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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият Годишен доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл.125, ал.1, т.6 от 

ЗООС и в изпълнение на Условие № 5.10.1 от Комплексното разрешително (КР) № 477-H0 

/2013 за експлоатация на инсталациите и съоръженията на територията на "КАРЛСБЕРГ 

БЪЛГАРИЯ” АД, София, Пивоварна Благоевград. Комплексното разрешително е с дата на 

подписване 18.11.2013 год. и е влязло в сила на 13.12.2013 год.   

"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, Пивоварна Благоевград е разположена върху собствени 

имоти, които се намират в Промишленa зона - Благоевград, в регулацията на града.  

 

На 16.11.2015г. със Заповед на Директора на РИОСВ-Благоевград е направена планова 

проверка по изпълнение на условията на Комплексното Разрешително. За констатациите от 

проверката е съставен Констативен Протокол № 877/26.11.2015. В протокола не са направени 

предписания за задължително изпълнение.  

 

Докладването за 2015 г. е изпълнено съгласно условията на КР-477-Н0/2013 актуализирано с 

Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г. 
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1. УВОД  

 

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително: 

 

"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, София, Пивоварна Благоевград 

 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията: 

 

Град Благоевград – Промишлена зона 

 

1.3. Регистрационен номер на КР: 

 

477-H0/2013  (актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) 

 

1.4. Дата на подписване: 

 

18.11.2013 год.  (20.03.2015г.) 

 

1.5. Дата на влизане в сила на КР: 

 

13.12.2013 год. (03.04.2015г.) 

 

 

1.6. Оператор на инсталацията: 

 

"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, София, Пивоварна Благоевград 

 

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

 

"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД  

Изпълнителен Директор: Деян Беко 
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София 1715 

ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. сграда 10, ет. 4 

e-mail: radostina.garibska@carlsberg.bg 

Тел.: 02/ 917 92 60 

Факс: 02/ 917 92 88 

Интернет страница: http://www.carlsbergbulgaria.bg 

 

1.8. Лице за контакти:  

 

Георги Димов – Специалист “Координатор по здраве, безопасност, околна среда и 

доставчици“ 

 

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

 

Благоевград 2700 

бул. „Св. Димитър Солунски“ № 62 

Тел.: 073/ 588 244   

Георги Димов – Специалист “Координатор по здраве, безопасност, околна среда и 

доставчици“ 

Факс: 073/ 830 218 

GSM : + 359 882 887 269 

e-mail: Georgy.Dimov@carlsberg.bg 

 

 

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

инсталацията:  

 

Основната дейност на Дружеството е производство на пиво. Основната инсталация в 

производството е Инсталация за производство на пиво. 

Основните процеси в производствения процес на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, Пивоварна 

Благоевград са: 

 Майшуване; 

 Ферментация; 

 Отлежаване. 

 

Процесът майшуване е описан в BREF документа т. 2.2.16 и т. 4.7.9.6.1; Процесът майшуване 

се определя от вида на малца, качеството и типа на бирата, която се произвежда.  

mailto:radostina.garibska@carlsberg.bg
http://www.carlsbergbulgaria.bg/
mailto:Georgy.Dimov@carlsberg.bg
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Процесът ферментация е описан в BREF документа т. 2.2.16.2 и т. 3.2.24; Процес, при който 

захарите в мъстта се разграждат до алкохол и въглероден диоксид (CO2) с помощта на 

микроорганизми (дрожди), които се внасят под формата на мая. 

Процесът на отлежаване е описан в BREF документа т. 2.2.16.3. Процесът на отлежаване 

зависи от качеството и типа на бирата, която се произвежда. 

 

Инсталацията, която попада в обхвата на т. 6.4.2 б) от Приложение № 4 на ЗООС и е 

разгледана по-долу, е ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО.  

 

Основните етапи, през които преминава производството на пиво са: 

 Приемане, съхранение (малц, ечемик, царевичен грис). 

 Производство на пивна мъст: 

- Пречистване на суровини; 

- Смилане; 

- Майшуване; 

- Цедене; 

- Варене и охмеляване. 

 Ферментация: 

- охлаждане на горещата пивна мъст; 

- подготовка на мая и заквасване; 

- ферментация; 

- отделяне на маята; 

- отлежаване. 

 Филтрация: 

- подготовка на деаерирана вода; 

- филтрация през кизелгуров филтър; 

- разреждане на бирата; 

- насищане с CO2 - карбонизиране; 

- успокояване и съхранение на готова продукция (филтровано пиво). 

 Опаковане: 

- опаковъчна линия за PET (полиетилен терефталат) бутилки; 

- опаковъчна линия за стъклени бутилки. 

 Съхранение и експедиция. 
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Инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС са: 

1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна 

мощност 17,7 MW: 

- Котел 1 ПКГН 12 – 11,6 MW; 

- Котел 2 ПКГН 6.5 – 5,8 MW; 

- Котел 3 – 0,3 MW; 

2. Инсталация за опаковане на филтровано пиво и плодови напитки; 

3. Хладилна инсталация; 

4. Система за рекуперация на Въглероден диоксид. 

 

 

 

1.11. Производствен капацитет на инсталациите:  

 

 Инсталацията, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС е Инсталация за 

производство на пиво 

 

№ Инсталация 

Позиция на дейността 

по Приложение № 4 

на ЗООС: 

Капацитет 

(хектолитър за 

денонощие) 

Капацитет за 2015 г. 

(хектолитър за 

денонощие) 

1. 
Инсталация за 

производство на пиво 
6.4.2 б) 

5 520 hl/ден 

(552 т/ден) 

2165 hl/ден 

790064 hl/год 

 

 

 Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС: 

1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна 

мощност 17,7 MW (Условие № 2): 

- Котел 1 ПКГН 12 – 11,6 MW; 

- Котел 2 ПКГН 6.5 – 5,8 MW; 

- Котел 3 – 0,3 MW; 

 

2. Инсталация за опаковане на филтровано пиво и плодови напитки; 

3. Хладилна инсталация; 

4. Система за Рекуперация на въглероден диоксид. 
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1.12. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  

Регионална инспекция по околна среда и води – Благоевград 

Благоевград 2700, ул. "Свобода" № 1 

тел: 073/ 88 314 012 

e-mail: blriosv@yahoo.com 

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

Басейнова Дирекция за управление на водите – Западнобеломорски район 

Благоевград 2700, бул. "Св. Димитър Солунски" 66 

тел.: 073/ 889 471 03 

 

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

околната среда 

В Дружеството няма назначен еколог. Отговорните лица и структурата на управлението по 

отношение на опазването на околната среда са представени на схемата по-долу.  

 

 

 

 

Оперативното управление на дейностите по опазване на околната среда се изпълняват от 

Координатор БЗОС.  

mailto:blriosv@yahoo.com


ГДОС за 2015 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 477-H0/2013 

"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, Пивоварна Благоевград 7 

 

 

 

  

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

  

Съгласно Условие № 5 от КР Дружеството е разработило и прилага система за управление на 

околната среда (СУОС). Системата е въведена със заповед на Изпълнителния Директор и е в 

сила от 13.12.2013г. и е актуализирана към 03.04.2015г. 

В Методика за реда и начина за контрол на комплексно разрешително и Образец за Годишен 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, II.3.2 

– като част от изискванията, поставени към операторите на инсталации, осъществяващи 

дейности по Приложение 4 на ЗООС е прилагането на система за управление на околната 

среда, включваща следните елементи: 

 Структура и отговорности; 

 Обучение; 

 Обмен на информация; 

 Документиране; 

 Управление на документи; 

 Оперативно управление; 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия; 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации; 

 Записи; 

 Докладване; 

 Актуализация на СУОС. 

В изпълнение на  Условие № 5 на КР № 477-Н0/2013 (преди актуализация) са:  

 

2.1. Структура и отговорности: 

Съгласно Условие № 5.1.1 е определен персоналът и в изпълнение на Условие № 5.1.2 са 

изготвени списъци с лицата, които извършват конкретни дейности по изпълнение на условията 

в Комплексното разрешително и лицата, отговорни за изпълнение на условията в 

разрешителното. Тези списъци са представени във формуляр EDB-05-5.1.2 Списък на 

отговорните лица за изпълнението на условията в Комплексното разрешително.  

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Координатор БЗОС. Копие от 

формуляра е поставено на информационното табло. 

 

2.2. Обучение 

В изпълнение на Условие № 5.2.1 от КР е изготвена и се прилага инструкция за ежегодно 

определяне на потребностите от обучение на персонала. Процедурата е разписана в IMSP-06-

02 Обучение, тренировки и инструктажи. 

Всяко едно обучение се документира във формуляр IMSD 06-02-06 Протокол от проведено 

обучение. 
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За периода от 2015 год. са проведени дванадесет обучения по околна среда и ЗБУТ. Отговорен 

за съхранението на формуляра IMSD 06-02-06 е Специалист „Човешки ресурси“. 

 

2.3. Обмен на информация 

Обменът на информация се извършва, съгласно процедура IMSP-05-18 Комуникации и 

консултации. 

В изпълнение на Условие  № 5.3.1 на площадката се поддържа актуална информация за 

отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, 

длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е 

достъпна до всички служители в Дружеството.  

Попълва се формуляр EDB-05-5.1.2 Списък на отговорните лица за изпълнението на 

условията в Комплексното разрешително. Отговорен за попълването и съхранението на 

формуляра е Координатор БЗОС. Копие от формуляра е поставено на информационното табло. 

В изпълнение на Условие № 5.3.2 се поддържа актуален списък на органите/лицата, които 

трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на КР, техните адреси и начин за контакт 

(включително за спешни случаи). 

Попълва се формуляр EDB-05-5.3.2 Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат 

уведомявани, съгласно условията в КР. Координатор БЗОС е отговорен за воденето и 

съхранениието на  документацията по външния обмен на информация по околната среда със 

заинтересованите страни, обществеността и с компетентните органи. Копие от формуляра е 

поставено на информационното табло. 

 

2.4. Документиране 

Движението на документи се извършва съгласно процедура IMSP-04-01 Управление на 

документи. 

Съгласно Условие № 5.4.1 има изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се 

до работата на инсталациите – IMSD-04-03-01 Регистър на правните и доброволно приетите 

изисквания. Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Координатор БЗОС. 

Съгласно Условие № 5.4.2 има изготвен списък и са документирани всички необходими 

инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на достъпно място 

на площадката за лицата, отговорни за тяхното изпълнение - В точка 2.6 е представен списъкът 

на всички инструкции включени в СУОС. Отговорен за попълването и съхранението на 

формуляра е Координатор БЗОС.  

Съгласно Условие № 5.4.3 има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица), 

какъв документ е предоставен EDB-05-5.4.3  Списък на предоставените документи. 

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Координатор БЗОС. 

 

2.5. Управление на документи 

В Дружеството, съгласно изискванията на Условие № 5.5.1, се прилага процедура IMSP-04-01 

Управление на документи, в случай на промени в нормативната уредба, работата и 

управлението на инсталацията, а също и при изземване на невалидната документация. 

Отговорен за прилагането на процедурата е Координатор БЗОС. 
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2.6. Оперативно управление 

В изпълнение на Условие № 5.6.1, аналогично в Условие № 5.1 след актуализация с 

Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г., са разработени и се прилагат следните инструкции: 
  

 IMSP-04-01 Управление на документи 

 

 IMSP-04-03 Управление на правните и доброволно приетите изисквания 

и оценка на съответствието 

 

 IMSP-05-18 Комуникации и консултации (Отпада след 

актуализацията на СУОС) 

 

 IMSP-06-02 

 

Обучение, тренировки и инструктажи (Отпада след 

актуализацията на СУОС) 

 

 IMSP-08-04 Коригиращи и превантивни действия 

 

 EIB-05-5.8.1 Инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, 

актуализиране на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване след всяка 

авария (Отпада след актуализацията на СУОС) 

 

 EIB-05-4.2.1 

 

Инструкция за измерване/изчисляване на годишното 

производство на инсталацията, която попада в обхвата на 

приложение 4 от ЗООС 

 

 EIB-05-5.8.2 Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии 

(Отпада след актуализацията на СУОС) 

 

 EIB-05-8.1.3 Инструкция за експлоатация и поддръжка на блендера 

 

 EIB-05-8.1.4 Инструкция за извършване на проверки на техническото 

състояние на водопроводната мрежа на площадката, 

установяване на течове и предприемане на действия за 

тяхното отстраняване 

 

 EIB-05-8.1.5.2 Инструкция за измерване и документиране на 

изразходваните количества вода за производствени нужди 
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 EIB-05-8.1.5.3 Инструкция за оценка на съответствието на 

изразходваните количества вода за производствени нужди 

(включително охлаждане), установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия 

 

 EIB-05-8.2.1.1 Методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия 

 

 EIB-05-8.2.1.2 Инструкция за експлоатация и поддръжка на 

електропреобразувателните части на мелница за мелене на 

суровините 

 

 EIB-05-8.2.1.3 Инструкция за експлоатация и поддръжка на 

топлообменните части на Варилен съд 

 

 EIB-05-8.2.1.4 Инструкция за проверки на техническото състояние на 

топлопреносната мрежа 

 

 EIB-05-8.2.2.1 Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електро- и топлоeнергия за 

производствени нужди 

 

 EIB-05-8.2.2.2 Инструкция за оценка на съответствието на 

количествата консумирана електро- и топлоенергия, 

установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия 

 

 EIB-05-8.3.2.1 Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

годишните стойности на нормите за ефективност на 

ползваните суровини и спомагателни материали 

 

 

 EIB-05-8.3.2.2 Инструкция за оценка на съответствието на годишните 

стойности на нормите за ефективност на ползваните 

суровини и спомагателни материали 

 

 

 EIB-05-9.1.4 Инструкция за поддържане на оптимални стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален 

работен режим на пречиствателни съоръжения разрешени 

в Условие 9.1.1 

 

 

 EIB-05-9.1.6.1 Инструкция за мониторинг на работата, периодична 

оценка на съответствието на измерените/изчислени 

стойности на контролираните парамерти на 

пречиствателни съоръжения разрешени в Условие 9.1.1, 
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установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия 

 

 

 EIB-05-9.2.3 

 

Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

измерените стойности на контролираните параметри с 

определените норми за допустими емисии, установяване на 

причини за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия 

 

 

 EIB-05-9.3.2 

 

Инструкция за периодична оценка на наличието на 

източници на неорганизирани емисии, установяване на 

причините за неорганизираните емисии от тези източници 

предприемане на мерки за ограничаването им 

 

 

 EIB-05-9.3.3 

 

Инструкция за периодична оценка на наличието на 

източници на неорганизирани емисии, установяване на 

причините за неорганизираните емисии от тези източници 

предприемане на мерки за ограничаването им 

 

 

 

 EIB-05-9.4.3 Инструкция за периодична оценка на наличието на 

източници на интензивно миришещи вещества, 

установяване на причините и предприемане на мерки за 

ограничаването им 

 

 

 EIB-05-10.1.1.3 

 

Инструкция за поддържане на оптимални стойности на 

технологичните параметри осигуряващи оптимален 

режим на пречиствателните съоръжения за отпадъчни 

води 

 

 

 EIB-05-10.1.1.5.1 

 

Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

измерените стойностти на контролираните параметри за 

всяко пречиствателно съоръжение, установяване на 

причините и предприемане на коригиращи действия 

 

 

 EIB-05-10.1.3.2 Инструкция за оценка на съответствието на резултатите 

от собствения мониторинг на производствените 

отпадъчни води, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия 
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 EIB-05-10.3.2.2 Инструкция за оценка на съответствието на резултатите 

от собствения мониторинг на дъждовни води, 

установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия 

 

 

 EIB-05-10.3.3 

 

Инструкция за изчисляване и документиране на 

заустваните количества производствени отпадъчни води 

 

 

 EIB-05-10.5 Инструкция за периодична оценка на съответствието на  

предварителното съхраняване с условията на 

разрешителното, причини за несъответствие и 

предприемане на  коригиращи действия 

 

 

 EIB-05-11.3.9 

 

Инструкция за периодична оценка на съответствието на  

предварителното съхраняване с условията на 

разрешителното, причини за несъответствие и 

предприемане на  коригиращи действия 

 

 

 EIB-05-11.7.2 Инструкция за измерване или изчисляване на образуваните 

количества отпадъци 

 

 

 EIB-05-11.7.3 Инструкция за оценка на съответствието на количествата 

на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване 

коригиращи действия 

 

 

 EIB-05-12.2.2 Инструкция за наблюдение на еквивалентните нива на шум и 

общата звукова мощност 

 

 

 EIB-05-12.2.3 

 

Инструкция за оценка на съответствието на установените 

еквивалентни нива на шум по границата на площадката и в 

местата на въздействие с разрешените такива, причини за 

несъответствие и назначаване на коригиращи действия 

 

 

 EIB-05-13.1.1 

 

Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване разположени на открито, 

установяване на причините и отстраняване на течовете 

 

 

 EIB-05-13.1.3 

 

Инструкция за отстраняване на разливи от 

вещества/препарати, които могат да замърсят 
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почвата/подземните води и третиране на образуваните 

отпадъци 

 

 

 EIB-05-14.4 

 

Инструкция за мерки за ограничаване или ликвидиране на 

последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води 

вследствие на аварийни ситуации 

 

 

Тези инструкции се съхраняват на площадката в писмен вид и ще бъдат предоставяни на 

компетентния орган при поискване. 

