суровини 

Годишно 
количество, 

съгласно 
КР t/y 

Количество 
за 1-ца 

продукт, 
съгласно 
КР t/1-ца 

Използвано годишно 
количество t 

Използано количество на 1-ца 
продукт t/1-ца  

    2020     2020 

Глина      -     1.5         0     0 

 

 Годишна консумация на гориво за Инсталация за изработване на 
керамични продукти – покривни керемиди и капаци: 
 

През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност и няма използвани 
количества природен газ. 

 
Таблица 3.3.4. 

Горива Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно 

КР, 
m 3/тон 

Употребено 
годишно 

количество, 
m 3/y 

Количество 
за единица 

продукт, 
m 3/ единица 

продукт 

Съответствие 

 
Природен газ 

 
45 0 0 - 

 
Таблица 3.3.4.1. 
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Източник  

Количество 
за 1-ца 

продукт, 
съгласно 
КР м3/тон 

Използвано годишно 
количество Nm3 

Използано количество на 1-ца продукт 
m3/тон 

    2020     2020 

Природен 
газ 45      0     0 

 
Съгласно инструкция за оценка на съответствието на годишните количества 

използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в 
условията на разрешителното докладваме:  

1.Общо използвано количество през 2020 г. на суровини, спомагателни 
материали и горива не са използвани, тъй като инсталацията не е функционирала. 

 Глина –  0 т 

 Природен газ – 0 хнм3 
 
2.Употребени количества за производството на единица продукт: 

 Глина –  0 t/ единица продукт 

 Природен газ – 0 м3/единица продукт 
 

3.Резултати от оценка на съответствието през 2020 г: 

 Глина -да. 

 Природен газ - да. 
 
 
3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.  
 
Съхранение на природен газ – доставя се по изграден газопровод. 
Съхранение на глина – открита бетонирана площадка в южната част на на 

площадката. 
 

 Резултати от проверките на площадките за съхранение на суровина – глина: 
 

- брой извършени проверки – няма 
- установени несъответствия  - няма; 
- причини за несъответствията -  няма; 
- предприети/планирани  коригиращи действия -  няма. 

 

 Резултати от проверките за отстраняване на течове по тръбната преносна 
мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти – природен 
газ: 

- брой извършени проверки–0 
- брой установени несъответствия– няма 
- причини за несъответствията- няма 
- предприети/планирани коригиращи действия– няма 

 

 Резултати от проверките  за установяване и отстраняване на течове от      
резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти: 
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- брой извършени проверки – няма 
- брой установени несъответствия– няма 
- причини  за несъответствията - няма 
- предприети/планирани коригиращи действия- няма. 

 
4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда. 
 
4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

/ЕРЕВВ/и PRTR. 
 
В Годишния доклад са докладвани емисиите на вредни вещества. Определените 

прагови стойности са съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРРВВ за 
инсталацията и не превишават посочените прагови стойности. 

Докладвани са замърсителите за инсталацията от гориво природен газ. 
Замърсители за инсталацията: SO2, NO2, CO, CO2, прах, общ органичен въглерод 

(ТОС).  
Собствените измерванията на емисиите на вредни вещества за 2020 г. не са 

извършвани, тъй като инсталацията не е извършвала дейност.  
 

През 2020 г. не са извършени измервания на: Тунелна пещ No 2 /Тунелна 
пещ No 1, Сушилни за аксесоари No 1 до No 4 и Мелница за грубо смилане на 
глина, тъй като инсталацията не е експлоатирана през отчетния период.  

  
 

No Изпускащо 
Устройство 

Наименование ИУ Брой работни 
дни 

ИУ 1 Тунелна пещ 1 0 
ИУ 2 Тунелна пещ 2 0 
ИУ 3 Генератор 1 0 
ИУ 4 Генератор 2 0 
ИУ 5 Мелница за грубо смилане на глина 0 
ИУ 6 Сушилня за аксесоари 1 0 
ИУ 7 Сушилня за аксесоари 2 0 
ИУ 8 Сушилня за аксесоари 3 0 
ИУ 9 Сушилня за аксесоари 4 0 

  
§ Комин 1 на Тунелна пещ №1 - Не е работила през 2020 година.  
 
§ Комин 2 на Тунелна пещ №2 – Не е работила през 2020 година.  
 
§ Комин 3 на Генератор №1 – не е работил през 2020 г. 
 
§ Комин 4 на Генератор №2 – не е работил през 2020 г. 
 
§Мелница за грубо смилане на глина - Не е работила през 2020 година.  
 
