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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият Годишен доклад по околна среда ( ГДОС ) е изготвен в 
изпълнение на чл.125, ал.1, т. 6 от ЗООС и в изпълнение на Условие 5.10.2 
от Комплексно разрешително ( КР ) № 494-НО / 2014 г. за експлоатация на 
инсталацията и съоръженията на Цеха за производство на цинк от цинкова 
пепел ( код 11 05 02 ) с оператор ”Денирвел” ЕООД, гр. София намиращ се 
в гр. Монтана, ул. ”Индустриална” № 52 и в изпълнение на предписание на 
РИОСВ – Монтана, дадено с Констативен протокол КР – 7 от 08.05.2015 г.   

Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които 
е предоставено гореспоменатото комплексно разрешително за периода от 
20.06.2014 год. до 31.12.2014 год. 
 

На 30.10.2014 год. е извършена проверка от РИОСВ Монтана по чл. 
155, ал.1 от ЗООС за изпълненията на условията от комплексното разре-
шително, и е съставен Констативен протокол  №  КПКД – 48 / 30.10.2014 г. 

 

УВОД 

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

Цех за производство на цинк от цинкова пепел. 

2. Адрес по местоположение на инсталацията. 

Област Монтана; община Монтана; гр. Монтана, ул. „Индустриална”  

№ 52 

3. Регистрационен номер на КР: 

 №  494 – НО / 2014 г. 

4.  Дата на подписване на КР: 

02.06.2014 г. 

 



18.06.15;  15:40;  ”Денирвел”  ЕООД ;                          Годишен доклад по околна среда                                                         Page 3  
 

 

5.  Дата на влизане в сила на КР: 

      16.06.2014 г. 

6. Оператор на инсталацията: 

”Денирвел”  ЕООД, гр. София.  

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

гр. София  1680 

бул. ”България”  №  102;   етаж 2;  ап. 22. 

GSM. 0888 / 400 333 

         e-mail: kamen@logservices-group.com  

8. Лице за контакт: 

 инж. Венелин Васев 

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

Област Монтана;   община Монтана;    гр. Монтана,  ул. „Камен 
Цанов” № 43;  етаж II – ри;  ап. 4. 

GSM. 0882 / 26 56 20 

e-mail: denirvel@abv.bg 

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани 
от инсталацията: 

Стоманен барабан напълнен с около 350 kg цинкова пепел ( код 11 05 
02 ) и с плътно затворен капак се поставя в топилна пещ. След двучасов то-
пилен процес при две различни температури в зависимост от физическите 
характеристики на цинковата пепел се извършва източване на стопения 
цинк в метални кокили. За протичане на процеса са необходими ел.енергия 
за въртеливо движение на барабана в топилната пещ и природен газ за 
нагряване на барабана за стопяване на цинка ( т.т. 419 °С ). 
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11. Производствен капацитет на инсталацията: 

Условие 4.1 от КР : 

Производственият капацитет на инсталацията за периода 20.06.2014 г. 
– 31.12.2014 г. е бил 1.13 t / 24 h готов продукт – цинк. Разрешения 
производствен капацитет съгласно КР – Условие 2., Таблица 4.1. е 1.14 t / 
24 h готов продукт. 

12. Организационна структура на фирмата отнасяща се до 
управление на околната среда: 

Отговорни за дейностите по опазване на околна среда на територията 
на производствената площадка са инж. Венелин Васев и екологът – Стефан 
Димитров. 

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 

Регионална инспекция по околна среда и води – Монтана, ул. ”Юлиус 
Ирасек” № 4. 

14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 
инсталацията: 

Басейнова дирекция дунавски район – Плевен, ул. Чаталджа № 60. 

 

Система за управление на ОС 

 

1. Структура и отговорности. 

Условие 5: 

Операторът прилага системно управление на околната среда чрез из-
пълнение на заложените условия в Комплексното разрешително. 
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Условие 5.1: 

Управителят на дружеството е утвърдил списък на персонала извър-
шващ дейности по КР, на лицата, отговорни за изпълнение на условията в 
разрешителното.   

Приложение № 1 към ГДОС. 

Този списък подлежи на актуализация при всяка промяна в длъжност-
та на посочените в него лица или промяна на трудовоправното им отноше-
ние с дружеството, или промяна по отношение на отговорностите. 

2. Обучение. 

