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

 

Инсталацията за третиране на шлака и други производствени отпадъци  на „ВДК-1”Е ООД има 

издадено комплексно разрешително №485-НО/2014 г. за производствена площадка, 

находяща се в  с. Яна, община Столична, местност „Сульовица”.  

Годишният доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание изискванията на 

чл.125, ал.1, т.6 от ЗООС и Условие 5.10.1. от цитираното КР, съгласно които 

Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ-София, 

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

разрешително (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за 

която се отнася,  на хартиен и електронен носител. 

Докладът е изготвен съгласно образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със 

Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-1535/30.12.2003 год. „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 (EPИПЗ) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за 

регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).  

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. 

 

 

3. Формат на годишния доклад 

 

3.1. Увод  

 

 

 Наименование на инсталацията/ите, за която е издадено комплексно 

разрешетелно (КР) -   

                                             

1. Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци, която 

попада в обхвата на точка 5.3.2 „в“ - Инсталации за оползотворяване или комбинация от 

оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 75т за 

денонощие, включваща третиране на шлака и пепел, от Приложение № 4 към ЗООС: 

 

 Адрес по местонахождение на инсталацията/ите  
 

1805 с. Яна, община Столична,  местност„Сульовица” 
 

 Регистрационен номер на комплексно разрешетелно (КР) -  № 485-НО/2014 г 

 

 Дата на подписване на комплексно разрешетелно (КР)  – 21.03.2014 год. 
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 Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е 

притежател на разрешителното -  „ВДК-1” ЕООД 

 

 

 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика 
 Адрес: 1805 с. Яна, район Кремиковци, Община Столична, ул. “Стара 

планина” № 28 

 Тел.: GSM 0877144790 

 Факс: 02/417 56 06 

 E-mail: desi_stoichkova@yahoo.com; stoichkova@vdk1.com; 

 

 Лице за контакти – Десислава Стоичкова – 0877144790 

 

 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на оператора  
 

Адрес: 1805 с. Яна, район Кремиковци, Община Столична, ул. “Стара планина” № 28 

Тел.: GSM 0877144790 

Факс: 02/417 56 06 

E-mail: desi_stoichkova@yahoo.com; stoichkova@vdk1.com;  

 

Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в 

инсталацията/инсталациите 

 

1. Дейността на Инсталацията, с оператор „ВДК-1” ЕООД – с. Яна, община Столична, 

местност Сульовица, е  третиране на отпадъци, генерирани основно от дейността на 

„Стомана Индъстри“ АД и други металургични фирми с възможност за третиране и на 

други производствени отпадъци от металургичната промишленост. 

 

2. В процеса на третиране чрез дейности по сортиране, трошене, сепариране, отделяне и 

пресяване на отпадъци от непреработена шлака, нагар/окалина, използвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и пресформи и отпадъчни облицовъчни и огнеопорни материали 

на въглеродна основа, се получават различни по вид и количество оползотворими 

отпадъци. 

 

3. На същата площадка на фирмата се намира административно-битова сграда и 

автокантар, който обслужват цялостната дейност на инсталацията. 

 

4.  В Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци се извършва операция 

по оползотворяване, обозначена с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11, включваща сортиране, трошене, пресяване и магнитна сепарация) и 

операция по оползотворяване, обозначена с код R 13 (Съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и последващо предаване за 

оползотворяване.  

mailto:stoichkova@vdk.com
mailto:stoichkova@vdk1.com
mailto:stoichkova@vdk.com
mailto:stoichkova@vdk1.com
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 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите -  
 

Инсталацията попада в обхвата на Приложение 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване 

на околната среда /ЗООС/ - точка 5.3.2 „в“ - Инсталации за оползотворяване или 

комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 

75 т за денонощие, включваща третиране на шлака и пепел. 

 

Максимален капацитет на инсталацията/инсталациите, съгласно условие 4 от КР: 

 

№ Инсталации Позиция на 

дейността по 

Приложение 

№ 4 на ЗООС 

Капацитет, 

[t/24h] 

1 

Инсталация за третиране на шлака и 

други производствени отпадъци 
5.3.2 „в“ 2 000 

 

Годишните количества произведена продукция за инсталацията, които са 

определени в условие 4 от КР са следните: 

 
Годишни количества произведена продукция: 

 

№ Инсталации Позиция на 

дейността по 

Приложение 

№ 4 на 

ЗООС 

Капацитет, 

съгласно 

КР 

[t/24h] 

Количество 

произведена 

продукция 

за 2015г. 

[t/24h] 

1 

Инсталация за третиране на 

шлака и други производствени 

отпадъци  

5.3.2 „в“ 2 000 

 

 

 

 

533.333 

 

 

Води се производствен дневник, в който се документира работата на Инсталацията. 

През 2015 год. Дружеството е работило на едносменен режим при петдневна работна 

седмица, само през месец декември.  

За 2015 година броя на работните дни е 15 дни  по 8 часа или общо 120 часа - за 

м.декември.  

За Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци, количеството 

произведена продукция през 2015 г. е 8000 тона, включваща : 

-  Отпадъци от преработване на шлака с код 10 02 01 – 6400 тона 

-  Черни метали с код 19 12 02 – 1120 тона 

-  Нагар/окалина с код 10 02 10 - 480 тона 

Общото количеството произведена продукция  от Инсталацията  през 2015 г. е 8000 

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

околната среда – съгласно щатно разписание 

 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите –  

РИОСВ, гр. София, гр. София 1618, кв. „Овча Купел”, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, 

п.к. 332 

 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията/ите – 
 Басейнова Дирекция за управление на водите „Дунавски район”, гр. 

Плевен 

 Адрес: гр. Плевен, 5800, ул. „Чаталджа” № 60, П. К. 1237 

 Водно бюро - София: гр. София бул. „Лавеле” № 16, ет. 3  

 
 

3.2. Система за управление на околната среда   

 

Фирма „ВДК-1” ЕООД има разработена и внедрена система за управление на 

качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Прилага 

система за управление на околната среда (СУОС), съгласно изискванията на Условие 5 

от Комплексно разрешително №485-НО/2014 г. 

 

Структура и отговорности  

Отговорен за управлението по околна среда в дружеството е управителят.  

От него е определен персонала с делегирани отговорности по изпълнение на дейности по 

условията в комплексното разрешително. Списъците се съхраняват и актуализират при 

промяна в състава на персонала/ лицата или отговорностите. 

В дружеството са разработени работни инструкции и оперативни документи. 

Определени са и основните отговорности на персонала по отношение на задълженията 

по изпълнение на условията в комплексното разрешително.  

В СУОС са регламентирани реда, отговорностите, пълномощията и документирането на 

дейностите по определяне на структурите и отговорностите по внедряването, 

функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда, в т.ч. 

изпълнението на условията заложени в Комплексното разрешително. През 2015 г. не са 

настъпили изменения в структурата на дружеството и в щатното разписание. 

 

Обучение  

Съгласно утвърдена процедура са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията 

и документирането на дейностите по планиране, осъществяване и контрол на обучението 

и повишаването на квалификацията на персонала в дружеството. Програмите и графикът 

за провеждане на обучението за текущата година се изготвят до края на месец януари на 

текущата година. Програмата и графика за провеждането на обучението се утвърждават 

от Управителя на фирмата.  
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През м.април 2015 година Дружеството е провело обучения и инструктажи на персонала 

в съответствие с изискванията на условията на Комплексното разрешително и 

внедрената Система за управление на околната среда. Обучения през 2015г. са проведени 

на база на изготвен и утвърден Годишен план за обучение на персонала на „ВДК-1” 

ЕООД. Резултатите от проведените обучения на служителите и работниците в 

Дружестото са положителни и удолетворяват ръководството на Дружеството. 

Обученията са документирани и архивирани съгласно изискванията на процедурата. При 

изпълнение на дейностите, свързани с обученията и инструктажите не са били 

документирани несъотвествия. 

