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Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) 

 
 

        „Прогрес” АД притежава Комплексно разрешително/КР/ №133-Н1/2014г. 

което влиза в сила от 19.09.2014г. Настоящият Годишен доклад по околна среда 

(ГДОС) се изготвя на основание чл.123в, т.6 от ЗООС и Условие 5.10.1 от КР, 

съгласно които Дружеството се задължава да изготвя и представя ежегодно в 

РИОСВ – Стара Загора Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които 

е предоставено Комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната 

година, следваща годината, за която се отнася. 

         Този Доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен 

към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-

806/31.10.2006г. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и 
образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата 

информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които 

България да изпълни поетите ангажименти, съгласно Директивата на КПКЗ, 

Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и 

Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри 

на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Освен това включва 

резултатите от проведения собствен мониторинг през периода 2016г., 

2017г., 2018г., 2019г. и 2020г., както сравнението им и обобщена 

информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване. 

           Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е 

в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е 

също номерацията на разделите и таблиците. 
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3.1.1 Име на инсталацията, за която е издадено Комплексното 

разрешително 

 

Инсталация за производство на чугунени и стоманени отливки 

Комплексно разрешително № 133-Н1/2014г. 

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

- Индукционни пещи 2 броя по 10 т; 

- Индукционна пещ 2 брой по 8,06 т; 

- Индукционна пещ 1 брой по 3 т; 

- Индукционна пещ 1 брой с два индуктора общо 5,6 т, 

са разположени на площадката на „Прогрес” АД, Индустриална зона,  

   гр.Стара Загора 6000,  България. 

 

 3.1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията    

         „Прогрес” АД, Индустриална зона, гр.Стара Загора 6000,България. 

 

 3.1.3 Регистрационен номер на разрешителното 

       Комплексно разрешително №133-Н1/2014г. 

 

 3.1.4 Дата на подписване на Комплексното разрешително 

       Комплексно разрешително №133-Н1/2014г. подписано на 29.08.2014г. 

 

 3.1.5 Дата на влизане в сила на Комплексното разрешително  

       Комплексно разрешително №133-Н1/2014г. в сила от 19.09.2014г. 

 

 3.1.6 Притежател на разрешителното 

          „Прогрес” АД 

    

 3.1.7 Телефон, факс и e-mail на оператора/инсталацията 

          България 

          Стара Загора 6000 

          Индустриална зона 

          Тел.   +359 42 605 697 

          Факс  +359 42 605 661 

          E-mail:contact@progress-sz.com 

 

3.1.8 Име на лицето за контакт, адрес, телефон и E-mail: 

          инж.Веселина Маркова – Инженер ЕМО и Отговорник КР 

          България                                                                 

          Стара Загора 6000                                                                                                                     

          Индустриална зона 

          Тел.   +359 42 632 807  
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          GSM 0889/ 85 14 99                                                             

          E-mail:koleva@progress-sz.com    

 

3.1.9 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията 

          На производствената площадка на „Прогрес” АД през 2020г. са 

извършвани следните дейности: 

 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС  

 

Инсталация за производство на чугунени и стоманени отливки 

Топене на метал: 

- Индукционна пещ 2 броя по 10 т; 

- Индукционна пещ 2 брой по 8,06 т; 

- Индукционна пещ 1 брой по 3 т; 

- Индукционна пещ 1 брой с два индуктора общо 5,6 т, 

       Заводът е пуснат в редовна експлоатация през 1968 година. Предмет на 

дейност на фирмата е производството  на чугунени и стоманени отливки. 

       За производство на чугунени и стоманени отливки се използват като 

суровини: чугун леярски на блок, чугунени отпадъци и стоманени отпадъци. 

       Технологичната схема включва следните процеси: 

Посредством мостов кран металната шихта, съставена от посочените по-горе 

суровини постъпва в участък „Топилен“. Стопеният метал се разлива в кранова 

кофа, която с помощта на  електроповдигач се транспортира в три участъка: 

участък „Конвейер“, участък „Тежки отливки“ и АФЛ, където течният метал се 

налива в готови форми.  

         С палети отливките се пренасят в участък „Чистачен“ за почистване, а 

отработената смес по транспортни ленти постъпва в участък 

„Смесоподготовка“. 

Почистването на отливките става в участък „Чистачен“. Почистените отливки 

се транспортират до поле за очистване на остатъците от наливни системи, което 

се извършва с ъглошлайф машини и стационарни шмиргели. 

Готовите отливки се сортират по клиенти в метални палети или дървени 

опаковки и постъпват в склада за готова продукция за експедиция. 

 

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

1. Инсталация за производство на алуминиеви модели и отливки, включваща 

Тигелна пещ 1 брой  с норма по КР - 2 т/24 часа. 

2. Инсталация за рециклиране на отработена леярска формовъчна и сърцева 

смес – 10 т/24 часа. 

Моделно-сърцевата екипировка, която се изработва от алуминиева сплав, 

предварително се подготвя, като получената готова алуминиева сплав се 
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стопява в тигелна пещ и се отлива в готовите форми. Така получената отливка 

се обработва в „Моделен“ участък и се монтира на формовъчните блани. 
 

3.1.10 Производствен капацитет на инсталацията. 

           Инсталация за производство на чугунени и стоманени отливки с 

производствен капацитет 607,08t/24h, съгласно Комплексно разрешително 

№133-Н1/2014г. 

 

Стопен метал през 2020г.: 
Месец Стопен метал Средно 

количество 

стопен метал за 

24 часа 

Норма по КР 

133-Н1/2014г. 

Съответствие 

Да/Не 

Януари  1586.01 72.091  

 

 

 

 

607,08/24часа 

Да 

Февруари  1832.73 91.637 Да 

Март  1823.56 86.836 Да 

Април  996.74 49.837 Да 

Май  1593.67 88.537 Да 

Юни  1299.29 59.059 Да 

Юли  1499.66 65.203 Да 

Август  851.57 77.415 Да 

Септември  1586.46 79.323 Да 

Октомври  1909.71 86.805 Да 

Ноември  1860.56 88.598 Да 

Декември  1790.79 89.540 Да 

Общо  18630.75 77.907 - 

 

 Произведена продукция през 2020г. при работа на инсталацията, попадаща в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 
Месец Произведена продукция - 

чугунени отливки в t 

Произведена продукция - 

стоманени отливки в t 

Януари 896.698  

 

 

 

 

0 

Февруари 1026.258 

Март 1032.462 

Април 549.3225 

Май  908.0299 

Юни 737.1334 

Юли 851.12 

Август 463.132 

Септември  946.3049 

Октомври  1053.819 

Ноември  1059.264 

Декември  1049.396 

Общо  10572.940 0 

 

 Инсталации извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
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- Инсталация за производство на алуминиеви модели и отливки 

Топене на алуминиеви сплави: 

Тигелна пещ 1 брой с капацитет 2t/24h. 

 

 Стопено количество Al сплав през 2020г. 

 

 

- Инсталация за рециклиране на отработена леярска формовъчна и  

сърцева смес 

 

 

 

Месец Норма по 

КР, 

 

t/24h 

Стопено 

количество 

Al сплав през 

месеца 

Работни дни 

за месеца 

Стопено 

количество 

Al сплав, 

t/24h 

Съответствие 

Да/Не 

Януари 2t/24h 2 22 0.091 Да 

Февруари 2t/24h 1 20 0.050 Да 

Март 2t/24h 1.5 21 0.071 Да 

Април 2t/24h 7.2 20 0.360 Да 

Май 2t/24h 4 18 0.222 Да 

Юни 2t/24h 8 22 0.364 Да 

Юли 2t/24h 7.5 23 0.326 Да 

Август 2t/24h 3.5 11 0.318 Да 

Септември 2t/24h 1.7 20 0.085 Да 

Октомври 2t/24h 1 22 0.045 Да 

Ноември 2t/24h 0.5 21 0.024 Да 

Декември 2t/24h 2.5 20 0.125 Да 

Месец Рециклирани отпадъци през 2020г. Норма по 

КР, 

 

t/24h 

Работни 

дни за 

месеца 

Получен 

резултат 

  

 t/24h 

Съответ 

ствие 

 

Да/Не 

Отпадък с 

код  

10 09 08 

Отпадък 

с код  

10 09 07* 

Отпадък с 

код  

12 01 02 

Януари 0 0 0 10t/24h 22 0 Да 

Февруари 0 0 0 10t/24h 20 0 Да 

Март 0 0 0 10t/24h 21 0 Да 

Април 0 0 0 10t/24h 20 0 Да 

Май 0 0 0 10t/24h 18 0 Да 

Юни 0 0 0 10t/24h 22 0 Да 

Юли 0 0 0 10t/24h 23 0 Да 

Август 0 0 0 10t/24h 11 0 Да 

Септември 0 0 0 10t/24h 20 0 Да 

Октомври 0 0 0 10t/24h 22 0 Да 

Ноември 0 0 0 10t/24h 21 0 Да 

Декември 0 0 0 10t/24h 20 0 Да 

Общо 0 0 0 - - - - 
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3.1.11 Организационна структура на Фирмата, отнасяща се до  

управлението на околната среда. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.12 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

           РИОСВ – Стара Загора 6000 

          Ул.”Стара планина” №2 

 

3.1.13 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията 

          Гр.Пловдив 4000 

          Ул.”Янко Сакъзов” №35 

 

3.2 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

“ПРОГРЕС” АД – гр. Стара Загора има функционираща система за 

управление на околната среда, която е разработена при спазване 

изискванията на условие 5 на КР 133-Н1/2014г. 

 

 Структура и отговорности – усл. 5.1.  

 Ръководството на „ПРОГРЕС” АД е определило задачите и отговорностите на 

служителите и работниците, които извършват конкретни дейности по 

изпълнение условията в КР, с цел да гарантира ефективно и ефикасно 

функциониране на СУОС. Списъците на тези лица се съхраняват  при 

отговорник Комплексно разрешително и в случай на необходимост се 

актуализират своевременно.  

 

 Обучение – усл. 5.2.  