 

Емисии Пещ 2 (0 дни) Генератор 1 (0 
дни) 

Генератор 2 (0 
дни) 

 

Мелница за грубо 
смилане на глина 

(0 дни) 
Измерено Изчислени 

емисии 
Измер

ено 
Изчислени 

емисии 
Измер

ено 
Изчислен
и емисии 

Измере
но 

Изчислени 
емисии 

SO2 - - - - - - - - 
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NO2 - - - - - - - - 
CO -  - - - - - - - 
Прах - - - - - -           -                  - 
Общ орг. въглерод - - - - - - - - 

§ Комин 6 на Сушилня №1 - Не е работила през 2020 година.  
§ Комин 7 на Сушилня №2 - Не е работила през 2020 година.  
§ Комин 8 на Сушилня №3 - Не е работила през 2020 година.  
§ Комин 9 на Сушилня №4 - Не е работила през 2020 година.  
 

Емисии Сушилня аксесоари 1 
(0дни х 0часа) 

Сушилня 
аксесоари 2 

(0 дни х 0 часа) 

Сушилня 
аксесоари 3 

(0 дни х 0 часа) 

Сушилня 
аксесоари 4 

(0 дни х 0 часа) 
Измерено Изчислени 

емисии 
Измере

но 
Изчислени 

емисии 
Измере

но 
Изчислени 

емисии 
Измере

но 
Изчислени 

емисии 

SO2 - - - - - - - - 
NO2 - - - - 

 - 
- - 

 - 
- - 

CO - - - - - - - - 

Прах - - - - - - - - 
Общ орг. въглерод - - - - - - - - 

 
§ Общо за цялата площадка: 
SO2     -              
NO2     -      
CO    -                
ПРАХ    -      

   Общ орг. Въглерод  -          
 

 Забележка: През 2020 г. площадката не е извършвала дейност 
 
4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 
 
През 2020 г. няма изпускане на емисии на вредни вещества в атмосферата, 

тъй като инсталацията не е извършвала дейност 
 
 

 Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници 
на неорганизирани емисии и/или интензивно мирищещи вещества на площадката и 
предприети /планирани  коригиращи действия: 

 
През 2020 г. инсталацията не е пускана в експлоатация 

 

 Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на 
неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества, 
генерирани от дейността на площадката: 

 
През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност 
 

 Измерените/изчислените стойности на неорганизираните и общите емисии на 
летливи органични съединения  в случай на употреба на разтворители, в 
съответствие с Наредба 7/2003 г.: 
 

През отчетния период, няма източници на летливи органични съединения, 
тъй като инсталацията не е извършвала дейност.  
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 Резултати от оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности 
на неорганизираните и общите емисии на летливи органични съединения с 
определените в разрешителното норми; 

- брой измервания – няма 
- брой установени несъответствия – няма 
- причини за несъответствията – няма 
- предприети/планирани коригиращи действия -  няма. 

 
Няма източници на летливи органични съединения, тъй като не се използват 

такива вещества на площадката. 
 

 
4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 
През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност. 

 
 

4.3.1. Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни 
води. 

 
По условие 10.5.1. във връзка с Условие 10.1.1.1.1. докладваме, че отпадъчните 

води от инсталацията се заустват в градски отводнителен канал /дере ІІ –ра 
категория/. 

 
През 2020 г. площадката не е пускана в експлоатация 

 
 
4.3.2. Емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни 

води: 
 

 Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на 
контролираните параметри на пречиствателните съоръжения – хоризонтален 
утаител –септична яма. 

 
През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност. 
 

 Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за 
несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия. 

 
През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност. 
 

 Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на 
състоянието  на канализационната система. 

 
През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност. 

 

 Резултати от проверките на съответствие на стойностите на контролираните 
параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива 

 
През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност. 
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4.4.Управление на отпадъците. 
4.4.1.Образуване на отпадъци. 
 
През отчетната 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност. 
 
При работа на инсталацията се образуват производствени отпадъци – 7 на брой, 

като един от тях 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично 
обработване/технологичен сух брак/ се оползотворява на площадката. 
Технологичният сух отпадък се смесва със суровина глина, навлажнява се и се 
вкарва отново в производствения цикъл.   

 
През 2020 г. не е образуван отпадък с код 10 12 01. 
През 2020 г.  не са образувани следните опасни отпадъци: 
13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на мин. 

основа; 
13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки;  
20 01 21* - Флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 
16 06 01* – Оловни акумулаторни батерии; 
През 2019 г. не са образувани  следните отпадъци с кодове и наименования: 
10 12 99 – Онечистена глина  
10 12 08 – Отпадъчни керамични изделия  
20 03 01 – Смесени битови отпадъци 
През годината не са образувани следните неопасни отпадъци: 
16 11 06 – Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси; 
12 01 01 – Стърготини, стружки и изрезки от други материали; 
16 01 06 – Излезли от употреба превозни средства; 
16 01 03 – Излезли от употреба гуми; 
20 03 04 – Утайки от септични ями; 
17 09 04 – Смесени отпадъци от строителството. 
 