Условие 5.2: 

В дружеството е утвърдена и се прилага Работна инструкция  КР – РИ 
03 : 2014 ”Обучение на пресонала”.  

През отчетния период са проведени обучения на персонала, свързани 
предимно с работата на инсталацията и съоръженията, както и с изисвани-
ята по опазване на околната среда. Беше проведено и обучение, свързано с 
проиграване на аварийните планове : Плана за действия при пожар и Плана 
за действия при бедствия и аварии.  

Забележка :   Обучението е проведено съвместно с инструктажа по Наредба № РД 
07 2 / 16.12.2009 г. на МТСП и отразено в съответната книга по Наредбата. 

3. Обмен на информация. 

Условие 5.3: 

Има изготвен списък с имената на лицата за контакт от страна на 
Дружеството и списък с отговорни институции – Областен управител, 
Кмет, РИОСВ, БД, МОСВ, ИАОС, РД”ПБЗН” – МВР,  които се  известяват 
при констатиране на аварийна или друга ситуация предвидена в КР. 
Списъците са на разположение на работещите и са достъпни за тях по всяко 
време.  

Приложение № 2 към ГДОС. 
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4. Документиране. 

Условие 5.4: 

Изготвен е списък  на нормативните актове по окорна среда, който 
подлежи на актуализация при промени в нормативната база. Изготвен е и 
актуален списък с нормативните документи, отнасящи се до работата на 
инсталацията, изисквани по КР. Списъкът е достъпен за всички служители 
и работници от дружеството. Изготвен е и списък на персонала получил 
документи по КР.  

Приложение № 3 към ГДОС. 

 

5. Управление на документите. 

Условие 5.5: 

В дружеството е утвърдена и се прилага Работна инструкция  КР – РИ 
01 : 2014 ”Управление на документи и записи”, която регламентира реда и 
начина за актуализация на документите в случай на промени в норматив-
ната уредба, утвърдената технология на производството, управлението на 
инсталацията и безопасните условия на труд, както и за изземване и архи-
виране на невалидната документация. 

6. Оперативно управление. 

Условие 5.6: 

Разработена е система от Работни инструкции за експлоатация и под-
дръжка на инстталацията и опазване на околната среда според изисква-
нията заложени в Комплексното разрешително. 

 

7. Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия. 

Условие 5.7 

Утвърдени са Работни инструкции за мониторинг на техническите и 
емисионни показатели. Там където е необходимо е предвидена и периоди-
чна оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни 
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показатели. Предвижда се и предприемане на коригиращи действия в 
случаи на констатирани несъответствия при периодичните оценки. 

За наличие на нови нормативни разпоредби към работата на 
инсталацията се прилага се Работна инструкция КР – РИ 02 : 2014 ”Актуа-
лизиране на нормативната база”. 

 

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. 

Условие 5.8: 

В  План за действия при пожар и Плана за действия при бедствия и  
аварии са описани възможните аварийни ситуации и начините за действия 
на персонала. Описан е и плана за евакуация. Разработени са и се прилагат 
и две Работни инструкции ”Аварийно планиране и действия при аварии” и 
”След аварийно актуализиране на инструкциите”.  

9. Записи. 

Условие 5.9: 

Всички данни от наблюденията на емесионните и технически 
показатели се съхраняват и архивират. Правят се анализи за съответствие 
на наблюдаваните параметри с разрешените стойности по Комплексно 
разрешително. 

Изготвен е списък на документите в дружеството доказващи съответ-
ствие с условията на КР съгласно Условие 5.9.5. 

Приложение № 4 към ГДОС. 

 

10. Докладване. 

Условие 5.10: 

”Денирвел” ЕООД има издадено Комплексно разрешително № 494 –
НО / 2014 г. и настоящият Доклад по околна среда се изготвя на основание 
чл. 125, ал. 1, т. 6 от ЗООС и Условие 5.10.2. от Комплексното разреши-
телно, съгласно които Дружеството докладва резултатите от собствения 
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мониторинг и представя в РИОСВ и БД Годишен доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително.  

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен 
към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. ”Методика за реда 
и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен 
доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително”. 

За отчетния период 20.06 – 31.12.2014 г. не се е налагало Операторът 
да уведомява Компетентните органи цитирани в Условия 7.2. и 7.3. поради 
липса на повод за уведомяване. 

11. Актуализация на СУОС. 