          Дружеството има изготвена  програма за обучение на персонала за всяка 

година в изпълнение на изискванията, поставени в усл.5.2.1 от КР.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР 

РЪКОВОДИТЕЛ 

КЛИ 
ОТГОВОРНИК 

КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО 

ЗАМ. ПРОИЗВОДСТВЕН 

ДИРЕКТОР 

РЪКОВОДИТЕЛ 

ЕНЕРГЕТИЧНА 

ПОДДРЪЖКА 

РЪКОВОДИТЕЛ 

МЕХАНИЧНА 

ПОДДРЪЖКА 

ОРГАНИЗАТОРИ 

ПРОИЗВОДСТВО 
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Осигуряването на компетентен и осъзнат персонал подпомага постигането на 

общите и конкретни цели по околна среда за реализиране на политиката на  

“ПРОГРЕС” АД в областта на околната среда. Програмата се изготвя от 

отговорник КР и се утвърждава от Изп. директор. При необходимост същата се  

актуализира  в съответствие с потребностите от обучение на персонала. 

 

 Обмен на информация – усл. 5.3.  

            В изпълнение изискванията на усл. 5.3.1. Дружеството има изготвен  

актуален списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР, 

включително списък с имената, длъжностите, местоположението на работните 

места и телефоните за контакт.  

В изпълнение на изискванията на усл. 5.3.2. се поддържа и в случай на 

необходимост се актуализира списък на органите / лицата, които следва да 

бъдат уведомявани 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. 

 

 Документиране – усл. 5.4.  

      Изпълнени са изискванията на усл. 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. При отговорник КР 

се съхранява и при необходимост актуализира списък с нормативните актове по 

околна среда, отнасящи се до дейността на инсталацията, като ги свежда до 

знанието на лицата, отговорни за прилагането на съответните законови 

изисквания и изпълнението на условията в КР. Съхраняват се всички изготвени 

инструкции, изисквани от КР, както и списък на кого от персонала какъв 

документ е предоставен. Инструкциите, изисквани от КР, са предоставени на 

хартиен носител на лицата, отговорни по усл. 5.3.1. срещу подпис. 

 

 Управление на документи – усл. 5.5.  

           Документите на СУОС регламентират начина на управление, изпълнение 

на процесите (дейностите), отговорностите и записите генерирани от тях, в 

съответствие със законовите и други изисквания в областта на околната среда. 

          В Дружеството се прилага документирана процедура за управление на 

документите на СУОС, включваща ред за създаване, промяна, съгласуване, 

утвърждаване, регистриране, разпространяване, съхраняване и архивиране на 

документите. В изпълнение на изискванията на усл. 5.5.1. е изготвена 

инструкция за актуализация на документите, изисквани от КР, в случай на 

промяна на нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, 

както и за изземване на невалидна документация. При необходимост 

инструкцията своевременно се прилага. 
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 Оперативно управление – усл. 5.6.  

           Актуален списък  с всички инструкции за експлоатация и поддръжка, 

изискани с настоящото разрешително, се съхраняват при Отговорник 

Комплексно разрешително. 

Фирмата е въвела Интегрирана система за управление, съгласно стандарти ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. 

 

 Проверка и коригиращи действия – усл. 5.7.  

            В изпълнение на изискванията на усл. 5.7. в дружеството има утвърдени 

писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

за оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите 

показатели с определените по КР и в случай на констатирани несъответствия за 

установяване на причините, които са ги предизвикали, както и на предприетите 

коригиращи действия, резултатите от тях и отговорните лица.  

 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – усл. 5.8.  

           За предотвратяване и ликвидиране на възникнали аварии и аварийни 

ситуации в "ПРОГРЕС”АД 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 са разработени и се поддържат в актуално състояние 

следните планове: 

- Авариен план за действие при бедствие или авария в "ПРОГРЕС" АД - 

Планът за защита при бедствия е разработен въз основа на Закона за защита при 

бедствия – изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г. и е съобразен с изискванията на 

следните нормативни документи: Наредба 8121з-647/01.10.2014г. за правилата 

и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; чл. 20, ал. 1 

от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, изм. и доп. ДВ. бр.97 от 

5 Декември 2017г., чл. 248, чл. 249, чл. 250 и чл. 251 от Наредба № 7 за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 

работните места и при използване на работното оборудване от 1.03.2017 г., 

Закон за опазване на околната среда изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 

2020г.,  Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и 

радиационна авария 07.07.2017г., Наредба за  радиационна защита изм. и доп. 

ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г., Наредба № 5/11.05.1999 г. за реда, начина и 

периодичността на извършване на оценка на риска, доп. ДВ. бр.100 от 24 

Ноември 2020г., Закон за водите, изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г. 

  -   План за евакуация при бедствие или авария, неразделна част от 

Аварийния план за защита при бедствие или авария в "ПРОГРЕС" АД; 

            -    План за пожарна безопасност в „Прогрес” АД, разработен съгласно 

Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
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безопасност при експлоатация на обектите, неразделна част от Плана за защита 

при бедствие или авария в "ПРОГРЕС" АД. 

          Целта на тези планове е да се запознае персонала с най – вероятните 

ситуации, които могат да възникнат, действия за ограничаване на развитието 

им и начинът на евакуиране на работниците и служителите. 

В случаи на анормални условия, инциденти и аварийни ситуации, в 

структурните единици се прилагат незабавни действия за намаляване или 

предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху околната среда. 

          Дружеството има изготвена писмена инструкция по усл. 5.8.1. за 

преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа 

на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. При  

необходимост от преразглеждане на инструкциите за работа с 

пречиствателното оборудване се определя комисия със заповед на 

Изп.директор, която да определи наложащите промени и да въведе нова 

инструкция за работа, съгласно Интегрирана система за управление (ИСУ), 

включваща стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС 

EN ISO 45001:2018.  

 В изпълнение на усл. 5.8.2. е  направена оценка на опасните химични 

вещества използвани в производствената дейност, с въздействие върху 

околната среда при аварии. Тази оценка се актуализира при всяка промяна на 

използваните суровини в работата на инсталацията. За всяко от въпросните 

опасни вещества Дружеството е получило Информационни листи за 

безопасност от съответните производители, вносители или дистрибутори.  

Всички действия в изпълнение на усл.5.8.2 са определени в разработения 

Авариен план за защита при бедствие или авария и възможните аварийни 

ситуации са разгледани. Обемът на аварийни ситуации с потенциално 

въздействие върху околната среда и здравето на хората обхваща и случаите на 

природни явления – наводнение, земетресение, и др.  

            Ежегодно се актуализира Аварийният план за защита при бедствие или 

авария на дружеството. В съответствие с него при необходимост се 

актуализират съответните инструкции. Регулярно се извършват проверки за 

техническата изправност на средствата за оповестяване на бедствие или авария. 

Протокол от извършено обучение се съхранява при Отговорник пожарна 

безопасност.  

 

 Документиране – усл. 5.9.  

 “ПРОГРЕС” АД изпълнява задълженията си по изискванията на усл. 5.9. 

на КР. Изготвени са и се прилагат инструкции за документиране и съхраняване 

на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на 

съответствието им с изискванията на КР, за установяване на причините за 

констатирани несъответствия и предприетите коригиращи действия.          

          Инструкциите са изготвени по компоненти и съдържат дневници за 

документиране и оценката на съответствието на регистрираните стойности на  
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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 в Дневници, 

които се съхраняват при Отговорник КР и съответните отговорни лица. 

 

 Докладване – усл. 5.10.  

            Дружеството изпълнява изискванията на усл.5.10. на КР. Информация 

относно изпълнението на условията на КР се предоставя на контролните органи 

за резултатите от собствения мониторинг по компоненти. Обобщена 

информация за изпълнение условията на КР за отчетната 2020г. се предоставя с 

настоящия ГДОС. При извършване на проверки от страна на контролните 

органи при поискване е предоставена изисканата допълнителна информация. 

 

 Актуализация на СУОС – усл. 5.11.  

Актуализация на СУОС се извършва при актуализация или изменение на 

издаденото Комплексно разрешително или след издаването на ново такова. 

През 2020г. е в сила Комплексно разрешително №133-Н1/2014г.    

            Главните насоки на фирмената политика по отношение опазването на 

околната среда са основани на принципите на спазване на законовите 

разпоредби, действащи в областта на опазване на околната среда, ограничаване 

и предотвратяване на замърсяването на компонентите на околната среда, 

подобрение на експлоатационните параметри на инсталацията от екологична 

гледна точка. Стремежът на Дружеството е всички нови и съществуващи 

продукти и процеси да бъдат съобразени с изискванията на здравеопазването, 

безопасността, опазването на околната среда и ресурсите. Основната цел е 

управление на производствени те инсталации и съоръжения по начин, който 

осигурява здравето и безопасността на хората и опазване на околната среда. 

 

3.3ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

3.3.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА 

 

          В „Прогрес” АД са изготвени инструкции за експлоатация и поддръжка 

на водопроводната мрежа на площадката и експлоатация и поддръжка на 

оборотните охлаждащи системи към индукционните пещи в Инсталация за 

производство на чугунени и стоманени отливки, съгласно ИСУ. Необходимото 

количество вода се добива от собствени водоизточници ТК№1 и ТК№2, 

съгласно Разрешително за водовземане №31530246, като част от водата от 

ТК№2 се използва за охлаждане на индукционните пещи, а ТК№1 за други цели 

/хигиенизиране на площадката/. Отчитането на изразходваното количество вода 

за охлаждане на индукционни пещи от ТК№2 става с водомери. 
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През 2020г. не са установени несъответствия по условие 8.1.5.2 между 

измерените количества вода и определената разходна норма в Комплексното 

разрешително №133-Н1/2014г. и не са предприемани коригиращи действия.  

 

 Количества вода за охлаждане на индукционните пещи, съгласно  

КР 133-Н1/2014г. 

 

Табл.3.3.1(Условие 8.1.2 от КР 133-Н1/2014) Разход на вода през 2016г., 2017г., 

2018г., 2019г. и 2020г. и оценка на съответствието за количествата изразходвана 

вода за охлаждане в Инсталация за производство на чугунени и стоманени 

отливки. 

 
Отчетен 

период 

 

 

Източник 

на вода 

Годишно 

к-во, 

съгласно 

Разрешително 

за 

водовземане 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

съгл.  