 

Обмен на информация  

Чрез утвърдена процедура са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и 

документирането на дейностите при осъществяване на комуникации между различните 

нива на управление и функционалните звена в дружеството, както и между дружеството, 

външни заинтересовани страни. Поддържа се актуална информация за отговорните лица 

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

местоположение на работното място и телефон за контакт. Чрез регламентирани форми 

на вътрешни и външни комуникации, дружеството осъществява обмен на информация, в 

т.ч. за нуждите на управлението на ОС, осигуряване на информираност на 

изпълнителния и ръководния персонал по въпроси, задачи и проблеми на ОС, 

уведомяване на компетентните органи относно действията и поведението на 

дружеството по спазване на законовите изисквания, изпълнението на условията на КР, 

инциденти и събития, свързани с ОС. 

 

Документиране  

Системата за управление на околната среда е документирана в съответствие с 

изискванията на съответните стандарти и условията на Комплексното разрешително. 

Документите по околната среда включват: 

- Политиката на дружеството по околната среда; 

- Документите, включително записите, изисквани от стандарта и комплексното 

разрешително, както и такива определени от дружеството като необходими за нуждите 

на ефективното планиране, изпълнение и управление на процесите, свързани със 

значимите аспекти на ОС 

- В системата са включени документирани инструкции, регистриращи документи, 

използвани като обща информационна база на управлението на дружеството. 

Постоянно се  актуализира списъка с нормативната уредба по околната среда, 

регламентираща работата на инсталацията, използвайки софтуер нормативна база 

„СИЕЛА”. Изготвен е и се  прилага списък на персонала съдържащ информацията, на 

кого, какъв документ от ИСО е предоставен и списък на всички необходими инструкции 

и документи към тях, изисквани от настоящото Комплексно разрешително. 
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Управление на документите и записите  

На площадката се съхраняват всички документи от актуалната нормативната уредба по 

околна среда. 

Също така се съхраняват всички необходими инструкции, изисквани от комплексното 

разрешително. Наличен е и актуален списък на всички необходими инструкции, 

изисквани от разрешителното, който се съхранява на достъпно за всички служители 

място на площадката. В случай на промени в нормативната уредба или работата на 

инсталациите, съответните документи се актуализират, а невалидната документация се 

унищожава. 

 

Оперативно управление  

Организирано е разработването  и прилагането на  всички изисквани от комплексното 

разрешително инструкции за експлоатация и поддържка, инструкции за изчисляване и 

измерване. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и могат да бъдат 

представени при проверка на компетентния орган. 

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия  

 

Дружеството прилага процедури, в които са регламентирани редът, отговорностите, 

пълномощията и документирането на дейностите по оценка на резултатността от 

изпълнението на условията на КР. Оценката се осъществява чрез сравнителен анализ на 

изискванията с обективно установени данни от проверки, измервания и одити. 

Резултатите от оценките се документират и служат за провеждане на коригиращи 

действия при установени несъответствия. 

Дружеството уведомява компетентните органи за резултатите от оценката чрез 

изготвянето на ГДОС. 

 

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации  

 

Дружеството е регламентирало редът, отговорностите, пълномощията и 

документирането на дейностите по подготовката на дружеството за действия при 

бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни 

ситуации. Също така Дружеството прилага „План за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации”. Същият е 

съгласуван от Териториалното поделение на гражданска защита. Като част от плана 

Дружеството е изготвило и Авариен план, в който са упоменати опасностите и 

действията при аварии. Съгласно Условие 5.8.2 от КР се  прилага инструкция за 

аварийно планиране и действия при аварии, като в Аварийния план са  застъпени  

дейностите по: 

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 

производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната 

среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации 

в резултат на наводнение или земетресение; 
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- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни 

ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота 

и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се 

документира избрания начин на действие, включително действията за 

предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване 

здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията, 

- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението 

на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за 

действие; 

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

работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна 

в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на 

площадката; 

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи 

действия; 

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при 

авария; 

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната 

им проверка и поддръжка, както и безпрепятственият достъп до местата за 

тяхното съхранение; 

 

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. 

пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите 

места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; 

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени 

телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за 

изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии. 

Действията за предотвратяване и ликвидиране на незначителни за хората и околната 

среда аварийни ситуации се регламентират със съответните експлоатационни и 

технологични инструкции, съгласно Условие 5.8.2 от КР. За възможни значими аварийни 

ситуации се разработват и проиграват аварийни планове. При аварийни ситуации се 

уведомяват териториалните и националните органи за защита на населението и 

опазването на ОС. След приключване на действия по ликвидиране на аварийна ситуация 

се разследват причините за появата и, планират се корективни  мерки за недопускане или 

ограничаване на последствията от повторно проявление. Има Дневник аварии за 2015г., в 

който не са регистрирани аварии и съответни записи в него. 

 

Документиране 

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от 

оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното 

разрешително се документират и съхраняват. При установяване на несъответствия се 

установяват причините и се предприемат коригиращи действия. Притежателят на 

настоящото комплексно разрешително докладва, че съгласно изискванията на условие 

5.9.5. от Комплексното разрешително е изготвил актуален списък с документи, 
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доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези 

документи.  Операторът организира и води всички необходими документи произтичащи 

от инструкциите и процедурите и съхранява данните и записите по надлежния ред. 

 

Докладване  

„ВДК-1” ЕООД за първи път  докладва за отчетната 2014 г. и ще продължи ежегодно да 

представя годишен доклад по изпълнение на условията от КР в РИОСВ - София. 

Съгласно Условие 5.10.1.  ще се  докладват ежегодно  резултатите от собствения мониторинг и 

ще се  представя ежегодно в РИОСВ и Басейнова Дирекция за управление на водите 

„Дунавски район”, гр. Плевен, Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, 

следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът се изготвя 

съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

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

на замърсителите. 

Съгласно  изискванията на Условие 5.10.2. ще се предоставя при поискване от компетентните 

органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното. 

 

Актуализация на СУОС  

Системата по управление на околната среда е въведена в съответствие със стандартите 

ISO 9001:2008, ISO 14 001 2004 и условията на КР. Към момента на изготвяне на доклада 

Операторът е извършил  актуализация на процедурите и инструкции от система за 

управление на качеството  и околната среда и е създал нови съгласно условията от  КР. 

Предложение за промяна в системата за управление на околната среда могат да правят 

всички служители.  

Всички изисквания по Условие 5 от КР са включени и се прилагат чрез процедурите, 

инструкциите и оперативните документи. 

С влизането в сила на КР цялата система за управление на околната среда в дружеството 

е актуализирана, съгласно условията записани в КР. Въведени са процедури/ инструкции 

относно: 

 изчисляване на изразходваните количества свежа вода, суровини и спомагателни 

материали; 

 управление на отпадъците; 

 мониторинг на пречиствателните съоръжения; 

 изчисление на генерираните количества отпадъци и др. 

В процедури и инструкции са включени съответните изисквания на условията в КР 

№485-НО/2014г. 

При действието и прилагането на СУОС операторът не е срещнал трудности при 

изпълнението и прилагането на условията от Комплексното разрешително. Не се е 

налагало да се прави оценка на причините относно получените затруднения, както и по 

отношение на предприеманите действия по изпълнението на задълженията по СУОС.  
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Уведомяване  

До момента на докладване не се е налагало да се уведомяват компетентните органи за 

планирана промяна в работата на Инсталацията, за аварийни ситуации или други 

замърсявания съгласно Условие 7.3.  

Съгласно изискването на Условие 7.1. до момента на докладване не се е налагало да се 

уведомяват компетентните органи за замърсяване на повърхностни и/или подземни води 

и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно 

разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в 

околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на 

замърсяването. 

Съгласно изискването на Условие 7.2. не се е налагало да се информира  РИОСВ, МОСВ 

и ИАОС за планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2. 