 Условие 5.11: 

 ”Денирвел” ЕООД при необходимост актуализира системното управ-
ление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото 
комплексно разрешително, или след издаване на ново КР, или при промени 
в нормативната база касаеща работата на инсталацията, или управлението 
на ОС. 

Използване на ресурси 

ЗООС изисква от операторите на инсталации ефективно използване на 
енергия и минимизиране на употребата на ресурси. Условие 8. на КР из-
исква ефективност на производствената дейност и нейното докладване чрез 
ГДОС. 

1. Използване на вода. 

Условие 8.1: 

Съгласно Комплексното разрешително на ”Денирвел” ЕООД не се 
разрешава използването на вода за производствени нужди, включително и 
за охлаждане ( Условие 8.1.1. на КР ). Настоящето Условие стриктно се 
изпълнява. 

За използване на вода за питейно-битови нужди Дружеството има 
сключен договор с ВиК ООД, гр. Монтана с № 710939 – Н / 07.05.2013 г. 
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През периода на докладване не са установени течове от водопроводната 
мрежа. 

При заложени в КР 79,5 m3 вода годишно – за отчетния период са из-
ръзходвани 26,0 m3 вода. 

Приложение № 5 към ГДОС. 

2. Използване на електроенергия. 

Условие 8.2: 

За отчетния период 20.06. – 31.12.2014 г. използваното количество 
електроенергия отнесена към количеството готов продукт и базата 
заложена в Условие 8.2.1. и Таблица 8.2.1. са посочени в таблицата по-
долу. 

 

Електро-
енергия 

 

К-во за единица 
продукт, съгласно 

КР 

Използвано к-во за 
единица продукт 

Съответ-
ствие  

Електро-
енергия 

0.035 MWh / t 
продукт 

0.015 MWh / t 
продукт 

Да 

През периода на докладване не са констатирани отклонения в 
работата на основните консуматори на ток, поради което не се е налагало 
да се предприемат коригиращи действия.  

Приложение № 6 към ГДОС. 

Приложение № 7 към ГДОС. 

Количеството на използваната електроенергия се оценява съгласно 
Работна инструкция КР – РИ 08 : 2014 г. 
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3. Използване на горива. 

Условие 8.3:  

Количеството на използваното гориво отнесено към единица продукт 
и заложеното в КР чрез Условие 8.3.1.1. и Таблица 8.3.1.1. са посочени в 
следващата таблица : 

 

 

Горива 

Год. норма за 
ефективност, 
съгласно КР 

Реализирана 
ефективност за 

единица продукт 

Съответ-
ствие  

Природен газ 175.4 Nm3 / t  

продукт 

59.1  Nm3 / t  

продукт 
Да 

Приложение № 8 към ГДОС. 

Приложение № 9 към ГДОС. 

Количеството на използваното гориво – природен газ се оценява съг-
ласно Работна инструкция КР – РИ 09 : 2014 г. 

 

4. Съхранение на продукти. 

Условие 8.3.4:  

Съгласно Условие 8.3.4.1. готовата продукция – цинк се съхранява 
единствено на Площадка № 4  посочена в Заявлението за издаване на КР. В 
Дружеството се прилага Работна инструкция КР – РИ 10 : 2014 ”Състояние 
на складовите площадки”, която предвижда периодични проверки на със-
тоянието на складовите площадки, експлоатационните изисквания към тях, 
евентуалното установяване на несъответствия и предприемането на кориги-
ращи действия. За отчетния период 20.06. – 31.12.2014 г. са извършени две 
проверки ( м. септември и м. декември ) на складовата площадка. Несъот-
ветствия не са констатирани. 

Приложения № 10 и № 11 към ГДОС. 
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Употребяваното гориво – природен газ се доставя по газопровод и ня-
ма междинно съхранение на площадката. Съгласно Условие 8.3.4.3. в 
Дружеството се прилага Работна инструкция КР – РИ 11 : 2014 ”Установя-
ване и отстраняване на течове по газопреносната мрежа за горива”, която 
предвижда периодични проверки на състоянието на газопреносната 
система, експлоатационните изисквания към нея, евентуалното 
установяване на несъответствия ( течове ) и предприемането на кориги-
ращи действия. За отчетния период 20.06. – 31.12.2014 г. са извършени две 
проверки ( м. юли и м. октомври) на складовата площадка. Несъответствия 
не са констатирани – няма течове на природен газ. 

Приложения № 12 и № 13 към ГДОС. 