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително, 

са изготвени и утвърдени от Директора на Дружеството.  

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

В съответствие с Условие № 5.7.1 и Условие № 5.2, след актуализация с Решение № 477-

Н0-И0-А1/2015г., се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели, заложени в Комплексното разрешително. Резултатите от мониторинга се 

отразяват във формуляри, които се съхраняват на територията на предприятието. 

Съгласно Условие № 5.7.2 и Условие № 5.3, след актуализация с Решение № 477-Н0-И0-

А1/2015г., има изготвени писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на 

Комплексното разрешително. За 2015 год. няма установени несъответствия.  

Съгласно Условие № 5.7.3 и Условие № 5.4, след актуализация с Решение № 477-Н0-И0-

А1/2015г., има изготвени писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Дейностите са регламентирани в 

процедура IMSP-08-04 Коригиращи и превантивни действия. 

За 2015 год. инсталациите и съоръженията работят в съответствие с критериите заложени в 

условията на Комплексното разрешителното и не са предприемани коригиращи действия. 

Всички несъответствия и коригиращи действия се документират във формуляри, които се 

съхраняват на площадката и се предоставят при поискване на компетентните органи. 

Отговорните за изпълнението на инструкциите, попълването и съхранението на данните от 

мониторинга са лицата, посочени в съответните инструкции. 

Съгласно Условие № 5.7.4 и Условие № 5.5, след актуализация с Решение № 477-Н0-И0-

А1/2015г., има изготвена инструкция IMSP-04-03 Управление на правните и доброволно 

приетите изисквания и оценка на съответствието, като оценката се документира във 

формуляр IMSD-04-03-01 Регистър на правните и доброволно приетите изисквания. 

 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

За спазване на Условие № 5.8.1 е разработена и се прилага инструкция EIB-05-5.8.1 

Инструкция за преразглеждане, и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за 

работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. 

За 2015 год. не са възниквали аварии. Не са предприемани действия, които могат да се оценят 

като непредвидени или ненормални за експлоатацията на съоръженията.  
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Съгласно Условие № 5.8.2 е изготвена и се прилага писмена инструкция за аварийно 

планиране и действия при аварии - EIB-05-5.8.2 Инструкция за аварийно планиране и действия 

при аварии. Прилага се и процедура IMSP-04-01 Управление на документи, която 

регламентира въвеждането на нови и изменението на наличните документи при всяка 

възникнала необходимост, включително и след аварийни ситуации. 

Определени са опасните вещества, които се съхраняват и се използват в предприятието, като 

списък с включени данни за тях е даден във формуляр  EDB-05-5.8.2-01 Регистър на опасните 

вещества.  (Отпада след актуализация на СУОС). 

Дружеството разполага с вътрешен Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, в който са 

определени възможните аварийни ситуации, включително наводнение и земетресение с 

въздействие върху околната среда. В Плана са представени и начини на действие за 

осигуряване на най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Списък на 

тези аварийни ситуации и бедствия е документиран във формуляр EDB-05-5.8.2-02 Списък на 

възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. 

(Отпада след актуализация на СУОС). 

Периодично се извършва инструктаж на персонала и се проверява подготовката му в 

съответствие с нормативните изисквания на Република България. Това включва периодичният 

инструктаж и проиграването на Плана (веднъж годишно), като така се извършва периодичната 

проверка на готовността му за действие. Проиграването на плана за бедствия и аварии, както 

и всички инструктажи се документират във формуляр EDB-05-5.8.2-03 Записи от проверката 

на готовността за действие при авария и от инструктажа на персонала. (Отпада след 

актуализация на СУОС). 

Изготвена е схема за евакуация на персонала в случай на бедствие или авария. Схемата 

включва евакуационните пътища за извеждане на хората и сборен пункт, откъдето те да бъдат 

извозени извън обсега на аварията. Схемата е разпространена и е поставена на видни места на 

територията на обекта. 

За регистриране на аварии, установяване на причините довели до тях и назначаване на 

коригиращи действия са изготвени и се попълват следните формуляри: 

 EDB-05-5.8.2-04 Регистър на авариите (Отпада след актуализация на СУОС);  

 EDB-05-5.8.2-05 Проверка на авариите и назначаване на коригиращи действия 

(Отпада след актуализация на СУОС). 

През 2015 година не са регистрирани аварии с отрицателен ефект върху околната среда. 

Списък на средствата за оповестяване на аварията, списък на средствата за лична защита и 

списък на средствата за противодействия при аварии, както и за поддръжка и  проверка на тези 

средства и оборудване са представени в отделни формуляри: 

 EDB-05-5.8.2-06 Списък на средства за оповестяване на аварията (Отпада след 

актуализация на СУОС); 

 EDB-05-5.8.2-07 Проверка на средствата за оповестяване на аварията (Отпада след 

актуализация на СУОС); 

 EDB-05-5.8.2-08 Списък на средствата за лична защита (Отпада след актуализация 

на СУОС); 
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 EDB-05-5.8.2-09 Проверка на средствата за лична защита (Отпада след 

актуализация на СУОС); 

 EDB-05-5.8.2-10 Списък на средствата за противодействие на възможни аварии 

(Отпада след актуализация на СУОС); 

 EDB-05-5.8.2-11 Проверка на средствата за противодействие на възможни аварии 

(Отпада след актуализация на СУОС). 

През 2015 година са правени 74 проверки на средствата за оповестяване на аварии, 7 проверки 

на средствата за лична защита и 10 проверки на средствата за противодействие на аварии. 

Със заповед е определен персоналът, който е отговорен за действията при аварии. Съставени 

са аварийно-спасителната група и постоянна обектова комисия, които са отговорни за 

изпълнението на Плана за действие при аварии. Списъкът с имената на тези служители, както 

и телефонните им номера са представени във формуляр EDB-05-5.8.2-12 Списък на персонала, 

отговорен за действия, превидени в аварийния план. (Отпада след актуализация на СУОС). 

Отговорните за изпълнението на инструкциите, попълването и съхранението на данните от 

мониторинга, са лицата, посочени в съответните инструкции. 

  

2.9. Записи 

Във формуляри се документират и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и 

технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на 

условията в Комплексното разрешително (съгласно Условие № 5.9.1,  Условие № 5.6, след 

актуализация с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г., Условие № 5.9.2 и Условие № 5.7, след 

актуализация с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) 

Всички несъответствия и предприетите неоходими организационни/технически действия се 

документират в следните формуляри: 

 ФОРМУЛЯР CI_D_001 ЗА ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ (бял лист) 

В изпълнение на Условие № 5.9.3 се съхраняват данните за причините за установените 

несъответствия и предприетите коригиращи действия 

В изпълнение на Условие № 5.9.4 се съхраняват данните за преразглеждането и/или 

актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.  

Съгласно Условие № 5.9.5 е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с 

условията на разрешителното. Тези документи се съхраняват и се предоставят при поискване 

от компетентните органи. Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е 

Координатор БЗОС. За 2015 са направени 21 броя записи във формуляр EDB-05-5.7 Регистър 

на документите, доказващи съответствие с условията от комплексното разрешително.  
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2.10. Докладване 

В изпълнение на Условие № 5.10.1 Дружеството трябва да докладва резултатите от 

собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ и БДУВ Годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно разрешително.  

Настоящият доклад 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. 

Отговорен за изготвянето и представянето на ГДОС е Координатор БЗОС. 

Според Условие № 5.10.2 Операторът е длъжен да предоставя при поискване от 

компетентните органи на допълнителна информация относно изпълнението на условията от 

КР.  

Отговорен за предоставянето на допълнителна информация относно изпълнението на 

условията от КР е Координатор БЗОС. 

 

2.11. Актуализация на СУОС 

През 2015 година е извършена актуализация на системата за управление на околната среда 

съгласно Условие № 5.11.1.  

 

 

В съответствие с Условие № 7.1 и Условие № 7.4 през 2015г. не е имало случаи на 

замърсяване на повърхностни и/или подземни води и нарушения на установените с 

настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на 

замърсяващи вещества в околната среда. 

През 2015г. Дружеството не е влизало в процедура за информиране на МОСВ за  планирана 

промяна в работата на инсталациите по Условие № 7.2 (актуализирано с Решение № 477-

Н0-И0-А1/2015г.).  

През 2015г.  не е имало непосредствена заплаха за екологични щети (Условие № 7.5 и 

Условие № 7.6).  

В изпълнение на Условие № 7.7 (актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) през 

2015г. Дружеството е уведомило РИОСВ-Благоевград и БДБР  за началото и края на 

строителните работи на ЛПСОВ.  

До края на 2015г. не са приключили приемните изпитвания на ЛПСОВ (Условие № 7.8. 

(актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.)). 
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 ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

Съгласно т.3.3 от Образеца за изготвяне на ГДОС се изисква от операторите ефективно 

използване на енергия и минимизиране употребата на ресурси.  

 

3.1. Използване на вода: 

На територията на "КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, Пивоварна Благоевград, вода за питейно-

битови, производствени и противопожарни нужди се осигурява от градската водопроводна 

мрежа на гр. Благоевград съгласно Договор от 04.06.2009 г. между „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” 

АД и фирма “Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Благоевград. (Условие № 8.1.1) 

Докладването на количествата използвана за периода вода е в съответствие с Условия № 6.2. 

 

В настоящото Комплексно разрешително при работа на инсталацията по Условие № 2, 

попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, е заложена следната годишна норма за 

количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане), която не 

бива да бъде превишавана (Условие № 8.1.2,  актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-

А1/2015г.): 
 

Инсталация 
Годишна норма за ефективност при употребата 

на вода, m3/единица продукт 

Инсталация запроизводство на пиво 0,41 m3/ единица продукт 

 

Във връзка с Условие № 8.1.3 операторът е изготвил писмена инструкция за експлоатация и 

поддръжка на блендера, който е основен консуматор на вода за производствени нужди на 

площадката при работа на инсталацията по Условие № 2. 

В изпълнение на Условие № 8.1.4 прилага писмена инструкция за извършване на проверки на 

техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката. 

Съгласно Условие № 8.1.5.1. има монтирани два броя водомерните устройства, които се 

намират на входа на площадката в хлорираща станция. На територията на предприятието има 

изградена площадкова водопроводна мрежа за питейно-битова, производствена и 

противопожарна вода, която обслужва всички звена на проиводствения процес и 

административната част.  

 

Във връзка с Условие № 8.1.5.2. се прилагат следните инструкции: 

 EDB-05-8.1.3 Инструкция за експлоатация и поддръжка на експлоатация и 

поддръжка на блендера (съгласно Условие № 8.1.3);  

 EDB-05-8.1.4 Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на 

площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях (съгласно 

Условие № 8.1.4);  

 EDB-05-8.1.5.2 Инструкция за измерване и документиране на изразходваните 

количества вода за производствени нужди (съгласно Условие № 8.1.5.2); 

 EDB-05-8.1.5.3 Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните 

количества вода за производствени нужди (включително охлаждане), установяване 
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на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия 

(съгласно Условие № 8.1.5.3). 

Резултатите от прилагането на инструкциите и отчитането на измерените количества се 

документират в отделни формуляр EDB-05-8.1.5.2 Изразходвани количества – вода за 

производствени нужди, които се съхраняват на територията на площадката и ще се 

предоставят при поискване от компетентните органи. 

 

За 2015 год., консумацията на вода за производството на единица продукт за инсталацията, 

които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е дадена в Tаблица 3.1-1. Това е резултат 

на изпълнение на Условие № 8.1.2., Условие № 8.1.5.2., Условие № 8.1.5.3. и Условие № 

8.1.6.1. (актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) 

Таблица 3.1-1 

Консумация на    

вода за 2015 год.             

[m3] 

Годишно 

производство 

на филтровано 

пиво                  

[hl] 

Консумация на 

вода за единица 

продукт [m3/hl] 

Норма за 

ефективност по 

Условие 8.1.2    

[m3/hl] 

Съответствие с 

Условие 8.1.2     

258744 790064 0,33 0,41 ДА 

 

Съгласно Условие № 8.1.4 на водопроводната мрежа се извършват ежедневно визуален 

преглед и контрол и се извършва цялостна проверка поне един път годишно. Резултатите се 

записват във формуляр CI_D_001 ЗА ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ при 

проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа (Условие № 8.1.5.4) 

 

Брой извършени проверки на водопроводната мрежа за 2015 год. – 5 броя. 

Брой установени течове -  няма  

Брой установени несъответствия -  няма 

Брой предприети коригиращи действия - 5 бр. 

Съгласно Условие № 8.1.3 и в съответствие с Условие № 8.1.5.5 на блендера се извършват 

ежедневен визуален преглед и ежеседмичен контрол и проверка поне един път годишно. 

Резултатите се записват във формуляр CI_D_001 ЗА ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА 

ИДЕЯ при проверки на техническото състояние на блендера. 

 

Брой извършени проверки на блендера за 2015 год. - 1 бр. 

Брой установени неизправности -  няма  

Брой установени несъответствия -  няма 

Брой предприети коригиращи действия - няма 
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3.2. Използване на енергия 

Електрозахранването на площадката се извършва чрез два независими извода от ТП „Бирена“, 

реализирани с отделни подземенни кабели 20 kV. Първият кабел преминава през северния 

край на площадката и захранва трафопост западно от  административната сграда. Вторият 

захранващ колектор влиза през източната граница на площадката през приемно табло със 

съединителна муфа и достига до подстанция. 

Има две контролни измерващи устройства за постъпващата на площадката на завода 

електроенергия. Като част от централната система за мониторинг на отделните звена към 

момента са инсталирани 25 бр. електроизмервателни устройства. 

 

В настоящото Комплексно разрешително при работа на инсталацията по Условие № 2, 

попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, е заложена следната годишна норма за 

консумация на електро- и топлоенергия, която не бива да бъде превишавана (Условие № 

8.2.1): 

 

№ Инсталация 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия, 

MWh/единица 

продукт  

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

топлоенергия, 

MWh/единица 

продукт 

1. Инсталация за производство на пиво 10,145х10-3 34,24 х10-3 

 

Съгласно Условие № 8.2.1.1. Дружеството прилага методика за изчисляване на консумацията 

на топлоенергия от Инсталация за производство на пиво.  

Съгласно Условие № 8.2.1.2. и Условие № 8.2.1.3. Дружеството е разработило и прилага 

съответните инструкция EIB-05-8.2.1.2 Инструкция за експлоатация и поддръжка на 

електропреобразувателните части на мелница за мелене на суровините и EIB-05-8.2.1.3 

Инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на Варилен съд. 

На територията на пивоварната в изпълнение на Условие № 8.2.1.4. за проверка на 

техническото състояние  на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане 

на действия за тяхното отстраняване се спазва и инструкция EIB-05-8.2.1.4 Инструкция за за 

проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа.  

Данните се документират във формуляр CI_D_001 ЗА ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА 

ИДЕЯ при проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа. 

В изпълнение на Условие № 8.2.2.1 се прилага инструкция EIB-05-8.2.2.1 Инструкция за 

измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и 

топлоeнергия за производствени нужди.  

Месечната и годишната консумация на електроенергия се измерва и изчислява на база 

показанията на измервателните устройства.  

Месечната и годишна консумация на топлоенергия на Инсталацията за производство на пиво, 

попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, се изчислява съгласно методиката по Условие 

№ 8.2.1.1.    
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Данните от измерването/изчислението на консумацията на електро- и топлоенергия се 

документират във формуляр EDB-05-8.1.5.2 Изразходвани количества – електроенерния и 

топлоенергия за производствени нужди. 

Съгласно Условие № 8.2.2.2 се прилага инструкция EIB-05-8.2.2.2 Инструкция за оценка на 

съответствието на количествата консумирана електро- и топлоенергия, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия, която установява 

съответствието на измерените и изчислените количества консумирана електро- и 

топлоенергия с определените в Условие №  8.2.1. такива.  

Оценката на съответствието на количествата консумирана електро- и топлоенергия с тези, 

определени в КР, се документира. 

За 2015 год., има направена  1 оценка за съответствието на изразходваната електроенергия и 1 

оценка на съответствието на изразходваната топлоенергия с определената в КР. 

Не са установени несъответствия с условията на Комплексното разрешително и не се е 

налагало извършване на коригиращи действия в резултат на изпълнение на EIB-05-8.2.2.2 

Инструкция за оценка на съответствието на количествата консумирана електро- и 

топлоенергия, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 

Съгласно Условие № 8.2.2.3  и Условие № 8.2.2.4  се документират резултатите от изпълнение 

на инструкциите по Условие № 8.2.1.2. и Условие № 8.2.1.3 във формуляри CI_D_001 ЗА 

ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ при проверки на техническото състояние на 

електропреобразувателните части на мелницата и CI_D_001 ЗА 

ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ при проверки на техническото състояние на 

топлообменните части на Варилен съд.    

