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І. УВОД 

Наименование на инсталациите: 

 Обособено производство 1 /ОП1/– (т. 4.5 от Приложение 4 на 

ЗООС); 

 Обособено производство 2 /ОП2/– (т. 4.5 от Приложение 4 на 

ЗООС); 

 Обособено производство 3 /ОП3/– (т. 4.5 от Приложение 4 на 

ЗООС); 

 Обособено производство 4 /ОП4/ – (т. 4.5 от Приложение 4 на 

ЗООС); 

 Обособено производство 6 /ОП6/ – (т. 4.5 от Приложение 4 на 

ЗООС); 

 

Адрес: гр. Разград 7200, бул. “Априлско въстание” № 68
а
 

 

Регистрационен номер на разрешителното: № 10-Н1/ 2011 

година, последна актуализация с Решение № 10-Н1-И1-А3/2015 

 

Дата на подписване на разрешителното: 13.04.2011 година 

 

Дата на влизане в сила: 15.09.2015 година 

 

Оператор на инсталациите и притежател на разрешителното: 

През 2015 год. се извърши преразглеждане и промяна на някои от 

условията на Комплексното разрешително, което улесни оператора и даде възможност 

отделните инсталации на площадката да бъдат взаимозаменяеми в производството на 

фармацевтични продукти, хранителни и фуражни добавки, примекси, козметични 

продукти и ензими. За по- голяма мобилност и гъвкавост на производството се отмени 

поименното изброяване на произвежданите продукти от Биовет АД, като те се 

обединиха в групи /фармацевтични продукти, хранителни и фуражни добавки, 

примекси, козметични продукти и ензими/. 
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Предстои нова актуализация на Комплексното разрешително, 

свързано с : 

1. Въвеждане на ново физико-химично стъпало на пречистване 

на отпадъчните води в Пречиствателната станция на Дружеството, както и приемане на 

производствените и битово-фекални води, от новата Инсталация за производство на 

ваксини, които ще се заустват в ПСОВ.; 

2. Реконструкция на участъците:„ Гранулиране и смесване“ 

към ОП6 и „Синтез на Хиалуронова киселина“ към ОП2 

 

Адрес, телефон, факс, е-mail на оператора: гр. Разград 7200, бул. 

“Априлско въстание” № 68
а
; 084 / 615 319; 084 / 66 15 15; office@biovet.com 

 

Лице за контакт: инж.Николета Топалова – Н-к отдел “ООС” 

 

Адрес, телефон, факс, е-mail на лицето за контакт: гр. Разград 

7200, бул. “Априлско въстание” № 68
а
; 084 / 615 321; 084 / 66 15 15 ; 

n_topalova@biovet.com 

 

Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталациите: 

Производство на фармацевтични продукти на едро, междинни 

лекарствени продукти и активни субстанции, както на хранителни и фуражни добавки, 

примекси, козметични продукти чрез процеси на ферментация и филтрация; 

екстракция; гранулиране и смесване; сушене и синтез. 

Производствен капацитет на инсталациите за 2016 год.: 

 

Инсталация за производство на основии 

фармацевтични продукти, вкл. фуражни 

добавки, хранителни добавки, премикси и 

козметични продукти, включваща: 

Производствен 

капацитет 2016, 

(т/год) 

Макс. производствен 

капацитет по КР, (т/год) 

1 ,Процес“Ферментация и филтрация” /ОП1; 

ОП2 и ОПЗ/ 
82 197,70 259 088 

2. Процес “Сушене” /ОП1; ОП4 и ОП6/ 371,793 63 470 

3. Процес “Гранулиране и смесване” /ОП6/ 204,635 328 

4. “Процес “Екстракция”/ОП 1 и ОП6/ 375,203 181 738 

5. Процес “Синтез” /ОП4/ 3,958 700 

mailto:office@biovet.com


“БИОВЕТ” АД 

 

 

4 
 

Организационна структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИОСВ, отговаряща за разрешителното: Регионална инспекция 

по опазване на околната среда – Русе 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията  

Басейнова дирекция – Дунавски район с център гр. Плевен. 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Структура и отговорности 

За инструментариум за практическото прилагане на политиката по 

околната среда се приемат Заповед № 278/02.09.2015 и Стандартна оперативна 

процедура за управление дейността по опазване на околната среда ДК – Р – 002/ 

23.09.2015 год.  

Определен е обхвата и персонално отговорностите по управление 

дейностите по Околната среда в звената на “Биовет” АД – клон Разград, както следва: 

 Отговорникът по управление на околната среда в Техническа 

дирекция да отговаря за: 

- ефективното използване на енергиите /ел.енергия; топлоенергия и 

вода/, и ежемесечно да отчита общото им потребление в отдел “Опазване на околната 

среда”; енер-гоемкостта на съоръженията и инсталациите и предприетите програми и 

мерки целящи минимизация на потреблението на енергоресурси. 

- за съхранението на отпадъци от луминесцентни и живак съдържащи 

лампи, отпадъци от електрическа и електронна скрап, съгласно Наредбата за 

управление на тези отпадъци ПМС 256/13.11.2013 г; 

Н-к отдел 

“ООС” ПСОВ 

Техническа 

диреция – 

отговорници 

ООС 

Производствена 

дирекция -  

отговорници ООС 

 

Административно 

стопанска дирекция -  

отговорници ООС 

 

Депо за 

опасни 

отпадъци 
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- за съхранението на отпадъци от отработени минерални масла и 

нефтопродукти, съгласно Наредбата за управление на тези отпадъци приета с ПМС 

352/2012 г. 