На 14 и 17.07.2014 г. е извършена проверка от РИОСВ – София по изпълнение на 

условията от КР. Не са констатирани несъответствия и няма направени предписания. 

През 2015 г. не е извършвана проверка от РИОСВ –София по изпълнение на условията 

от КР. 

3.3. Използуване на ресурси   

Съгласно Условие 8 от КР на „ВДК-1” ЕООД се изготвят месечни/ годишни отчети за 

количествените показатели, заложени в КР - използваните суровини, спомагателни 

материали и горива. На базата на тези отчети се правят оценки на съответствието и при 

необходимост се извършват коригиращи действия. В следващите таблици е представено 

съответствието на реално използваните количества за отчетния период със заложените в 

КР. 

 

Условие 8.1. Използване на вода  

Съгласно Условие 8.1.1 Фирма „ВДК-1” ЕООД използва  вода за производствени нужди при 

наличие на актуален договор с “ВиК” оператор. Има договор със „Софиска вода” АД за 

доставка на производствена вода и отвеждане и пречистване - №ДМ-1/28.01.2013г. и 

анекс. Има договор с „Евроканал „ЕООД за транспортиране на отпадъчни води до 

пречиствателна станция на „Софийска вода” АД. 

За отчитане консумацията на питейна вода за инсталацията е монтиран 1 бр. водомер, 

показан с географски координати: 

Северна дължина: 42043′55.98″ 

Източна ширина: 23034′42.42″ 

Фирмата прилага инструкции за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа и 

системата за омокряне на площадката, Инструкция за проверки на техническото 

състояние на водопроводната мрежа и системата за омокряне, установяване на течове и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите от периодични 

проверки се отразяват в дневници към  инструкциите. Прилагат се също така и 

Инструкции за измерване на изразходваните количества вода за производствени нужди, 

определени в разрешителното. 

Съгласно Условие 8.1.5.2. притежателят на настоящото разрешително прилага 

инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за 

производствени нужди. Документираната  информация  включва: 



„ВДК-1”ЕООД 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ГД 2015 

ИЗДАНИЕ №1 

ИЗМЕНЕНИЕ 1 

СТР. 11/35 

 

- Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по 

Условие 2, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; 

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на 

производствена вода за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на 

Приложение №4 на ЗООС. 

С инструкция се изчислява годишнa консумация на вода, изразена като годишната норма 

за ефективност.  

Съгласно Условие 8.1.5.3. притежателят на настоящото разрешително прилага 

инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за 

производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията включва 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия.  

Съгласно Условие 8.1.5.4. резултатите от изпълнението на инструкцията се документират 

и съхраняват. 

Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане 

на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират 

и съхраняват. 

Води се Дневник за техническо обслужване на съоръженията, използващи промишлена 

вода, където биват отразявани резултатите от проверките на техническото състояние на 

водопроводната мрежа. В него се отразяват също установени течове и предприети 

действия за тяхното отстраняване. Дневникът се води и съхранява от Ръководител 

производство. През 2015 година Дружеството не е установило несъответствия.   

   

 Резултатите от прилагането на Инструкцията за оценка на съответствието на 

измерените/изчислените количества промишлена вода с определените такива в условие 

8.1.2. от Комплексното разрешително №485-НО/2014 г., се докладват в таблица 1.1 

 

 

Таблица 1.1 

 

 

 

 

Източник на 

вода 

Годишна 

норма за 

ефективност 

при 

употребата 

на вода, 

m3/единица 

продукт 

съгласно КР 

 

 

 

Количество 

произведена 

продукция, 

тона 

 

 

 

 

Количество 

потребена 

вода  

[m3/y] 

Годишна 

норма за 

ефективност 

при 

употребата 

на вода, 

[m3/единица 

продукт] 

 

 

 

 

Съответствие 

Инсталация за 

третиране на 

шлака и други 

производствени 

отпадъци 

0,029 
8000 

  

10 0.0013 
 да /  не 

 

През отчетната 2015 г. операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и 

съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване. 
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По време на работа на инсталацията през м.декември 2015 г. се е налагало минимално 

омокряне, поради високата естествена влажност на материалите. 

Дружеството не е констатирало аварии по тръбопроводната мрежа и не се е  налагало 

предприемане на ремонт. Ивършени са ежедневни проверки по състоянието на 

съоръженията и оросителната инсталация при работа на инсталацията - 15 бр. проверки. 

Не са установени аварии или несъответствия, което не води до предприемане на 

коригиращи мерки. 

   

Условие 8.2. Използване на енергия 

 

Съгласно Условие 8.2.1.1. се  прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на инсталацията 

за третиране на шлака и други производствени отпадъци, основен консуматор на електроенергия. 

Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на инсталацията за 

третиране на шлака и други производствени отпадъци, основен консуматор на електроенергия се 

документират в Дневник за отчитане на месечното потребление на електроенергията, в 

съответствие с Условие Условие 8.2.2.3. 

Отчитането  разхода на електроенергия, както и  контролирането на разходните норми за 

единица произведена продукция на производствената площадка се следи с разходомерно 

устройство.  

Прилага се Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия за производствени нужди в съответствие с 

Условие 8.2.2.1. 

Съгласно Условие 8.2.2.2. притежателят на настоящото комплексно разрешително 

прилага инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества 

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

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията се 

документират. През 2015 год. не са констатирани аварии и ремонти, които са 

отстранявани в оперативен порядък, което от своя страна не е довело до необходимостта 

от предприемане на коригиращи действия. 

   Таблица 2.1 

 

 

 

Източник на 

вода 

Годишна норма 

за ефективност 

при употребата 

на 

електроенергия, 

MWh/t 

съгласно КР 

 

 

 

Количество 

произведена 

продукция, 

тона 

 

 

 

 

Количество 

потребена 

електроенергия 

[MWh] 

Годишна норма 

за ефективност 

при употребата 

на 

електроенергия, 

[MWh/t 

продукт] 

 

 

 

 

Съответствие 

Инсталация за 

третиране на 

шлака и други 

производствени 

отпадъци 

0,002 
8000 

 
5.313 

 

0.00066 
 да /  не 

 

През отчетната 2015 г., операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и 

съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.  
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На Дружеството не се е налагало да предприема допълнителни действия за подобряване 

ефективността на Инсталацията по отношение на употребата на енергия за 

производствени нужди. 

  

Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива –   

 

В Комплексното разрешително №485-НО/2014г. няма  поставени условия  и изисквания, 

свързани с химичните вещества и препарати. 

 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда  

Резултатите от собствения мониторинг през докладвания период се представят във 

формата, определена по-долу. Информацията съдържа описание на метода (съгласно 

ЕРЕВВ и PRTR), използван за получаване на резултатите. 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) И PRTR 

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния 

въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено 

място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата 

на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на 

Европейската комисия по ЕРЕВВ. Образецът, по който се докладват веществата и 

техните прагови стойности е Таблица 1, приложена към настоящия ГД. 

Операторът е длъжен да докладва всяко вещество, чието годишно количество 

(емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. При представяне 

на ГД в таблица 1 се записват тези вещества, които са регистрирани и отчетената 

стойност. В случай, че не се превишава определеният праг за дадено вещество, 

операторът маркира мястото в таблицата с тире, „-“, за да покаже, че прагът не е 

превишен и в скоби посочва измереното/изчисленото годишно количество. Докладва се 

и методът, използван за получаване на резултатите. 

Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1, трябва да се 

отрази и в Таблици 2, 3, 4, 5, 7 и 8, които се отнасят до специфичните емисии от 

дейността на инстанцията/инсталациите. Данните, обобщени в тези таблици, ще покажат 

степента, до която емисиите във въздуха и водата са намалели в течение на времето, 

както и степента, в която е намалено количеството образувани или е увеличено 

количеството оползотворени отпадъци. 