Брой извършени проверки на електропреобразувателните части на мелницата за 2015 год. - 1 

брой. 

Брой установени несъответствия -  няма 

Брой предприети коригиращи действия - няма 

Брой извършени проверки на топлообменните части на Варилен съд за 2015 год. – 2 броя. 

Брой установени несъответствия -  2 бр. 

Брой предприети коригиращи действия - 2 бр. 

 

За отчетния период при проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа не са 

установени загуби или нарушения на целостта на топлопреносната мрежа (съгласно Условие 

№ 8.2.2.5 и при прилагане на Условие № 8.2.1.4) :   

Брой извършени проверки на топлопреносната мрежа за 2015 год. - 4 броя. 

Брой установени несъответствия -  4 бр. 

Брой предприети коригиращи действия – 4 бр. 

 

В изпълнение на Условие № 8.2.3.1 в Таблица 3.2-1 по-долу са представени данни, относно 

консумацията на електро- и топлоенергия за 2015 год., изразена като годишна консумация за 

производство на единица продукт за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС. 

Таблица 3.2-1 
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Консумация на    

ел. енергия за 

2015 год.             

[МWh] 

Годишно 

производство 

на филтровано 

пиво                  

[hl] 

Консумация на 

ел.енергия за 

единица 

продукт 

[МWh/hl] 

Норма за 

ефективност по 

Условие 8.2.1 

[МWh/hl] 

Съответствие с 

Условие 8.2.1 

5267,8 790064 6,668х10-3 10,145х10-3 ДА 

 

Консумация на    

топлоенергия за 

2015 год.              

[МWh] 

Годишно 

производство 

на филтровано 

пиво                  

[hl] 

Консумация на 

топлоенергия за 

единица 

продукт  

[МWh/hl] 

Норма за 

ефективност по 

Условие 8.2.1 

[МWh/hl] 

Съответствие с 

Условие 8.2.1 

9726,2 790064 12,31х10-3 34,24х10-3 ДА 

 

3.3. Използване на суровини и спомагателни материали  

 

В таблицата по-долу (Условие № 8.3.1.1, актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) 

са посочени суровините, употребяваните при работата на Инсталацията за производство на 

пиво, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Показани са видовете суровини и са 

посочени количествата, които не трябва да бъдат превишавани. 
 

 

Суровина Годишна норма за ефективност 

[t/ единица продукт] 

Зърнени суровини (Малц, Ечемик и Царевичен 

грис) 
0,0226 

 

В таблицата по-долу (Условие № 8.3.1.2) са посочени спомагателните материали, 

употребяваните при работата на Инсталацията за производство на пиво, която попада в 

обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. Изброени са видовете спомагателни материали и 

съответните количествата, които не трябва да бъдат превишавани. 

 

 

Спомагателен материал 
Годишна норма за ефективност 

[g/ единица продукт] 

Варна добавка 

R36 

S2, S22, S24 

54 

Варна добавка 

R22, R34, R50/53 

S1/2, S26, S36/37/39, S45, S60, S61 

0,07 

Стабилизатор за пиво филтрация 

R37,R 41, R 31 

S39, S26 

1  

Добавка за варно коригиране рH 

R34 
20 

http://en.wikipedia.org/wiki/R36:_Irritating_to_eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/(S2):_Keep_out_of_the_reach_of_children
http://en.wikipedia.org/wiki/S22:_Do_not_breathe_dust
http://en.wikipedia.org/wiki/S24:_Avoid_contact_with_skin
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В изпълнение на Условие № 8.3.2.1 се прилага инструкция EIB-05-8.3.2.1 Инструкция за 

измерване/изчисляване и документиране на годишните стойности на нормите за 

ефективност на ползваните суровини и спомагателни материали. В съответствие с Условие 

№ 6.2 месечната и годишната консумация на суровините, спомагателните материали и 

горивата се изчислява на база изписаните количества от складовете за съхранение и в 

съответствие с инструкция EIB-05-8.3.2.1. 

Данните се вписват в съответния формуляр EDB-05-8.3.2.1 Използвани количества суровини и 

спомагателни материали и норми за ефективност.  

 

В изпълнение на Условие № 8.3.3.1 в Таблица 3.3-1 и Таблица 3.3-2 по-долу са представени 

данни, относно годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за 2015 

год., за производство на единица продукт за Инсталация за производство на пиво, попадаща 

в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.  

 

Таблица 3.3-1 

Суровина 

Количество 

използвана 

суровина 

за 2015г.  

[kg] 

Произв. 

филтровано пиво 

за 2015 год  

[hl] 

Консумация на 

суровина за 

производството 

на ед.продукт 

[kg/hl] 

Норма за 

ефективност 

по Условие 

8.3.1.1 [kg/hl] 

Съответствие    

с Условие 

8.3.1.1 

Зърнени 

суровини 

(Малц, Ечемик и 

Царевичен грис) 

11062,92 790064 0,014 0,0226 ДА 

 

 

Таблица 3.3-2 

Спомагателен 

материал 

Количество 

използван  

спомагателен 

материал за 2015  

[g] 

Произв. 

филтровано пиво 

за 2015 г.  

[hl] 

Консумация на 

спомагателен 

материал за 

производството 

на ед. продукт 

 [g/hl] 

Норма за 

ефективност 

по Условие 

8.3.1.2 [g/hl] 

Съответствие  

с Условие 

8.3.1.2 

Варна добавка 

(калциев 

дихлорид) 

R36; S2, S22, 

S24 

36429000 

790064 

46,1 54 ДА 

Варна добавка 

(цинков 

дихлорид) 

R22, R34,R50/53 

S1/2, S26, 

S36/37/39, S45, 

S60, S61 

28850 0,037 0,07 ДА 

Стабилизатор за 

пиво филтрация 

(калиев 

метабисулфит) 

R37, R41, R31; 

S39, S26 

338000 0,43 1 ДА 
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Добавка за варно 

коригиране рH 

(фосфорна 

киселина) 

R34 

15724310 19,9 20 ДА 

 

Съгласно Условие № 8.3.2.2 се прилага инструкция за оценка на съответствието на годишните 

стойности на нормите за ефективност с определените такива в КР, както и причините за 

несътветствие и предприемането на необходимите коригиращи действия EIB-05-8.3.2.2 

Инструкция за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за 

ефективност на ползваните суровини и спомагателни материали. Резултатите се 

документират във EDB-05-8.3.2.1 Използвани количества суровини и спомагателни 

материали и норми за ефективност и EDB-05-5.9.3-Назначаване на коригиращи действия при 

проверки на използвани количества суровини и спомагателни материали и норми за 

ефективнот. 

 През 2015 год., в съответствие с Условие № 8.3.3.2 и Условие № 6.2 няма установени 

несъответствия на изчислените количества на суровини и спомагателни материали с 

определените количества в Комплексното разрешително. 

През 2015 год., не се е налагало и не са извършени коригиращи действия, в резултат на 

изпълнение на EIB-05-8.3.2.2 Инструкция за оценка на съответствието на годишните 

стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини и спомагателни материали. 

 

 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на 

опасност, съгласно ЗЗВВХВС, се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в 

информационните листове за безопасност (съгласно Условие № 8.3.4.1).Копие от 

информационните листове се съхраняват на площадката на предприятието. 

Местоположението на складовете за съхранение посочени на  Приложение 1 – Генплан на 

площадката на Пивоварна Благоевград, към Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г. 

Съгласно Условие № 8.3.4.2 (Отменено с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) съхранението 

на суровините и спомагателните материали в резервоари е дадено в таблицата по-долу: 

 

Пореден 

номер 

Проектен 

капацитет 

Съхранявано 

вещество 

Тип, размери, 

конструктивен 

материал 

Средства за защита на 

почвите от замърсявания, 

наличие на обваловка 

5 22 м3 Натриева основа 
Хоризонтална, 

метална 
Бетонова вана 

7 
30 м3 

20 м3 
Въглероден диоксид 

Вертикален, 

хоризонтален 
Бетонов под 

8 

3.25 m3 

3.90 m3 

3.00 m3 

4.00 m3 

7.00 m3 

Амоняк хоризонтални Бетонов под 

16 250м3 Биогаз (метан) Метален балон Бетонова обваловка 
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Пореден 

номер 

Проектен 

капацитет 

Съхранявано 

вещество 

Тип, размери, 

конструктивен 

материал 

Средства за защита на 

почвите от замърсявания, 

наличие на обваловка 

17 10  м3 
Промишлен газьол за 

резервно гориво  

Хоризонтална , 

метална  
Бетонов праг 

18 1.3 м3 
Дизелово гориво за 

камион и трактор 

Пластмасова, 

надземна 
Обваловъчна вана 

21 22 м3 1,2 – пропиленгликол 
Вертикален, 

надземен, метален 
Бетонова обваловка 

 
 

Съгласно Условие № 8.3.4.3 (Отменено с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) на площадката 

на пивоварната се прилага EIB-05-8.3.4.3 Инструкция за поддръжка на резервоарите. 

(Отпада след актуализацията на СУОС) 
Резултатите от проверките на резервоарите се отразяват във формуляр CI_D_001 ЗА 

ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ при проверки на техническото състояние на 

резервоарите (Отпада след актуализацията на СУОС). 

 

Условие № 8.3.4.4 (Отменено с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) изисква прилагане на 

инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към Инсталация за 

производство на пиво с експлоатационните изисквания и условията на Комплексното 

разрешително, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия EIB-05-8.3.4.4 Инструкция за поддръжка и периодична проверка на 

съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни 

материали (Отпада след актуализацията на СУОС).  

 

Резултатите от проверките се документират във формуляр CI_D_001 ЗА 

ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ при проверки на техническото състояние на 

съоръженията и площадките (Отпада след актуализацията на СУОС) (Условие № 8.3.5.1 

- Отменено с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.): 

 

№ 1 Основни суровини (малц, ечемик, царевичен грис) 

№ 2 Хмел и ензими 

№ 3 Помощни материали 

№ 4 Основи и основни препарати 

№ 6 Киселини и киселинни препарати 

№ 9 Амбалаж 

№ 10 Етикети, капачки, преформи 

№ 11 Фолио и лепило 

№ 12 Готова продукция преди опаковане 

№ 13 Готова продукция след опаковане 

№ 14 Пивоварна каша 

№ 15 Мая 

№ 19 Пропан-бутан 

№ 20 Масла и смазочни материали 

 

През 2015 год. са направени 10 броя проверки на съоръженията и площадките.  Установените 

несъответствия са своевременно отстранени (Условие № 8.3.6.) 
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Тръбопреносната мрежа се следи съгласно Условие № 8.3.5.2 (Отменено с Решение № 477-

Н0-И0-А1/2015г.) и Условие № 8.3.6.2 (Отменено с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.), 

чието изисквание е да се документират установените причини за течове и предприетите 

действия за отстраняване им.  

0.6.4 

Мястото за съхранение на спомагателните материали и горивата (Условие № 8.3.6.3 

(Отменено с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) и Условие № 8.3.4.2 (Актуализирано с 

Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.)) е посочено в Приложение 1 – Генплан на площадката на 

Пивоварна Благоевград, към Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR 

Дружеството определя годишните количества на замърсителите изпускани или пренесени от 

предприятието, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 год. за създаване на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) за емисиите на 

вредни вещества, изпускани от дейност – пивопроизводство : 

8. Животински и растителни продукти от сектор хранителни продукти и напитки  

б). Обработване и преработване, предназначено за производство на 

хранителни  продукти и напитки от 

 ii) Растителни суровини  

 

Съгласно с чл.5 ал.1 Операторът на всяко предприятие, в което една или повече от дейностите, 

посочени в приложение I, са над приложимите пределни капацитети, посочени в 

приложението, съобщава на компетентния си орган информацията, като идентифицира 

предприятието съгласно приложение III, освен ако тази информация вече не е известна на 

компетентния орган. 

 

Праговата стойност за дейността Пивопроизводство е производствен капацитет на крайни 

продукти 300 тона за ден (средна стойност на тримесечна база).  

За 2015 производствения капацитет е бил 1804 хл./ден, или приблизително 181 тона/ден.  

Производствения капацитет е бил под праговата стойност посочена в Приложение I на 

Регламент № 166/2006 год. 

 

По-долу са представени данни за изчислените стойности на количествата по замърсители от 

дейността на площадката. 

 

 

ПРЕНОС НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ПОЧВАТА 

 

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността на предприятието и няма 

превишаване на количествата, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 год. Поради 

това няма замърсители, които да се докладват, съгласно Условие № 11.9.8. 

 

 

ПРЕНОС НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В АТМОСФЕРАТА 

 

За 6 от всички 7 броя изпускащи устройства в атмосферата, описани в Условие № 9.2.2, 

Дружеството има задължение да докладва по ЕРИПЗ замърсителите: 

 От ИУ № 1, 2, 3, 4, 5 - Вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10) 

– Фини прахови частици ФПЧ10. 

 От ИУ № 6 – Серни оксиди (SОx), азотни оксиди (NOx) и въглероден монооксид (CO). 

За ИУ № 7 ще се докладва след изпълнение на Условие № 3.4 от КР. 

Освен тези замърсители, заложени в комплексното разрешително може да се докладва и 

замърсител Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) от консумацията на пиво, 

съгласно раздел SNAP CODE 04 06 07 за Производство на бира от Актуализирана единна 

методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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165/20.02.2013 на МОСВ). Количеството на консумирана бира съответства на количеството 

произведено от предприятието пиво за съответната година.  

 

Резултатите в Таблица 4.1-1 за замърсителите по ЕРИПЗ са получени с използване на следните 

методи: 

 Изчисляване – чрез използване на емисионни фактори за съответния замърсител, взети 

от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ). Методиката се 

използва за провеждане на инвентаризация и определяне по балансов път на емисиите 

на вредни вещества във въздуха. Тя адаптира методика CORINAIR-2009 за условията 

на България, като се отчитат националните специфики по отношение на дейности, 

технологии, оборудване и действащата нормативна уредба за атмосферния въздух; 

 Измерване – с използване на данни от протоколи от собствени измервания (собствен 

мониторинг). 

 

В Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества 

във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ) емисионните фактори за горивни 

инсталации с мощност <50MW са представени в раздел 030103.  

 

 

Количествата на замърсителите са за 2015 год. 

 

Таблица 4.1-1 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1 b) 

В почви 

(колона 1 c) 

   kg / год. kg / год. kg / год. kg / год. kg / год. 

11#  Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

- 

(83,435) 

- - 
150 000 

- 

8#  Азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

- 

(2035,00) 

 

- 

 

- 
 

100 000 

 

- 

2# 630-08-0 Въглероден 

оксид (CO) 

- 

(40,700) 

 

- 

 

- 

 

500 000 

 

- 

86#  Фини 

прахови 

частици <10 

µm (PM 10) 

 

“-“ 

вж. заб.** 

 

- 

 

-  

50 000 

 

- 

7#  Неметанови 

летливи 

органични 

съединения 

(НМЛОС) 

- 

(27652,24) 

  

100 000 

 

12#  Общ азот  - 

(2176,451) 

 
50 000 

 

13#  Общ фосфор  - 

(933,024) 

 
5 000 

 

76#  ТОС (ХПК/3)  - 

(14697,170) 

 
50 000 

 

        

**Фини прахови частици (PM10) 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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В Актуализираната единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във 

въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ) няма емисионни фактори за фини прахови 

частици (PM10). Поради тази причина в настоящия ГДОС не се докладва количеството на 

изпуснати фини прахови частици. 

 

 

ГОРИВНИ ГАЗОВЕ (SOx, NOx, CO) 
 

В Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества 

във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ) емисионните фактори за горивни 

инсталации с мощност <50MW са представени в раздел 030103.  

 

Пресмятането на емисиите се извършва по следната обща формула, в която внесената топлина 

в горивната инсталация се умножава по съответния ЕФ: 

 

Eз = EFз x Cг х Qr
i  

 

Където:  

 

ЕFз – емисионния фактор на съответния замърсител в g/GJ 

 

Сг е изгореното гориво в m3 * 103  за газообразно гориво. 

 

Qr
i – долна топлина на изгаряне на горивото – за твърдо и течно гориво в Гигаджаули на 

милион грама (тонове), (GJ/Mg), а за газообразно в Мегаджаули на нормални метра кубични 

(MJ/Nm3). 

 

 

Основните замърсители и емисионни фактори са дадени в Таблица 4.1-2. 

 
Таблица 4.1-2 

Замърсител 
Дейност и 

съоръжение 
Код на процеса (SNAP CODE) 

Единица 

мярка 

Емисионен 

фактор 

SOx 
Горивни 

инсталации 
< 50MWth 

030103 Горивни процеси в 

промишлеността – Горивни 

процеси в котли, газови турбини 

и стационарни двигатели 

g/GJ 
2.46 (макс.) 

няма ср. стойност 

NOx g/GJ 
65 (макс.) 

60 (средно) 

CO g/GJ 
1.59 (макс.) 