- за съхранението на отпадъци от излязло от употреба метално 

оборудване; 

- за ефективната експлоатация и поддръжка на кладенците, съгласно 

Наредба 1 от 10.10.2007 год. Да следи за съответствието на измерените стойности / 

физико-химични показатели / на концентрацията на вредни вещества в подземните 

води с определените в Комплексното разрешително и Разрешителното за водоползване 

от Басейнова дирекция за управление на водите към МОСВ. 

- за технологичен мониторинг на: 

А) водопроводната, топлопреносната, канализационната и другите 

технологични инсталации и тръбопроводи (за течни суровини, газ, пара и т.н.) на 

Дружеството; 

Б) състоянието на инсталациите работещи с фреон. Проверка за 

херметичност на хладилните инсталации. 

- за физико-химичен лабораторен мониторинг на: 

А) питейните води на териоторията на Дружеството, съгласно 

съвместната годишна мониторингова програма с РЗИ-Разград  

Б) отпадъчни и условно чисти води, като следи за съответствието на 

измерените стойности на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните (зауствани 

в ПСОВ) и условно чисти води (зауствани в р. Б. Лом) с определените в Комплексното 

разрешително. 

В) подземните води на работната площадка на Обособените 

производства, съгласно Комплексното разрешително и подземните води на на Депо за 

опасни отпадъци, съгласно утвърдения от контролните органи План за мониторинг по 

Наредба 8/2004г. 

 Отговорник по управление на околната среда в обособените 

производства / технолог суровини / да отговаря: 

- за ефективното използване на суровини, и ежемесечно да отчита в 

отдел “Опазване на околната среда” количествата им вложени в производството на 

даден продукт. 

- за правилното съхранение на суровините и спомагателните материали, 

съгласно информационните им листи за безопасност. 
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- за съхранението на отпадъците, които се генерират от опаковките на 

суровините и на 15-то и 30-то число от месеца да дават заявка в Отдел “ООС” за 

количествата отпадъци, които трябва да се дадат за регенериране. 

 Отговорник по управление на околната среда в обособените 

производства / началник корпус; началник цех и технолог в обособено производство / 

да отговаря за: 

- ефективното използване на всички суровини и енергии в даденото 

производство; минимизиране на генериране на отпадъци, техния отчет и обезпечаване 

на безаварийното им извеждане от работната площадка . 

- прилагане на най-добрите налични техники /НДНТ/, обхващащи 

оперативната работа; управлението, контрола и поддръжката на технологията в 

производството, гарантиращи нормите на замърсяване в емисиите на води, въздух, 

почви и шум. 

- изготвянето на Стандартно оперативни процедури за работа и 

поддръжка на Пречиствателните съоръжения за води и въздух в съответния цех на 

даденото обособено производство.  

-  за технологичния мониторинг на локалните пречиствателни 

съоръжения. 

 Отговорник по управление на околната среда за 

административното управление отговаря за: 

- обезпечаване на безаварийното извеждане от работната площадка на 

генерира-ните строителни отпадъци, като ежемесечно отчита в отдел “ООС” 

количествата предадени за депониране на градско строително депо. 

- обезпечаване на безаварийно извеждане от работната площадка на 

генерираните битови отпадъци и изнасянето им до Регионално депо, като контролира 

състоянието на контейнерите на територията на фирмата: работни инсталации, 

Складове - гара, база ”Пчелина” и Пречиствателна станция. 

- контрола и своевременното отстраняване на аварии и течове в 

канализационната мрежа на Дружеството; 

 Началник отдел “Опазване на околната среда” на фирмата да 

отговаря за: 

- събиране и синтезиране на получената информация от отделните 

обособени производства за потреблението на ресурси / енергии и суровини /, като следи 

и отчита несъответствията с разходните им норми. 
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- собствения мониторинг на изпусканите емисии във въздуха; водни 

обекти и канализации, като ежемесечно отчита несъответствията в праговите им 

стойности. 

- своевременната информация до Регионалната инспекция по опазване 

на околната среда за плановете на фирмата, свързани с извеждане от експлоатация на 

работеща инсталация; инциденти причинили замърсяване на компонентите на околната 

среда и корективните мерки, които фирмата е предприела във връзка с това.  

- технологичната и административна дейност в Пречиствателната 

станция за отпадъчни води и Депо за опасни отпадъци на фирмата. 

- изготвянето и своевременното представяне пред контролните органи 

на справки; отчети; планове и други документи по законовите и нормативни 

изисквания, издадени от Министерството на околната среда и водите 

 Началник отдел МТС отговаря за: 

- своевременното предаване на информационните листи за безопасност 

на постъпилите в Дружеството суровини и спомагателни материали в отдели БЗР, ООС 

и на технолози „Суровини” по Обособени производства. 

- безаварийно транспортиране на всички суровини, спомагателни 

материали и отпадъци. 

 Началник отдел „КК” отговаря за периодичния лабораторен 

мониторинг на летливи органични вещества във въздуха, водите и отпадъците на 

Дружеството, както и за микробиологичния мониторинг на питейните, кладенчови 

води. 

 Началник отдел „БЗР” отговаря за : 

- периодичния мониторинг на летливи органични вещества и други 

газови емисии в работната среда . 

- периодичен годишен мониторинг на шум 

- контрола по съхранение и употреба на суровини и материали, 

съгласно информационните им листи за безопасност. 

- изготвянето и контрола по прилагането на инструкция за определяне и 

ползване на лични предпазни средства за лична защита. Редовна проверка и поддръжка 

на възможностите им да изпълняват защитната си функция. 

 Началник отдел „ОК” отговаря за издаване, разпространение и 

архивиране на стандартни оперативни процедури и инструкции 
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Обучение 

В Дружеството, съгласно изискванията на добрата производствена 

практика, мениджърския състав и средния ръководен персонал ежегодно преминава 

курсове на обучение по управление на отпадъците; опасни химични вещества и други 

законови и нормативни наредби и документи в зависимост от нуждите за обучение. 