 

Забележка 1: За изчисляване на годишните емисии на вредни и опасни вещества 

изразени като kg/y се използва метод съгласно Наредбата за реда за определяне и 

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

норми. Използва се следната формула  

 

 

y

kg610.  jjii VTKM ,
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където: 

Mi – годишна емисия на i-тото вещество в отпадъчните газове, kg/y; 

Ki – средногодишна концентрация на i-тото замърсяващо вещество в отпадъчните 

газове, mg/Nm3; 

Tj – времето, през което е работило j-тото изпускащо устройство, брой часове в 

годината, h/y; 

Vj – дебит на отпадъчните газове от j-тото изпускащо устройство, Nm3/h; 

i = 1,2,3,4,5...... – брой замърсяващи вещества: NOx, Cu, Pb, ФПЧ10, ………;  

j = 1-11 – брой изпускащи устройства. 

 

Забележка 2: За изчисляване на непреките годишни емисии на замърсители в 

отпадъчните води се използва следната формулата:  

 

 

 

където: 

Mi – годишна емисия на i-тото замърсяващо вещество в отпадъчните води, kg/y; 

Q – годишен обем на отпадъчните води, m3/y; 

Ki – фактическа средногодишна концентрация на i-тото замърсяващо вещество в 

отпадъчните води, mg/dm3; 

i = 1,2,3,4,5,6 ….– брой замърсяващи вещества: Cu, Pb, Zn, неразтворени вещества, 

нефтопродукти;…… 

 

Забележка 3: През 2013 г. във връзка с изготвяне на КР за пръв път са измерени 

подробни фонови концентрации на замърсители в почвата, които ще служат като база за 

сравнение (базово състояние). В настоящия доклад няма да се извърши изчисляване и 

докладване, това ще се извърши с доклада за 2016 г. когато е предвидено да се извърши 

мониторинга на почвата.   

Следващи измерения на замърсители в почвата ще се проведат през 2016 г. 

 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

 

 

 

№ 

 

 

CAS 

номер 

 

 

Замърсител 

Емисионни прагове 

(Колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсите-

ли извън 

площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производ-

ство, 

обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

Във въздух 

(колона 1а) 

Във 

води 

(колона 

1b) 

В 

почва 

(колона 

1с) 

   Кg/год. Кg/год. Кg/год. Кg/год. Кg/год. 

19.# 7440-47-3  
Хром и 

съединенията 

му (като Сг)  

n/a  

 

n/a  
_ 200 -  

310..  ii KQM
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20. 

# 
7440-50-8  

Мед и 

съединенията му 

(като Сu)  

n/a  

 

n/a  
- 500 * 

24. 

# 
7440-66-6  

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

n/a  

 

n/a  
- 200 * 

17. 

.# 
7440-38-2  

Арсен и 

съединенията 

му (като As)  

n/a  

 

n/a  - 50 - 

17. 

.# 
7440-48-4 

Кобалт 

(като Со) 
n/a  

 

n/a  
-   

 - 
Общ органичен 

въглерод 

(Нефтопродукти) 

n/a  
 

n/a  - - - 

* n/a – not applicable 

 

Колона 1а  

 

 За изчисляване на резултатите за замърсители във въздуха се използва 

изчислителен метод при използване резултати от измервания на акредитирана 

лаборатория.  Съгласно условията на КР не са предвидени изисквания и условия за 

организирани емисии в атмосферата, следователно не се докладва в Колона 1а.  

От Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци на „ВДК-1” 

ЕООД организирани точкови източници НЯМА. 

 

Колона 1b  

 

За изчисляване на резултатите за замърсители във отпадните води се използва 

изчислителен метод при използване резултати от измервания на акредитирана 

лаборатория.  Съгласно условията на КР не са предвидени изисквания и условия за 

организирани емисии в отпадните води, следователно не се докладва в Колона 1b.  

Липсват замърсители и отпадъчни води, не е  докладвана информация – няма 

поставено условие за измервания на води от акредитирана лаборатория.  

 

 

 Колона 1с 

Има поставени условия за мониторинг на почвата съгласно Условие 13.2.1. 

Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на 

пoчви по показателите, посочени в Таблица 13.2.1.  

 

 

 

Таблица 13.2.1. Мониторинг на почви 
 

Показател Честота 

pН Веднъж на 3 години 

Никел Веднъж на 3 години 
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Мед Веднъж на 3 години 

Хром Веднъж на 3 години 

Кадмий Веднъж на 3 години 

Олово Веднъж на 3 години 

Желязо Веднъж на 3 години 

Нефтопродукти Веднъж на 3 години 

 

През 2013 г. във връзка с изготвяне на КР за пръв път са проведени измерения на 

замърсители в почвата, които са послужили при изготвяне на Доклад за базово състояние 

на почвата и като база за сравнение (базово състояние). Следващи измерения на 

замърсители в почвата ще се проведат през 2016 г. 

 

Таблица 8. Опазване на почви -не се попълва 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.  

Източници на организирани отпадъчни газове – няма. 

 

4.2.1. Неорганизирани емисии 

 

Съгласно Условие 9.1.1. е предвидена  система за омокряне на отпадъците подлежащи на 

третиране във инсталацията по Условие 2. 

Съгласно Условие 9.2.2.1 при товарене и разтоварване за местата, където това се 

извършва, са предвидени и се спазват следните изисквания: 

- оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на 

височината на разтоварване; 

- оросяване на местата за товарене и разтоварване, доколкото това не пречи на 

последващата обработка; 

- удължен престой на транспортните средства на мястото след приключване на 

товаренето и разтоварването; 

- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи 

разпрашаване - високи скорости и посока на вятъра 

 

Съгласно Условие 9.2.2.2. при съхранението на отпадъците на открито се спазват следните 

изисквания: 

- обработка на отпадъците чрез оросяване, доколкото това не пречи на 

последващата обработка и не влошава качествата им; 

- ограничаване височината на складиране; 

- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи 

разпрашаване; 

 

 

Съгласно Условие 9.2.2.4. при обработка на отпадъците се спазват следните изисквания: 

- местата за товарене и разтоварване се оросяват, доколкото това не пречи на 

последващата обработка и не влошава качествата им; 

- оросяване на отпадъците в инсталацията чрез системата за омокряне; 
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- да не се допуска претоварване на транспортните ленти; 

- използване на ветроупорни прегради (приемни клетки) при товарене и 

разтоварване на открито; 

- удължен престой на мястото след приключване на товаренето и 

разтоварването; 

- ограничаване на дейностите при високи скорости и посока на вятъра. 

Извършва се овлажняване/оросяване на всички участъци от площадката, които са 

източници на неорганизирани емисии на прах. 

Изготвя се писмена документация по изпълнение на Условие 9.2.2.7.1., включваща:  

- дата и час на оросяване;  

- количество на изразходваната вода за оросяване (м3);  

- оросената площ;  

- изпълнител.  

Документацията  се съхранява на площадката и се предоставя на компетентния орган 

при поискване. По време на работа на инсталацията през м.декември не се е налагало 

оросяване. 

Съгласно условие 9.2.3. се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници 

на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните 

емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Инструкцията 

включва и определяне на обстоятелствата, при които се налага овлажняване/оросяване на 

площадката. 

Ръководителят  по производство следи при работата на Инсталацията да не се допускат 

неорганизирани емисии, което се постига в резултат на стриктното изпълнение на 

производствените процедури и работните инструкции. 

Съгласно Условие 9.2.3. се  прилага инструкция за периодична оценка на наличието на 

източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Не 

са регистрирани източници на неорганизирани емисии. 

Съгласно Условие 9.2.4. се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За 

отчетния период не се е налагало предприемане на коригиращи действия. 

 

4.2.2. Интензивно миришещи вещества 

 

В случай на получени оплаквания за миризми е предвидено съгласно инструкцциите да 

се предприемат  незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и 

мерки за тяхното ограничаване.  

Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества през 2015 г. не са 

регистрирани. 

 

 

- брой извършени проверки – 1път 

- брой установени несъответстия – не са регистрирани; 

- причини за несъответствия и коригиращи мерки – няма. 
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4.2.2. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на 

атмосферния въздух 

 

Емисиите от площадката не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни 

вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха. 

Съгласно Условие 9.4.2.1. е организирано документирането и съхраняването на  

резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите 

на площадката. 

Резултатите от проверките през 2015 год. се съхраняват в Дневници за документирането 

и съхраняването на  резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ 

намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани 

от дейностите на площадката. Не са регистрирани несъответствия, свързани с условията 

от КР. 

От Инсталацията за третиране на шлака и други производствени отпадъци организирани 

точкови източници - НЯМА. 

 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води  

На територията на Инсталацията не се генерират производствени отпадъчни води. 

През 2015 г. не е извършвано пряко или непряко заустване на производствени отпадъчни 

води от площадката на дружеството в повърхностни водни обекти и/или канализационни 

системи. 

На територията на Инсталацията се генерират битово-фекални отпадъчни води, които 

се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 36 м3. 

Съгласно Условие 10.2.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на 

площадката на дружеството. Не са установявени на течове и съответно не са предприети 

коригиращи действия. 

 

През 2015 г. не е извършвано пряко или непряко заустване на битово-фекални отпадъчни 

води от площадката на дружеството в повърхностни водни обекти и/или канализационни 

системи.    
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4.4. Управление на отпадъците – 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 
Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за третиране на шлака и други 

производствени отпадъци 

Отпадък Код 

Количе

ство, 

опреде-

лено 

с КР 

t/y 

Годи

шна 

норма 

за 

ефек-

тив-

ност, 

t/t 

про-

дукт, 

опреде

лена с 

КР 

 

Реално 

измерено 

количество 

t/y 

 

 

Годи

шна 

норма 

за 

ефек-

тив-

ност 

t/t, 

про-

дукт 

 

 

Предвари

телно 

съхраня-

ване 

Оползотворя-

ване, в т.ч 

рециклиране 

Обе

звр

ежд

ане 

 

 

 

 

 

Съ

отв

етс

тви

е 

Отпадъци от 

преработване 

на шлака 

10 02 01 453 600 0,9 6400 

 

 

 

0.0141 

6400t 

Площадка  

 №3,4,5и 6 

 

68.120 t 

Сключен 

договор: 

„Топлофикация”

Перник-68.100 t 

 

 

 

 

не 

 

 

да 

Нагар/окали

на 
10 02 10 30 240 0,06 480 

 

 

 

 

0.0158 

 

480t 

Площадка 

№ 7 

138.140 t 

Сключен 

договор: 

- NIKOLAOS 

BOTIS AE 

90.020 t 

- THEODOROU 

D-SKENTZA V 

OE 48.120 t 

 

 

не 

 

 

да 

Черни 

метали 
19 12 02 20 160 0,04 1120 

 

 

 

 

 

 

 

0.055 

 

1120 t 

Площадка 

№12 

 

1735.071 t 

Сключен 

договор: 

-„ШОЛЦ 

БЪЛГАРИЯ” АД 

86.780 t 

-МЕТАЛ-Р 

ЕООД  64.820 t 

-„МЕТАЛ 

ТРЕЙД” ЕООД 

816.761 t 

-„РОВОТЕЛ 

СТИЙЛ”ООД 

710.330 t 

-„КАТЕР 2004” 

24.800 t 

-„PAITERIS 

ANTONIOS 

CONSTANTINO

S” 

31.580 t 

 

 

не 

 

 

не 
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Битови отпадъци 

 

Отпадък Код 

Количе

ство, 

определ

ено 

с КР 

t/y 

Годи

шна 

норма 

за 

ефект

ив-

ност, 

t/t 

проду

кт, 

опреде

лена с 

КР 

Реално 

измерено 

количест-во 

t/y 

 

 

Годи

шна 

норма 

за 

ефект

ив-

ност 

t/t, 

проду

кт 

 

 

Предвари

телно 

съхраняв

ане 

Оползотворява

не, в т.ч 

рециклиране 

Обе

звр

ежд

ане 

 

 

 

 

 

Съ

отв

етс

тви

е 

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 22,9 - 3.5 - 
не 

 

Общинска 

фирма по 

сметосъбиране 

„ТИТАН 

ИЗТОК”ДЗЗД 

D1 да 

Утайки от 

септични 

ями 

20 03 04 459,81 - - - 

не „Евроканал 

„ЕООД –

транспорт  

 

 „Софийска 

вода” АД –

пречистване в 

пречиствателна 

станция 

 

не да 

Отпадъци от 

почистване 

на 

канализацио

нни системи 

20 03 06 0,02 - 0 - 

 

не 

„Евроканал 

„ЕООД –

транспорт  

 „Софийска 

вода” АД –

пречистване в 

пречиствателна 

станция 

 

 

 

не 

 

 

да 

 

 

При направената оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци 

с определените в КР количества от Таблица 4, е установено едно несъответствиe.  

Има несъответствие на отпадък с код 19 12 02 Черни метали по Годишна норма за 

ефективност, дължащо се на по високото съдържание на черни метали в непреработената 

шлака подавана за третиране в инсталацията и сравнително високата ефективност на 

Инсталацията по отношение на отделяне на металната от неметалната фракция. Не е 

предприета коригираща мярка поради факта, че инсталацията отговаря на най добрите 

налични техники и технология и е с много голяма ефективност по отношение на 

отделянето на метали от непреработени шлаки. Не се налагат коригиращи действия. 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външната 

фирмата 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

Отпадъци от преработване на 

шлака 
10 02 01 Не Не 

R-13 Съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове  

R-1- R-12 

Предаване за 

оползотворяване  

„Топлофикация”Перник

-68.120 t 

 

Да 

Нагар/окалина 10 02 10 Не Не 

R-13 Съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове  

R-1- R-12 

Предаване за 

оползотворяване  

- NIKOLAOS BOTIS AE 

90.020 t 

- THEODOROU D-

SKENTZA V OE -

48.120 t 

Да 

 



„ВДК-1”ЕООД 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ГД 2015 

ИЗДАНИЕ №1 

ИЗМЕНЕНИЕ 1 

СТР. 22/35 

 

Черни метали 19 12 02 Не Не 

R-13 Съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове  

R-1- R-12 

Предаване за 

оползотворяване  

-„ШОЛЦ БЪЛГАРИЯ” 

АД 

86.780 t 

-МЕТАЛ-Р ЕООД  

64.820 t 

-„МЕТАЛ ТРЕЙД” 

ЕООД 

816.761 t 

-„РОВОТЕЛ 

СТИЙЛ”ООД 

710.330 t 

-„КАТЕР 2004” 

24.800 t 

-„PAITERIS 

ANTONIOS 

CONSTANTINOS” 

31.580 t 

 

Да 

 

 

Битови отпадъци 

 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външната 

фирмата 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 Не Не 

Общинска фирма по 

сметосъбиране 

„ТИТАН ИЗТОК”ДЗЗД 

Депониране –D1 

Да 

Утайки от септични ями 20 03 04 Не Не 

„Евроканал „ЕООД –

транспорт  

 

 „Софийска вода” АД –

пречистване в 

пречиствателна станция 

 
Да 
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Отпадъци от почистване на 

канализационни системи 
20 03 06 Не Не 

 

„Евроканал „ЕООД –

транспорт 

 

 „Софийска вода” АД –

пречистване в 

пречиствателна станция 

 

да 

 

При направената оценка на съответствието на количествата отпадъци,  

предадени за оползотворяване и обезвреждане определените в КР от Таблица 4  е 

установено, че няма несъответствиe.  

Обобщена информация за изпълнение на условие 11 Управление на отпадъците от 

КР 

 

Образуване на отпадъци 

Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се различават по вид, код и 

наименование от посочени в Комплексното разрешително Условие 11.1.1. 