КР 133-

Н1/2014 

Използвано 

годишно 

количество 

вода за 

охлаждане  

Изчислена 

стойност за 

год.норма за 

ефективност 

 

m3 

Съответ 

ствие 

2016г. ТК №2 63 072 m3/у 0,412 m3 4482 m3/у 0,238 Да  

2017г. ТК №2 63 072 m3/у 0,412 m3 8441 m3/у 0,398 Да  

2018г. ТК №2 63 072 m3/у 0,412 m3 8306 m3/у 0,385 Да 

2019г. ТК №2 63 072 m3/у 0,412 m3 6373 m3/у 0,331 Да 

2020г. ТК №2 63 072 m3/у 0,412 m3 1849 m3/у 0,099 Да 

            Консуматор на вода за инсталацията са индукционните пещи и по 

конкретно вода за тяхното охлаждане. Не се използва вода за производствени 

нужди при работа на инсталацията по Условие 2. 

Извършва се ежедневен преглед за наличие на течове и се води Дневник за 

установени течове, причини за тяхната поява и предприетите коригиращи 

действия, съгласно писмена инструкция за проверка на техническото състояние 

на водопроводната мрежа по усл.8.1.4. в КР 133-Н1/2014г. През отчетният 

период не са установени течове по водопроводната мрежа и не са 

предприемани коригиращи действия.  

Веднъж годишно се извършва профилактика на оборотните охлаждащи 

системи, съгласно Годишен план-график на основни машини, съоръжения и 

инсталации (МСИ) по ИСУ. Прилага се писмена инструкция за експлоатация и 

поддръжка на охладителните кули на ИП – основен консуматор на вода за 

охлаждане, съгласно усл.8.1.3. КР 133-Н1/2014г. Тази инструкция е обвързана с 

други технологични инструкции, както и с изискванията за техническо 

обслужване на машини, съоръжения и инсталации по ИСУ.   

По Усл.8.1.3 КР 133-Н1/2014г. се прилага писмена инструкция за поддръжка на 

оборотните охлаждащи системи към индукционните пещи в Инсталация за 

производство на чугунени и стоманени отливки, според която се извършва 

ежедневен визуален контрол за функционална годност на охлаждащите системи 

на ИП – да поддържат t0 на охлаждащата вода на ИП, съгласно  
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инструкциите за експлоатация на съоръженията. Води се месечен Дневник 

8.1.5.4 за проверка техническото състояние на водопроводната мрежа. Не са 

установени течове по водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи 

действия през отчетния период. 

 

3.3.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

          Прилагането на инструкциите за експлоатация и поддръжка на 

оборудването, съгласно ИСУ е свързано с подобряване ефективността на 

съоръженията, което от своя страна води до ефективност на инсталацията по 

отношение употребата на електроенергия. 

        През 2020г. не са установени несъответствия между измерените 

количества енергия и определената разходна норма в Комплексното 

разрешително № 133-Н1/2014 и не са предприемани коригиращи действия, 

съгласно условие 8.2.2.2. 

 

Табл.3.3.2 (Условие 8.2.3.1 КР 133-Н1/2014) Консумация на електроенергия 

през 2016 г., 2017г., 2018г., 2019г. и 2020г. и оценка на съответствието за 

количествата изразходвана енергия в Инсталация за производство на чугунени 

и стоманени отливки. 

 
 

Електроенергия 

 

 

Годишна норма за 

ефективност, съгласно 

КР133-Н1/2014 

Изчислена стойност на 

Годишна норма за 

ефективност, 

MWh/t 

Съответствие 

2016 г. 

0,8 (MWh/t) 

0,680 Да 

2017 г. 0,692 Да 

2018г. 0,758 Да 

2019г. 0,722 Да 

2020г. 0,726 Да 

           От представените таблици е видно, че са спазени годишните норми за 

ефективност на консумираната електроенергия, съгласно условие 8.2.2.2 от КР 

133-Н1/2014г. Общото количество електроенергия през годината изразходвано 

за топене на метал е 13517,802 MWh. 

Съгласно инструкциите за поддръжка и експлоатация на машините и 

съоръженията се извършват следните видове ремонти: 

- Планови периодични прегледи: 

 Мероприятия и действия извършвани по планов ред, с който се установява 

степента на изхабяване и отклоненията от точната и безотказна работа на 

машините и съоръженията чрез проверка и измервания, след което се 

отстраняват дребни неизправности и повреди и се извършва подготовка за 

следващи планови ремонти. 

- Текущ ремонт 

         Текущият ремонт включва всички видове работи, които се извършват при 

прегледите. Освен това се извършва основна проверка, измерване точността на 
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машините и съоръженията, поправка на слабо повредени и бързоизносващи се 

части, консумативи и настройка. 

- Основен ремонт 

        Основният ремонт включва всички видове работи, които се извършват при 

текущ ремонт. Извършват се ремонтни дейности, с които се цели да се върнат 

напълно началните технически параметри на машините и съоръженията. 

        През 2020г. са извършени следните видове ремонти на индукционните 

пещи, които са основни консуматори на електроенергия: 

- ИП 1 –два прегледа и два текущи ремонти; 

- ИП 4 – два прегледа и два текущи ремонта; 

- ИП ВВС два прегледа и два текущи ремонта; 

- ИП АВР 1 и 2 – по два прегледа, един текущ ремонт и един основен 

ремонт. 

 

3.3.3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ  

И ГОРИВА 

 

         Не са установени несъответствия през 2020г. по условие 8.3.2.1 между 

изразходваните количества суровини, спомагателни материали и горива с  

определената разходна норма в Комплексно разрешително №133-Н1/2014г. и не 

са предприемани коригиращи действия. 

 

Табл.3.3.3.1(Условие 8.3.3.1) Консумация на суровини през 2016г., 2017г., 

2018, 2019г. и 2020г. и оценка на съответствието за количествата изразходвани 

суровини в Инсталация за производство на чугунени и стоманени отливки е 

представена в Приложение №2 на настоящия доклад. 

От таблиците е видно, че се спазват технологичните инструкции за разход на 

суровини и материали, като отговорник КР ежемесечно изготвя справка за 

разхода на суровини. Спазена е годишната норма за ефективност за всяка 

суровина, поставени в КР.  

 

Табл.3.3.3.2(Условие 8.3.3.1 и 8.3.3.2) Консумация на спомагателни материали 

през 2016г., 2017г., 2018, 2019г. и 2020г. и оценка на съответствието за 

количествата изразходвани в Инсталация за производство на чугунени и 

стоманени отливки е представена в Приложение №2 на настоящия доклад. 

От таблиците е видно, че се спазват технологични инструкции за разход на 

материали и е спазена годишната норма за ефективност за всеки спомагателен 

материал, поставени в КР. 

В издаденото Комплексно разрешително №133-Н1/2014г. консумацията на 

горива не подлежи на докладване. 
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3.3.4 СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, 

ГОРИВА И ПРОДУКТИ 

      

          Проверка на складовата база се извършва веднъж годишно, съгласно 

инструкцията по Усл.8.3.4.5 от КР 133-Н1/2014г. и се съставя протокол. През  

2020г. определена със заповед на Изпълнителния директор комисия е 

извършена една проверка на складовата база за съхранение на суровини, 

спомагателни материали и горива и резервоарите. Комисията е констатирала, че 

съхранението на суровини, спомагателни материали и горива и резервоарите 

отговаря на изискванията, определени в Комплексното разрешително. Не са 

установени несъответствия в складовата база и течове по тръбната преносна 

мрежа и не са предприемани коригиращи действия, в изпълнение на условие 

8.3.4.6 и условие 8.3.4.7. 
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Табл.3.3.4.1 (Условие 8.3.6.1) Складова база на площадката, съгласно КР №133-Н1/2014г.  
№ 

по 

ред 

Наименование на 

склада за съхранение 

Съхранение 

на веществото 

Тип, размери, 

конструктиве

н материал 

Разположение в 

рамките на 

площадката и 

разстоянието до 

канализационна с-ма 

Дата  на  извършена 

проверка 

 

 

Средства за защита на 

почвите от замърсявания, 

наличие на обваловка, 

вместимост на обваловката 

1 2 4 5 8  9 
1. Склад за метал- 

бункери 

Чугунени отпадъци 

Стоманени отпадъци 

Леярски чугун 

280 м2 

бетонова 

конструкция 

в леярски корпус 50м № 6 / 26.08.2020г. бетонова плоча на пода 

2. Склад №1 

основни материали 

Дробинки,FeMn; FeSi, 

Медни отпадъци, Леярски гвоздеи, 

Подпори;Бентонит 

Модификатори, Огнеупорен цимент, 

Противопрегарна боя,Плакиран пясък,Черен 

графит,Сребрист графит 

Шлакоотделящ флюс,Al на блок 

1586 м2 

стоманен 
самостоятелна сграда 

10м 

№ 6 / 26.08.2020г. бетонова плоча на пода 

3. Склад №2 

спомагателни материали 

Навъглеродител 

Каменовъглен прах 

306 м2 

стоманен 

самостоятелна сграда 

10м 

№ 6 / 26.08.2020г. бетонова плоча на пода 

4. Склад №3 открит 

спомагателни материали 

Огнеупорни тухли 

Шмиргелови шайби 

Отпадъци с код: 15 01 01, 15 01 04, 15 01 06 

792 м2 

стоманен 

самостоятелен  корпус 

20м 

№ 6 / 26.08.2020г. бетонова плоча на пода 

5. Склад сушилня Изсушен кварцов пясък 

Силози за кв.пясък 

1486 м2 

стоманен 

в леярски корпус 

 10м 

№ 6 / 26.08.2020г. бетонова плоча на пода 

6. Склад „Моделно-сърцева 

екипировка” 

Моделна екипировка 1677 м2 

стоманен 

самостоятелна сграда  

5м 

№ 6 / 26.08.2020г. бетонова плоча на пода 

7. Склад „ Готова 

продукция” - Пласмент 

Чугунени отливки за клиенти 

Собствен възврат 

864 м2 

стоманен 

самостоятелна сграда 

10м 

№ 6 / 26.08.2020г. бетонова плоча на пода 

8. Склад за опасни суровини Фенолформалдехидна смола, епоксидна 

смола 

м2 

стоманен 

самостоятелна сграда 

10м 

№ 6 / 26.08.2020г. бетонова плоча на пода 

9. Склад за отпадък 

 15 01 10* 

празни варели от смола  

монолит 

самостоятелна сграда 

10м 

№ 6 / 26.08.2020г. бетонова плоча на пода 

10.  Склад за отпадък  

20 01 21* 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 

 

монолит 

самостоятелна сграда 

10м 

№ 6 / 26.08.2020г. бетонова плоча на пода 

11. Склад ГСМ празни варели от масла 83 м2 

монолит 

самостоятелна сграда 

10м 

№ 6 / 26.08.2020г. бетонова плоча на пода 
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            Съхранението на течни спомагателни материали е в резервоари, както следва: 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

      Табл.3.3.4.2(Условие 8.3.4.4) Проверки за установяване и отстраняване на течове от резервоарите 

 
Период  Брой проверки на 

състоянието на 

резервоарите 

Установени течове Коригиращи 

действия 

Съотвествие 

2020г. 12 проверки Няма течове в резервоарите - Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

по 

ред 

Наименование  Проектен 

капацитет 

Съхранение 

на 

веществото 

Тип, размери, 

конструктивен 

материал 

Дата  на  извършена 

проверка 

 

 

Средства за защита на почвите от 

замърсявания, наличие на обваловка, 

вместимост на обваловката 

1. 2 бр. 