Добрата производствена практика се осъществява и контролира от отдел “Контрол на 

качеството” на “Биовет” АД – клон Разград. 

 

Обмен на информация 

Създадена е и се поддържа актуална информация в Дружеството 

относно отговорните лица за изпълнение на условията по разрешителното, 

включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон 

за контакт. 

 

Документиране и управление на документите 

В Дружеството, съгласно изискванията на добрата производствена 

практика е създаден актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата 

на инсталациите и се прилага инструкция за актуализация на документите. Налице са 

всички необходими инструкции, изисквани от настоящето разрешително на хартиен 

носител в отдел “ООС” и в съдържанието на файл за “ООС” – в електронната 

административна поща на Дружеството. 

 

Оперативно управление 

Създадени са инструкции за експлоатация и поддръжка на 

инсталациите, изискани в разрешителното. 

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия. 

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг; периодична оценка на 

съответствието и установяване на причините за допуснати несъответствия и 

корегиращи действия на технически и емисионни показатели, съгласно условията в 

комплексното разрешително. 

Предотвратяване и контрол при аварийни ситуации 

Всички под условия в условие 5.8 са налице в изготвените Планове за 

аварийни ситуации и действие при аварии на Дружеството и отделните инсталации. 
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Записи и докладване 

Данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на 

съответ-ствията с изискванията на условията на комплексното разрешително се 

съхраняват и се предоставят при поискване от компетентните органи. Ежегодно до 

31.март се представя в РИОСВ – Русе годишен доклад за изпълнение на дейностите по 

условията в Комплексно разрешително № 10/2004 

 

Актуализация на СУОС 

След актуализацията на Комплексното разрешително на “Биовет” АД - 

клон Разград, се актуализира и системата за управление на околната среда, съгласно 

политиката по околната среда и новата инвестиционна програма на “Биовет” АД. 

 

Политика по околната среда: 

“Биовет”АД работи по изпълнение изискванията на Деректива 61/96 на 

ЕС в България за оперативно и оптимално управление на дейностите по Опазване на 

околната среда, като извършва конкретни дейности с цел опазване на компонентите на 

околната среда: въздух; атмосфера; води; почва; ландашфтът; природните обекти; 

минералното разнообразие; биологичното разнообразие и неговите елементи.  

За постигане на тази цел "Биовет"АД: 

 Изгради, документира, поддържа и усъвършенства система за 

управление на околната среда при ангажиране на целия персонал; 

 Спазва всички законови и нормативни изисквания за води, 

въздух и шум, отпадъци и опасни вещества, защита от аварии, както и вътрешните 

процедури и инструкции създадени за управление на околната среда; 

 Отчита изискванията на заинтересовани трети страни свързани 

с въздейс-твията върху околната среда, изисква от доставчици, клиенти и контрагенти 

спазване изискванията на екологичното законодателство; 

 Усъвършенства технологиите за производство с цел 

намаляване разхода на суровини, материали, енергия и за намаляване на отпадъците и 

емисиите до разумни стойности; 

 Обезврежда и отстранява екологосъобразно отпадъците, чието 

генериране не може да бъде предотвратено; 

 Приема принципните постановки на протокола от Киото за 

ограничаване емисиите на парниковите газове и активно работи за тяхното намаляване. 
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 Информира обществеността и персонала за своето влияние върху 

околната среда; 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на енергоресурси: вода, електроенергия и 

топлоенергия 

Таблица 3.1. 

Инсталация за 

производство на 

основни 

фармацевтични 

продукти, вкл. 

Фуражни добавки, 

хранителни 

добавки, 

примекщси и 

козметични 

продукти 

Използвано 

годишно 

количество вода, м3 

Използвано 

годишно 

количество вода за 

ед. продукт, м3/т 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на вода 

за ед. продукт, м3/т 

съответствие 

1 302 500 15,664 2 219 да 

Използвано 

годишно 

електроенергия, 

MWh 

Използвано 

годишно 

количество 

електроенергия за 

ед. продукт, MWh/t 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия за 

ед. продукт, MWh/t 

 

80 368,249 0,967 61,890 да 

Използвано 

годишно 

топлооенергия, 

MWh 

Използвано 

годишно 

количество 

топлоенергия за ед. 

продукт, MWh/t 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

топлоенергия за ед. 

продукт, MWh/t 

 

93 468,274 1,124 329,770 да 

 

Най-голяма консумация на вода за охлаждане се регистрира в цеховете 

“Ферментация и филтрация” на Обособените производства: ОП1; ОП2 и ОП3. 

Най-голяма консумация на вода за измиване на оборудването се 

регистрира в цех “Йонообмен” на ОП6 /миене на йонообмените колони/. 

Най-голяма консумация на вода за производствени нужди се 

регистрира в цех и в цех “Водоснабдяване” на Техническа дирекция /при 

производството на обезсолена вода за фармацевтични нужди/. 

Прилагат се писмени инструкции за: 

  експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен 

консуматор на производствена вода и вода за охлаждане; 

  извършване на проверки на техническото състояние на 

водопроводната мрежа. Установените констатации /течове/ се записват в специален 

дневник на Ръководител “Ремонтни дейности”, заедно с предприетите корегиращи 

действия. 

За календарната 2016 година са направени шестнадесет основни 

проверки на водопроводната мрежа и са констатирани пет аварии: 
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 на 28.07.2016 теч на водопровод на ОП2 и ОП63 в завода. 

Коригиращи действия са приложени през м. Август 2016 – отстраняване на авариите; 

 на 31.08.2016 авария на водопровод „Десен напор“ към 

водоемите на завода„ Причина за аварията – износени уплътнения на муфите. 

Коригиращи действия са приложени на 10.09.2016 – отстраняване на теча. 