 

Приемане на отпадъци за третиране 

 

През 2015 г. на територията на площадката са приети 10 000 t/y Непреработена шлака с 

код 10 02 02 от друга собствена площадка №1, находяща се в гр.Перник, кв.Калкас, 

поземлен имот с индентификатор № 55871.222.108, съгласно Решение №16-ДО-181-

00/10.06.2013 г. за дейности по третиране на отпадъци издадено от  РИОСВ –гр.Перник, 

с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 и R 13. 

• Операторът е провел една собствена проверка на площадките, като не е 

констатирал несъответствия. 

При приемане на отпадъците се  извършват следните действия: 

- проверка на придружаващата отпадъците документация 

- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с 

представената по Условие 11.2.2.3. документация; 

- измерване на количеството на приеманите отпадъци; 

- отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба №1/04.06.2014 г. 

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

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

Води се отчетност в заверени от РИОСВ София, отчетни книги. 

При приемане на отпадъци се изисква следната документация: 

- съпроводителен документ на товара за неопасни отпадъци 

На площадката през 2015 г. не е извършвано приемане на отпадъци от черни и цветни 

метали с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 

(размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и операция 

по оползотворяване, обозначена с код R 13 (Съхраняване на отпадъци до извършването 
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на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и последващо предаване за 

оползотворяване. 

 

Предварително съхраняване на отпадъци 

 

Всички образувани на площадката отпадъци се събират по схемата за разделно събиране, 

съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. 

Предварителното съхраняване на отпадъците се извършва на предвидените за целта 

площадки съгласно Условие 11.3.6. от КР. Площадките имат трайна настилка (бетон, 

асфалт или друг подходящ материал),  имат ясни надписи за вида на отпадъците, които 

се третират в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта. 

Съгласно Условие 11.3.7. се прилага инструкция за периодична оценка на 

съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на 

причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 

Резултатите от извършената 1бр. собствена проверка от оценката на 

съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с изискванията на 

настоящото разрешително показва съответствие с изискванията. 

През 2015 година не са установени несъответствия по отношение на временно 

съхраняване на отпадъци с условията на КР и не са предпримани коригиращи действия. 

 

Транспортиране на отпадъци 

Транспортиране на отпадъците извън територията на площадката се извършва освен със  

собствен транспорт и от фирми,  притежаваща документ по чл. 78 от ЗУО за извършване 

на такава дейност, въз основа на писмен договор. 

Изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване следните 

документи: 

1. За производствени отпадъци: 

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 

 

2. За опасни отпадъци: 

-  “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 

отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.  

Съгласно условие 11.4.3. е разработена и се прилага Инструкция за периодична 

оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на КР.  

Съгласно Условие 11.4.1.1. операторът на настоящото разрешително извършва  

транспортиране на отпадъци  извън територията на площадката, със собствен транспорт. 

Резултати от оценката на съответствието на дейностите по транспортиране на 

отпадъци с условията на разрешителното – 1 брой извършена собствена проверка, 

при която  не е установена липса на договори за предаване на отпадъците, което не 

налага предприемането/планирането на допълнителни коригиращи действия през 

2015 год. 
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Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци 

Операторът  предава за оползотворяване, в т. ч. рециклиране отпадъците, образувани от 

дейността на предприятието и приети на площадката отпадъци единствено на лица, 

притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава 

дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид 

отпадък. 

Операцията по оползотворяване, обозначена с код R12 (размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11, включваща сортиране, трошене, 

пресяване и магнитна сепарация) и оползотворяване, обозначена с код R 13 

(Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им) в Инсталация за третиране на шлака и други производствени 

отпадъци се извършва на площадки  отговарящи на изискванията на наредбата по чл.43, 

ал. 1 от ЗУО, като площадките имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ 

материал), ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се третират 

в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта. 

По Условие 11.5.7. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието за 

оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на 

настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и 

за предприемане на коригиращи действия.  

- Брой извършени проверки – 1/една/  

- Брой установени несъответствия - няма 

През 2015 година не са установени несъответствия по отношение на 

оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на 

настоящото разрешително изисквания.  

 

Обезвреждане на отпадъците 

Обезвреждане на отпадъци на територията на площадката на Инсталацията не се 

извършва. 

За обезвреждане се предават отпадъци  образувани от дейността на фирмата, определени 

с Условие 11.6.1. от настоящото комплексно разрешително, извън територията на 

площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО за 

извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен 

договор, за конкретния вид отпадък. 

По условие 11.6.2 се прилага Инструкция за оценка на съответствието на 

обезвреждането на отпадъци с определените такива в условията на КР.  

През 2015 година не са установени несъответствия по отношение на  обезвреждането 

на отпадъци с условията на КР и не са предпримани коригиращи действия. 

- Брой извършени проверки – 1/една/  

- Брой установени несъответствия - няма 

 

Контрол и измерване на отпадъците 

По условие 11.7.1 е създадена организация по измерване и изчисляване за отпадъците, 

които се генерират от инсталацията. 
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По условие и 11.7.2. се прилага Инструкция за измерване на образуваните количества 

отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност в съответствие с 

условията на настоящото разрешително. 

Съгласно Условие 11.7.3. от КР се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за 

ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират 

пряко от производствения процес) с определените такива в условията на 

разрешителното.  

- Брой извършени проверки – 1/една/ 

- Брой установени несъответствия – няма 

 

Документиране и докладване 

Резултатите по отношение на извършените оценки на съответствие на количествата 

образувани отпадъци през 2015 год. се документират в съответните оперативни 

документи към Инструкцията за измерване/изчисляване на количества образувани 

отпадъци. 

Извършва се  документиране и докладване на  дейностите по управление на отпадъците 

съгласно изискванията на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри. Тази информация се предоставя на хартиен носител в ИАОС. 

Извършено е  документиране на всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7.1. 

количества на отпадъците и е докладвано в ГД образуваните количества отпадъци, като 

годишно количество и стойности на годишните норми за ефективност (само за 

отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес). 

Съгласно Условие 11.7.2. се прилага инструкция за измерване на образуваните 

количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност в 

съответствие с условията на настоящото разрешително. 

Съгласно Условие 11.7.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират 

пряко от производствения процес) с определените такива в условията на 

разрешителното.  

Съгласно Условие 11.9.4. през 2015 г. са извършени: 

- Брой и обект на проверки – общо 2бр.  

- Установени несъответствия-едно 

- Причини-повредени  табели 

- Предприети мерки-подменени табели 

 

По Условие 11.9.7. притежателят на настоящото разрешително не докладва по Регламент 

№ 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на 

замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, поради 

невъзможност за регистриране на дейностите по третиране на отпадъци в регистъра. 

Това е съгласувано с ИАОС и РИОСВ – София, с писмо входящ №26-00-2930/26.03.2015 

г. и писмо №26-00-3972/18.03.2016 г. 
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4.5 Шум 

Операторът e провел измерване на  нивата на шум съгласно изисквания определени в 

съответствие с Условия 12.2.1. и 12.2.2. от Комплексното разрешително №485-

НО/2014г. от наета акредитирана лаборатория през 2015 год. Това измерване е 

първото проведено на територията на Инсталацията за нивата на шум  след 

издаване на КР. Следващото измерване е планирано и ще се проведе през 2017г.   

Съгласно Условие 12.2.1. се извършва не по-малко от един път в рамките на две 

последователни календарни години наблюдение на: 

- общата звукова мощност на площадката; 

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

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. 

 

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от 

ГДОС: 

- оплаквания от живущи около площадката; 

- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в 

съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за 

дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за 

изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 

информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр.3 

от 11 Януари 2011 г.); 

- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално 

допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани 

коригиращи действия. 