 

Емисии в атмосферата 

 
Условие 9.1.:  
 
В изпълнание на Условие 9.1. от КР операторът не е допуснал нали-

чие или експлоатация  на други организирани източници в атмосферния 
въздух освен източника на отпадъчни газове на газовата горелка към топил-
ната пещ на инсталацията.  

Данните за емисиите в атмосферата са докладвани в Доклада за 2014 г. 
по ЕРИПЗ на ”Денилвел” ЕООД. 

 
Условия 9.2.2.: 

 
Има утвърдена и прилагаща се Работна инструкция  КР – РИ 12 : 2014 

”Оценка на неорганизирани емисии”, в изпълнение на която за отчетния 
период 20.06. – 31.12.2014 г. е извършена една проверка ( м. септемри ) за 
наличие на неорганизирани емисии. Проверката е установила липса на 
токива емисии. 
Приложение № 14 към ГДОС. 
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Условие 9.3.:  

 През периода на докладване не са констатирани и няма постъпили 
оплаквания за емисии на интензивно миришещи вещества. Прилага се Ра-
ботна инструкция КР – РИ 13 : 2014 ”Оценка на интензивно миришещи 
вещества”, задължаваща оператора да анализира причините довели до 
поява на ИМВ и да предприема мерки за ограничаването им. 

Условие 9.5.:  

През периода на докладване не са констатирани изменения в качест-
вото на атмосферния въздух. Няма емисии на вредни вещества в атмос-
ферния въздух. 

Няма постъпили оплаквания за миризми в следствие на дейността 
извършвана на площадката. 

 

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Условие 10.: 

На територията на инсталацията производствени отпадъчни води не се 
генерират. Формираните битово – фекални води в съответствие с Условие 
10.1.1.1. се отвеждат в канализационната система на град Монтана, за което 
има сключен договор с ВиК ЕООД Монтана. 

Извършваният мониторинг на отпадните води по отношение на коли-
чество и химични показатели се управлява чрез Работна инструкция КР – 
РИ 14 : 2014 ”Мониторинг на отпадни води”. 

Количество :                             заложено в КР                       реализирано 

Q средночасово                            0,012 m3                                   0,006 m3 

Q среднодневно                           0,300 m3                                   0,142 m3 

Годишен дебит                           79,500 m3                                 26,000 m3 
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 По отношение на химичните показатели е извършен един анализ в 
Регионална лаборатория Враца – 06 ( Акредитирана – Сертификат № 135 
ЛИ / 08.07.2013 г. валиден до 30.09.2015 г. ). Издаден е Протокол от изпит-
ване № 06 – 0608 / 15.12.2014 г. 

Резултати :                                         заложено в КР                   реализирано 

Неразтворени вещества                      100 mg/dm3                  26,0 ± 1,8 mg/dm3 

БПК5                                                     200 mg/dm3                  43,0 ± 5,2 mg/dm3 

ХПК ( бихроматна )                            400 mg/dm3                   78,0 ± 2,3 mg/dm3 

Таблица № 3 от Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено комплексно разрешително 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

m3/ ден 

m3/ час 

m3/ год 

0,300 

0,012 

79,500 

0,142 

0,006 

26,000 

1 път 
годишно 

ДА 

ДА 

ДА 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3
 100 26,0 ± 1,8 1 път 

годишно 
ДА 

Б П К mg/dm3
 200 43,0 ± 5,2 1 път 

годишно 
ДА 

Х П К mg/dm3
 400 78,0 ± 2,3 1 път 

годишно 
ДА 

      

 Както при ежемесечните проверки на дебита на отпадните води, така 
и при извършения анализ несъответствия не са констатирани. 

Приложение № 15 към ГДОС. 

Приложение № 16 към ГДОС – Протокол от изпитване на Регионална лаборатория - 
Враца. 
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Управление на отпадъците 

Условие 11.1.: 

За отчетния период 20.06 – 31.12.2014 г. операторът не е допуснал да 
се образуват отпадъци различни от посочените в Таблици 11.1.,  11.2.,  11.3. 
и 11.4. на Комплексното разрешително. 