 на 30.09.2016 авария на водопровод „Десен напор“ към 

водоемите на завода„ Причина за аварията – износени уплътнения на муфите. 

Коригиращи действия са приложени на 18.10.2016 – отстраняване на теча. 

 на 31.10.2016 авария на водопровод „Левия напор“ към 

водоемите на завода„ Причина за аварията – износени уплътнения на муфите. 

Коригиращи действия са приложени на 11.11.2016 – отстраняване на теча. 

 на 16.11.2016 авария на водопровод „Десен напор“ към 

водоемите на завода„ Причина за аварията – спукан тръбопровод. Коригиращи 

действия са приложени на 17.11.2016 – отстраняване на теча. 

Най-голяма консумация на топлоенергия се регистрира в цеховете 

“Ферментация” на Обособените производства / ферментаторите / и сушилните 

инсталации в ОП6 и ОП4. 

Прилагат се писмени инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен 

консуматор на електро- и топлоенергия; 

 извършване на проверки на техническото състояние на 

топлопреносната мрежа. Установените констатации /загуби/ се записват в специален 

дневник на Ст. оператор цех „Водоснабдяване”, заедно с предприетите корегиращи 

действия. 

За календарната 2016 година е направена една основна проверка на 

топлопреносната мрежа / в началото на сезона /и четири периодични. За годината не са 

регистрирани аварии. 
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3.2. Използавне на суровини, спомагателни материали и горива 

Таблица 3.2.1 

Наименование 

на инсталацията 

и процеса 

Суровина 

Годишно 

количество 

за ед. 

продукт, т/т  

Годишна 

норма за 

ефективност, 

т/т за ед. 

продукт 

Съответствие 

Инсталация за 

производство на 

основни 

фармацевтични 

продукти, вкл. 

Фуражни 

добавки, 

хранителни 

добавки, 

примекщси и 

козметични 

продукти. 

Процеси 

“Ферментация и 

филтрация” 

Хранителни среди, т/год 

0,102 52,730 
да 

Рибно брашно 279,549 

Соево масло 4 766,942 

Царевичен екстракт 98,208 

Глюкоза течна 2 523,435 

Меласа 1,267 

Царевично брашно 4,125 

Соев шрот  9,632 

Дървесно брашно 67,340 

Соев протеин 636,170 

Слънчогледово масло 104,872 

Рапично масло 0,758 

Общо 8 492,298   

Инсталация за 

производство на 

основни 

фармацевтични 

продукти, вкл. 

Фуражни 

добавки, 

хранителни 

добавки, 

примекщси и 

козметични 

продукти. 

Процеси 

“Ферментация и 

филтрация”; 

“Екстракция”; 

“Синтез” и 

“Сушене” 

Химични реагенти, т/г 

0,003 6,9705 
да 

Амониев нитрат 104,770 

Никелов сулфат 0,092 

Кобалтов двухлорид 0,063 

Меден сулфат 0,019 

Комплексон ЕДТА 0,358 

Винена киселина 47,550 

Натриев лаурил сулфат 42,100 

Натриев персулфат 66,800 

Манганов сулфат 0,021 

Борна киселина 0,006 

Цинков сулфат 0,061 

Манганов хлорид 5,274 

Железен трихлорид 0,046 

4-толуол сулфонил хлорид 8,102 

Фумарова киселина  4,461 

Диетиламинхидрохлорид 7,035 

Общо 286,758   
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Таблица 3.2.2 

Наименование на 

инсталацията и 

процеса 

Суровина 

Годишно 

количество за 

ед. продукт, т/т  

Годишна норма 

за ефективност, 

т/т за ед. продукт 

Съответствие 

Инсталация за 

производство на 

основни 

фармацевтични 

продукти, вкл. 

Фуражни добавки, 

хранителни 

добавки, 

примекщси и 

козметични 

продукти. Процеси 

“Ферментация и 

филтрация”; 

“Екстракция”; 

“Синтез” и 

“Сушене” 

РН регулатори, т/г 

0,012 5,3325 

да 

Натриева основа 

теч. 

506,213 

Натриева основа 

тв. 

28,470 

Амонячна вода 325,325 

Сярна киселина  38,977 

Азотна киселина  70,608 

Фосфорна 

киселина 

4,656 

Общо 974,249  
 

Инсталация за 

производство на 

основни 

фармацевтични 

продукти, вкл. 

Фуражни добавки, 

хранителни 

добавки, 

примекщси и 

козметични 

продукти. Процеси  

“Екстракция”; 

“Синтез” и 

“Сушене” 

Разтворители, т/год 0,009 35,920 да 

Бутилацетат 304,975 

Изопропанол 79,642 

Етилов алкохол 1,070 

Хлороформ 303,939 

МИБК 56,200 

Метанол 2,326 

Циклохексан 21,564 

Общо 769,716    

Регенериращи р-ри, т/г    

Амонячна вода 29,171 0,010 209,487 да 

Сярна киселина 194,500 

Солна киселина 29,390 

Натриева основа -

теч. 

75,000 

Формалин 136,050 

Алуминиев сулфат 375,440 

Общо 839,551   
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Таблица 3.2.3 

Наименование 

на 

инсталацията 

и процеса 

Наименование 

на 

оборудването 

в ОП6 

Вид 

гориво 

Количество 

газ, 

Nm3/год 

Количество 

продукт, 

т/год 

Количество 

газ на тон 

продукт,  

Nm3/т 

Годишна 

норма за 

ефективност 

по КР 

съответствие 

Инсталация за 

производство 

на основни 

фармацевтични 

продукти, вкл. 

Фуражни 

добавки, 

хранителни 

добавки, 

примекщси и 

козметични 

продукти. 