 

По изпълнение на Условие 12.3.3. от Комплексното разрешително №485-

НО/2014г.: 

- оплаквания от живущи около площадката-няма 

Не са регистрирани оплаквания на живущи около площадката. Най-близкото 

населено място е с.Яна. 

             Измерване на шума е извършено с протокол № 00429 от 25.03.2015 г.на 

Изпитвателна лаборатория „ХЕСПА” гр.София. 

 

По границите на производствената площадка - Дневен период 

Място на измерването  

Ниво на звуково 

налягане в dB (А)  

Измерено през 

деня/вечерта/ нощта  

Емисионни 

норми, 

съгласно КР 

dB (А) 

 

 

Съответствие  

Ограда и вътрешно 

пространство   

 

 

ИТ 1 39.1±0,3 Ден 70 Да 

ИТ 2 67.1±0,3 Ден 70 Да 
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ИТ 3 63.4±0,3 Ден 70 Да 

ИТ 4 62.2±0,3 Ден 70 Да 

ИТ 5 
58.4±0,3 

Ден 70 Да 

ИТ 6 63.0±0,3 Ден 70 Да 

ИТ 7 63.8±0,3 Ден 70 Да 

ИТ 8 63.1±0,3 Ден 70 Да 

ИТ 9 64.3±0,3 Ден 70 Да 

Ниво на обща 

звукова мощност 
107.5±0,4    

Екнивалентно ниво 

на шума в мястото на 

въздействие 
35.6±0,3 

Ден 55 Да 

 

 

Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално 

допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи 

действия. 

 

Измерено е дневното ниво на шум (инсталацията не работи през нощна) в общо 

9 броя измервателни точки по измерителен контур, обозначен на план-скица към 

протоколите от изпитване в часовия диапазон от 10.40 до 11.50 часа . Резултатите не 

показват превишение на ниво на звуково налягане на шума в dB (А) . 

Измерванията показват още, че еквивалентното ниво на шум в мястото на въздействие  е 

35.6±0,3, което далече под нормата от 55 dB(A). 

  

 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  

 

Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

Съгласно Условие 13.1.2. се  прилага инструкция за периодична проверка за наличие на 

течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на 

причините и отстраняване на течовете. Извършени са : 

- Брой проверки – 1бр. 

- Установени несъответствия-няма 

- Причини-няма 

- Предприети мерки-не се налагат 

Има осигурени достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в 

случай на разливи на определени за целта места. 

По Условие 13.1.7. се осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на 

площадката, които не биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на 

определени за целта места. 

 

 Условия за мониторинг на почвата 

Притежателят на настоящото разрешително провежда собствен мониторинг на пoчви по 

показателите, посочени в Условие 13.2.1. Пробовземането и анализите се извършват от 
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акредитирани лаборатории. Местоположението и броят на пунктовете за мониторинг на 

почви са съгласувани с РИОСВ гр.София с писмо  №26-00-7106/23.07.2013 г., като 

същите са означени на план на площадката с определените им географски координати. 

Доклад за базово състояние на почвите е предоставено в ИАОС с писмо №558-СО-

1467/08.05.2013 г. 

 

Мониторинг на почвата се извършва в следните точки : 

1. Точки на пробовземане: 

 Точка за мониторинг на почва №1 - Модул 2, с географски координати: СШ 42°43' 

54.23" и ИД 23° 34' 42.95"; 

-    Точка за мониторинг на почва №2 - Модул 1, с географски координати: СШ 42° 43' 

52.30" и ИД 23° 34' 44.76", 

Пробовземането и изпитването на почвените проби е извършено от акредитерана 

лаборатория ”Евротест-контрол” ЕАД, „Дирекция изпитвателна лаборатория” с протокол 

от изпитване №1644/07.02.2013 г. 

Съгласно условията на КР следващия мониторинг е през 2016 г.  

Таблица 8. Опазване на почви-не се попълва 

 

Съгласно Условие 13.4.3. се прилага инструкция за документиране и съхраняване на 

резултатите от периодичната оценка на: 

- съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и 

базовото състояние; това съответствие ще се извърши на по късен етап –

годишния доклад за 2016 г. 

- причините за регистрираните несъответствия - няма 

-    предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия - не се 

налагат 

 

Условия за мониторинг на подземните води 

 

Съгласно Условие 13.3.1. се провежда собствен мониторинг на подземните води по 

показателите, посочени в Таблица 13.3.1. от КР. Пробовземането и анализите се 

извършват от акредитирани лаборатории. Изграждането на наблюдателните сондажи за 

мониторинг на подземните води е след писмено уведомяване на БД с писмо 

№3623/30.06.2014 г. и писмо №3623/30.06.2014г. Местоположението и броят на 

пунктовете за мониторинг на подземните води са съгласувани с БД, като и същите са 

означени на план на площадката, с определените им географски координати. През 2014 г. 

от  пиезометър П-1 не е взета водна проба, поради липса на вода в пиезометъра, поради 

сезона в който е извършено пробовземането, за което е докладвано с годишния доклад за 

2014 г. Като коригираща мярка е предвидено  измерване на пиезометър П-1, което да се 

извърши през  2015 г. Такова измерване  е проведено.  

За следене нивото и качествата на подземните води в района на Инсталацията за 

преработка на шлака са изградени два мониторингови кладенеца (пиезометри), които  

разкриват подземни води, акумулирани в делувиално-пролувиалните глинести 

отложения. 

 



„ВДК-1”ЕООД 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ГД 2015 

ИЗДАНИЕ №1 

ИЗМЕНЕНИЕ 1 

СТР. 30/35 

 

 

Измерените водни нива в пиезометрите през м. ноември 2015г. даваме в таблица 1 

                                                                                                            Таблица 1 

Пиезометър, № Водно ниво, м 

м. ноември 2015 г. 

Кота водно ниво, 

м 

1 15,40 606,24 

2 1,80 611,48 

 

Подхранването на подземните води се извършва изцяло за сметка на инфилтрирали се 

повърхностни води и допълнителни такива, ползвани за охлаждане на инсталациите за 

преработка на шлака.  

 

В изпълнение на плана за мониторинг и условие 13.3.1. от комплексното 

разрешително, от подземната вода, от изградените пиезометри, през 2015 г. бяха взети 

и изследвани два броя водни проби.   

Изследванията на пробите бе извършено в Лабораторията за екологични и технически 

изпитвания „АКВАТЕРЕТЕСТ” при ИССЕ ООД, гр. София. 

 

 Резултатите от анализа им са дадени в протоколи от изпитване №№ А710-

1/22.12.2015 г. и А710-2/22.21.2015 год. 

В долната таблица са обобщени получените резултати и е направена съпоставка с 

резултатите от изследванията на водна проба от пиезометър П2 взета през 2014 г. след 

изграждането му.  