Резервоари СО2 

2х10 м3 СО2 Стоманена 

конструкция 

№ 6 / 26.08.2020г. Метални цистерни с 

бетонова плоча на пода без обваловка 

2. Резервоар О2 3000 л О2 Стоманена 

конструкция 

№ 6 / 26.08.2020г. Метална цистерна с 

бетонова плоча на пода без обваловка 
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4.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА  

В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

4.1Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни 

вещества(ЕРЕВВ) И PRTR 

Табл.4.1 (Условие 9.6.2.6)  

 
№ CAS 

номер 

Замърсител Емисионни прагове (колона 1) Праг за 

пренос на 

замърсител

и извън 

площ 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

Във 

въздух 

Във води В почва 

   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

8 # - Азотни оксиди 

(NO2) 

- 

(55,64)  

М  

- - - - 

11 # - Серни оксиди  

(SO2) 

- 

(0)   

М 

- - - - 

20 # 7440-50-8 Мед и 

съединенията му 

(като Cu) 

- - 
(1,1)   

М 

- - - 

76 # - Общ органичен 

въглерод (ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

- - 

(516,12)   

М 

- - - 

86 # - Фини прахови 

частици<10µm 

(РМ 10)  

- 

(688,503) 

М 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Забележка: ФПЧ10 е процентно съдържание (60%) от общия прах на площадката 

 

Въз основа на данните от извършения мониторинг на показател прах през 

2020г. на Изпускащи устройства №1, №2, №3, №4, №5 и №6 се определя 

общото количество прах на площадката за 2020 година, както следва: 

Работни дни през 2020г. – 240 бр; работно време – 8h дневно. 

 

Изпускащо устройство №1 - извършено измерване на 30.05.2019г. : 

Определя се дебита за 2020г: 29500,6 (Nm3/h). 1920 (h) = 56,64.106 Nm3 

Количеството прах за периода е: 

56,64.106 Nm3 . 8,12 mg/Nm3.10-6= 459,92 kg 

 

Изпускащо устройство №2 - извършено измерване на 30.05.2019г.: 

Определя се дебита за 2020г: 18604 (Nm3/h). 1920 (h) =35,72.106 Nm3 

Количеството прах за периода е:  

35,72.106 Nm3 . 10,22 mg/Nm3. 10-6= 364,96 kg 

 

Изпускащо устройство №3 - извършено измерване на 30.05.2019г.: 

Определя се дебита за 2020г: 2923,3 (Nm3/h). 1920 (h) = 5,61.106 Nm3 
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Количеството прах за периода е:  

5,61.106 Nm3 . 3,8 mg/Nm3. 10-6= 21,32 kg 

 

Изпускащо устройство №4 - извършено измерване на 31.05.2019г.: 

Определя се дебита за 2020г: 2593,6 (Nm3/h). 1920 (h) = 4,98.106 Nm3 

Количеството прах за периода е: 

4,98.106 Nm3 . 3,44 mg/Nm3. 10-6= 17,13  kg 

 

Изпускащо устройство №5 - извършено измерване на 31.05.2019г.: 

Определя се дебита за 2020г: 7552,3 (Nm3/h). 1920 (h) = 14,5.106 Nm3 

Количеството прах за периода е: 

14,5.106 Nm3 . 19,13 mg/Nm3. 10-6=  277,385 kg 

 

Изпускащо устройство №6 - извършено измерване на 31.05.2019г.: 

Определя се дебита за 2020г: 441,4 (Nm3/h). 1920 (h) = 0,847.106 Nm3 

Количеството прах за периода е: 

0,847.106 Nm3 . 8,02 mg/Nm3. 10-6= 6,79 kg 

 

Серен диоксид: 
Определя се дебита за 2020г: 441,4 (Nm3/h). 1920 (h) = 0,847.106 Nm3 

Количеството серен диоксид за периода е: 

0,847.106 Nm3 . 0 mg/Nm3. 10-6= 0  kg 

 

Азотен диоксид: 

Определя се дебита за 2020г: 441,4 (Nm3/h). 1920(h) = 0,847.106 Nm3 

Количеството азотни оксиди за периода е: 

0,847.106 Nm3 . 65,69 mg/Nm3. 10-6= 55,64  kg 

 

Общото количество прах за 2020 година е  1147,505 kg. 

ФПЧ10 е 60% от общия прах – 688,503 kg. 

 

От проведеният собствен мониторинг, съгласно условие 9.6. - табл. 9.2.2.1 и 

табл. 9.2.2.2, табл. 9.2.2, табл. 9.2.3, табл. 9.6.1.1.1 и табл. 9.6.1.1.2 през 2020г. е 

видно изпълнение на индивидуалните емисионни ограничения за всички 

показатели поставени в КР 133 – Н1/2014г. 

Собствен мониторинг на емисии във въздуха е определен веднъж на две 

години в разрешителното. 

 

Тигелната пещ за топене на алуминий е с топлинна мощност 0,46 MW с гориво 

природен газ и не попада в изискването за докладване за средни горивни 

инсталации – по-големи от 1 MW и по-малки от 50 MW. 
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4.2Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух (Условие 9.2) 

Спазва се инструкцията по Условие 9.1.1.1 от КР 133-Н1/2014г. за 

експлоатация и поддържане на оптималните стойности на всяко 

пречиствателно съоръжение и се извършва ежедневен мониторинг на 

параметъра диференциално налягане, съгласно Условие 9.1.3.1от КР 133-

Н1/2014г.  

Собствен мониторинг на емисии във въздуха е определен веднъж на две 

години в разрешителното и в таблиците по-долу са данните от измерване 

извършено през 2019г.  

Не са установени несъответствия между измерените стойности на параметъра 

и определената норма в Комплексното разрешително и не са предприемани 

коригиращи действия.  

 
№ на ИУ Максимален дебит на 

газовете, съгласно КР,  

Nm3/h 

Измерен максимален дебит 

на газовете 2019г, 

 Nm3/h 

Съответствие 

ИУ №1 78 000 29500,6 Да 

ИУ №2 78 000 18604 Да 

ИУ №3 7 600 2923,3 Да 

ИУ №4 7 600 2593,6 Да 

ИУ №5 27 500 7552,3 Да 

ИУ №6 4 000 441,4 Да 

Извършените измервания на дебита на газовете на всяко изпускащо устройство 

не превишават нормите поставени в КР 133-Н1/2014г. 

 
Пречиства 

телно 

съоръжение 

Пара 

метър 

Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг, 

съгласно 

КР 133-

Н1/2014 

Съответствие 

Непре 

къснат 

монито 

ринг 

Периодичен 

мониторинг 

2019г. 

Изпускащо 

устройство №1 

Прах mg/Nm3 20 

 mg/Nm3 

- 8,12 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Изпускащо 

устройство №2 

Прах mg/Nm3 20 

 mg/Nm3 

- 10,22 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Изпускащо 

устройство №3 

Прах mg/Nm3 20 

 mg/Nm3 

- 3,8 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Изпускащо 

устройство №4 

Прах mg/Nm3 20  

mg/Nm3 

- 3,44 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Изпускащо 

устройство №5 

Прах mg/Nm3 20  

mg/Nm3 

- 19,13 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Изпускащо 

устройство №6 

Прах mg/Nm3 10  

mg/Nm3 

- 8,02 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Серни 

оксиди 

mg/Nm3 400 

mg/Nm3 

- 0 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Азотни 

оксиди 

mg/Nm3 400 

mg/Nm3 

- 65,69 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Общ 

въглерод 

mg/Nm3 50 

mg/Nm3 

- 37,6 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 
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В таблицата са представени резултатите от извършения собствен мониторинг 

на всички определени показатели, от които е видно съответствие с поставените 

норми в Комплексното разрешително. Резултатите от извършения собствен 

мониторинг са представени в Приложение №1 табл.2 на ГДОС. 

Емитираните количества на замърсителите във въздуха за производството на 

единица продукт по Условие 9.6.2.7 от КР 133-Н1/2014г. е количество ФПЧ10 за  

единица продукт – 0,000037 т, като количеството стопен метал за 2020г. е 

18630,75 т, а количеството ФПЧ10 за 2020г. – 0, 6885 т. 

           Източници на неорганизирани емисии могат да бъдат: течове по 

тръбопроводи, фланци, клапи или помпи; нарушено уплътнение на 

оборудването, сито за отработена смес. В дневник се записва регистрацията на 

неорганизирани емисии и предприетите мерки за отстраняването им. Източник 

на интензивно миришещо вещество може да бъде не добре затворена опаковка  

на фенолформалдехидни смоли. Веднъж месечно се извършва проверка за 

целостта на опаковките и резултата се записва в дневник.  

            През 2020г. не е установено наличието на източници на неорганизирани 

емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката, в изпълнение на 

Условие (9.3.2) от КР 133-Н1/2014г. Вземат се превантивни мерки, включващи 

преглед и поддръжка техническата годност на оборудването - потенциален 

източник на неорганизирани емисии, съгласно условие (9.3.4) и 

измиване/омокряне, почистване на площадката, където е установена 

неорганизирана емисия от прах. 

            В резултат на собственият мониторинг на определените показатели и 

оценка на документираните стойности на контролираните параметри с 

определените в разрешителното емисионни норми не са установени 

несъответствия, налагащи предприемането на коригиращи действия (Условие 

9.6.2.5).  

 

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Точка на пробовземане ТЗ№1 ПТ -1 (РШ№59) - последна ревизионна шахта на 

площадката. 

          От извършения собствен мониторинг на емисии в отпадъчни води през 

2020. не са установени превишения на емисионните показатели поставени в  

Комплексно разрешително № 133-Н1/2014г.  