Процеси  

“Сушене” 

Сушилни 

“Анхидро” и 

“Ниро” 

Природен 

газ 
159 ,318 7,801 20,423 734 да 

 

1.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, 

горива и продукти 

Съхранението на веществата, класифицирани като опасни в 

ЗЗВВХВП се осъществява съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, 

опаковане и етикиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и 

продукти. Складовете за съхранение на суровини, спомагателни материали и готова 

продукция отговарят на изискванията на GMP – добрата фармацевтична практика. 
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1. Инсталация ОП1 

 

 

Наименование № техн.поз. 

Проектен 

капацитет 

м3 

Съхранявано вещество 
Тип, размер 

материял 

Година на 

изграждане 

Дата на последна 

проверка, резултат 

Разположение, 

разстояние до 

канализац. система 

Наличие на 

обваловка, 

вместимост на 

обвал. 

Проверки за 

цялост на 

обваловка 

Сборник 2 4,5 Оборотна Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 09.06.2016 Обваловка 1, 14м Да – 69,2 м3 Да 

Сборник 3 10,0 Соево масло Хоризонтална СТ3 1979 09.06.2016 Обваловка 1, 14м Да – 69,2 м3 Да 

Сборник 4 8,0 оборотна Хоризонтална 

неръжд., Х18Н10Т 
1979 09.06.2016 Обваловка 1, 14м Да – 69,2 м3 Да 

Сборник 8 14,0 Оборотна Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 09.06.2016 Обваловка 2, 15м Да – 25 м3 Да 

Сборник 9 13,0 Циклохексан 
Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 09.06.2016 Обваловка 2, 15м Да – 25 м3 Да 

Сборник 11 9,5 Органичен разтворител 

/празна/ 

Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 09.06.2016 Обваловка 3, 30м Да – 105  м3  

Сборник 12 40 Органичен разтворител 

/празна/ 

Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 09.06.2016 Обваловка 3, 30м Да – 105  м3 Да 

Сборник 13 15 Амонячна вода Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 09.06.2016 Обваловка 3, 30м Да – 105  м3 Не 

Сборник 14 14,5 Оборотна Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 09.06.2016 Обваловка 3, 30м Да – 105  м3 Да 

Сборник 15 14 МИБК 
Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 09.06.2016 Обваловка 3, 30м Да – 105  м3  

Сборник 16 14 МИБК 
Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 09.06.2016 Обваловка 3, 30м Да – 105  м3 Да 

Сборник 18 10 Органичен разтворител 

/празна/ 

Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 09.06.2016 Обваловка 3, 30м Да – 105 м3 Да 

Сборник 19 15 оборотна Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т  
1979 09.06.2016 Обваловка 3, 30м Да – 105 м3 Да 
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2. Инсталация ОП2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Инсталация ОП3: 

Наимено

вание 

№ техн 

.поз. 

Проектен 

капацитет м3 
Съхранявано вещество 

Тип, размер 

материял 

Год. на 

изграждане 

Дата на 

последна 

проверка, 

резултат 

Разположение, 

разстояние до 

канализац. система 

Наличие на 

обваловка, 

вместимост 

на обвал. 

Проверки за 

цялост на 

обвалов. 

Цистерна  1-01 50 Соево масло Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
2012 09.06.2016 Обваловка 1, 5м Да – 390 м3 Да 

Цистерна  1-02 50 Соево масло Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
2012 09.06.2016 Обваловка 1, 5м Да – 390 м3 Да 

Цистерна  120 100 Течна глюкоза Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
2015 09.06.2016 Обваловка 1, 5м Да – 390 м3 Да 

 

 

Наименование №тен.поз 
Проектен капацитет 

m3 
Съхранявано вещество 

Тип,размер 

материял 

Година на 

изграждане 

Дата на последна 

проверка, 

резултат 

Разположение, разстояние до 

канализац. 

система 

Наличие на 

обваловка, 

вместимост на 

обвал. 

Проверки за 

цялост на 

обваловка 

Цистерна № 1 V=50 m3 Царевичен екстракт Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
2016 09.12.2016 Обваловка 1, 2м Да – 176 м3  

Цистерна № 2 V=100 m3 соево масло Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
2016 09.12.2016 Обваловка 1, 2м Да – 176 м3 да  

Цистерна № 3 V=50 m3 Слънчогледово масло Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
2016 

09.12.2016 
Обваловка 1, 2м Да – 176 м3 да  

Цистерна № 4 V=50 m3 Глюкоза Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
2016 09.12.2016 Обваловка 1, 2м Да – 92м3 да 

Цистерна № 2 V=50 m3 соево масло Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
2016 09.12.2016 Обваловка 1, 2м   
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3. Инсталация ОП 4 

Наименование № тех.поз. 
Проектен 

капацитет м3 

Съхранявано 

вещество 

Тип, размер 

материял 

Година на 

изграждане 

Дата на 

последна 

проверка, 

резултат 

Разположени, 

разстояние до 

канализац. 

система 

Наличие на 

обваловка, 

вместимост 

на обвал. 

Проверки 

за цялост 

на 

обваловка

та 

Цистерна 1 5 оборотна Вертикален 

неръжд., Х18Н10Т 
1972 09.06.2016 ТСС;8 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 2 5 оборотна Вертикален 

неръжд., Х18Н10Т 
1972 09.06.2016 ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 3 10 оборотна Хоризонтален ст. 3 1972 09.06.2016 ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 4 25 Органичен 

разтворител 

Хоризонтален 

неръжд., Х18Н10Т 
1972 

09.06.2016 ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 5 25 Органичен 

разтворител 

Хоризонтален 

неръжд., Х18Н10Т 
1972 09.06.2016 ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 6 10 оборотна Хоризонтален 

неръжд., Х18Н10Т 
1993 09.06.2016 ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 7 20 оборотна Хоризонтален 

неръжд., Х18Н10Т 
1972 09.06.2016 ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 10 8 оборотна Вертикален 

неръжд., Х18Н10Т 
1992 09.06.2016 ТСС;12 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 10А 20 оборотна 
Вертикален 

неръжд., 

Х18Н10Т. 