Операторът прилага Работна инструкция КР – РИ 15 : 2014 ”Оценка 
на ефективността при образуването на отпадъци”, която дава възможност 
за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при 
образуването на отпадъци с посочените в КР. Инструкцията включва и 
установяване на причините за евентуални несъответствия и изскването за 
прилагане на коригиращи действия при отчетени несъотвтствия. Ефектив-
ността при образуването на отпадъци се изчислява веднъж на шестмесечие. 
За 2014 г. е съставен един протокол от 11.09.2014 г. в който е отразено, че 
ефективноста при образуването на отпадъци съответства на посочената в 
КР. 

Приложение № 17 към ГДОС – Протокол от 11.09.2014 г. 

 Генерираният при производството отпадък – шлака от пещи с код 10 
10 03 съгласно Таблица 11.1. от КР за отчетния период е : 

Таблица № 4. Образуване на отпадъци от Образец на годишен доклад за изпълнение 
на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 

 Годишно 
количество 

Годишно количест-
во за единица про-

дукт 

 

Отпадък Код Колич. 
опреде-
лено с 

КР 

Реално 
измирено 

Колич. 
опреде-
лено с 

КР 

Реално 
измирено 

Времен-
но съх-
ранение 
на пло-
щадката 

Транспорт 
собствен / 

външна 
фирма 

Съответ-
ствие 

Шлака 
от пещи 

10 10 03 254,4 

тона 

53,719 

тона 

0,84 0,27 Площа-
дка № 1  

”Метком-
Йотови” 
12-РД-
916-01 / 

05.09.14 г. 

ДА 
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Условие 11.2.:  

 На операторът е разрешено да приема само отпадък цинкова пепел с 
код 11 05 02. Приемането на отпадъка се извършва въз основа на предва-
рително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на от-
падъците – ”Метком – Йотови” ЕООД. Заявката и графикът се изготвят 
ежемесечно и копия от тях операторът може да предостави на компетент-
ните органи при проверка или изискване от тяхна страна. 

 При всяко приемане на отпадъци се прилага Работна инструкция КР – 
РИ 16 : 2014 ”Оценка на приеманите отпадъци”, съгласно която се съставя 
протокол за физическите характеристики и количеството на приетия 
отпадък. За отчетния период са извършени 21 ( двадесет и една ) доставки 
на цинкова пепел и за всяка една от тях е съставен Протокол в съответствие 
с горе цитираната РИ. 

 Доставките на цинкова пепел ( код 11 05 02 ) се отразяват и в ”Отчет-
на книга” заведена по реда на Наредба № 1 / 04.06.2014 г. 

 Условие 11.3.: 

 За отчетния период отпадъци с кодове : 

 10 10 08 – използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресфор-
ми, различни от упоменатите в 10 10 07; 

 17 04 05 – желязо и стомана; 

 20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак;    

не са генерирани. Това е отразено и в съответните”Отчетни книги”, както 
и в Протокол от 11.09.2014 г. ( Приложение № 17 към ГДОС ) 

 Генерираният отпадък от дейността на ”Денирвел” ЕООД – 10 10 03 – 
шлака от пещи се съхранява на Площадка № 1 и периодично се предоставя 
на фирма притежаваща документ по чл. 78 от ЗУО или КР на основание 
писмен договор. 
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  Условие 11.4.: 

 Транспортирането на отпадъци се осъществява съгласно Работна ин-
струкция КР – РИ 18 : 2014 ”Транспортиране на отпадъци”. Самият 
транспорт се осъществява от фирми притежаващи документ по чл. 78 от 
ЗУО или КР на основание писмен договор. Транспортът се придружава от 
Сертификат за произход на отпадъка ( шлака от пещи с код 10 10 03 ) по 
Образец 2 към чл. 39, ал. 4 от ЗУО издаден от упълномощен служител на 
”Денирвел” ЕООД. За отчетния период са извършени 12 ( дванадесет ) 
транспорта. Всичките са отразени в съответната ”Отчетна книга”. 

Условие 11.5.: 

Операторът оползотворява отпадък с код 11 05 02 в производствената 
си дейност. Оползотворяването е чрез рециклиране ( код R 4 от Приложе-
ние № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО ). Прилага се 
Работна инструкция КР – РИ 19 : 2014 ”Оползотворяване на отпадъците”. 

Генерираните от оператора отпадъци с код 20 03 01 ( смесени битови 
отпадъци ) са предвани и извозвани от общинската фирма ОП ”Чистота” гр. 
Монтана на база платена такса смет към общината. 

Условие 11.6.: 

В съответствие с КР няма дейности по обезвреждане на отпадъци на 
производствената площадка на оператора. 