1.20 (средно) 

 

При изчисленията се използват средните стойности за азотни оксиди (NOx) и въглероден оксид 

(CO), а за серните оксиди (SOx) се използва максималната стойност, поради липса на средна в 

Методиката. 

 

Изгореното количество природен газ през 2015 год. е 983,094 *103 Nm3. 

 

При изгаряне на природен газ Qr
i  = 34.5 MJ/Nm3. 

Следователно: 

 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Количеството отделени SOx през 2015 год. са  2.46 * 983,094* 34.5 / 1000 = 83.435 kg/год. 

Количеството отделени NOx през 2015 год. са  60 *983,094* 34.5 / 1000 = 2035,00 kg/год. 

Количеството отделени CO през 2015 год. са  1.20 * 983,094* 34.5 / 1000 = 40,700 kg/год. 

 

НЕМЕТАНОВИ ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (NMVOC) 

 

Съгласно раздел SNAP CODE 04 06 07 за Производство на бира от Актуализирана единна 

методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-

165/20.02.2013 на МОСВ) при ферментацията, зреенето и декантирането се отделят емисии от 

Първа група:  
 Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) 

 Въглероден диоксид (СO2), който излиза свободно и за него няма определени 

емисионни фактори 

 

Емисионните фактори са определени въз основа на данни от страни от ЕС в рамките на 

ръководство CORINAIR 2009. Пресмятането на емисиите става по формулата: 

 

ЕF (kg/hl) x Консумацията за година (hl/год.) = Емисиите за година kg/год. 

hl/год. – хектолитър за година 

kg/hl – килограм за хектолитър 

kg/год. – килограм за година 

 

Емисионни фактори за неметанови летливи органични съединения (NMVOC) при 

производство на бира - 0,035 kg/hl продукция 

 

Произведеното количество пиво през 2015 год. е 790064 hl. 

Емисиите на NMVOC за 2015 год са:  790064 hl * 0,035 kg/hl = 27652,24 kg.  

 

ИЗПУСКАНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪВ ВОДИТЕ: 

Към настоящия момент всички производствени и битово-фекални отпадъчни води постъпват 

в колектор, обслужван от ВиК и оттам в градска канализационна система с ГПСОВ. За целта 

има сключен Договор за отвеждане на отпадъчни води между „Водоснабдяване и 

Канализация“ ЕООД – Благоевград и „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД.  

Поради констатирано несъответствие с нормите на заустване, съгласно договора,  

Дружеството е предвидило мярка за привеждане в съответствие в ИППСУКР – Изграждане на 

собствена ПСОВ за пречистване на отпадъчните води. Към настоящия момент за изграждането 

на ПСОВ има разработен проект. Смесеният поток производствени, охлаждащи и битово-

фекални води ще постъпва първо в локалната ПСОВ, а след това, чрез канализационния 

колектор на „ВиК“,  ще достига за допречистване в ГПСОВ. 

Дружеството има условие в действащото комплексно разрешително за извършване на 

собствен мониторинг на отпадъчните води: 

 

Параметър ИЕО, съгласно КР Честота на мониторинг 
Температура 40 При взимане на пробата 
Активна реакция (рН) 6,5 – 9,0 Всеки месец 
Неразтворени вещества 300 mg/dm3 Веднъж на три месеца 
Азот амониев 35 mg/dm3 Веднъж на три месеца 
Фосфор (Р) 15 mg/dm3 Веднъж на три месеца 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Параметър ИЕО, съгласно КР Честота на мониторинг 
БПК5 700 mg/dm3 Веднъж на три месеца 
ХПК (бихроматна) 1500 mg/dm3 Веднъж на три месеца 
Нефтопродукти 15,0 mg/dm3 Веднъж на шест месеца 
Животински мазнини и растителни масла 120 mg/dm3 Веднъж на шест месеца 

От показателите, за които Дружеството има задължение да докладва по ЕРИПЗ се извършва 

собствен мониторинг само на Общ азот, Общ фосфор и ХПК. Данните от собствения 

мониторинг, извършван през 2015 год. за ТМ-1 и ТМ-2 са както следва: 

 

Показател Общ азот, 

mg/dm3 
Фосфати (като фосфор), 

mg/dm3 
ХПК, mg/dm3 

Протокол № 2015/961 от 

23.02.2015 от ИЛ 

“ЕКОЛАБ” към “ДИАЛ” 

ООД    ТМ-1 

38,3 
 

2,02 224 

Протокол № 2015/962 от 

23.02.2015 от ИЛ 

“ЕКОЛАБ” към “ДИАЛ” 

ООД    ТМ-2 

1,2 0,21 
 

 

20,8 

Протокол № 2015/3674 от 

08.06.2015 от ИЛ 

“ЕКОЛАБ” към “ДИАЛ” 

ООД    ТМ-1 

11,45 5,76 73,9 

Протокол № 2015/3675 от 

08.06.2015 от ИЛ 

“ЕКОЛАБ” към “ДИАЛ” 

ООД    ТМ-2 

1,94 2,77 16,5 

Протокол № 2015/6485 от 

04.09.2015 от ИЛ 

“ЕКОЛАБ” към “ДИАЛ” 

ООД    ТМ-1 

4,55 3,56 70,7 

Протокол № 2015/6488 от 

04.09.2015 от ИЛ 

“ЕКОЛАБ” към “ДИАЛ” 

ООД    ТМ-2 

1,43 4,96 125,3 

Протокол № 2015/7580 от 

04.09.2015 от ИЛ 

“ЕКОЛАБ” към “ДИАЛ” 

ООД    ТМ-1 

33,8 12,96 63,6 

Протокол № 2015/7580 от 

04.09.2015 от ИЛ 

“ЕКОЛАБ” към “ДИАЛ” 

ООД    ТМ-2 

18 - - 

 

През 2015 год. са изпускани в градската канализационната система с ГПСОВ 183135 м3 

отпадъчни води разпределени по месеци, както следва: 

 

месец Количество на заустените 

през ТЗ-1 отпадъчни води 

Януари 12506,20 

Февруари 14668,80 

Март 13087,50 

Април 17172,90 
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Май 21181,10 

Юни 20714,50 

Юли 18582,70 

Август 20511,10 

Септември 12617,50 

Октомври 9179,00 

Ноември 14578,15 

Декември 8335,00 

  

Общо за 2015 год. 183134,45 

 

Общ азот 

 

Общ азот 2015 год. = Общ азот (ТЗ-1и ТЗ-2) за 2015 год. = 

   = ((конц. (прот. № 2015/961 от 23.02.2015)+конц. (прот. № 2015/962 от 23.02.2015)  )/2 * Колич. 

отп. води (м.01+м.02+м.03) + (конц. (прот. № 2015/3674 от 08.06.2015)+конц. (прот. 2015/3675 от 08.06.2015)  )/2 * Колич. 

отп. води (м.04+м.05+м.06) + (конц. (прот. № 2015/6485 от 04.09.2015)+конц. (прот. № 2015/6488 от 04.09.2015)  )/2 * Колич. 

отп. води (м.07+м.08+м.09) + (конц. (прот. № 2015/7580 от 04.09.2015)* Колич. отп. води (м.10+м.11+м.12) )/1000 

т.е.  

 

Общ азот 2015 год. = ( ( 38.3 mg/l + 1.2 mg/l ) / 2 * 40262.5 m3 + ( 11.45 mg/l + 1.94 mg/l ) / 2 * 

59068.5 m3 + ( 4.55 mg/l + 1.43 mg/l ) / 2 * 51711.3 m3 +( 33.8 mg/l + 18 mg/l ) / 2 * 32092.15 m3) 

/ 1000= 2176,45 kg /год 

 

Съгласно Условие 10.6.7  Общ Азот за 2015 год. за единица продукт e 0,002755 kg/hl. 

 

 

Общ фосфор 

 

Общ фосфор 2015 год. = Общ фосфор (ТЗ-1и ТЗ-2) за 2015 год. = 

   = ((конц. (прот. № 2015/961 от 23.02.2015)+конц. (прот. № 2015/962 от 23.02.2015)  )/2 * Колич. 

отп. води (м.01+м.02+м.03) + (конц. (прот. № 2015/3674 от 08.06.2015)+конц. (прот. 2015/3675 от 08.06.2015)  )/2 * Колич. 

отп. води (м.04+м.05+м.06) + (конц. (прот. № 2015/6485 от 04.09.2015)+конц. (прот. № 2015/6488 от 04.09.2015)  )/2 * Колич. 

отп. води (м.07+м.08+м.09) + конц. (прот. № 2015/7580 от 04.09.2015) * Колич. отп. води (м.10+м.11+м.12) )/1000 

 

Общ фосфор 2015 год. = ( ( 2.02 mg/l + 0.21 mg/l ) / 2 * 40262.5 m3 + ( 5.76 mg/l + 2.77 mg/l ) / 2 

* 59068.5 m3 + ( 3.56 mg/l + 4.96 mg/l ) / 2 * 51711.3 m3 + 12.96 mg/l * 32092.15 m3) / 1000= 

933,02 kg /год 

 

Съгласно Условие 10.6.7  общ фосфор за 2015 год. за единица продукт e 0,001181 kg/hl. 

 

 

ХПК 

 

ХПК 2015 год. = ХПК ((ТЗ-1и ТЗ-2) за 2015 год. = 

   = ((конц. (прот. № 2015/961 от 23.02.2015)+конц. (прот. № 2015/962 от 23.02.2015)  )/2 * Колич. 

отп. води (м.01+м.02+м.03) + (конц. (прот. № 2015/3674 от 08.06.2015)+конц. (прот. 2015/3675 от 08.06.2015)  )/2 * Колич. 
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отп. води (м.04+м.05+м.06) + (конц. (прот. № 2015/6485 от 04.09.2015)+конц. (прот. № 2015/6488 от 04.09.2015)  )/2 * Колич. 

отп. води (м.07+м.08+м.09) + конц. (прот. № 2015/7580 от 04.09.2015) * Колич. отп. води (м.10+м.11+м.12) ) /1000 

т.е.  

 

ХПК за 2015 год. = ( ( 224 mg/l + 20.8 mg/l ) / 2 * 40262.5 m3 + ( 73.9 mg/l + 16.5 mg/l ) / 2 * 

59068.5 m3 + ( 70.7 mg/l + 125.3 mg/l ) / 2 * 51711.3 m3 + 63.6 mg/l * 32092.15 m3) / 1000= 

14697,17 kg /год 
В съответствие с Условие 10.6.7  ХПК за 2015 год. за единица продукт e 0,018603 kg/hl. 

 

 

Съгласно ЕРИПЗ замърсителя, който се докладва е TOC – Общ органичен въглерод, изразен 

като ХПК/3, 

т.е TOC за 2015 год. = ХПК за 2015 / 3 = 14697,17 /3 = 4899,056 kg/год. за площадката 

В съответствие с Условие 10.6.7  ТОС за 2015 год. за единица продукт e 0,006201 kg/hl. 

 

Поради това няма изпускане и надвишаване на пределните количества, посочени в 

Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 

2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 

(ЕРИПЗ) (Условие 10.4), с изключение на пренос извън площадката на 76#- ТОС(ХПК/3), чрез 

отпадъчните води. 

 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

На територията на “КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, Пивоварна Благоевград има разположени 

различни по вид източници на организирани емисии, изпускани в атмосферния въздух. 

Към някои от действащите изпускащи устройства има монтирани пречиствателни устройства 

за емисиите в атмосферния въздух. Тези пречиствателни съоръжения са, както следва: 

 

 Прахоуловителна система към разтоварване и транспортиране на суровини 

 Прахоуловителна система към пречистване на суровини 

 Прахоуловителна система преди мелене 

 Авариен факел към ПСОВ (след изпълнение на Условие № 3.4) 

 

 

Организирани емисии 

Съгласно Условие № 9.1.1 пречиствателните съоръжения за емисии в атмосферата са: 

- модул с 20 броя ръкавни филтри към изпускащо устройство № 1; 

- модул с 30 броя ръкавни филтри към изпускащо устройство № 2; 

- по 1 брой ръкавен филтър към всяко от изпускащите устройства №№ 3, 4 и 5.  

През 2015 год. не е имало наличие на други източници на емисии, освен тези описани в 

Условие № 9.1.1 
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Съгласно Условие № 9.1.1. на територията на плошадката се прилага инструкция EIB-05-9.1.4  

Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, 

осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателни съоръжения разрешени в 

Условие 9.1.1. Изпълнението на тази инструкция се документира във формуляр CI_D_001 ЗА 

ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ при проверки на техническото състояние на 

пречиствателните съоръженията за емисии в атмосферата, както го изисква Условие № 

9.1.4.  

 

Съгласно Условие № 9.1.2 и в съответствие с Условие № 9.1.1 за всяко от тях се определят: 

 контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява 

оптималната работа); 

 оптималните стойности на всеки от контролираните параметри; 

 честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри. 

Данните по Условие № 9.1.2 са предоставени в РИОСВ – Благоевград (Условие № 9.1.3). 

 

Мониторингът на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие № 9.1.1. в 

съответствие с определените по Условие № 9.1.2. се отразява във формуляр CI_D_001 ЗА 

ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ при проверки на техническото състояние на 

пречиствателните съоръженията за емисии в атмосферата (Условие № 9.1.5). 

Контролът на пречиствателното оборудване се осъществява съгласно Условие № 9.1.6.1. 

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените 

стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените 

оптимални такива в Условие № 9.1.2.  EIB-05-9.1.6.1 Инструкцияза мониторинг на работата, 

периодична оценка на съответствието на измерените/изчислени стойности на 

контролираните парамерти на пречиствателни съоръжения разрешени в Условие 9.1.1, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия 
Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 

Съгласно Условие № 9.1.7.1 и Условие № 9.1.7.2 в Дружеството се документират и 

съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение, както и резултатите от проверките на съответствието на 

стойностите на контролираните параметри за всяко едно от тях с определените оптимални 

такива в Условие № 9.1.2. и, при необходимост, установените причини за несъответствие и 

предприетите коригиращи действия. Данните от изпълнението на Условие № 9.1.7.1 и 

Условие № 9.1.7.2 се документират във формуляр EDB-05-9.1.7 Мониторинг и проверка на 

съответствието на контролирани параметри на пречиствателните съоръжения разрешени 

в Условие 9.1.1 

За 2015 год. са извършени 10 проверки на стойностите на контролираните параметри. Не са 

установени несъответствия на стойностите на контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение, с определените оптимални такива в Условие № 9.1.2. (Условие 

№ 9.1.7.3) 

В Комплексното разрешително са включени 5 на брой изпускащи устройства на Инсталацията 

за производство на пиво и едно изпускащо устройство на Котетелна инсталация.  
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Съгласно Условие № 9.2.1 (актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) дебитът на 

технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по Условие № 

9.2.2. не трябва да превишава посочените в условието стойности. 

Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да превишава определените в 

Таблица 9.2.2 – продължение и Таблица 9.2.2.1 – продължение норми за допустими емисии. 

През 2015 год. не са експлоатирани други организирани източници на емисии в атмосферния 

въздух освен описаните в Условие № 9.2.2. и означени на Приложение 5.2 към Заявлението. 

Изпусканите емисии се изчисляват, документират и докладват с прилагането на изискванията 

на Регламент № 166/2006 год. относно създаване на Европейски регистър за изпускането и 

преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Данни за изпусканите емисии през 2015 год. са дадени по-

горе в Таблица 4.1-1 при спазване на.  Условие № 9.5.2.5 и Условие № 9.5.2.6. 

 

 

 

 
Таблица 9.2.2 

Изпускащо 

устройство 

(комин) 

№ 

Източник на отпадъчни газове 
Пречиствателно 

съоръжение 

Максимален 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 

1 
Разтоварване и транспортиране 

на суровини 

Модул с 20 броя 

ръкавни филтри 
3780 22 

2 Пречистване на суровини 
Модул с 30 броя 

ръкавни филтри 
9600 23 

3 
Транспортиране на суровини 

преди мелене 
1 бр. ръкавен филтър 990 11 

4 
Транспортиране на суровини 

преди мелене 
1 бр. ръкавен филтър 990 11 

5 
Транспортиране на суровини 

преди мелене 
1 бр. ръкавен филтър 990 11 

 

 

Таблица 9.2.2 – продължение 

Параметър НДЕ (mg/Nm3) 

Прах 20 

 

 

Таблица 9.2.2.1 

Изпускащо 

устройство 

(комин) 

№ 

Източник 

на 

отпадъчни 

газове 

Макс. дебит 

на газовете 

(Nm3/h) 

Мощност 

МW 

Пречиства-

телно 

съоръжение 

Вид на 

горивото 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 

6 

Котел 1 

ПКГН 12 
13 000 

11,6 

- Природен газ 15 
Котел 2 

ПКГН 6.5 
5,8 
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Таблица 9.2.2.1- продължение 

Параметър НДЕ* (mg/Nm3) 

NOх 250 

CO 100 

SOх 35 

*НДЕ се отнасят за 3 % обемни съдържание на кислород в димните газове. 