 

 Табл.4.3.1 (Условие 10.3.1) Емисии на вредни и опасни вещества в 

отпадъчните води, определени с КР 133-Н1/2014г.          

 
Показател Максимално допустими концентрации на 

вещества за смесен поток отпадъчни води,  

mg/dm3 

Активна реакция pH 6,5-9  pH единици 

Неразтворени вещества 400  
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В Приложение №1 табл. 3 на ГДОС са представени резултатите от извършения 

собствен мониторинг на емисии в отпадъчни води през 2020г. Съгласно 

Условие 10.5.2. се извършва месечна проверка на канализационната мрежа и 

канализационните шахти и при установяване на възникнали течове се 

определят причините и се предприемат коригиращи действия. През 2020г. не 

са документирани възникнали течове в канализационната мрежа. 

 

Табл.4.3.2 (Условие 10.5.2 КР 133-Н1/2014г.) Брой извършени проверки за 

състоянието на канализационната мрежа през 2020г. 

 
Брой проверки на 

състоянието на 

канализационната 

мрежа 

Установени 

течове в 

канализационната 

мрежа 

Коригиращи 

действия 

Съотвествие 

12 проверки Няма течове - Да 

 

Табл.4.3.3 (Условие 10.3.2.4 ) Непреки годишни емисии в отпадъчни води през 

2020г. 

Количеството зауствани отпадъчни води за 2020г. се определят по Условие 

10.3.2.3, а изчислените замърсители и техните годишни количества по Условие 

10.3.2.4 от КР № 133-Н1/2014г. 

 

Дъждовни води - Qд 

Количеството дъждовни води Qд  е произведение от територията на 

площадката и ефективните валежи за една година, съгласно 

хидрометеорологичната характеристика на района. 

 

Qд =  73 503 m2. 363,7 l/m2 =26733,04 m3/у 

 

          Битово-фекални води - Qбф 

 

Месец Изразходвана 

вода от ТК 1 

Януари  2354 

Февруари  2008 

Март  600 

Април 603 

Желязо 10  

Нефтопродукти 10  

Мед 2 

ХПК 3000 

БПК 1500 
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Май  1029 

Юни  587 

Юли  429 

Август  782 

Септември  631 

Октомври  528 

Ноември  504 

Декември  343 

  

 

               Qбф = Ʃ QТК11÷12= 10398 m3 

 

Годишното количество битово-фекални води се определя от количеството вода 

изразходвана от ТК 1. 

Общото количество зауствани отпадъчни води се получава като се събере 

количеството дъждовна вода и количеството битово-фекална вода за всеки 

месец. 

 

Qзов= Qд + Qбф ,    m3 

 

Qзов =  10398+26733,04 = 37131,04  m3 

 

Количеството на емисиите, като килограма за година се изчислява по 

формулата: 

 

М=Qзов.m.10-3          /Kg,       където: 

- Qзов е количеството отпадъчна вода от битово-фекални и дъждовни води 

от площадката.  

- m е количеството на емисиите. 

Данните за количествата емисии са от Протоколите за собствен мониторинг на 

отпадъчни води. 

 
Количе 

ство 

зауства 

ни 

отпадъч

ни води 

 m3  

Измер 

вания  

Данни от мониторинга 

mg/dm3 

Количество на годишните емисии 

кг/год 

дата Нераз 

творени 

в-ва 

Fe Нефто 

проду

кти  

Мед ХПК БПК Нераз 

творени 

в-ва 

Fe Нефто 

продук

ти  

Мед  ХПК БПК 

37131,04 06.2020 34,5 0,01 0,18 0,03 29 13 1529,8 2,32 4,27 1,1 1548,36 581,1 

09.2020 47,9 0,115 0,05 0,03 54,4 18,3 
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4.4 Управление на отпадъците 

 

         Съгласно Усл.11.1.2 от Комплексно разрешително се извършва всеки 

месец оценка на образуваните количества отпадъци и при установени  

несъответствия с определените норми се предприемат коригиращи действия.  

През 2020г. не са установени несъответствия между изчислените стойности на 

количествата отпадъци и определената норма в Комплексното разрешително и 

не са предприемани коригиращи действия. Образуваните отпадъци на 

площадката са представени в табл.4 на Приложение №1 на ГДОС за 

последните пет години, съгласно „Образеца на годишен доклад за изпълнение 

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

от Министъра на околната среда и водите със заповед №806/31.10.2006г. 

Всички отпадъци, посочени в Условие 11.1.1 от КР 133-Н1/2014г. се събират  

по схема № 12 от заявлението за разделно събиране на отпадъци и в 

съответствие с нормативната уредба по околна среда. 

Веднъж годишно се извършва проверка, която дава възможност да се направи 

оценка за събирането на отпадъците на площадката. Не са установени 

несъответствия през 2020г. 

 

         Транспортирането на отпадъците в дружеството се извършва съгласно 

Условие 11.4. от КР 133-H1/2014г. и се следи за възникнали несъответствия. 

Отпадъци с код 10 09 03, код 03 01 05, код 12 01 13, код 16 11 06 се 

транспортират с транспорт на дружеството до оторизирана фирма за 

обезвреждане. 

Отпадък с код 20 03 01 се депонира на общинско депо, находящо се в  

с. Ракитница гр.Стара Загора. Транспортирането на този отпадък се извършва 

от „Нелсен чистота“ ЕООД. 

За всички видове отпадъци посочени в табл.4 на Приложение №1 са сключени 

договори с оторизирани фирми за транспорт, обезвреждане и рециклиране.   

Предварително третиране /раздробяване/ се извършва на отпадък с  

код 16 11 06 – облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични 

процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 за намаляване  обема на 

отпадъка. 

 

Съгласно условие 11.4.3 от КР 133-Н1/2014г. се извършва периодична оценка 

на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на 

разрешителното, установени несъответствия и предприети коригиращи 

действия. През 2020г. не са установени несъотвествия с условията на КР 133-

Н1/2014г. при транспортиране на отпадъците. 
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Оползотворяване на отпадък с код 10 10 99 - Отпадъци неупоменати другаде 

(леякови системи от алуминиева сплав) се извършва в тигелната пещ на 

участък Машинна формовка. 

Съгласно упоменатите в Условие 11.2.1 отпадъци е разрешено приемане за 

третиране на площадката в следните количества: 

02 01 10 Метални отпадъци – до 765 t/y 

12 01 01 Стърготини,стружки и изрезки от черни метали – до 114 750 t/y 

06 01 17 Черни метали – до 4207,5 t/y 

17 04 05 Желязо и стомана – до 3213 t/y 

17 04 07 Смеси от метали – до 2524,5 t/y 

19 01 02 Черни метали, отделени от дънна пепел – до 1989 t/y 

19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана – до 2142 t/y 

19 10 02 Отпадъци от цветни метали – до 50 t/y 

19 12 02 Черни метали – до 112 608 t/y 

19 12 03 Цветни метали – до 918 t/y 

20 01 40 Метали – до 765 t/y 

с цел извършване на дейности по оползотворяване, обозначени с код R13, R12 

и R4 в Инсталация за производство на чугунени и стоманени отливки. 

През 2020г. не са установени несъответствия по оползотворяването, 

преработването и рециклирането на упоменатите видове отпадъци. 

Отпадъците, определени за обезвреждане от КР 133-Н1/2014г. (Условие 11.6.1) 

се предават на лица, притежаващи разрешение по чл.67 или чл.78 от ЗУО, 

Комплексно разрешително за такава дейност и със сключен договор. 

Предаването на тези отпадъци се извършва с транспорт на съответната фирма.  

През 2020г. не са установени несъответствия при спазване на инструкцията по 

(Условие 11.6.2) за оценка на съответствието при обезвреждане на отпадъците. 

            За отпадъци, които се генерират от производствения процес се 

извършва всеки месец оценка на съотвествието между количествата  

образувани отпадъци и определените норми в КР. Отпадъците, които не се 

генерират пряко от производствения процес се оценят веднъж годишно, чрез 

сравняване на количествата измерени и изчислени отпадъци.                                

През 2020г. не са установени несъответствия при извършените оценки на 

съответствията за наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци. 

              Съгласно условие 11.1.2 от КР 133-Н1/2014г. се извършва периодична 

оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на 

отпадъци с определените такива в КР. Не са установени несъответствия и не са 

предприемани коригиращи действия през 2020г. 

Дейност по оползотворяване, обозначена с код R12 е разрешена на следните 

отпадъци с код: 

- 10 10 99 – отпадъци неупоменати другаде; 

- 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 

- 12 01 02 – прах и частици от черни метали, 
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образувани по време на експлоатацията на инсталациите по Условие №2 и 

отпадъците от Условие 11.2.1 от КР 133-Н1/2014г. 

Дейност по оползотворяване, обозначена с код R4 в Инсталация за 

производство на чугунени и стоманени отливки е разрешена на следните 

отпадъци с код: 

- 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 

- 12 01 02 – прах и частици от черни метали, 

образувани по време на експлоатацията на инсталациите по Условие №2 и 

отпадъците от Условие 11.2.1 от КР 133-Н1/2014г. 

Дейност по оползотворяване, обозначена с код R4 в Инсталация за 

производство на алуминиеви модели и отливки на следният отпадък с код и 

наименование: 

- 10 10 99 – отпадъци неупоменати другаде, 

образувани по време на експлоатацията на инсталациите по Условие 2. 

Дейност по оползотворяване, обозначена с код R4 в Инсталация за 

рециклиране на отработена леярска формовъчна и сърцева смес на следните 

отпадъци с код и наименование: 

- 10 09 05* - неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и 

пресформи, съдържащи опасни вещества; 

- 10 09 06 - неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05; 

- 10 09 07* - използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, 

съдържащи опасни вещества; 

- 10 09 08 - използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, 

различни от упоменатите в 10 09 07; 

- 12 01 02 – прах и частици от черни метали, 

образувани по време на експлоатацията на инсталациите по Условие 2. 

 

4.5Шум 

 

          Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да 

предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности: 

     По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво – 70 dB(A); 

- вечерно ниво – 70 dB(A); 

- нощно ниво – 70 dB(A); 

   В мястото на въздействие /най-близката жилищна зона/: 

- дневно ниво – 55 dB(A); 

- вечерно ниво – 50 dB(A); 

- нощно ниво – 45 dB(A); 

         Измервания на показател шум е извършено през 2019г. и от оценката на 

получените резултати е видно, че е спазено допустимото звуково налягане, 
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представено в табл.6 на Приложение №1. Собствен мониторинг на показател 

шум се извършва веднъж на две години. 