1991 
09.06.2016 

ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 11 30 оборотна Хоризонтален ст. 3 1972 09.06.2016 ТСС;12 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 12 30 оборотна Хоризонтален ст. 3 1972 09.06.2016 ТСС;12 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 13 5 оборотна Вертикален 

неръжд., Х18Н10Т 
1992 09.06.2016 ТСС;12 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 14 7 оборотна 
Вертикален 

неръжд., 

Х18Н10Т. 

1991 
09.06.2016 

ТСС;12 м Да – 113,5 м3 Да 

 

Складовото стопанство има изградена обваловка, нямаща гравитачна връзка с канализационната система.  
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3. Инсталация ОП6: 

Наимено

вание 

№ техн 

.поз. 

Проектен 

капацитет м3 
Съхранявано вещество 

Тип, размер 

материял 

Год. на 

изграждане 

Дата на 

последна 

проверка, 

резултат 

Разположение, 

разстояние до 

канализац. система 

Наличие на 

обваловка, 

вместимост 

на обвал. 

Проверки за 

цялост на 

обвалов. 

Цистерна  2 01 100 Бутилацетат Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1974 09.06.2016 Скл. стоп. Регенерация,  

50 м 
Да – 562м3 Да 

Цистерна  2 02 100 Етанол Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1974 09.06.2016 Скл. стоп. Регенерация, 

50м 
Да– 562м3 Да 

Цистерна  11 01 25 Изопропанол Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1974 09.06.2016 Скл. стоп. Регенерация, 

50м 
Да– 562м3 Да 

Цистерна  11 02 25 оборотна Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1974 09.06.2016 Скл. стоп. Регенерация, 

50м 
Да– 562м3 Да 

Цистерна  1 01 100 Газьол Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1974 09.06.2016 Скл. стоп. Регенерация, 

50м 
Да– 562м3 Да 

Цистерна   3 50 Хлороформ Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1974 09.06.2016 Скл. стоп. Регенерация, 

50м 
Да– 562м3 Да 

Цистерна  5 50 оборотна Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1974 09.06.2016 Скл. стоп. Регенерация, 

50м 
Да– 562м3 Да 

Цистерна  12 25 Амонячна вода Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1974 09.06.2016 Скл. стоп. Регенерация, 

50м 

Да– 562м3 Да 

Цистерна  100 100 
Отпадни води на 

рифамицин 

Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
2015 

09.06.2016 
Скл. стоп. Регенерация, 

50м 

Да – 562м3 
Да 

Цистерна  С1 25 Азотна киселина Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
2007 09.06.2016 

Скл. стоп. Екстракция “ 
Да – 35м3 Да 

Цистерна  С2 3,2 Раб.р-р на азотна к-на Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
2007 09.06.2016 

Скл. стоп. Екстракция “ 
Да – 35м3 Да 

Цистерна  1 20 Амонячна вода Хоризонтален 

неръжд., Х18Н10Т 
2007 09.12.2016 

Скл. стоп. Йонообмен 
Да– 3,2м3 Нова обваловка 

Цистерна  2 20 Амонячна вода Хоризонтален 

неръжд., Х18Н10Т 
2007 09.12.2016 

Скл. стоп. Йонообмен 
Да– 3,2м3 Нова обваловка 
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През 2016 година са извършени две проверки за установяване на течове от резервоари и 

целостта на обваловките. Не са констатирани течове. В Приложения са дадени схемите на 

разположение на ТСС към всяко Обособено производство. 

 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) 

и РRTR 

Таблица 1. 

№ GAS № ЗАМЪРСИТЕЛ 

ЕМИСИОННИ ПРАГОВЕ (к.1) Праг за пренос 

на замърсител 

извън площад. 

кг/год (к.2) 

Праг за произв, 

обработка или 

употреба,кг/год, 

(к.3) 

във 

въздуха, 

кг/год 

във води, 

кг/год 

в 

почва, 

кг/год 

2. 63-08-0 въглероден окис 

500 000 

„-“ 

/462,456/ 

- - - * 

3. 124-38-9 въглероден диокисид 

100мил 

„-“ 

/300 563,048 

- - - - 

6.* 7664-41-7 амоняк 10 000 
- 

 
- 

 

 
10 000 

7.  ЛОС без метан: 

100 000 

„-„  

/7 884/ 

- - - * 

8.  Азотни оксиди 

100 000 

„-“ 

/8 387,191/ 

- - - * 

11.  Серни оксиди 
150 000 

-“- 
- - - * 

12.  Общ азот - 

50 000 

„-“ 

/5 977,933/ 

50 000 10 000 10 000 

13.  Общ фосфор - 5 000 5 000 10 000 10 000 
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№ GAS № ЗАМЪРСИТЕЛ 

ЕМИСИОННИ ПРАГОВЕ (к.1) Праг за пренос 

на замърсител 

извън площад. 

кг/год (к.2) 

Праг за произв, 

обработка или 

употреба,кг/год, 

(к.3) 

във 

въздуха, 

кг/год 

във води, 

кг/год 

в 

почва, 

кг/год 

„-“ 

/507,4262/ 

17. 7440-38-2 Арсен и съединенията му 20 

5 

„-“ 

/под 0,0004/ 

5 50 50 

18. 7440-43-9 Кадмий и съединенията 10 

5 

„-“ 

/под 0,0003/ 

5 5 5 

19. 7440-47-3 Хром и съединенията 100 

50 

„-“ 

/под 0,013/ 

50 200 10 000 

21. 7439-97-6 Живак и съединенията 10 

1 

„-“ 

/ под 0,001/ 

1 5 5 

22. 7440-02-0 Никел и съединенията 50 

20 

„-“ 

/ под 0,011/ 

20 500 10 000 

23. 7439-92-1 Олово и съединенията 200 

20 

„-“ 

/под 0,009/ 

20 50 50 

40.  
Халогенирани 

орган.съедин. като (АОХ) 
- 

1 000 

/1 040,074/ 
1 000 1 000 10 000 

71. 108-95-2 Феноли (като общ С) - 
20 

200,638 
20 200 10 000 

76.  