 

 

Таблица 9.2.2.2 (добавена с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) 

Изпускащо 

устройство 

(комин) 

№ 

Източник 

на 

отпадъчни 

газове 

Макс. 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Мощност 

МW 

Пречиства-

телно 

съоръжение 

Вид на 

горивото 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 

7 Котел 3 480 0,3 - 
Природен 

газ 
8,5 

 

Според Условие № 9.2.2.1 на Дружеството се разрешава да изгаря отделящия се от ПСОВ 

биогаз в Горивна инсталация за производство на топлинна енергия (Котелна инсталация), като 

в случай на аварийна ситуация или неработещи котли биогазът се изгаря във факел. 

 

Дружеството прилага инструкция EIB-05-9.2.3 Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените 

норми за допустими емисии, установяване на причини за несъответствията и предприемане 

на коригиращи действия (в съответствие с Условие № 9.2.3) 

Прилагането на инструкцията е документирано във формуляр EDB-05-9.6.2.1-01 Емисии на 

вредни вещества в отпадъчните газове, установени при извършването на собствени 

периодични измервания (Условие № 9.2.3) и в съответствие с Условие № 9.2.2 и Условие № 

9.2.2.1. 

През 2015 год. не са правени измервания на контролираните параметри, защото няма заложен 

мониторинг за този период, като следващият ще бъде през 2016г. 

 

И

У 

№ 

Дата на 

провеждане на 

СПИ 

Протоколи № 

Парам

етър 
Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Максимален 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Приведен 

дебит на 

отпадъчните 

газове 

Съответствие 

брой 

         

За 2015 год. не са правени проверки на съответствието съгласно Условие № 9.2.3. 
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Неорганизирани емисии 

Съгласно Условие № 9.3.1 всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие № 

2  (Инсталация за производство на пиво) се изпускат в атмосферния въздух организирано през 

изпускащите устройства, описани в Условие № 9.2. 

В изпълнение на Условие № 9.3.2 в Дружеството се прилага инструкция EIB-05-9.3.2  

Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, 

установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници предприемане 

на мерки за ограничаването им.  

 Съгласно Условие № 9.3.3 е изготвена инструкция EIB-05-9.3.3  Инструкция за периодична 

оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините за 

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

Резултатите от изпълнение на инструкции EIB-05-9.3.2 и EIB-05-9.3.3 за изпълнението на 

мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и интензивно 

миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката, се съхраняват във формуляр 

EDB-05-9.6.2.3 Регистър  на източниците на неорганизирани емисии и проверка на  мерките 

за ограничаване на неорганизираните емисии от тези източници.( Условие № 9.6.2.3.) 

През 2015 година е направена една проверка за наличие на източници на неорганизирани 

емисии и на мерките за ограничаване на неорганизираните емисии. За същият период са 

констатирани 0 бр. несъответствия свързани с неорганизирани емисии в атмосферата, и има 

едно корегиращо действие, като резултатите се съхраняват във формуляр CI_D_001 ЗА 

ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ при проверка за наличието на неорганизирани 

емисии.  

Дружеството предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на 

прахообразни вещества в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 

27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. (Условие № 9.3.4)  

Дружеството обслужва климатичните инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове, 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови 

газове и на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 

относно някои флуорирани парникови газове (Условие № 9.3.5). 

През 2015 год. не е констатирано несъответствие. 

Предприятието е разположено в промишлената зона на гр.Благоевград и всички дейности на 

площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън 

границите на производствената площадка, съгласно Условие № 9.4.1 и Условие № 9.4.2. В 

предприятието се прилага EIB-05-9.4.3 Инструкция за периодична оценка на наличието на 

източници на интензивно миришещи вещества, установяване на причините и предприемане 

на мерки за ограничаването им съгласно Условие № 9.4.3.  

В случай на постъпили оплаквания, те се документират във формуляр EDB-05-9.2.6.4 

Регистър  на  оплаквания за миризми, съгласно Условие № 9.6.2.4.  

През 2015 год. не са постъпили такива оплаквания. За същия период не са констатирани 

несъответствия, свързани с интензивно миришещи вещества, за които са предприети 

коригиращи действия, като резултатите се съхраняват във формуляр CI_D_001 ЗА 

ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ - Проверка на техническото състояние на 
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интензивно миришещи вещества, оценка на несъответствието и назначаване на коригиращи 

действия. 

 

Дружеството се придържа към указанията на Условие № 9.5.1. (актуализирано с Решение 

№ 477-Н0-И0-А1/2015г.) да не се нарушават нормите за съдържание на вредни вещества в 

атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха при излъчването на 

емисии на отпадъчни газове от площадката. 

В Комплексното разрешително, издадено на името на "КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, 

Пивоварна Благоевград, се прeдвижда провеждането на собствен мониторинг, който е 

съобразен с изискванията за емисиите на вредните вещества във въздуха по Условие № 9.6.1. 

 

Съгласно  Условие № 9.6.1.1, и Условие № 9.6.1.2 се извършва СПИ на емисиите на вредни 

вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащите устройства, посочени в таблиците 

по-долу, при спазване на регламентираните срокове в таблиците и изискванията на Наредба 

№ 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани 

в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и периодично се възлага 

провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да 

измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба 

№ 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани 

в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.  

 

Таблица 9.6.1 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства №№  1, 2, 3, 4 и 5 

Контролиран параметър Метод за изпитване на пробите Честота на изпитване 

Прах Ръчен гравиметричен метод Веднъж на две години 

 

Таблица 9.6.2 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащо устройство № 6 

Параметър Препоръчителен метод за анализ Честота на измерването 

SOx БДС ЕN 14791 Веднъж на две години 

NOx БДС ЕN 14792 Веднъж на две години 

СО БДС ЕN 15058 Веднъж на две години 

 

За всяко изпускащо устройство се документира максималният дебит на отпадъчните газове, 

стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на 

Условие № 9.6.1.1. за всяка календарна година отделно.  

Документацията се съхранява на площадката и ще се представя при поискване от 

компетентния орган в съответствие с Условие № 9.6.2.1. във формуляр EDB-05-9.6.2.1 Емисии 

на вредни вещества в отпадъчните газове, установени при извършването на собствени 

периодични измервания.  

През месец май 2015 год., в изпълнение на Условие № 9.6.1.1.1. (добавено с Решение № 

477-Н0-И0-А1/2015г.) е изготвен и внесен в РИОСВ - Благоевград план за мониторинг на 

емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат 

вредни вещества, съобразен с условията на разрешителното. 
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Съгласно Условие № 9.6.1.3 Дружеството определя годишните количества на замърсителите 

(kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на Европейски 

регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ), съгласно изискванията на 

Регламент № 166/2006г. относно създаването на EРИПЗ.  

Информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ се 

документира и се съхранява на площадката и ще се представя при поискване от компетентния 

орган в съответствие с Условие № 9.6.2.2. 

През 2015 год., не е извършван мониторинг на емисиите на вредните вещества в атмосферния 

въздух съгласно Условие № 9.6.2.1, Условие № 9.6.2.2, Условие № 9.6.2.3, Условие № 9.6.2.4 

и Условие № 9.6.2.5. и в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда 

и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

обекти с неподвижни източници и изискванията на ЕРИПЗ.  

Следващият планов мониторинг ще се извърши през 2016 год. като максималните дебити на 

отпадъчните газове ще се документират и сравняват с посочените в Таблица 9.2.2 – 

продължение и Таблица 9.2.2.1 – продължение от КР (Условие № 9.6.2.6). 

Съгласно Условие № 9.6.2.7 данни за емитираните количества на замърсителите във 

въздуха, за производството на единица продукт са изчислени съгласно Условие № 6.9. 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

На територията на Пивоварна Благоевград, в резултат на осъществяваната производствена 

дейност ще се формират следните потоци отпадъчни води: 

- Промишлени отпадъчни води; 

- Условно чисти води - от сектор “Водоподготовка“, охладителна станция, 

станция за рекупериране на CO2 и Инсталация за производство на пара; 

- Битово-фекални отпадъчни води; 

- Повърхностно-дъждовни води. 

Площадката на Дружеството е изпълнена с разделна система за: 

- Смесен поток битово-фекални и промишлени отпадъчни води; 

- Дъждовни води. 

През територията на площадката преминава канализационен колектор, който се обслужва от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - Благоевград и в който, в настоящия момент, 

заустват всички отпадъчни водни потоци генерирани от площадката на Дружеството при 

спазване на условията в издаденото Комплексно разрешително. 

 

Производствени отпадъчни води 

Дружеството, в съответствие с Условие № 10.1.1.1, експлоатира и поддържа следните 

пречиствателни съоръжения:  

- До изпълнение на Условие № 3.4 - Неутрализационна шахта за производствени 

отпадъчни води, обозначена в Приложение 6.1 към заявлението. 

- След изпълнение на Условие № 3.4 - ПСОВ (за производствени и битово-фекални 

води), обозначена в Приложение 6.1 към заявлението. 

Дружеството има разработен проект на ПСОВ и е избран изпълнител. Към момента ПСОВ е 

изграден и е в процедура по въвеждане в експлоатация. 
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За всяко действащо пречиствателно съоръжение Дружеството съгласно Условие № 10.1.1.2 е 

определило: 

 контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява 

оптималната работа); 

 оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; 

 честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; 

 вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри; 

Дружеството е представило в РИОСВ-Благоевград информацията по Условие № 10.1.1.2. 

 

Прилага се инструкция EIB-05-10.1.1.3 Инструкция за поддържане на оптимални стойности 

на технологичните параметри осигуряващи оптимален режим на пречиствателните 

съоръжения за отпадъчни води, съгласно Условие № 10.1.1.3 и извършва мониторинг на 

работата на пречиствателните съоръжения (Условие № 10.1.1.4), отчитайки контролираните 

параметри, честота на мониторинг и вида на оборудването за мониторинг в съответствие с 

Условие № 10.1.1.1 и Условие № 10.1.1.2. 

Резултатите от мониторинга на работата на пречиствателните съоръженията се документират 

и съхраняват на територията на площадката (съгласно Условие 10.1.1.2), като се попълва 

формуляр EDB-05-10.1.1.6.2 Дневник на отпадъчните води. 

През 2015 год. (Условие № 10.1.1.6.2) са:  

 извършени проверки на контролираните параметри – 179 броя. 

 Брой установени неизправности -  няма  

 Брой установени несъответствия -  няма. 

 Брой предприети коригиращи действия - няма. 

 

В изпълнение на Условие № 10.1.1.5.1 и Условие № 10.1.1.6.3 през 2015 год. са направени 

179 бр. оценки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на 

разрешителното, установените   несъответствия, причините за установените несъответствия и 

предприетите коригиращи действия, като информацията за извършените проверки на това 

съответствие се съхранява на територията на предприятието (Условие № 10.1.1.6.4).  

На площадката се спазва инструкция EIB-05-10.1.1.5.1  Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на измерените стойностти на контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение, установяване на причините и предприемане на коригиращи 

действия.  
 

В резултат на прилагане на инструкциите по Условие  № 10.1.1.3  и  Условие № 10.1.1.5.1  не 

са установени отклонения и не са предприемани коригиращи действия.  

Съгласно Условие № 10.1.2 и във връзка с това, че предприятието има разрешително да 

зауства отпадъчни води в градската канализационна система на гр. Благоевград до 

изпълнението на Условие № 3.4 (предстоящо изграждане и въвеждане в експлоатация на 

Пречиствателна станция за отпадъчни води - производствени и битово-фекални) са 

разгледани емисионните норми – индивидуални емисионни ограничения както следва: 

 

До изпълнение на Условие № 3.4 
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- самостоятелен поток производствени отпадъчни (от почистване и миене на 

съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, 

ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за РЕТ и стъклени 

бутилки миене и дезинфекция на подовете на помещенията) след неутрализационна шахта, 

- смесен поток отпадъчни води (производствени (условно чисти води - от сектор 

водоподготовка и станция за рекупериране на СО2, от охладителна станция и инсталация за 

производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за РЕТ и стъклени 

бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене 

и административната сграда, намиращи се на производствената площадка)). 

След изпълнение на Условие № 3.4: 

- смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални води) след ПСОВ, 

единствено при наличие на актуален договор с ВиК оператор и при спазване на изискванията 

в него, както и при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.3 на настоящото 

разрешително. 

 

Таблица 10.1.2.1. (актуализирана с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015г.) 

1. Точка на заустване: 

До изпълнение на Условие № 3.4: 

- ТЗ 1 - за самостоятелен поток производствени отпадъчни води (от почистване и миене 

на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, 

центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните 

цехове за РЕТ и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовете на помещенията), 

обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: Х 42˚00΄13,8˝; Y 

23˚05΄31,6˝; 

- ТЗ 2 - за смесен поток отпадъчни води (производствени (условно чисти води - от сектор 

водоподготовка и станция за рекупериране на СО2, от охладителна станция и 

инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете 

за РЕТ и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови 

помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на 

производствената площадка)), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с 

координати: Х 42˚00΄11,9˝; Y 23˚05΄28,0˝; 

След изпълнение на Условие № 3.4: 

- ТЗ 2 - за смесен поток отпадъчни води (производствени (от почистване и миене на 

съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, 

ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за РЕТ и 

стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовете на помещенията; условно чисти 

води - от сектор водоподготовка и станция за рекупериране на СО2, от охладителна 

станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно 

от цеховете за РЕТ и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и 

битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на 

производствената площадка)), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с 

координати: Х 42˚00΄11,9˝; Y 23˚05΄28,0˝; 

 

2. Точка на пробовземане: 

До изпълнение на Условие № 3.4: 

- ТМ 1 - за самостоятелен производствени отпадъчни води, обозначена в Приложение 

6.1 от заявлението, с координати: Х 42˚00΄14,6˝; Y 23˚05΄30,9˝, зауствани през ТЗ 1; 

- ТМ 2 - за смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални), 

обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: Х 42˚00΄13,2˝; Y 
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23˚05΄28,7˝, зауствани през ТЗ 2; 

След изпълнение на Условие № 3.4: 

- ТМ 2 - за смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални), 

обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: Х 42˚00΄11,5˝; Y 

23˚05΄28,4˝, зауствани през ТЗ 2; 

 

3.Източници на отпадъчните води: 

До изпълнение на Условие № 3.4: 

- Към ТЗ 1 - самостоятелен поток производствени отпадъчни води от почистване и 

миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, 

центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните 

цехове за РЕТ и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовете на помещенията; 

- Към ТЗ 2 - смесен поток отпадъчни води (производствени (от почистване и миене на 

съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, 

ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за РЕТ и 

стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовете на помещенията; условно чисти 

води - от сектор водоподготовка и станция за рекупериране на СО2, от охладителна 

станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно 

от цеховете за РЕТ и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и 

битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на 

производствената площадка); 

След изпълнение на Условие № 3.4: 

- Към ТЗ 2 - смесен поток отпадъчни води (производствени (от почистване и миене на 

съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, 

ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за РЕТ и 

стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовете на помещенията; условно чисти 

води - от сектор водоподготовка и станция за рекупериране на СО2, от охладителна 

станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно 

от цеховете за РЕТ и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и 

битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на 

производствената площадка) 

4. Пречиствателни съоръжения: 

До изпълнение на Условие № 3.4: неутрализационна шахта 

След изпълнение на Условие № 3.4: ПСОВ 

5.Име на водоприемника: градска канализационна система на гр. Благоевград; 

6.Дебит на отпадъчни води:  

До изпълнение на Условие № 3.4:  

За ТЗ 1 

Q макс.час: 42,8 m3/h 

Qср.  ден: 1028 m3/d 

Qср. год.: 375220 m3/y 

 

За ТЗ 2 

Q макс.час: 14,25 m3/h 

Qср.  ден: 342 m3/d 

Qср. год.: 124830 m3/y 

 

След изпълнение на Условие № 3.4: ПСОВ 

За ТЗ 2  
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Q макс.час: 62,5 m3/h 

Qср.  ден: 1370 m3/d 

Qср. год.: 500050 m3/y 

 

Показател Норми за допустимо съдържание на замърсяващи 

вещества в производствените отпадъчни води 

Температура 40 

Активна реакция (рН) 6,5 – 9,0 

Неразтворени вещества 300 mg/dm3 

Азот амониев 35 mg/dm3 

Общ фосфор (Р) 15 mg/dm3 

БПК5 700 mg/dm3 

ХПК (бихроматна) 1500 mg/dm3 

Нефтопродукти 15,0 mg/dm3 

Животински мазнини и растителни масла 120 mg/dm3 

 

В изпълнение на Условие № 10.1.3.2 и в съответствие с Таблица 10.1.2.1 се прилага 

инструкция за собствен мониторинг на производствени отпадъчни води EIB-05-10.1.3.2 

Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на 

производствените отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. 

Резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните води по 

Условие № 10.1.3.1. се документирани във формуляр EDB-05-10.6.1 Емисии на вредни 

вещества в отпадъчните води, установени при извършването на собствени периодични 

измервания в изпълнение на Условие № 10.6.1, и след оценка на съответствието  по Условие 

№ 10.6.2. и обобщаване на информацията по Условие № 10.6.3 се докладват резултатите от 

инструкция EIB-05-10.1.3.2 Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от 

собствения мониторинг на производствените отпадъчни води, установяване на причините 

за несъответствията и предприемане на коригиращи действия, по изискванията на Условие 

№ 10.6.4. 

За 2015г. са изготвени  22 пробонабирания за водите зауствани в ТЗ-1 и ТЗ-2: 

 за показател Температура  за ТМ-1 – 10 изпитвания;  

 за показател Температура  за ТМ-2 – 12 изпитвания;  

 за показател Активна реакция (pH)  за ТМ-1 – 10 изпитвания;  

 за показател Активна реакция (pH)  за ТМ-2 – 12 изпитвания;  

 за показател Неразтворени вещества за ТМ-1 – 3 изпитвания;  

 за показател Неразтворени вещества за ТМ-2 – 4 изпитвания;  

 за показател Азот амониев за ТМ-1 – 3 изпитвания;  

 за показател Азот амониев за ТМ-2 – 5 изпитвания;  

 за показател Общ фосфор (Р) за ТМ-1 – 3 изпитвания;  

 за показател Общ фосфор (Р) за ТМ-2 – 4 изпитвания;  

 за показател  БПК5 за ТМ-1 – 3 изпитвания;  

 за показател БПК5 за ТМ-2 – 4 изпитвания;  

 за показател ХПК за ТМ-1 – 3 изпитвания;  

 за показател ХПК за ТМ-2 – 4 изпитвания;  

 за показател Нефтопродукти за ТМ-1 – 2 изпитвания;  
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 за показател Нефтопродукти за ТМ-2 – 2 изпитвания;  

 за показател Животински мазнини и растителни масла за ТМ-1 – 2 изпитвания;  

 за показател Животински мазнини и растителни масла за ТМ-2 – 2 изпитвания.  

 

Протоколи от мониторинг на производствени води 

Точка на 

мониторинг 

 

Тип на 

отпадъчните 

води 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Съответс

твие 

брой 

 

 

Протокол № 01-0106/10.02.2015г. от Лаборатирия на ИАОС – гр. София 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 18,4 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 8,59 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 18,4 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,36 ДА 

       

Протокол № 2015/961 от 23.02.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 7,4 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,83 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени в-

ва 
mg/l 400 29,8 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК Mg/dm3 700 120 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
ХПК Mg/dm3 1500 224 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 38,3 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ Фосфор mg/dm3 15 2,02 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15 <0,050 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 3,8 ДА 

       

Протокол № 2015/962 от 23.02.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 4,4 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,56 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени в-

ва 
mg/l 400 25,2 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК Mg/dm3 700 8,8 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
ХПК Mg/dm3 1500 20,8 ДА 
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ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 1,2 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ Фосфор mg/dm3 15 0,21 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15 2,872 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 6,3 ДА 

       

Протокол № 2015/2078 от 03.04.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 8,8 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,72 ДА 

       

Протокол № 2015/2077 от 03.04.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 4,4 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,56 ДА 

       

Протокол № 2015/3004 от 21.04.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 14,3 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,71 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

 
 

 
     

Протокол № 2015/30015 21.04.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 14 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,8 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 
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ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/3674от 08.06.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 23 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,73 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 67,6 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 11,45 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 5,76 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 29 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 73,9 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/3675от 08.06.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 15 ДА  

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,02 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 70 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 1,94 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 2,77 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 4,6 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 16,5 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

 
 

 
     

Протокол № 2015/5080от 25.06.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 
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ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 19,8 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,61 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/5081 от 25.06.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 13,6 ДА  

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,55 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/6157от 03.08.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 22 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,75 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 
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ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/6158 от 03.08.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 28 ДА  

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 8,82 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/6485от 04.09.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 25 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,68 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 82 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 4,55 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 3,56 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 26,7 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 70,7 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 <0,050 ДА 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 4,1 ДА 

       

Протокол № 2015/6488 от 04.09.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 19,5 ДА  

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,68 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 156 ДА 
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ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 1,43 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 4,96 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 47,3 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 125,3 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 <0,050 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 4,8 ДА 

Протокол № 2015/6844от 28.09.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 18 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,55 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/6845 от 28.09.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 16,5 ДА  

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,5 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 
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Протокол № 2015/6998 от 08.10.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 13,5 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,54 ДА  

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/6999 от 08.10.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 18,4 ДА  

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,57 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/7580 от 16.12.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 18,4 ДА  

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,27 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 90 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 33,8 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 12,96 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 21 ДА 
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 ЗА ТМ-1 ИМА СЪСТАВЕН ПРОТОКОЛ ЗА СУХА ПРОБА ОТ 30.11.2015 и 18.12.2015г.  

 

През 2015г. не са установени несъответствия с поставените условия в КР, т.к. площадката се 

намира в ситуация преди изпълнение на Условие № 3.4 от КР за ТМ-1 и ТМ-2. 

През 2015г. не са предприемани коригиращи действия (Условие № 10.1.3.2). 

 

 

Битово-фекални води 

Освен производствените отпадъчни води в предприятието се следят битово-фекалните води, 

като част от смесен поток, за които в Условие № 10.2.1.1 е определено Дружеството да зауства 

в градската канализационна мрежа на гр.Благоевград по Условие № 10.1.2.1 при спазване на 

изискванията, посочени в Условие № 10.1.2.1. 

Провеждането на собствен мониторинг на битово-фекалните води става в съответствие с 

Условие № 10.2.2.1. 

През 2015г. не са установени несъответствия с поставените условия в КР, т.к. площадката се 

намира в ситуация преди изпълнение на Условие № 3.4 от КР за ТМ-1 и ТМ-2. 

През 2015г. не са предприемани коригиращи действия (Условие № 10.1.3.2). 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 63,6 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

  
 

 
    

Протокол № 2015/7580 от 16.12.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Температура Co 40 15 ДА  

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,4 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Азот амониев mg/dm3 35 18 ДА 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Производствени 

отпадъчни води 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 
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Дъждовни води 

Дружеството зауства дъждовните води от площадката в градската канализационна мрежа на 

гр.Благоевград по Условие № 10.3.1.1 при спазване на изискванията по сключения договор, 

както и при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.3.1.1 на настоящото 

разрешително. 

Таблица 10.3.1.1. 

1. Точка на заустване 
- ТЗ 3 за дъждовни води от южен клон, обозначена в Приложение 6.1. от заявлението, с 

координати Х 42˚00΄11,1˝; Y 23˚05΄29,4˝; 

- ТЗ 4 за дъждовни води от северозападен клон, централен клон и южен клон, обозначена 

в Приложение 6.1. от заявлението, с координати Х 42˚00΄12,0˝; Y 23˚05΄28,0˝; 

2.Точка на пробовземане 

- ТМ за ТЗ 3 (дъждовни води от южен клон), обозначена в ново Приложение 6.1 от 

заявлението, с координати Х 42˚00'11.2˝; Y 23˚05΄30.6˝; 

- ТМ за ТЗ 4 (дъждовни води от северозападен клон, централен клон и южен клон), 

обозначена в ново Приложение 6.1 от заявлението, с координати Х 42˚00΄13.0˝; Y 

23˚05΄28.6˝; 

3.Източници на производствени отпадъчните води: 

 Дъждовни води от територията на производствената площадка 

4.Име на водоприемника: градска канализационна система на гр. Благоевград; 

Показател Индивидуални емисионни ограничения 

Активна реакция (рН) 6,5 – 9,0 

Неразтворени вещества 400 mg/dm3 

Нефтопродукти 15,0 mg/dm3 

 

Условие № 10.3.2. Условия за собствен мониторинг 

Условие № 10.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешителното да извършва мониторинг 

на дъждовни води по Условие № 10.3.1.1., зауствани в градската канализационна система на 

гр. Благоевград, съгласно изискванията на Таблица 10.3.2.1. Пробовземането и анализите да се 

извършват от акредитирани лаборатории. 

 

Таблица 10.3.2.1. Мониторинг на дъждовни води (актуализирана с Решение № 477-Н0-

И0-А1/2015г.) 

1. Точка на заустване 
- ТЗ 3 за дъждовни води от южен клон, обозначена в Приложение 6.1. от заявлението, с 

координати Х 42˚00΄11,1˝; Y 23˚05΄29,4˝; 

- ТЗ 4 за дъждовни води от северозападен клон, централен клон и южен клон, обозначена 

в Приложение 6.1. от заявлението, с координати Х 42˚00΄12,0˝; Y 23˚05΄28,0˝; 

2.Точка на пробовземане 

- ТМ за ТЗ 3 (дъждовни води от южен клон), обозначена в ново Приложение 6.1 от 

заявлението, с координати Х 42˚00'11.2˝; Y 23˚05΄30.6˝; 

- ТМ за ТЗ 4 (дъждовни води от северозападен клон, централен клон и южен клон), 

обозначена в ново Приложение 6.1 от заявлението, с координати Х 42˚00΄13.0˝; Y 

23˚05΄28.6˝; 

3.Източници на производствени отпадъчните води: 

 Дъждовни води от територията на производствената площадка 

4.Име на водоприемника: градска канализационна система на гр. Благоевград; 
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Параметър Честота на изпитване Метод на изпитване на пробите 

Активна реакция (рН) Веднъж на шест месеца Потенциометрично определяне 

Неразтворени вещества Веднъж на шест месеца Гравиметрично определяне 

Нефтопродукти Веднъж на шест месеца Газова хроматография 

 

 

Съгласно Условие № 10.3.2.1 Дружеството извършва мониторинг на дъждовни води по 

Условие № 10.3.1.1., зауствани в градската канализационна система на гр. Благоевград, 

съгласно изискванията на Таблица 10.3.2.1 от настоящото Комплексно разрешително. 

Провеждането на собствен мониторинг на битово-фекалните води става в съответствие с 

Условие № 10.3.2.1.  Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории 

Дружеството прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения 

мониторинг по Условие № 10.3.2.2 с определените в КР максимално допустими концентрации 

на вещества в производствени отпадъчни води по Таблица 10.3.1.1 - ИКР 10.3.2.2 Инструкция 

за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на дъждовни 

води, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия. 

 

Резултатите от собствения мониторинг на дъждовните води по Условие № 10.3.2.1 се 

документират във формуляр EBD-05-10.6.1 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води, 

установени при извършването на собствени периодични измервания, в изпълнение на 

Условие № 10.6.1 и след оценка на съответствието  по Условие № 10.6.2.  

 

За 2015г. са изготвени  4 пробонабирания за водите зауствани в ТЗ-3 и ТЗ-4 и 3 протокола за 

сухи проби: 

 за показател Температура  за ТМ-3 – 2 изпитвания;  

 за показател Температура  за ТМ-4 – 1 изпитвания;  

 за показател Активна реакция (pH)  за ТМ-3 – 2 изпитвания;  

 за показател Активна реакция (pH)  за ТМ-4 – 2 изпитвания;  

 за показател Неразтворени вещества за ТМ-3 – 2 изпитвания;  

 за показател Неразтворени вещества за ТМ-4 – 2 изпитвания;  

 за показател Нефтопродукти за ТМ-3 – 2 изпитвания;  

 за показател Нефтопродукти за ТМ-4 – 2 изпитвания. 

 

През 2015 год. не са установени несъответствия с поставените условия в КР, тъй като по-

високите стойности са в рамките на методологическата грешка за ТМ-3 и ТМ-4. 

През 2015 год. не са предприемани коригиращи действия (Условие № 10.6.2). 

 

Протоколи от мониторинг на дъждовни води 
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ЗА ТМ-3 ИМА СЪСТАВЕНИ ПРОТОКОЛИ ЗА СУХИ ПРОБИ ОТ 26.08 / 25.09 / 30.11 

ТМ-3 Дъждовни води Активна реакция (рН) - 6,5 – 9,0 - - 

ТМ-3 Дъждовни води Неразтворени вещества mg/dm3 400 - - 

ТМ-3 Дъждовни води Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

 

Във връзка с Условие № 10.5. и  Условие № 10.6.4 е изготвена и се  прилага инструкция за 

периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа EIB-05-10.5 

Инструкция за проверки на техническото състояние на канализационната мрежа, оценка на 

несъответствието и назначаване на коригиращи действия, като резултатите се съхраняват 

във формуляр CI_D_001 ЗА ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ Проверка на 

Точка на 

мониторинг 

 

Тип на 

отпадъчните 

води 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Съответс

твие 

брой 

 

Протокол № 01-0106/10.02.2015г. от Лаборатирия на ИАОС – гр. София 

ТМ за ТЗ-3 Дъждовни води Температура Co 40 14 ДА 

ТМ за ТЗ-3 Дъждовни води 
Активна 

реакция (рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,36 ДА 

ТМ за ТЗ-3 Дъждовни води 
Неразтворени 

в-ва 
mg/dm3 400 95 ДА 

ТМ за ТЗ-3 Дъждовни води Нефтопродукти mg/dm3 15,0 <0,1* ДА 

       

Протокол № 2015/963 от 23.02.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ за ТЗ-3 Дъждовни води Температура Co 40 8,8 ДА 

ТМ за ТЗ-3 Дъждовни води 
Активна 

реакция (рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 8,20 ДА 

ТМ за ТЗ-3 Дъждовни води 
Неразтворени 

в-ва 
mg/l 400 20 ДА 

ТМ за ТЗ-3 Дъждовни води Нефтопродукти mg/dm3 15 0,246 ДА 

       

Протокол № 2015/2079 от 03.04.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ за ТЗ-4 Дъждовни води Температура Co 40 10,2 ДА 

ТМ за ТЗ-4 Дъждовни води 
Активна 

реакция (рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 8,11 ДА 

ТМ за ТЗ-4 Дъждовни води 
Неразтворени 

в-ва 
mg/l 400 62,4 ДА 

ТМ за ТЗ-4 Дъждовни води Нефтопродукти mg/dm3 15 <0,050 ДА 

       

Протокол № 2015/6846 28.09.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-4 Дъждовни води 
Активна 

реакция (рН) 
- 6,5 – 9,0 7,81 ДА 

ТМ-4 Дъждовни води 
Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 400 108,5 ДА 

ТМ-4 Дъждовни води Нефтопродукти mg/dm3 15,0 <0,050 ДА 
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техническото състояние на канализационната мрежа, оценка на несъответствието и 

назначаване на коригиращи действия. 

 

През 2015 год. са направени 5 проверки на канализационната система на площадката.  

Брой установени несъответствия -  няма 

Брой предприети коригиращи действия – 5 бр. 

 

В изпълнение на Условие № 10.3.3 се прилага инструкция за изчисляване на количествата 

зауствани отпадъчни води, генерирани на територията на производствената площадка и 

зауствани в канализационната система на гр. Благоевград -  EIB-05-10.3.3 Инструкция за 

изчисляване и документиране на заустваните количества производствени отпадъчни води. 

Резултатите се съхраняват във EDB-05-10.3.3 Зауствани количества производствени 

отпадъчни води. 

Изчисленото количество производствени и битово-фекална води изпускани в градската 

канализационна система за отчетния период 2015 год. е 183135 м3.  

 

В Дружеството се изчисляват замърсителите и техните годишни количества, които се 

докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители 

(ЕРИПЗ) според Условие № 10.4. 
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4.4. Управление на отпадъците 

"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД докладва дейностите по управление на отпадъците на 

Пивоварна Благоевград, съгласно изискванията на  Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци те, както и реда 

за водене на публични регистри. Това се извършва ежегодно като част от ГДОС (Условие № 

11.9.1). 

За 2015 год. на територията на площадката са генерирани различни по вид и количество 

отпадъци. При работата на Инсталация за производство на пиво образуваните отпадъци не се 

различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени Условие № 

11.1.1 на Комплексно разрешително № 477-Н0/2013г. 

Съгласно Условие № 11.1.1 образуваните отпадъци по време на експлоатацията на 

Инсталацията за производство на пиво са ограничени по вид и количество както следва: 

 

Таблица 11.1. Производствени отпадъци от Пивоварна за производство на пиво 

Код на 

отпадъка 

Наименование на 

отпадъка 

Количество по 

КР 

[t/y] 

Количество за 

2015 

[t/y] 

Съответствие 

02 07 99 
Отпадъци, неупоменати 

другаде 
85 21,84 ДА 

15 02 03 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

(Кизелгур) 

140 139,78 ДА 

 

На територията на площадката на Пивоварна Благоевград не се приемат отпадъци за третиране 

(Условие № 11.2). 

 
Отпадък 

код 

Наименование на 

отпадъка  

по Наредба №3 / 

01.04.2004 

Макс. 