       

 Не са регистрирани жалби от живущите около площадката, съгласно Условие 

12.3.3 от КР през 2020г.  

 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

        През юни и септември 2020г. е направен анализ на подземни води и не са 

установени несъответствия при извършената оценка на съответствията за 

наблюдаваните показатели (Условие 13.3.2 от КР 133-Н1/2014г.),  представени 

в табл.7 на Приложение №1 в ГДОС. Не е регистрирано замърсяване на 

повърхностни и/или подземни води. При аварийна ситуация и/или залпово 

замърсяване на повърхностен воден обект или подземни води ще се прилага 

утвърдения в дружеството План при залпови изпускания на замърсяващи 

вещества, вследствие на аварийни ситуации. През 2020г. не са регистрирани 

аварийни ситуации със залпови изпускания на замърсяващи вещества. 

        Собствен мониторинг на почви се извършва веднъж на три години, 

съгласно (Условие 13.2.1) Комплексно разрешително №133-Н1/2014г.  

Резултатите от проведения мониторинг през 2019г. е представен в табл.8 на 

Приложение №1 от ГДОС. Няма превишение на наблюдаваните показатели в 

почвата, сравнени с базовото състояние. 

 

5.ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРAМА 

за привеждане в съответствие с условията на КР 

 

       През 2020 г. са изпълнени посочените по-долу дейности за постигане 

изискванията на Комплексното разрешително: 

- Поддръжка на пречиствателните съоръжения; 

- Поддръжка на индукционните пещи; 

- Депониране на отпадъци; 

- Предаване за обезвреждане на опасни отпадъци. 

        За поддържане на пречиствателните съоръжения и за изпълнение на 

индивидуалните емисионни ограничения за показател прах и разрешените 

дебити за вентилационните тръби се извършва редовен оглед, профилактика, 

ремонт, подмяна на ръкавни филтри на изпускащите устройства и др.дейности, 

които осигуряват ефективно функциониране на съоръженията. 

Количествата на използваните вода, енергия, суровини, спомагателни 

материали и горива в производствения процес, както и образуваните отпадъци 

изпълняват поставените изисквания в Комплексното разрешително.  
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6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

 

             По утвърдена Програма за ремонт на технологичното оборудване всяка 

година през месеците август и декември се прекратява производствената 

дейност и се извършват ремонтни и профилактични дейности на съоръженията 

на площадката, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и конкретно 

процедура П 713-00 „Управление на инфраструктурата”. 

             Дейностите по ремонт и поддръжка включват планови и 

възстановителни ремонти, профилактика, проверки, настройки, а също така и  

дейности по събиране и обработка на информация за състоянието на 

съоръженията. Целта е осигуряване на надеждно, безопасно и ефективно  

функциониране на машинно - технологичния парк, включващ съоръжения, 

агрегати и инсталации.  

За временното прекратяване на производствената дейност е уведомена  

РИОСВ – Стара Загора, съгласно Условие 16.4 от КР и е предоставен План за 

временно прекратяване дейността на площадката за посочените по-горе 

месеци.  

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

 

           През 2020г. не са възникнали аварии, които да доведат до въздействие 

върху здравето на населението и околната среда /Приложение №1 табл.9/. 

           Не са регистрирани оплаквания или възражения, свързани с дейността на           

инсталацията през 2020г. /Приложение №1 табл.10/. 
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Декларация 

 

             Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително № 133-Н1/2014г. на „Прогрес” АД. 

       

               Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис:__________________________    

 

 Дата:_________________ 

 

 

                      

Име на подписващия: инж.Славин Янакиев 

Длъжност: Изпълнителен директор 
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                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
 

№ CAS 

номер 

Замърсител Емисионни прагове (колона 1) Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

Във 

въздух 

Във води В почва 

   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

8 # - Азотни оксиди 

(NO2) 

- 

(55,64)  

М  

- - - - 

11 # - Серни оксиди  

(SO2) 

- 

(0)   

М 

- - - - 

20 # 7440-50-8 Мед и съединенията 

му (като Cu) 

- - 
(1,1)   

М 

- - - 

76 # - Общ органичен 

въглерод (ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

- - 

(516,12)   

М 

- - - 

86 # - Фини прахови 

частици<10µm 

(РМ 10)  

- 

(688,503) 

М 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Пречиства 

телно 

съоръжение 

Пара 

метър 

Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответ 

ствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

2019г. 

Изпускащо 

устройство 

№1 

Прах mg/Nm3 20 

 mg/Nm3 

- 8,12 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответст

ва 

Изпускащо 

устройство 

№2 

Прах mg/Nm3 20 

 mg/Nm3 

- 10,22 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответст

ва 

Изпускащо 

устройство 

№3 

Прах mg/Nm3 20 

 mg/Nm3 

- 3,8 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответст

ва 

Изпускащо 

устройство 

№4 

Прах mg/Nm3 20  

mg/Nm3 

- 3,44 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответст

ва 

Изпускащо 

устройство 

№5 

Прах mg/Nm3 20  

mg/Nm3 

- 19,13 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответст

ва 

Изпускащо 

устройство 

№6 

Прах mg/Nm3 10  

mg/Nm3 

- 8,02 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответст

ва 

Серни 

оксиди 

mg/Nm3 400 

mg/Nm3 

- 0 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответст

ва 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални и дъждовни) в 

канализацията 

 
Параметър Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на 

отпадъчните 

води през 

2020г. 

m3/ден 509 101,73  

Веднъж 

годишно 

Съответства 

m3/час 21,2 4,24 Съответства 

m3/год 128 884 37131,04 Съответства 

 
Извършено изпитване на 15.06.2020г. 

Параметър Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Активна 

реакция pH 

pH единици 6,5-9 7,66 ± 0,06  

 

Веднъж на 

шест месеца 

Съответства 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 400  34,5 ± 1,8 Съответства 

Желязо mg/dm3 10 < 0,01 Съответства 

Нефтопродукти mg/dm3 10 0,18 ± 0,02 Съответства 

Мед  mg/dm3 2 < 0,03 Съответства 

ХПК mg/dm3 3000 29 ± 2 Съответства 

БПК mg/dm3 1500 13,0 ± 1,1 Съответства 

 
Извършено изпитване на 14.09.2020г. 

Параметър Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Активна 

реакция pH 

pH единици 6,5-9 7,61 ± 0,06  

 

Веднъж на 

шест месеца 

Съответства 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 400  47,9 ± 2,5 

 

Съответства 

Желязо mg/dm3 10 0,115 ± 0,008 Съответства 

Нефтопродукти mg/dm3 10 < 0,05 Съответства 

Мед  mg/dm3 2 < 0,03 Съответства 

ХПК mg/dm3 3000 54,4 ± 4,1 Съответства 

БПК mg/dm3 1500 18,3 ± 1,6 Съответства 

 

Азотни 

оксиди 

mg/Nm3 400 

mg/Nm3 

- 65,69 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответст

ва 

Общ 

въглерод 

mg/Nm3 50 

mg/Nm3 

- 37,6 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответст

ва 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци на площадката през 2016г., 2017г., 2018, 2019 и 2020г. 

 
Отпадък Код Годишно количество Годишна норма за ефективност 

[t/единица продукт] 

Временно 

съхранение 

на 

площадкат

а /№ на 

площадкат

а 

Транспорти 

ране 

собствен 

транспорт/ 

външна 

фирма 

Съответ 

ствие 

Количества 

определени 

с КР133-

Н1/2014 

t/у 

Реално 

измере 

но 

t/у 

2016г 

Реално 

измере

но 

t/у 

2017г 

Реално 

измере 

но 

t/у 

2018г 

Реално 

измере 

но 

t/у 

2019г 

Реално 

измере 

но 

t/у 

2020г 

Количества 

определени  

с КР133-

Н1/2014 

t/у 

Реално 

измере 

но 

t/у 

2016г 

Реално 

измере 

но 

t/у 

2017г 

Реално 

измере 

но 

t/у 

2018г 

Реално 

измере 

но 

t/у 

2019г 

Реално 

измере 

но 

t/у 

2020г 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Трици,талаш,изрезки,парче 

та,дървен материал, 

талашитени плоскости и 

фурнири, различни от 

упоменатите в 03 01 04 

03 01 05 145,35 0,330 0,5 0,85 0,5 0,3 - - - - - - 0 т 

  

Собствен  

транспорт 

Съответ 

ства 

Неизползвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от 

упоменатите в 10 09 05 

(Инсталация за 

рециклиране на отработена 

леярска и формовъчна 

смес) 

10 09 06 25 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 т - Съответ 

ства 

Използвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от 

упоменатите в 10 09 

07(Инсталация за 

рециклиране на отработена 

леярска и формовъчна 

смес) 

10 09 08 1810 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 т Собствен  

транспорт 

Съответ 

ства 

Шлака от пещи (от тигелна 

пещ) 

10 10 03 12,2 1,140 6,9 6,56 0 4.62 - - - - - - 0 т - Съответ 

ства 

Отпадъци неупоменати 

другаде (от тигелна пещ) 

10 10 99 60 21,277 98,37 1,072 4,414 20,9 - - - - - - 3,378 т - Съответ 

ства 

Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

12 01 01 336,6 0 336,02 299,42 42,46 136,56 - - - - - - 0 т Собствен  

транспорт 

Съответ 

ства 

Прах и частици от черни 

метали  

12 01 02 183 600 69,1 4569,25 9469,524 3180,97 3003,99 - - - - - - 0 т Собствен  

транспорт 

Съответ 

ства 

Прах и частици от черни 

метали (Инсталация за 

рециклиране на отработена 

леярска и формовъчна 

12 01 02 2520 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 т - Съответ 

ства 
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смес) 

Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

12 01 03 55,08 1,360 0,66 34.544 17,45 5,24 - - - - - - 12.54 т Метал Инвест 

ЕООД,  

Гр.Ст. Загора 

Съответ 

ства 

Отпадъци от заваряване 12 01 13 12,36 0,330 0,27 0,44 0,5 0,5 - - - - - - 0 т Собствен  

транспорт 

Съответ 

ства 

Хартиени и картонени 

опаковки 

15 01 01 21,42 0 5,32 0 0 0 - - - - - - 0 т - Съответ 

ства 

Метални опаковки 15 01 04 64,26 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 т - Съответ 