Образуваните на площадката отпадъци по Условие 11.1.1. с код 20 01 
21* и наименование ”флуоресцентни тръби” ще се предават за обезврежда-
не  извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи до-
кумент по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност, или комплексно 
разрешително на база сключен писмен договор. Към датата на изготвяне на 
настоящия Доклад ”Денирвел” ЕООД има сключен такъв договор с ”Бал-
бок Инженеринг” АД гр. София ( Договор № LL – 2014 – 569 ). 

Всички дейности по обезвреждане на отпадъци, евентуални несъот-
ветствия и в резултат коригиращи действия се управляват чрез Работна ин-
струкция КР – РИ 20 : 2014 ”Обезвреждане на отпадъците”. 
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Условие 11.7.:  

Образуваните отпадъци се измерват на територията на площадката. За 
отпадъците, които се генерират периодично се определят месечните и 
годишните количества в съответните документи, които са база за отчет-
ност. За отпадъка генериран пряко от производствения процес се изчислява 
и нормата за ефективност. Дейностите по Условието от КР се регламенти-
рат в Работна инструкция КР – РИ 21 : 2014 ”Контрол и измерване на 
отпадъците”. Инструкцията включва и изисквания за установаване на 
евентуални несъотвтствия и предприемане на коригиращи действия. 

Годишната норма за ефективност за образувания отпадък 10 10 03 за 
отчетния период е 0,27 при изискване 0,84  съгласно Таблица 11.1. от КР. 
Изчислявана е и ежемесечната ефективност, която също е била под нормата 
заложена в Комплексното разрешително. 

Данните се съхраняват на хартиен носител в продължение на пет 
години. 

Условие 11.8.: 

Няма генериране на отпадъци с огледален код. 

Условие 11.9.:  

Операторът на инсталацията разполага със заверени от РИОСВ – 
Монтана „Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни 
отпадъци”, ( по една за 20 01 21* и 20 03 01 ) и „Отчетна книга за оп-
олзотворяване и/или обезвреждане ( с изключение на депониране ) на от-
падъци” ( за 11 05 02, 10 10 03, 10 10 08 и 17 04 05 ) съгласно Наредба № 1 / 
04.06.2014 г. 

Условие 11.9.8.: 

 Площадките са бетонирани и няма изпускане на каквито и да било ко-
личества отпадъци в почвата, както и пренос извън прощадката на опасни 
отпадъци съгласно Европейския регистър за изпускането и преноса на 
замърсители. Това е отразено и в годишния доклад на дружеството по 
ЕРИПЗ. 

Таблица № 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR от Образец на годишен доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 
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 Емисионни прагове 

( колона I ) 

 

№ CAS номер Замърсител във въздух 

( кол. I а ) 

във води 

( кол. I b ) 

в почва 

( кол. I c ) 

Праг на 
пренос на 
замърси-
тели из-

вън площ-
адката 

( кол. 2 ) 

Праг за 
производ-
ство, об-
работка 

или упот-
реба 

( кол. 3 ) 

2 630 – 08 – 0  Въглероден 
оксид ( СО ) 

” – ” 

( 0,7 )* 

– – – – 

3 124 – 38 – 9  Въглероден 
диоксид  

( СО2 ) 

” – ” 

( 5754,3 ) * 

– – – – 

8  Азотни окси-
ди 

( NOx/NO2) 

” – ” 

( 6,3 ) * 

– – – – 

24 7440 – 66 – 6  Цинк и съ-
единенията 
му (като Zn) 

– – – ( 53 719 )** ( 249 846 ) 

* – стойностите са изчислени по методиката на SNAP CODE 030308 от 
ЕРИПЗ; 

** – стойността е претеглена, както и тази в колона 3 за цинка. 

 

Шум 

Условие 12.: 

В изпълнение на Условие 12. от КР през отчетния период беше извър-
шено замерване на показателите на шум в околната среда от лабораторията 
на РЗИ – Монтана ( Акредитирана – Сертификат № 256 ЛИ / 16.05.2014 г. 
валиден до 16.05.2018 г. ). Издаден е Протокол от измерване № 2388 – П / 
04.11.2014 г. 
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Таблица № 6. Шумови емисии от Образец на годишен доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 

Място на 
измерването 

Стойности, 
съгласно КР 

 
dB (А) 

Измерено ниво на 
звуково налягане 

в  

dB (А) 

Съответствие с 
КР 

т. 1 изток 70 54,5 ± 0,3 Да 

т. 2 изток 70 53,8 ± 0,3 Да 

т. 3 юг 70 54,8 ± 0,3 Да 

т. 4 юг 70 53,3± 0,3  Да 

т. 5 запад 70 54,3 ± 0,3 Да 

т. 6 запад 70 54,2 ± 0,3 Да 

в мястото на 
въздействие 

55 Изток – 28,9 
Юг     – 34,3 
Запад – 32,1 

Да  
Да  
Да 

Ниво на обща звукова мощност 56,3 ± 0,3 dB (A). 