разрешено 

количество 

т/год 

Образувано

тпадък за 

отч.период  

т/год 

Оценка на съответствието по Условие 

11.1.1 11.3.2 11.3.4 11.3.7* 11.3.8* 11.3.9* 11.3.10* 

02 07 99 
Отпадъци, 

неупоменати другаде 
85 21,84 Да Да - - - Да - 

15 01 01 
Хартиени и картонени 

опаковки 
100 23,62 Да Да - - - Да - 

15 01 02 
Пластмасови 

опаковки 
140 22,24 Да Да - - - Да - 

15 01 03 
Опаковки от дървесни 

материали 
10 0 Да Да - - - Да - 

15 01 04 Метални опаковки 21 1 Да Да - - - Да - 

15 01 07 Стъклени опаковки 1000 124,6 Да Да - - - Да - 
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Отпадък 

код 

Наименование на 

отпадъка  

по Наредба №3 / 

01.04.2004 

Макс. 

разрешено 

количество 

т/год 

Образувано

тпадък за 

отч.период  

т/год 

Оценка на съответствието по Условие 

11.1.1 11.3.2 11.3.4 11.3.7* 11.3.8* 11.3.9* 11.3.10* 

15 02 03 

Абсорбенти, 

филтърни материали, 

кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 02 
02 (Кизелгур) 

140 139,78 Да Да - - - Да - 

16 02 16 

Компоненти, 

отстранени от излязло 

от употреба 
обурудване, различни 

от упоменатите в код 

16 02 15 

0,3 0,28 Да Да Да - - - - 

17 04 05 Желязо и стомана 100 0 Да Да - - - Да - 

17 04 11 

Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 

10 (кабели, 
съдържащи масла, 

каменовъглен катран 

и др. Опасни 
вещества) 

0,4 0,08 Да Да Да - - - - 

08 03 17* 

Отпадъчен тонер за 

печатане, съдържащ 

опасни вещества 
0.1 0 Да Да Да - - - Да 

13 01 10* 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 
1 0 Да Да Да - Да - - 

13 01 11* 
Синтетични 

хидравлични масла 
1 0 Да Да Да - Да - - 

13 02 05* 

Нехлорирани 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

1 0 Да Да Да - Да - - 

13 02 06* 

Синтетични моторни 

и смазочни масла и 
масла за зъбни 

предавки 

1 0 Да Да Да - Да - - 

13 07 01* 
Газьол, котелно и 

дизелово гориво 
0.1 0,2 Не Да Да - Да - - 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 
вещества 

1 0,05 Да Да Да - - - Да 

15 02 02* 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 
маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 
изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 
вещества 

1 0 Да Да Да - - - Да 

16 06 01* 
Оловни акумулаторни 

батерии 
0,5 0,28 Да Да Да - - - - 

20 01 21* 

Флуоресцентни тръби 

и други отпадъци, 
съдържащи живак 

0.3 0,041 Да Да Да Да - - - 

20 03 01 
Смесени битови 

отпадъци 
150 28,8 Да 

Няма 

съхранение 
- - - - - 

20 03 03 
Отпадъци от 

почистване на улици 
15 3 Да 

Няма 

съхранение 
- - - - - 



ГДОС за 2015 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 477-H0/2013 

"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, Пивоварна Благоевград 57 

 

 

 

  

*Условие № 11.3.7, Условие № 11.3.8, Условие № 11.3.9 и Условие № 11.3.10   са по КР преди 

актуализацията. 

В таблицата по-горе се съдържа информация за предварителното съхраняване, 

оползотворяването и обезвреждането на отпадъците, образувани на територията на 

предприятието. 

В изпълнение на условия от Условие № 11.3.1 до Условие № 11.3.9 (Актуализирани с 

Решение № 477-Н0-И0-А1/2015)  се прилага инструкция EIB-05-11.3.9 Инструкция за 

периодична оценка на съответствието на  предварителното съхраняване с условията на 

разрешителното, причини за несъответствие и предприемане на  коригиращи действия. 

Оценките се отразяват във формуляри EDB-05-11.9.3 Оценка на съответствието на 

образуването, съхраняването, транспортирането и оползотворяването на генерираните 

отпадъци и EDB-05-5.9.3 Дейности с отпадъците съгласно Условие № 11.9.3. 

В изпълнение на  Условие №  11.9.4 през отчетния период за 2015г. са направени 236 оценки. 

За 2015 год. е констатирано 1 несъответствие (съгласно Условие № 11.9.3) свързано с 

образуване на отпадъци, за които са предприети коригиращи действия, като резултатите се 

съхраняват във формуляр CI_D_001 ЗА ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ 

Дейности с отпадъците. 

 

Транспортирането на отпадъците се регламентира в Условие № 11.4. 

Съгласно Условие № 11.4.1 Дружеството има 7 сключени договора с лицензирани външни 

фирми (фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително) за 

транспортиране на отпадъците по Условие № 11.1. 

В изпълнение на Условие № 11.4.2 и Условие № 11.4.3 Дружеството изготвя  

“Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г.., като се  изготвят, 

съхраняват и представят на контролните органи при поискване за всяка партида 

транспортиран отпадък копия от следните документи: 

1. За производствени отпадъци: 

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 

2. За опасни отпадъци: 

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както 

и реда за водене на публични регистри; 

- “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 № 53/19.03.1999г.  

 

Съгласно Условие № 11.5.1 Дружеството има сключени 7 договора за предаване на отпадъци 

за оползотворяване с лицензирани външни фирми (фирми, притежаващи документ по чл. 67 

и/или 78 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност) за предаване 

на отпадъците съгласно таблиците по  Условие № 11.1. от настоящото комплексно 

разрешително, генерирани от дейността на предприятието, за oползотворяване, в т.ч. 

рециклиране извън територията на площадката. 
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Дружеството извършва операция по оползотворяване (предварително третиране – 

уплътняване) на хартиени и картонени опаковки (код 15 01 01) и пластмасови опаковки (код 

15 01 02)  в балир-преси съгласно Условие № 11.5.2. 

Отпадъците приоритетно се предават за оползотворяване пред обезвреждане (Условие № 

11.5.3). 

Обезвреждането на  отпадъците съгласно таблиците по Условие № 11.1, генерирани от 

дейността на предприятието, се осъществява съгласно Условие № 11.6 

Дружеството има сключени 2 договора за предаване на отпадъци за обезвреждане извън 

територията на площадката, съгласно таблиците по Условие № 11.1, с лицензирани външни 

фирми (фирми, притежаващи документ по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за 

извършване на такава дейност). 

Годишното количество образуван отпадък за инсталациите се определя чрез измерване и/или 

изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци. За тази цел, в изпълнение 

на   Условие № 11.7.2, в предприятието се прилага съответно инструкция  EIB-05-11.7.2 

Инструкция за измерване или изчисляване на образуваните количества отпадъци, както и 

EIB-05-11.7.3 Инструкция за оценка на съответствието на количествата на отпадъците, 

причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия (Условие № 11.7.3) за 

сравняване на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с 

определените такива в КР.  

 В изпълнение на Условие № 11.9.2 Дружеството записва всички измервани/изчислявани 

съгласно Условие № 11.7 количества на отпадъците и докладва като част от ГДОС 

образуваните количества отпадъци като годишно количество. Освен това Дружеството 

документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни 

количества образувани отпадъци с определените такива в условията на КР (съгласно Условие 

№ 11.9.3). Данните  са отразени във формуляр EDB-05-11.9.3 Оценка на съответствието на 

образуването, съхраняването, транспортирането и оползотворяването или 

обезвреждането на генерираните отпадъци. 

Дружеството не изпуска замърсители в почвата и затова не докладва наличие на такива по 

Условие № 11.9.5.  

Съгласно Условие № 11.8.1 предприятието анализира образуваните при производствената 

дейност отпадъци, а в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно 

Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната 

наредба. 

Дружеството е направило анализ на следните образуваните при производствената дейност 

отпадъци с огледален код : 

 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (кизелгур) 

 

Дружеството е извършило основно охарактеризиране на отпадъците, предназначени за 

обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, съгласно Условие № 11.8.2.2 и 

Условие № 11.8.2 (Актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015) на следните отпадъци 

: 

  02 07 99 – Отпадъци неупоменати другаде; 
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 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (кизелгур); 

 

Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците се извършват в съответствие с 

изискванията на Приложение № 1 от същата наредба, като анализите са извършени от 

акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3, ал. 7 от ЗУО. 

В Таблица 4.4-1 и Таблица 4.4-2 по-долу е дадена информация за образуването, 

оползотворяването и обезвреждането на отпадъци през 2015 год. 

Не са установени несъответствия с Условия №№ 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 и 11.8. 
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Таблица 4.4-1 Образуване на отпадъци за 2015 год. 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт 
Предварително 

съхранение на 

площадката 

(след 31.12.2015) 

Трансортиране 

собствен транспорт 

/външна фирма 

Съответствие 
Количества 

определени 

с КР, t/y 

Реално 

измерено, 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Производствени отпадъци 

Отпадъци, неупоменати 

другаде 
02 07 99 85 21,84 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 5; 

0 тона 

„Екогруптранс 2“ 

ООД 

21,84 

Да 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 100 23,62 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 1; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

23,620 

Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 140 22,24 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 2, 7; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

22,24 

Да 

Опаковки от дървесни 

материали 
15 01 03 50 0 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 6; 

0 тона 
0 Да 

Метални опаковки 15 01 04 21 1 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 1; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

1 

Да 

Стъклени опаковки 15 01 07 1000 124,6 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 5; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

124,6 
Да 

Абсорбенти, 

филт.материали, кърпи 

за изтриване и предп. 

облекла, различни от 

упомен. в 15 02 02 

(кизелгур) 

15 02 03 140 139,78 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 4; 

0 тона 

„АНЕС-96“ ООД 

113,7 

„Екогруптранс 2“ 

ООД 26,080 

Да 

Компоненти, 

отстранени от излязло 

от употреба 

обурудване, различни 

от упоменатите в код 16 

02 15 

16 02 16 0,3 0,28 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

0 тона 

„Хефти Металс“ 

ЕООД 

0,28 

Да 
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Желязо и стомана 17 04 05 - 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 1; 

1,78 тона 
0 Да 

Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 10 

(кабели, съдържащи 

масла, каменовъглен 

катран и др. Опасни 

вещества) 

17 04 11 0,4 0,08 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

0 тона 

„Хефти Металс“ 

ЕООД 

0,08 
Да  

Отпадъци от решетки и 

сита 
19 08 01 - 0 

Няма 

ограничение - Няма съхранение 0 Да 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 - 0 

Няма 

ограничение - Няма съхранение 0 Да 

Опасни отпадъци 

Отпадъчен тонер за 

печатане, съдържащ 

опасни вещества 

08 03 17* 0,1 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 8; 

0,016 тона 
0 Да 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 10* 1 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 3; 

0 тона 
0 Да 

Синтетични 

хидравлични масла 
13 01 11* 1 0 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 3; 

0 тона 
0 Да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 1 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 3; 

0 тона 
0 Да 

Синтетични моторни и 

смазочни масла и масла 

за зъбни предавки 

13 02 06* 1 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 3; 

0 тона 
„Омникар-БГ“ ЕООД 

0,8 
Да 

Газьол, котелно и 

дизелово гориво 
13 07 01* 0,1 0,2 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 3; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

0,2 

Не 

Опаковки, съдържащи 

остатъ-ци от опасни 

вещества или замърсени 

с опасни вещества 

15 01 10* 1 0,05 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

0,05 

Да 
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Абсорбенти, 

филт.материали (вкл. 

маслени филтри, неупо-

менати другаде), кърпи 

за из-триване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02* 1 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 3, 4; 

0,15 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

0,02 

Да 

Оловни акумулаторни 

батерии 
16 06 01* 0,5 0,28 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

0  тона 

„Хефти Металс“ 

ЕООД 

0,28 

Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,3 0.041 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД  

0,041 

Да 

Битови отпадъци 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 150 28,8 

Няма 

ограничение - Няма съхранение 
„Биострой“ ЕООД 

28,8 Да 

Отпадъци от 

почистване на улици 
20 03 03 15 3 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

1,333 тона 
„Румба“ ЕООД   1,667 Да 
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 Таблица 4.4-2 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за 2015 год. 

Отпадък Код 

Оползо-

творяване 

на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по  

оползотворяване / 

обезвреждане извън 

площадката 

Съответ

ствие 

 

Отпадъци, 

неупоменати другаде 
02 07 99 Няма Няма 

„Екогруптранс 2“ ООД 

 

 

да 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 Няма Няма 

„Феникс Дупница“ 

ООД  
да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 Няма Няма 

„Феникс Дупница“ 

ООД  
да 

Опаковки от дървесни 

материали 
15 01 03 Няма Няма -  да 

Метални опаковки 15 01 04 Няма Няма 
„Феникс Дупница“ 

ООД  
да 

Стъклени опаковки 15 01 07 Няма Няма 
„Феникс Дупница“ 

ООД  
да 

Абсорбенти, 

филтърни материали, 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 02 

02 (кизелгур) 

15 02 03 Няма Няма 
„Анес-96“ ООД 

„Екогруптранс 2“ ООД 
да 

Компоненти, 

отстранени от излязло 

от употреба 

обурудване, различни 

от упоменатите в код 

16 02 15 

16 02 16 Няма Няма 
„Хефти Металс“ 

ЕООД 
да 

Желязо и стомана 17 04 05 Няма Няма - да 

Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 

10 (кабели, 

съдържащи масла, 

каменовъглен катран 

и др. Опасни 

вещества) 

17 04 11 Няма Няма 
„Хефти Металс“ 

ЕООД 
да 

Нехлорирани 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* Няма Няма - да 

Оловни акумулаторни 

батерии 
16 06 01* Няма Няма 

„Хефти Металс“ 

ЕООД 
да 

Флуоресцентни тръби 

и други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* Няма Няма 
„Феникс Дупница“ 

ООД 
да 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 Няма Няма „Биострой“ ЕООД            да 

Отпадъци от 

почистване на улици 
20 03 03 Няма Няма „Румба“ ЕООД да 
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Дружеството прилага следните инструкции: 

 

 EIB-05-11.3.9 

 

Инструкция за периодична оценка на съответствието на  

предварителното съхраняване с условията на 

разрешителното, причини за несъответствие и 

предприемане на  коригиращи действия 

 

 EIB-05-11.7.2 

 

 

 EIB-05-11.7.3 

Инструкция за измерване или изчисляване на образуваните 

количества отпадъци 

 

Инструкция за oценка на съответствието на количествата 

на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване 

коригиращи действия 
 

През отчетният период на 2015г. не са констатирани несъответствия при оценката на 

съответствието съгласно Условие № 11.3.9 (Отменено с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015), 

Условие № 11.4.3, Условие № 11.5.3, Условие № 11.6.2 (Отменено с Решение № 477-Н0-

И0-А1/2015) и Условие № 11.7.3 и не се е налагало предприемане на коригиращи действия в 

съответствие с Условие № 11.9.3 (Актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015). 

Резултатите се съхраняват на площадката и се представят при поискване от компетентния 

орган. 

Документацията по управление на отпадъците се съхранява съгласно Условие № 11.9.4 и се 

предоставя при поискване от компетентния орган. 

През отчетният период  на 2015год. не са планирани промени в работата на инсталациите и не 

са открити нови възможности за оползотворяване, преработване или рециклиране на 

образуваните от площадката отпадъци (Условие № 11.9.7 (Отменено с Решение № 477-Н0-

И0-А1/2015)). 

Няма пренос на замърсители в почвата по Условие № 11.9.8 (Отменено с Решение № 477-

Н0-И0-А1/2015) и Условие № 11.9.5 (Актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015) 

 

4.5. Шум 

Съгласно Условие № 12.2.1 и Условие № 12.2.2 е заложено да се извършва наблюдение на 

общата звукова мощност и на еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на 

площадката и в мястото на въздействие, при спазване на Условие № 12.1.1 веднъж на две 

години по инструкция EIB-05-12.2.2 Инструкция за наблюдение на еквивалентните нива на 

шум и общата звукова мощност и EIB-05-12.2.3 Инструкция за оценка на съответствието 

на установените еквивалентни нива на шум по границата на площадката и в местата на 

въздействие с разрешените такива, причини за несъответствие и назначаване на 

коригиращи действия. Наблюденията на определените показатели се провеждат при спазване 

изискванията на Наредба № 54 от 13.12.2010г. 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, в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на 

въздействие (Условие № 12.2.3).  

Резултатите от тези наблюдения се документират, както и оценката на съответствието на 

установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в 

мястото на въздействие с разрешените такива във EDB-05-12.3.1 Резултати от проведен 
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собствен мониторинг на шум в околна среда, съгласно Условие № 12.3.1 и  Условие № 12.3.2, 

които се съхраняват на площадката и се предоставят при поискване от компетентния орган.  

През 2015 год. не са провеждани собствени измервания на емисиите на шум в околна среда 

(Условие № 12.3.2).  

Място на 

измерването 

Ниво на 

смущава

щите 

шумове 

Измерено/Коригирано 

ниво на звуково налягане в 

dB (A) 

Гранична 

стойност 

dB (A) 

Съответствие 

с 

Условие 

12.1.1 Lден Lвечер Lнощ 

       

Следващият собствен мониторинг на емисиите на шум в околна среда ще бъде през 2016 год.  