През 2020 г. на площадката не е извършвана производствена дейност и не са 
образувани и третирани следните отпадъци преди тяхното депониране. 
 
1. Онечистена глина, код 10 12 99  
2. Смесени битови отпадъци, код 20 03  
3. Смесени отпадъци от строителство и събаряне, код 17 09 04  
 
Във връзка с Условие 11.9.3. докладваме, че през 2020 г. инсталацията не е 

въвеждана в експлоатация.  
 

 Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани 
отпадъци с определените в Комплексно разрешително количества: 

 
Не са образувани количества отпадъци през 2020 г., тъй като инсталацията не е 

въвеждана в експлоатация.  
 

 Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на 
отпадъци с условията на КР, съгласно инструкция за периодична оценка на 
съответствието на събирането на отпадъци с условията на разрешителното. 
 

През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност. 
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 Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с 
изискванията  на настоящото разрешително.  

 
- брой извършени проверки – -0 
- брой установени несъответствия –  няма. 
- причини за несъответствията – няма. 
- предприети/планирани коригиращи действия – няма. 

 

 Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и 
транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното: 

 
- брой извършени проверки – -0 
- брой установени несъответствия – няма. 
- причини за несъответствията – няма. 
- предприети/планирани коригиращи действия – няма. 

 

 Резултати от оценка на съответствието на измерените или изчислени 
годишни количества генерирани отпадъци с определените такива в условията 
на разрешителното, условие 11.9.3.2: 

 
- брой и обект на проверка – -0 
- установени несъответствия  - няма. 
- причини за несъответствие  - няма. 
- предприети мерки – няма. 
 
4.5. Шум. 
 
През 2020 г. не са правени измервания на звуковите нива, тъй като на 

територията на площадката не е извършвана производствена дейност. 
 
 
Жалби от живущи около площадката: 
 
През 2020 г. не са постъпвали жалби от граждани. 
 
 
4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
4.6.1 Опазване на почвата от замърсяване 
 
През 2020 г. инсталацията не извършвала производствена дейност. 
 
Използването на природен газ в работата на инсталацията не предизвиква 

течове и разливи 
Производствената дейност на инсталацията не е източник на преки емисии в 

почвата и с КР 65/2005 г. няма поставени изисквания за собствен мониторинг,. 
 
4.6.2. Опазване на подземните води. 
 
През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност. 
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Отпадъчни води от производствената дейност на инсталацията не се отвеждат 
пряко в подземни водни обекти. Производствената дейност на фирмата не образува 
химически замърсени производствени отпадъчни води.  

 Резултатите от собствения мониторинг на подземни води: 
- Няма заложен мониторинг на подземни води в КР № 65/2005 г. 

 

 Резултатите от оценката на съответствие на количеството на замърсителите в 
подземни води: 

- брой извършени анализи – няма 
- брой установени несъответствия – няма 
- причини за несъответствията  - няма 
- предприети/планирани коригиращи действия  - няма. 

 
5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 

условията на КР. 
 
Дейностите, залегнали за привеждане в съответствие с условията на 

комплексното разрешително с краен срок – 31.12.2007 г. са изпълнени. 
Преминаването към използване на природен газ на съоръженията е удостоверена с 
протокол от изпълнението и въвеждането в експлоатация на съоръженията. 

 
6.Прекратяване работата на инсталацията или части от нея. 
 
През 2020 г. инсталацията не извършвала дейност. 
 
7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения. 
 
През 2020 г. не е извършвана производствена дейност. 
 
7.1. Аварии 
 
Няма регистрирани аварии през отчетния период. 

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

които е издадено КР. 
 
През 2020 г. инсталацията не е извършвала дейност, няма постъпили оплаквания 

от живущи около площадката, предвид, че тя се намира извън територията на 
населеното място . 

Не са установени несъответствия, които да налагат предприемане на коригиращи 
действия. 
 

8.Подписване на годишния доклад. 
Декларация за достоверност на годишния доклад за 2020 г. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

          Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 
информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено комплексно  разрешително № 65/2005 г., изменено с Решение № 65-
Н0-И2-А1-ТГ1/2019 г. на ” Топливо 2” ЕООД. 
 
         Не възразявам срещу предоставянето от страна на  ИАОС, РИОСВ или МОСВ 
на копия от този доклад на трети лица. 
 
 
 
 
 
 
Подпис ………………..                                                                    Дата:  10.03.2021 г. 
 
 
 
Име на подписващия : инж. Васил Щраков 
 
Длъжност в организацията: Управител 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