Общ 

орган.въглерод(ТОС) 

(като общ С или ХПК/3) 

- 
50 000 

52 499,584; М 

- 

 
- 

** 

 

86.  
Фини прахови частици 

<10μm (PM10) 

50 000  

„-“ 
- - - * 
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№ GAS № ЗАМЪРСИТЕЛ 

ЕМИСИОННИ ПРАГОВЕ (к.1) Праг за пренос 

на замърсител 

извън площад. 

кг/год (к.2) 

Праг за произв, 

обработка или 

употреба,кг/год, 

(к.3) 

във 

въздуха, 

кг/год 

във води, 

кг/год 

в 

почва, 

кг/год 

/3 086,352/ 

 

 

Натоварването по ХПК/3 е сума от стойностите за отпадъчните води след ПСОВ  и условно-

чистите води. За отпадъчните води от заводската ПСОВ е 52 087,386 кг/год и за условно-чистите , 

охлаждащи води, които също отиват в реката е 412,198 кг/год 

 

Методи за изчисление 

 Натоварването по: ХПК, феноли, арсен, кадмий, хром, живак, общ азот, общ фосфор и 

халогенирани органични вещества /АОХ/ е на база средноаритметичната стойност на резултатите от 

годишния мониторинг по общото количество отпадни води за годината зауствани в р. Б. Лом; 

 Натоварването по: СО, SO2 и NОx е на база стойностите от лабораторните протоколи на 

Акредитирана лаборатория за масовия поток на вредно вещество /кг/ч/, умножено по работните часове 

на изпускателните устройства за годината; 

 Натоварването по въглероден диоксид е количеството изразходвана газ за 

Парокотелната централа и сушилни „Анхидро“ и „Ниро“, умножена по калоричното съдържание на 

газта /34,032 GJ/хил.м3/ и по емисионния фактор /55,4349 кг СО2/ GJ/ и по фактора на окисление /1/. 

Стойностите на калоричното съдържание на газта и емисионния фактор са дадени в Доклада за 

националната инвентаризация на парникови газове, а фактора за окисление се взема от Методиката за 

изчисление на емисиите от парниковите газове, като алгоритъм. 

 Натоварването по ЛОС /без метан/ е на база изчисленията направени в Плана за 

управление на разтворителите за 2016 година. Работните часове за 2016 са: 
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Обособено 

производство 

/ОП/ 

Работни позиции на 

изпускателни 

устройства 

Измерена маса на 

прахообразното 

вещество, кг/ч 

Работни часове 

за 2016 г 

Обща ст/ст на 

прахообразните в-ва 

за 2016 г, кг/год 

ОП6 

Поз.19 0,015 1900 28,500 

Поз. 21 0,004 1500 6,000 

Поз. 22 0,016 8100 129,600 

Поз. 25 0,006 1450 8,700 

Поз. 26 0,003 5160 15,480 

Поз. 27 0,001 2924 2,924 

Поз. 28 0,003 5160 15,480 

Поз. 30 0,005 2924 14,620 

Поз. 31 0,002 5160 10,320 

Поз. 32 0,015 4056 60,840 

Поз. 33 0,004 7728 30,912 

ОП4 

Поз. 36 0,007 2112 14,784 

Поз. 36 0,013 1944 25,272 

Поз. 37 0,001 2112 2,112 

Поз. 37 0,002 1944 3,888 

Поз. 38 1,200 2112 2534,400 

Поз. 39 0,045 4056 182,520 

ОБЩО    3086,352 

 

Позиция изп. устройство по КР Раб.часове през 2016 

11 1058 

14 1998 

23 5922 

24 2094 

30 2924 

31 5160 

32 390 

34 4056 

36 4056 
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Позиция изп. устройство по КР Раб.часове през 2016 

37 4056 

Комин 1 7143 

Комин 2 1237 

Комин 3 2867 

 

4.2. Емисии в атмосферния въздух 

Таблица 4.2-1. ОП1 

Изпуск. 

устр-во, 

№ 

Параметър НДЕ, съгл. КР* 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 
Съответствие % 

Непрекъснат 

мониторинг 

Прекъснат 

мониторинг 

10 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 Не Няма замерване 

Един път 

годишно 
- 

ЛОС 25 мг ОВ/Nm
3
 Не Няма замерване 

Един път 

годишно 
- 

11 ЛОС 55 ОВ/Nm
3
 Не 33 мг ОВ/Nm

3
 

Един път 

годишно 
100 

12 ЛОС 25 ОВ/Nm
3
 Не Няма замерване 

Един път 

годишно 
- 

13 ЛОС 25 ОВ/Nm
3
 Не Няма замерване   

14 ЛОС 60 мг/Nm
3
 Не 11 мг ОВ/Nm

3
 

Един път 

годишно 
100 

  

Позиции: 10, 12 и 13 не бяха замерени, понеже нямаше производство през годината на 

компактин. 

Таблица 4.2.-2. ОП6 

Изпуск. 

устр-во, № 
Параметър НДЕ, съгл. КР 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

% 
Непрекъснат 

мониторинг 

Прекъснат 

мониторинг 

19 Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 Не 1,6 

Един път 

годишно 
100 

20 Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 Не Няма замерване 

Един път 

годишно 
- 

21 Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 Не 1,9 

Един път 

годишно 
100 

22 Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 Не 2,2 

Един път 

годишно 
100 
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Изпуск. 