ства 

Смесени опаковки 

 

15 01 06 30,906 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 т - Съответ 

ства 

Облицовъчни и огнеупорни 

материали от 

неметалургични процеси, 

различни от упоменатите в 

16 11 05 

16 11 06 4978,926 23,4 133,21 284,17 150,23 130,56 - - - - - - 0 т Собствен  

транспорт 

Съответ 

ства 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка  

Неизползвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, съдържащи 

опасни вещества ( от 

Инсталация за рециклиране 

на отработена леярска и 

формовъчна смес) 

10 09 05* 2692,8 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 т - Съответ 

ства 

Използвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, съдържащи 

опасни вещества ( от 

Инсталация за рециклиране 

на отработена леярска 

иформовъчна смес) 

10 09 07* 20 303,1 0 0 1,29 0 0 - - - - - - 0 т - Съответ 

ства 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 

13 01 10* 108,171 1,692 0,636 0,744 0 0 - - - - - - 0 т - Съответ 

ства 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 

основа 

13 02 05* 35,19 0 0 0 0,496 0,248 - - - - - - 0 т „Промишлени 

системи” 

ООД 

гр.Пазарджик 

Съответ 

ства 

Нехлорирани изолационни 

и топлопредаващи масла на 

минерална основа 

13 03 07* 24,48 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 т - Съответ 

ства 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

15 01 10* 73,44 1,220 1,42 6,514 5,212 4,8 - - - - - - 0 т „Промишлени 

системи” 

ООД 

Съответ 

ства 
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опасни вещества /варели от 

смоли/ 

гр.Пазарджик 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 1,6 0,140 0,077 0,188 0,09 0,075 - - - - - - 0 т „Промишлени 

системи” 

ООД 

гр.Пазарджик 

Съответ 

ства 

Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Смеси от бетон, 

тухли,керемиди, 

плочки,фаянсови и 

керамични изделия, 

различни от упоменатите в 

17 01 06 

17 01 07 114,75 64,340 0 0 73,78 13,62 - - - - - - 0 т Собствен  

транспорт 

Съответ 

ства 

Битови отпадъци, образувани от цялата площадка 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 535,5 22,9 127,39 159,42 12,8 8,86 - - - - - - 0 т Нелсен 

чистота 

ЕООД 

Ст.Загора 

Съответ 

ства 

Производствени отпадъци, образувани от  Инсталация за производство на чугунени и стоманени отливки 

Шлака от пещи 10 09 03 3060 213,85 42,4 361,99 208,898 362.332 0,02 0,0113 0,0020 0,016 0,011 0.0194 0 т Собствен  

транспорт 

Съответ 

ства 

Неизползвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от 

упоменатите в 10 09 05  

10 09 06 50 0 0 0 0 0 0,082 0 0 0 0 0 0 т Собствен  

транспорт 

Съответ 

ства 

Използвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от 

упоменатите в 10 09 07 

10 09 08 3620 24,8 77,48 233,8 142,06 128,05 5,96 0,0013 0,0037 0.011 0,007 0,007 0 т Собствен  

транспорт 

Съответ 

ства 

Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на чугунени и стоманени отливки 

Неизползвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, съдържащи 

опасни вещества 

10 09 05* 5385,6 0 0 0 0 0 0,0352 0 0 0 0 0 0 т - Съответ 

ства 

Използвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, съдържащи 

опасни вещества 

10 09 07* 40 606,2 2,42 1,29 0 0 0 0,265 0,000128 0,00006 0 0 0 0 т - Съответ 

ства 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци през 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020г. 
Отпадък Код Оползотво 

ряване и 

обезвреждане 

на отпадъци,  

т 

2016г 

Оползотво 

ряване и 

обезвреждане 

на отпадъци,  

т 

2017г 

Оползотво 

ряване и 

обезвреждане 

на отпадъци,  

т 

2018г 

Оползотво 

ряване и 

обезвреждан

е на 

отпадъци, т 

2019г 

Оползотво 

ряване и 

обезвреждане на 

отпадъци,  

т 

2020г 

Обезвреж

дане на 

площадка

та 

Име на външна 

фирма, извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответ 

ствие 

Метални отпадъци 02 01 10 0 0 0 0 0 - - - 

Стърготини,стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 3688,726 1901,217 2536.875 1067,88 1027.657 - - Да  

Черни метали 16 01 17 0 1346,421 1224 2126,592 322.988 - - Да 

Желязо и стомана 17 04 05 0 438,08 0 0 16.573 - - Да 

Смеси от метали 17 04 07 0 0 0 0 0 - - - 

Черни метали, отделени от 

дънна пепел 

19 01 02 0 0 0 0 0 - - - 

Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 0 0 0 0 124.175 - - - 

Отпадъци от цветни метали 19 10 02 0 0 0 0 0 - -  

Черни метали 19 12 02 0 44,71 0 231,762 1501.53 - - Да  

Цветни метали 19 12 03 10,652 14,281 41.814 35,7985 30.853 - - Да  

Метали 20 01 40 0 0 0 0 0 - - - 

Неизползвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от 

упоменатите в 10 09 05  

10 09 06 0 0 0 0 0 - - Да  

Използвани отпадъчни леярски 

сърца, матрици и пресформи, 

различни от упоменатите в 10 

09 07 

10 09 08 24,8 0 219.19 156,57 0 - Феролекс Ресайкъл 

ЕООД Ст.Загора 

Да  

Неизползвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, съдържащи опасни 

вещества 

10 09 05* - 0 0 0 0 - - Да  

Използвани отпадъчни леярски 

сърца, матрици и пресформи, 

съдържащи опасни вещества 

10 09 07* 2,420 1,29 0 0 0 - - Да  

Прах и частици от черни метали  12 01 02 82,7 0 9469.524 3180,97 3003,99 - Феролекс Ресайкъл 

ЕООД Ст.Загора 

Да  
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Метал Инвест 

ЕООД 

Гр.Стара Загора 

Отпадъци неупоменати другаде 

(от тигелна пещ) 

10 10 99 18,915 83,621 3.700 12,691 17,154 - - Да  

Облицовъчни и огнеупорни 

материали от неметалургични 

процеси,различни от 

упоменатите в 16 11 05 

16 11 06 - - 277.87 156,53 130,56 - Феролекс Ресайкъл 

ЕООД Ст.Загора 

Да  

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 - - - 73,78 13,62 - - Да  

Трици,талаш,изрезки,парчета, 

дървен материал, талашитени 

плоскости и фурнири, различни 

от упоменатите в 03 01 04 

03 01 05 - - 1.66 0,6 0,3 - Феролекс Ресайкъл 

ЕООД Ст.Загора 

Да  

Смесени битови отпадъци 20 03 01 - - 159.42 12,8 8,86 - Общинско депо 

с.Ракитница 

Стара Загора 

Да 

Опаковки, съдържащи остатъци 

от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

/варели от смоли/ 

15 01 10* - - 6,86 5,76 4,8 - „Промишлени 

системи“ ООД 

гр.Пазарджик 

Да 

 

В ЕРИПЗ са регистрирани следните отпадъци:  

- код 12 01 02 с количество 3003,99 т, съгласно посочен праг 2000 т. 

- код 15 01 10* с количество 4,8 т, съгласно посочен праг 2 т.  

Образуваният отпадък с код 15 01 10* за 2020г. е 4,8 т. Отпадъкът от предходната година е 0 т. Предаден през 2020г. отпадък за обезвреждане 

4,8 т.
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Таблица 6. Шумови емисии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Място на изверване Ниво на 

звуково 

налягане в 

dB(A) 

Време на 

замерване 

(деня/нощта) 

 

Измерено 

звуково 

налягане в 

dB(A) 

2019г. 

Съответствие 

Точка на измерване №1 70  0950-1025 h   66,0 съответства 

Точка на измерване №2 70  0950-1025 h   67,9 съответства 

Точка на измерване №3 70  0950-1025 h   69,1 съответства 

Точка на измерване №4 70  0950-1025 h   69,5 съответства 

Точка на измерване №5 70  0950-1025 h   68,6 съответства 

Точка на измерване №6 70  0950-1025 h   64,1 съответства 

Точка на измерване №7 70  0950-1025 h   61,0 съответства 

Точка на измерване №8 70  0950-1025 h   59,1 съответства 

Точка на измерване №9 70  0950-1025 h   62,5 съответства 

Точка на измерване №10 70  0950-1025 h   64,8 съответства 

Точка на измерване №1 70  2200-2240 h   56,8 съответства 

Точка на измерване №2 70  2200-2240 h   61,7 съответства 

Точка на измерване №3 70  2200-2240 h   66,6 съответства 

Точка на измерване №4 70  2200-2240 h   68,9 съответства 

Точка на измерване №5 70  2200-2240 h   68,0 съответства 

Точка на измерване №6 70  2200-2240 h   63,2 съответства 

Точка на измерване №7 70  2200-2240 h   58,8 съответства 

Точка на измерване №8 70  2200-2240 h   54,7 съответства 

Точка на измерване №9 70  2200-2240 h   51,9 съответства 

Точка на измерване №10 70  2200-2240 h   52,7 съответства 

Точка на измерване №1 70  2305-2350 h   49,8 съответства 

Точка на измерване №2 70  2305-2350 h   54,3 съответства 

Точка на измерване №3 70  2305-2350 h   59,2 съответства 

Точка на измерване №4 70  2305-2350 h   64,1 съответства 

Точка на измерване №5 70  2305-2350 h   64,5 съответства 

Точка на измерване №6 70  2305-2350 h   59,7 съответства 

Точка на измерване №7 70  2305-2350 h   54,8 съответства 

Точка на измерване №8 70  2305-2350 h   50,4 съответства 

Точка на измерване №9 70  2305-2350 h   45,5 съответства 

Точка на измерване №10 70  2305-2350 h   46,4 съответства 

Ниво на обща звукова 

мощност дневно 

- 0950-1025 h   112,6 - 

Ниво на обща звукова 

мощност вечерно 

- 2200-2240 h   110,0 - 

Ниво на обща звукова 

мощност нощно 

- 2305-2350 h   105,2 - 

Точка на въздействие 

дневно 

55 0950-1025 h   50,6 съответства 

Точка на въздействие 

вечерно 

50 2200-2240 h   48,0 съответства 

Точка на въздействие 

нощно 

45 2305-2350 h   43,2 съответства 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

 
Показател Точка на 

пробовзема

не 

Норма, 

съгласно КР 

133-Н1/2014г. 