    

Таблица 2 
Показатели  Стандарт за  

качество  

П1 

2015г 

П2 

2015г 

П2 

2014г 

рН  6,5 7,79 7,85 9,25 

Обща твърдост, mg qv/l 12 3,39 3,34 4,77 

Електропроводимост, 
 S /cm 

2000 1008 1166 1575 

Перманганатна 

окисляемост,  gO2/l 

5,0 15,24 13,35 19,09 

Амоняк, mg/dm3 0,50 3,50 1,40 0,76 

Кадмий, mg/dm3 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Мед, mg/dm3 0,2 0,059 0,044 <0,005 

Олово, mg/dm3  0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Алуминий, mg/dm3 0,2 0,239 1,236 0,58 

Желязо, mg/dm3  0,2 1,814 0,703 0,333 

Цинк, mg/dm3 1,0 0,031 0,011 <0,005 

Манган, mg/dm3 0,05 0,078 0,027 <0,005 

Хром, mg/dm3 0,05 0,119 0,084 0,015 

Никел,  mg/dm3 0,02 <0,02 <0,02 <0,01 

Нефтопродукти, mg/dm3 0,05 0,05 0,260 <0,03 

 
 

 



„ВДК-1”ЕООД 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ГД 2015 

ИЗДАНИЕ №1 

ИЗМЕНЕНИЕ 1 

СТР. 31/35 

 

Пиезометър П-1 

№ 

по 

ред 

Показател  Мерна 

единица 

Стандарт 

за 

качество 

на 

подземните 

води 

Честота  Резултат от 

периодичен 

мониторинг 

Съответствие 

 

1. Активна реакция 
рН 

единици 
≥6,5 и ≤9,5 

Веднъж 

на две 

години 

7.790.05 Да 

 

2. Електропроводимост µS cm-1 2000 

Веднъж 

на две 

години 

100833 Да 

 

3. 
Перманганатна 

окисляемост 
mg О2/l 5 

Веднъж 

на две 

години 

15.240.92 Не 

 

4. Амониев йон mg/l 0,5 

Веднъж 

на две 

години 

3.500.14 Не 

 

5. Цинк mg/l 1,0 

Веднъж 

на две 

години 

<0,031 Да 

 

7. Кадмий µg/l 5,0 

Веднъж 

на две 

години 

<5 Да 

 

8. Мед mg/l 0,2 

Веднъж 

на две 

години 

0.0590.007 Да 

 

9. Никел µg/l 20 

Веднъж 

на две 

години 

<20 Да 

 

10. Олово µg/l 10 

Веднъж 

на две 

години 

<10 Да 

 

11. Хром µg/l 50 

Веднъж 

на две 

години 

1198 Не 

 

12. Алуминий µg/l 200 

Веднъж 

на две 

години 

0.580.07 Да 

 

13. Желязо µg/l 200 

Веднъж 

на две 

години 

1814110 Не 

 
Манган µg/l 50 

Веднъж 

на две 

години 

78 Не 

 
Нефтопродукти µg/l 50 

Веднъж 

на две 

години 

50 Да 
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Пиезометър П-2 

№ 

по 

ред 

Показател  Мерна 

единица 

Стандарт 

за 

качество 

на 

подземните 

води 

Честота  Резултат от 

периодичен 

мониторинг 

Съответствие 

 

1. Активна реакция 
рН 

единици 
≥6,5 и ≤9,5 

Веднъж 

на две 

години 

7.850.05 Да 

 

2. Електропроводимост µS cm-1 2000 

Веднъж 

на две 

години 

116642 Да 

 

3. 
Перманганатна 

окисляемост 
mg О2/l 5 

Веднъж 

на две 

години 

13.350.78 Не 

 

4. Амониев йон mg/l 0,5 

Веднъж 

на две 

години 

1.400.07 Не 

 

5. Цинк mg/l 1,0 

Веднъж 

на две 

години 

<0,011 Да 

 

7. Кадмий µg/l 5,0 

Веднъж 

на две 

години 

<5 Да 

 

8. Мед mg/l 0,2 

Веднъж 

на две 

години 

0.0440.006 Да 

 

9. Никел µg/l 20 

Веднъж 

на две 

години 

<20 Да 

 

10. Олово µg/l 10 

Веднъж 

на две 

години 

<10 Да 

 

11. Хром µg/l 50 

Веднъж 

на две 

години 

846 Не 

 

12. Алуминий µg/l 200 

Веднъж 

на две 

години 

1236115 Не 

 

13. Желязо µg/l 200 

Веднъж 

на две 

години 

70368 Не 

 
Манган µg/l 50 

Веднъж 

на две 

години 

27.3 Да 

 
Нефтопродукти µg/l 50 

Веднъж 

на две 

години 

260 Не 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ЗAМЪРСЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

 

Оценката на състоянието на подземната вода е извършена според изискванията на чл. 10, 

ал. 2, т. 1 и приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучването, ползвуването 

и опазването на подземните води и изменението и допълнението и от 08.01.2010 г. и чл. 

118 от Закона за водите. 

Получените резултати от изследването на водните проби през 2015 г., показват че 

подземната вода в района на Инсталацията за преработка на шлака отговаря на 

изискванията на Стандарта за качество по всички изследвани показатели с изключение 

на елементите: перманганатна окисляемост, амониеви йони, алуминий, желязо, хром и 

нефтопродукти за пиезометър П2 и перманганатна окисляемост, амониеви йони, 

алуминий, желязои  хром за пиезометър П1. В сравнение с резултатите от изследванията 

през 2014 г. се установява повишаване на съдържанието на тези елементи, с изключение 

на перманганатната окисляемост, Рн и електропроводимост, чиито стойности намаляват.  

Регистрираната завишена концентрация на отделни елементи се дължи най-вероятно на 

просмукване на повърхностни води и обилните валежи непосредствено в периода преди 

вземане на пробите. Фактът, че изследванията на химическия състав на земната основа 

отговарят на изискванията на Наредба № 3, относно допустимото съдържание на вредни 

вещества в почвата, таблица 3 за индустриални (производствени) терени, потвърждава 

това.  

Съгласно чл. 72, т. 2в от Наредба №1/2007 г. за проучването, ползвуването и опазването 

на подземните води, химическия състав на подземните води е такъв, че концентрацията 

на замърсители не води до непостигане целите за опазване на околната среда по чл. 156а, 

ал. 1 от Закоза за водите за свързаните с подземното водно тяло повърхностни води, нито 

до значително увреждане на сухоземни екосистеми, които зависят пряко от подземните 

води. 

 

Извършеното вземане и изследване на водни проби, във връзка с провеждане на собствен 

мониторинг на “ВДК-1” ЕООД и в изпълнение на условията от Комплексно 

разрешително № 485-Н0/2014г на Дружеството, доказа следното: 

1.От изградените през 2014 г. два мониторингови кладенци (пиезометри П1 и П2) 

разкриващи подземни води, акумулирани в пролувиално-делувиалните отложения, бяха 

взети две водни проби и измерено нивото на подземната вода.  

 

2.Изследванията на водните проби показват увеличаване на концентрациите на 

елементите: амониеви йони, алуминий, желязо, хром, мантан и нефтопродукти и 

намаление на перманганатната окисляемост, рн и електропроводимост. Превишенията 

по показатели манган и желязо са във връзка с качествата на естествения фон на 

подземните води. 

3.Съгласно чл. 72, т. 2в от Наредба №1/2007 г. за проучването, ползвуването и 

опазването на подземните води, химическия състав на подземните води в района на 

Инсталацията за преработка на шлака е такъв, че концентрацията на замърсители не води 

до непостигане целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 от Закоза за 
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водите за свързаните с подземното водно тяло повърхностни води, нито до значително 

увреждане на сухоземни екосистеми, които зависят пряко от подземните води. 

 

 

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 

условията на КР (ИППСУКР) –   

 

В Комплексното разрешително няма условия за привеждане в съответствие.  

 

 

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях –   

 

Не се предвижда прекратяване работата на инсталацията или части от тях. 

 

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения –   

 

7.1.Аварии  

Към настоящия момент от дейността на Дружеството,  декларираме, че не е имало 

аварии или аварийни ситуации, които да са възникнали вследствие дейността на 

дружеството и да са застрашили по някакъв начин живота и здравето на населението и 

околната среда. 

 

Таблица 7.1. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

* n/a – not applicable 

 

 

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

които е издадено КР –  

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че няма 

постъпили оплаквания (за миризми, шум, води, въздух и др.) или възражения, свързани с 

дейността на инсталациите, за които ни е издадено КР.  

 

 

Таблица 7.2. 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

* n/a – not applicable 
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8.Подписване на годишния доклад –   

 

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от 

упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст: 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително №485-НО/2014 г. на „ВДК-1” ЕООД за „Инсталация за третиране на 

шлака и други производствени отпадъци”. 

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

този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис: ...........................                                           Дата: 30.03.2016 г. 

 

 

 

Име на подписващия: Десислава Стоичкова  

Длъжност в организацията: Управител 

 

 