За 2015 не са констатирани несъответствия, свързани с емисии на шум и не са предприети 

коригиращи действия. Резултатите от проверките се  представят във формуляр CI_D_001 ЗА 

ПРОБЛЕМ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ НОВА ИДЕЯ - Проверка на техническото състояние на 

надвишаване на еквивалентните нива на шум, оценка на несъответствието и назначаване на 

коригиращи действия. 

За 2015 год. няма постъпили жалби, няма установени несъответствия с поставените в 

Комплексното разрешително максимално допустими нива, и затова няма предприети 

коригиращи действия (Условие № 12.3.3).  

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

За да се предотврати максимално замърсяването на почвата на територията на пивоварната се 

прилага инструкция EIB-05-13.1.1 Инструкция за периодична проверка за наличие на течове 

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

отстраняване на течовете съгласно Условие № 13.1.1. 

През 2015 год. не са установени наличия на течове от тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито (включително и в обвалованите зони) и не се е налагало предприемане 

на коригиращи действия съгласно Условие № 13.1.3. 

В  Условие № 13.1.2 и Условие № 13.1.3 е предвидено разливи и/или изливане на вредни и 

опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да 

се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.  Начина за отстраняване на 

последствията от тях се регламентира в инструкция EIB-05-13.1.3 Инструкция за 

отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят 

почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.  

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно 

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

им (Условие № 13.1.3). 

При извършване на товаро-разтоварни работи на площадката има голям риск от допускане на 

нежелани течове или изливания, които биха могли да доведат до замърсяване на почвата или 

подземните води. Поради тази причина в  Условие № 13.1.5 се предвижда  тези действия да 

се осъществяват единствено на определени за целта места, осигурени против разливи и течове. 

През 2015 год. не са установени течове от резервоари, варели, тръбопроводи и товаро-

разтоварни работи на площадката в съответствие с Условие № 13.1.6.1 и не е имало 

необходимост да се вписва в EDB-05-13.1.6.1 Дневник на установените разливи с данни за 

разлива съгласно Условие № 13.6.2. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции 

се докладват като част от ГДОС (Условие № 13.1.6.3). 

  



ГДОС за 2015 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 477-H0/2013 

"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, Пивоварна Благоевград 66   

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

 

Дружеството е в процес на изпълнение на ИППСУКР. Заложена е една мярка – Изграждане на 

локална ПСОВ. 

Към момента ЛПСОВ е в процес на пускане в редовна експлоатация.  

 

 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

 

На 17.08.2015 год. Дружеството е внесло в РИОСВ-Благоевград План за прекратяване на 

експлоатацията на неутрализационна шахта в изпълнение на Условие № 16.1 

(Актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015). Планът съдържа всички изисквани от 

КР дейности. 

През 2015г. Дружеството не е взимало решения за временно прекратяване на дейността на 

инсталациите или части от тях (Условие № 16.3) или закриване на всички инсталации и 

дейности по Приложение № 4 от ЗООС (Условие № 16.6). 

 

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

 

7.1 Аварии                        

През 2015г. на площадката не са регистрирани аварии свързани с наднормени емисии в 

атмосферата, в повърхностни или подземни водни обекти, почви или шум в околна среда. Не 

са предприемани мерки за ограничаване или отстраняване на последствия в резултат на 

аварийна ситуация. 

Таблица 7.1-1Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

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

издадено КР. 

През 2015г. не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията. 

 Таблица 7.2-1 Постъпили оплаквания или възражения  

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приностител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 
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- - - - - - 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение № 1 - Таблици: 

 

 Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ; 

 Таблица 2 - Емисии във въздуха; 

 Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води; 

 Таблица 4 - Образуване на отпадъци; 

 Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

 Таблица 6 - Шумови емисии; 

 Таблица 7 - Опазване на подземни води; 

 Таблица 8 - Опазване на почви; 

 Таблица 9 - Аварийни ситуации; 

 Таблица 10 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на                            

инсталациите, за които е издадено КР; 

 



ГДОС за 2015 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 477-H0/2013 

"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, Пивоварна Благоевград 68   

Приложение № 1 - Таблици 

 

Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1 b) 

В почви 

(колона 1 c) 

   kg / год. kg / год. kg / год. kg / год. kg / год. 

11#  Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

- 

(83,435) 

- - 
150 000 

- 

8#  Азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

- 

(2035,00) 

 

- 

 

- 
 

100 000 

 

- 

2# 630-08-0 Въглероден 

оксид (CO) 

- 

(40,700) 

 

- 

 

- 

 

500 000 

 

- 

86#  Фини 

прахови 

частици <10 

µm (PM 10) 

 

“-“ 

вж. заб.** 

 

- 

 

-  

50 000 

 

- 

7#  Неметанови 

летливи 

органични 

съединения 

(НМЛОС) 

- 

(27652,24) 

  

100 000 

 

12#  Общ азот  - 

(2176,451) 

 
50 000 

 

13#  Общ фосфор  - 

(933,024) 

 
5 000 

 

76#  ТОС (ХПК/3)  - 

(14697,170) 

 
50 000 
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Таблица 2 - Емисии във въздуха 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съот-

ветствие 

брой/ % 
Непрекъснат 

мониториг 

Периодичен 

мониторинг 

       

 

 

Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води 
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Точка на 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 
Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Съответс

твие 

брой 

 

Протокол № 01-0106/10.02.2015г. от Лаборатирия на ИАОС – гр. София 

ТМ-1 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 18,4 ДА 

ТМ-1 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 8,59 ДА 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 18,4 ДА 

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,36 ДА 

       

Протокол № 2015/961 от 23.02.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 7,4 ДА 

ТМ-1 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,83 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени в-

ва 
mg/l 400 29,8 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК Mg/dm3 700 120 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
ХПК Mg/dm3 1500 224 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 38,3 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ Фосфор mg/dm3 15 2,02 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15 <0,050 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 3,8 ДА 

       

Протокол № 2015/962 от 23.02.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 4,4 ДА 

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,56 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени в-

ва 
mg/l 400 25,2 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК Mg/dm3 700 8,8 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
ХПК Mg/dm3 1500 20,8 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 1,2 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ Фосфор mg/dm3 15 0,21 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15 2,872 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 6,3 ДА 

       

Протокол № 2015/2078 от 03.04.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 
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ТМ-1 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 8,8 ДА 

ТМ-1 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,72 ДА 

       

Протокол № 2015/2077 от 03.04.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 4,4 ДА 

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,56 ДА 

       

Протокол № 2015/3004 от 21.04.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД  

ТМ-1 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 14,3 ДА 

ТМ-1 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,71 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/30015 21.04.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 14 ДА 

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,8 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/3674от 08.06.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 23 ДА  

ТМ-1 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,73 ДА  
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ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 67,6 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 11,45 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 5,76 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 29 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 73,9 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/3675от 08.06.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 15 ДА  

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,02 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 70 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 1,94 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 2,77 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 4,6 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 16,5 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/5080от 25.06.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 19,8 ДА  

ТМ-1 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,61 ДА  

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 
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Протокол № 2015/5081 от 25.06.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 13,6 ДА  

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,55 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/6157от 03.08.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 22 ДА  

ТМ-1 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,75 ДА  

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/6158 от 03.08.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 28 ДА  

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 8,82 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 
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ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/6485от 04.09.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 25 ДА  

ТМ-1 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,68 ДА  

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 82 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 4,55 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 3,56 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 26,7 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 70,7 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 <0,050 ДА 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 4,1 ДА 

       

Протокол № 2015/6488 от 04.09.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 19,5 ДА  

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,68 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 156 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 1,43 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 4,96 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 47,3 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 125,3 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 <0,050 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 4,8 ДА 

       

Протокол № 2015/6844от 28.09.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 18 ДА  

ТМ-1 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,55 ДА  

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 
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ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/6845 от 28.09.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 16,5 ДА  

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,5 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/6998 от 08.10.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-1 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 13,5 ДА  

ТМ-1 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,54 ДА  

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-1 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/6999 от 08.10.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 18,4 ДА  

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 6,57 ДА 
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ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/7580 от 16.12.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 18,4 ДА  

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,27 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 90 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 33,8 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 12,96 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 21 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 63,6 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 

       

Протокол № 2015/7580 от 16.12.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-2 
При вземане на 

пробата 
Температура Co 40 15 ДА  

ТМ-2 Всеки месец 
Активна реакция 

(рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,4 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 300 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Азот амониев mg/dm3 35 18 ДА 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
Общ фосфор (Р) mg/dm3 15 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 
БПК5 mg/dm3 700 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 3 

месеца 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 1500 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 - - 

ТМ-2 
Веднъж на 6 

месеца 

Животински 

мазнини и 

растителни 

масла 

mg/dm3 120 - - 
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Точка на 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 
Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Съответс

твие 

брой 

 

Протокол № 01-0106/10.02.2015г. от Лаборатирия на ИАОС – гр. София 

ТМ за ТЗ-3 - Температура Co 40 14 ДА 

ТМ за ТЗ-3 
Веднъж на 6 

месеца 

Активна 

реакция (рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 7,36 ДА 

ТМ за ТЗ-3 
Веднъж на 6 

месеца 

Неразтворени 

в-ва 
mg/dm3 400 95 ДА 

ТМ за ТЗ-3 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 <0,1* ДА 

       

Протокол № 2015/963 от 23.02.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ за ТЗ-3 - Температура Co 40 8,8 ДА 

ТМ за ТЗ-3 
Веднъж на 6 

месеца 

Активна 

реакция (рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 8,20 ДА 

ТМ за ТЗ-3 
Веднъж на 6 

месеца 

Неразтворени 

в-ва 
mg/l 400 20 ДА 

ТМ за ТЗ-3 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15 0,246 ДА 

       

Протокол № 2015/2079 от 03.04.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ за ТЗ-4 - Температура Co 40 10,2 ДА 

ТМ за ТЗ-4 
Веднъж на 6 

месеца 

Активна 

реакция (рН) 
mg/dm3 6,5 – 9,0 8,11 ДА 

ТМ за ТЗ-4 
Веднъж на 6 

месеца 

Неразтворени 

в-ва 
mg/l 400 62,4 ДА 

ТМ за ТЗ-4 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15 <0,050 ДА 

       

Протокол № 2015/6846 28.09.2015 от изпитателна лаборатория “ЕКОЛАБ” към “Диал” ООД 

ТМ-4 
Веднъж на 6 

месеца 
Активна 

реакция (рН) 
- 6,5 – 9,0 7,81 ДА 

ТМ-4 
Веднъж на 6 

месеца 
Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 400 108,5 ДА 

ТМ-4 
Веднъж на 6 

месеца 
Нефтопродукти mg/dm3 15,0 <0,050 ДА 
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Табл.4.4-1 Образуване на отпадъци за 2015 год. 
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт 
Предварително 

съхранение на 

площадката 

(след 31.12.2015) 

Транспортиране: 

собствен транспорт 

/външна фирма 

Съответс

твие Количества 

определени 

с КР, t/y 

Реално 

измерено, 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Производствени отпадъци 

Отпадъци, неупоменати 

другаде 
02 07 99 85 21,84 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 5; 

0 тона 

„Екогруптранс 2“ 

ООД 

21,84 

Да 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 100 23,62 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 1; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

23,620 

Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 140 22,24 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 2, 7; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

22,24 

Да 

Опаковки от дървесни 

материали 
15 01 03 50 0 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 6; 

0 тона 
0 Да 

Метални опаковки 15 01 04 21 1 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 1; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

1 

Да 

Стъклени опаковки 15 01 07 1000 124,6 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 5; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

124,6 
Да 

Абсорбенти, 

филт.материали, кърпи 

за изтриване и предп. 

облекла, различни от 

упомен. в 15 02 02 

(кизелгур) 

15 02 03 140 139,78 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 4; 

0 тона 

„АНЕС-96“ ООД 

113,7 

„Екогруптранс 2“ 

ООД 26,08 

Да 

Компоненти, 

отстранени от излязло 

от употреба 

обурудване, различни 

от упоменатите в код 16 

02 15 

16 02 16 0,3 0,28 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

0 тона 

„Хефти Металс“ 

ЕООД 

0,28 

Да 
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Желязо и стомана 17 04 05 - 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 1; 

1,78 тона 
0 Да 

Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 10 

(кабели, съдържащи 

масла, каменовъглен 

катран и др. Опасни 

вещества) 

17 04 11 0,4 0,08 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

0 тона 

„Хефти Металс“ 

ЕООД 

0,08 
Да  

Отпадъци от решетки и 

сита 
19 08 01 - 0 

Няма 

ограничение - Няма съхранение 0 Да 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 - 0 

Няма 

ограничение - Няма съхранение 0 Да 

Опасни отпадъци 

Отпадъчен тонер за 

печатане, съдържащ 

опасни вещества 

08 03 17* 0,1 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 8; 

0,016 тона 
0 Да 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 10* 1 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 3; 

0 тона 
0 Да 

Синтетични 

хидравлични масла 
13 01 11* 1 0 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 3; 

0 тона 
0 Да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 1 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 3; 

0 тона 
0 Да 

Синтетични моторни и 

смазочни масла и масла 

за зъбни предавки 

13 02 06* 1 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 3; 

0 тона 
„Омникар-БГ“ ЕООД 

0,8 
Да 

Газьол, котелно и 

дизелово гориво 
13 07 01* 0,1 0,2 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 3; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

0,2 

Не 

Опаковки, съдържащи 

остатъ-ци от опасни 

вещества или замърсени 

с опасни вещества 

15 01 10* 1 0,05 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

0,05 

Да 
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Абсорбенти, 

филт.материали (вкл. 

маслени филтри, неупо-

менати другаде), кърпи 

за из-триване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02* 1 0 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 3, 4; 

0,15 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД 

0,02 

Да 

Оловни акумулаторни 

батерии 
16 06 01* 0,5 0,28 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

0  тона 

„Хефти Металс“ 

ЕООД 

0,28 

Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,3 0.041 
Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

0 тона 

„Феникс Дупница“ 

ООД  

0,041 

Да 

Битови отпадъци 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 150 28,8 

Няма 

ограничение - Няма съхранение 
„Биострой“ ЕООД 

28,8 Да 

Отпадъци от 

почистване на улици 
20 03 03 15 3 

Няма 

ограничение - 
Площадка № 2; 

1,333 тона 
„Румба“ ЕООД   1,667 Да 



  

Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 

Оползо-

творяване 

на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по  

оползотворяване / 

обезвреждане извън 

площадката 

Съответ

ствие 

 

Отпадъци, неупоменати 

другаде 
02 07 99 Няма Няма 

„Екогруптранс 2“ ООД 

 

 

да 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 Няма Няма 

„Феникс Дупница“ 

ООД  
да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 Няма Няма 
„Феникс Дупница“ 

ООД  
да 

Опаковки от дървесни 

материали 
15 01 03 Няма Няма -  да 

Метални опаковки 15 01 04 Няма Няма 
„Феникс Дупница“ 

ООД  
да 

Стъклени опаковки 15 01 07 Няма Няма 
„Феникс Дупница“ 

ООД  
да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

(кизелгур) 

15 02 03 Няма Няма 

„Анес-96“ ООД 

„Екогруптранс 2“ ООД 

 

да 

Компоненти, 

отстранени от излязло 

от употреба 

обурудване, различни 

от упоменатите в код 16 

02 15 

16 02 16 Няма Няма 
„Хефти Металс“ 

ЕООД 
да 

Желязо и стомана 17 04 05 Няма Няма - да 

Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 10 

(кабели, съдържащи 

масла, каменовъглен 

катран и др. Опасни 

вещества) 

17 04 11 Няма Няма 
„Хефти Металс“ 

ЕООД 
да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* Няма Няма - да 

Оловни акумулаторни 

батерии 
16 06 01* Няма Няма 

„Хефти Металс“ 

ЕООД 
да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* Няма Няма 
„Феникс Дупница“ 

ООД 
да 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 Няма Няма „Биострой“ ЕООД            да 

Отпадъци от 

почистване на улици 
20 03 03 Няма Няма „Румба“ ЕООД да 
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Таблица 6 - Шумови емисии 

Място на 

измерването 

Ниво на 

смущава

щите 

шумове 

Измерено/Коригирано 

ниво на звуково налягане в 

dB (A) 

Гранична 

стойност 

dB (A) 

Съответствие 

с 

Условие 

12.1.1 Lден Lвечер Lнощ 

       

 

Таблица 7 - Опазване на подземни води 

Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

- - Няма заложен 

мониторинг 

- - - 

 

Таблица 8 - Опазване на почви 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

- - Няма заложен 

мониторинг 

- - 
- 

 

Таблица 9 - Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- 
няма възникнали 

аварийни ситуации 
- - - - 

 

Таблица 10 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите, 

за които е издадено КР 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приностител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

През 2015 год. няма постъпили оплаквания относно дейността на инсталациите. 
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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 

Комплексно разрешително №477-Н0/2013 г. на "КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, 

Пивоварна Благоевград. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия 

от този Доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис:________________________     

 

Дата:____________________ 

      (упълномощено от организацията лице)                      

 

 

Име на подписвания:______________________________________ 

 

Длъжност в организацията:_____________________________ 

 

 

 

 

 