Резултати от 

мониторинг 

15.06.2020г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответ 

ствие 

Активна реакция  

 

 

 

 

 

ТК №1 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,18 ± 0,06 Веднъж на шест месеца Да 

Електропроводимост  2000 µS cm-1 957 ± 31 Веднъж на шест месеца Да 

Обща твърдост 12 mg-eqv/l 7,92 Веднъж годишно Да  

Перманганатна 

окисляемост 

5 mgO2/l 2,06 ± 0,11 Веднъж годишно Да  

Амониев йон 0,5 mg/l ˂ 0,05 Веднъж на шест месеца Да 

Нитрати 50 mg/l 34,3 ± 2,6 Веднъж на шест месеца Да 

Нитрити 0,5 mg/l ˂ 0,006 Веднъж на шест месеца Да 

Нефтопродукти 50 µg/l ˂ 50 Веднъж на шест месеца Да 

Желязо 200 µg/l < 10 Веднъж на шест месеца Да 

Мед  0,2 µg/l ˂ 0,03 Веднъж на шест месеца Да  

Алуминий 200 µg/l 10 Веднъж на шест месеца Да  

      

Активна реакция  

 

 

 

ТК № 2 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,35 ± 0,06 Веднъж на шест месеца Да 

Електропроводимост  2000 µS cm-1 948 ± 31 Веднъж на шест месеца Да 

Обща твърдост 12 mg-eqv/l 8,16 Веднъж годишно Да  

Перманганатна 

окисляемост 

5 mgO2/l 1,98 ± 0,11 Веднъж годишно Да  

Амониев йон 0,5 mg/l ˂ 0,05 Веднъж на шест месеца Да 

Нитрати 50 mg/l 28,2 ± 2,1 Веднъж на шест месеца Да 

Нитрити 0,5 mg/l ˂ 0,006 Веднъж на шест месеца Да 

Нефтопродукти 50 µg/l ˂ 50 Веднъж на шест месеца Да 

Желязо 200 µg/l < 10 Веднъж на шест месеца Да 

Мед  0,2 µg/l ˂ 0,03 Веднъж на шест месеца Да  

Алуминий 200 µg/l 18 Веднъж на шест месеца Да  

 

 
Показател Точка на 

пробовзема

не 

Норма, 

съгласно КР 

133-Н1/2014г. 

Резултати от 

мониторинг 

14.09.2020г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответ 

ствие 

Активна реакция  

 

 

 

 

ТК № 1 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,24 ± 0,06 Веднъж на шест месеца Да 

Електропроводимост  2000 µS cm-1 973 ± 32 Веднъж на шест месеца Да 

Обща твърдост 12 mg-eqv/l 8,30 Веднъж годишно Да  

Перманганатна 

окисляемост 

5 mgO2/l 4,04 ± 0,22 Веднъж годишно Да  

Амониев йон 0,5 mg/l 0,060 ± 0,004 Веднъж на шест месеца Да 

Нитрати 50 mg/l 24,35 ± 1,89 Веднъж на шест месеца Да 

Нитрити 0,5 mg/l ˂ 0,006 Веднъж на шест месеца Да 

Нефтопродукти 50 µg/l ˂ 50 Веднъж на шест месеца Да 

Желязо 200 µg/l 19 Веднъж на шест месеца Да 

Мед  0,2 µg/l ˂ 0,03 Веднъж на шест месеца Да  

Алуминий 200 µg/l 42 Веднъж на шест месеца Да  

      

Активна реакция  

 

 

 

 

ТК №2 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,31 ± 0,06 Веднъж на шест месеца Да 

Електропроводимост  2000 µS cm-1 956 ± 32 Веднъж на шест месеца Да 

Обща твърдост 12 mg-eqv/l 7,60 Веднъж годишно Да  

Перманганатна 

окисляемост 

5 mgO2/l 3,14 ± 0,17 Веднъж годишно Да  

Амониев йон 0,5 mg/l ˂ 0,05 Веднъж на шест месеца Да 

Нитрати 50 mg/l 32,25 ± 2,51 Веднъж на шест месеца Да 

Нитрити 0,5 mg/l ˂ 0,006 Веднъж на шест месеца Да 
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Нефтопродукти 50 µg/l ˂ 50 Веднъж на шест месеца Да 

Желязо 200 µg/l 11 Веднъж на шест месеца Да 

Мед  0,2 µg/l ˂ 0,03 Веднъж на шест месеца Да  

Алуминий 200 µg/l 26 Веднъж на шест месеца Да  

 

Таблица 8. Опазване на почви 

 
Показател  Концентрация в 

почвите 

(базово състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

2019г. 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

Активна реакция 

/рН/ 

8,74±0,02 

 рН единици 

Пункт 1 

Проба 1-1 

7,30±0,21 

 рН единици 

Веднъж на 3 

години 

Да 

Активна реакция 

/рН/ 

8,74±0,02 

 рН единици 

Пункт 1 

Проба 1-2 

7,88±0,21 

 рН единици 

Веднъж на 3 

години 

Да 

Нефтопродукти 370±27 mg.kg-1 Пункт 1 

Проба 1-1 

˂ 30 

mg.kg-1 

Веднъж на 3 

години 

Да 

Нефтопродукти 370±27 mg.kg-1 Пункт 1 

Проба 1-2 

85,06 ± 5,93 

mg.kg-1 

Веднъж на 3 

години 

Да 

Желязо 36 542 mg.kg-1 Пункт 1 

Проба 1-1 

20320±813 Веднъж на 3 

години 

Да 

Желязо 36 542 mg.kg-1 Пункт 1 

Проба 1-2 

10876±435 Веднъж на 3 

години 

Да 

Активна реакция 

/рН/ 

8,58±0,02 

 рН единици 

Пункт 2 

Проба 2-1 

7,30±0,21 

 рН единици 

Веднъж на 3 

години 

Да 

Активна реакция 

/рН/ 

8,58±0,02 

 рН единици 

Пункт 2 

Проба 2-2 

7,82±0,21 

 рН единици 

Веднъж на 3 

години 

Да 

Нефтопродукти 75±5 mg.kg-1 Пункт 2 

Проба 2-1 

˂ 30 

mg.kg-1 

Веднъж на 3 

години 

Да 

Нефтопродукти 75±5 mg.kg-1 Пункт 2 

Проба 2-2 

66,91±4,91 

mg.kg-1 

Веднъж на 3 

години 

Да 

Желязо 20 697 mg.kg-1 Пункт 2 

Проба 2-1 

20607±824 Веднъж на 3 

години 

Да 

Желязо 

 

20 697 mg.kg-1 Пункт 2 

Проба 2-2 

11257±450 Веднъж на 3 

години 

Да 

 

 

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 

 
Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 
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                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Табл. 3.3.3.1(Условие 8.3.1.1) Консумация на суровини през 2016г., 2017г., 2018г., 2019 и 2020г. и оценка на 

съответствието за количествата изразходвани суровини в Инсталация за производство на чугунени и стоманени 

отливки 

 

 Табл.3.3.3.2 Консумация на спомагателни материали през 2016г., 2017г., 2018г., 2019 и 2020г.и оценка на 

съответствието за количествата изразходвани в Инсталация за производство на чугунени и стоманени отливки 

Суровини Годишна 

норма за 

ефективнос

т, съгласно 

КР 

 

t/единица 

продукт 

Употребено 

годишно 

количество 

2016г. 

 

т 

Употребено 

годишно 

количество 

2017г. 

 

т 

Употребено 

годишно 

количество 

2018г. 

 

т 

Употребено 

годишно 

количество 

2019г. 

 

т 

Употребено 

годишно 

количество 

2020г. 

 

т 

Изчислена 

стойност на 

Годишна 

норма за 

ефективност 

2016г 

т/ единица 

продукт 

Изчислена 

стойност на 

Годишна 

норма за 

ефективност 

2017г. 

т/ единица 

продукт 

Изчислена 

стойност на 

Годишна 

норма за 

ефективност 

2018г. 

т/ единица 

продукт 

Изчислена 

стойност на 

Годишна 

норма за 

ефективност 

2019г. 

т/ единица 

продукт 

Изчислена   

стойност на 

Годишна 

норма за 

ефективност 

2020г. 

т/ единица 

продукт 

Съответ

ствие  

Да/Не 

Леярски чугун 0,495 7215,292 7993.006 8485.725 7452.562 7659.419 0.383 0.377 0.394 0.387 0.411 Да 

Навъглеродител  0,014 96,360 110.700 99.010 90.015 76.500 0.0051 0.0052 0.005 0.005 0.004 Да 

Фероманган 78% 0,035 66,836 59.500 68.165 60.722 65.800 0.0035 0.0028 0.003 0.003 0.004 Да 

Феросилиций 75% 0,01 89,600 87.986 121.128 106.194 110.700 0.0048 0.0041 0.006 0.006 0.006 Да 

Модификатор  0,031 208,600 272.865 255.616 218.172 213.997 0.011 0.013 0.012 0.011 0.011 Да 

Спомагателни 

материали 

Годишна норма за 

ефективност, 

съгласно КР 

 

t/единица продукт 

Употребено 

годишно 

количество 

2016г. 

 

т 

Употребено 

годишно 

количество 

2017г. 

 

т 

Употребено 

годишно 

количество 

2018г. 

 

т 

Употребено 

годишно 

количество 

2019г. 

 

т 

Употребено 

годишно 

количество 

2020г. 

 

т 

Изчислена 

стойност на 

Годишна 

норма за 

ефективност 

2016г 

т/ единица 

продукт 

Изчислена 

стойност на 

Годишна 

норма за 

ефективност 

2017г. 

т/ единица 

продукт 

Изчислена 

стойност на 

Годишна 

норма за 

ефективност 

2018г. 

т/ единица 

продукт 

Изчислена 

стойност на 

Годишна 

норма за 

ефективност 

2019г. 

т/ единица 

продукт 

Изчислена 

стойност на 

Годишна 

норма за 

ефективност 

2020г. 

т/ единица 

продукт 

Съответствие  

 

Смола 0,006 14,5 23.080 30.130 35.880 30.130 0,00077 0.00109 0.001 0.002 0.002 Да 

Епоксидна 

смола 

0,00007 0,252 0.540 0.414 0.396 0.421 0.000013 0.000025 0.000019 0.000021 0.000023 Да 
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