Приложение № 18 към ГДОС – Протокол от измерване на РЗИ – Монтана. 

За отчетния период няма оплаквания от живущи около площадката по 
повод шув предизвикан от дейноста на оператора. 

 

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Условие 13.:  

Операторът прилага Работна инструкция КР – РИ 23 : 2014 ” Опазва-
не на почвата и подземните води от замърсяване” с цел периодична провер-
ка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположени на 
открито, установяването на евентуални течове и отстраняването им. 
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Единственият тръбопровод на открито е този за снабдяване с приро-
ден газ, изправността на който се контролира по КР – РИ 11 : 2014 ”Уста-
новяване и отстраняване на течове по газопреносната мрежа за горива”. 

С цел недопускане на замърсяване на почвата, а от там и на подзем-
ните води всички дейности с изходната суровина – цинкова пепел с код 11 
05 02, както и генерирания отпадък – шлака от пещи с код 10 10 03 се 
извършват в закрито помещение с бетониран под. 

Дейността на оператора не предполага използването на опасни 
суровини и опасни спомагателни материали.  

 

Предотвратяване и действия при аварии 

Условие 14.:  

В „План за действие при пожар” и План за действия при бедствия, и 
аварии” са посочени мерките, които ще се предприемат при настъпване на 
аварийно или бедствено събитие. Предвидени са мерки и начини за из-
вестяване на персонала и отговорните лица, както и действия за използване 
на ЛПС. Предвидени са и са набелязани мероприятия за евакуация от за-
сегнатите райони, ограничаване на въздействията върху здравето на персо-
нала и оповестяване на съответните отговорни служби. Посочени са име-
ната на отговорните лица, както и техните актуални телефонни номера. 
Дадени са контактите и начините за свръзка с различните отговорни инста-
нции на ниво община и област. 

 

Условие 14.2:  

Съгласно Условието е извършена оценка за възможността  за изпус-
кане, в резултат на аварийни ситуации, в канализацията на опасни течни 
вещества. Заключението на оценката е, че няма потенциална възможност за 
изпускане на замърсени води.  

 

Условие 14.3:  

За периода на докладване няма регистрирани аварийни ситуации. 



18.06.15;  15:40;  ”Денирвел”  ЕООД ;                          Годишен доклад по околна среда                                                         Page 21
  
 

 

Условие 14.6:  и  Условие 14.7: 

Извършена е оценка за потенциално възможни случаи на непосред-
ствена заплаха за екологични щети. Заключението на оценката е, че такава 
възможност е нищожно малка, почти невъзможна и по тази причина не е 
необходимо планиране и остойностяване на мерки съгласно изискванията 
на Условие 14.7. от КР. 

Преходни и анормални режими на работа 

Условие 15.:  

За периода на докладване не са възниквали ситуации изискващи 
внезапни спирания на инсталацията. 

 

Прекратяване на работата на инсталацията 

Условие 16:  

Операторът не е вземал решение за прекратяване на дейността на ин-
сталацията или част от нея. 

 Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения. 

 За отчетния период във връзка с дейността на инсталацията не са : 

– възникнали аварии; 

– постъпили оплаквания или възражения. 

Таблица № 10 от Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които 
е предоставено комплексно разрешително 

Дата на оплак-
ването или 

възражението 

Приносител 

на  оплакването 

Причини Приети 
дейнствия 

Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

Няма Няма –    – – – 
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Д е к л а р а ц и я 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 
информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено: 

– Коплексно разрешително № 494 – НО / 2014 г. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 
МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

Подпис:                                                            Дата: 13.05.2015 г. 

 

Име на подписалия:     Стефан Димитров 

 

Длъжност в организацията:      Директор ЧР и ЗБУТ 

 

 

 

 

 