устр-во, № 
Параметър НДЕ, съгл. КР 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

% 
Непрекъснат 

мониторинг 

Прекъснат 

мониторинг 

23 ЛОС 45 mgОВ/ Nm3 Не 13 мг/Nm
3
 

Един път 

годишно 
100 

24 ЛОС 70 mgОВ/ Nm3 Не 20 мг/Nm
3
 

Един път 

годишно 
100 

25 Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 Не 2,3 

Един път 

годишно 
100 

26 Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 Не 1,7 

Един път 

годишно 
100 

27 Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 Не 1,6 

Един път 

годишно 
100 

28 Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 Не 2,5 

Един път 

годишно 
100 

30 

ЛОС 120 mgОВ/ Nm
3
 

Не 

27 mgОВ/ Nm
3
 

Един път 

годишно 

100 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 1,6 мг/Nm

3
 100 

31 

ЛОС 120 mgОВ/ Nm
3
 

Не 

24 mgОВ/ Nm
3
 

Един път 

годишно 

100 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 1,1 мг/Nm

3
 100 

32 

ЛОС 120 mgОВ/ Nm
3
 

Не 

14 mgОВ/ Nm
3
 

Един път 

годишно 

100 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 2,0 мг/Nm

3
 100 

33 Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 Не 1,3 мг/Nm

3
 Един път 

годишно 
100 
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Таблица 4.2-3. ОП 4 

Изпуск. 

устр-во, 

№ 

Параметър 
НДЕ, съгл. 

КР 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

% Непрекъснат 

мониторинг 

Прекъснат 

мониторинг 

34 ЛОС 115mgОВ/Nm
3
 Не 11/14  mgОВ/Nm

3
 

Един път 

годишно 
100/100 

35* ЛОС 30mgОВ/Nm
3
 Не Няма замерване 

Един път 

годишно 
0 

36 

ЛОС 
140 

mgОВ/Nm
3
 

Не 

64/88 mgОВ/Nm
3
 

Един път 

годишно 

100/100 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 2,0/1,0 мг/Nm

3
 100/100 

37 

ЛОС 65mgОВ/Nm
3
 

Не 

21 /19 mgОВ/Nm
3
 

Един път 

годишно 

100/100 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 1,6/1,5 мг/Nm

3
 100/100 

38 
Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm

3
 Не 1,2 мг/Nm

3
 Един път 

годишно 
100 

 

Таблица 4.2-4 

№ на изпускателното у-ство 
Макс. Дебит на газовете, 

съгл. КР, Nm3/h) 

Макс. Дебит на газовете, съгл. 

мониторинга, Nm3/h) 

№10 Технологичен комин след 

сушилня „Ниро” цех „Екстракция“ ОП1 
4500 - 

№11 Общообменна вентилация, цех 

„Екстракция” ОП1 
6781 4427 

№12 Локална вентилация към вакуум 

изпарители, поз. 102 реактор и 

центрофуга в цех „Екстракция“ ОП1 

8900 - 

№.13 Локална вентилация към 

центрофуга, цех „Екстракция“ ОП1 
8500 - 

№.14 Общообменна вентилация цех 

"Екстракция"ОП1 
8900 4774 

№19 Технологичен комин към сушилня 

„Глат1“, у-к „Гранулиране“ цех 

"Екстракция" ОП6 

11500 9619 

№20 Технологичен комин към сушилня 

„Глат2“, у-к „Гранулиране“ цех 

"Екстракция" ОП6 

11500 - 

№21 Локална вентилация към 

биконичен смесител, у-к 

„Гранулиране“, цех "Екстракция" ОП6 

7200 1993 

№22 Общообменна вентилация, у-к 

„Гранулиране“, цех "Екстракция"ОП6 
8450 7100 

№23 Общообменна вентилация цех 

"Екстракция"ОП6 
30000 18562 

№24 Локална вентилация след вакуум 

помпи в цех „Екстракция“ ОП6 
26600 15491 
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№ на изпускателното у-ство 
Макс. Дебит на газовете, 

съгл. КР, Nm3/h) 

Макс. Дебит на газовете, съгл. 

мониторинга, Nm3/h) 

№25 Технологичен комин към сушилня 

„Глат“,  цех "Екстракция" ОП6 
28000 2420 

№26 Общообменна вентилация след 

сушилни „Иса“, цех „Йонообмен“, ОП6 
16000 1550 

№27 Локална вентилация към сушилня 

"ИСА-север", цех "Йонообмен" ОП6 
5200 921 

№28 Локална вентилация към сушилня 

"ИСА-юг", цех "Йонообмен" ОП6 
4200 1370 

№30 Технологичен комин към сушилня 

"ИСА-север”, цех "Йонообмен" ОП6 
3894 2929 

№ 31 Технологичен комин към 

сушилня "ИСА-юг”, цех "Йонообмен" 

ОП6 

4180 2209 

№ 32 Технологичен комин към сушилня 

"Ниро”, цех "Йонообмен" ОП6 
11400 7662 

№ 33 Технологичен комин към сушилня 

"Анхидро”, цех "Йонообмен" ОП6 
5000 3080 

№34 Локална вентилация след реактори 

401-01;403;404, "Синтез "  ОП4 
5400 3603/3605 

№35 Локална вентилация след реактори 

209;209а,"Синтез" ОП4 
5500 - 

№36 Локална вентилация след 

центрофуги 435-01;435-02, "Синтез" ОП4 
10400 6805/6688 

№37 Локална вентилация след 

ВСШ,"Синтез" ОП4 
4000 892/1162 

№38 Локална вентилация към 

тегловна,"Синтез" ОП4 
1872 1022 

№ 39 Общообменна вентилация на хале 

„Синтез” ОП4 
35000 24994 

 

Има инструкции за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения за 

въздух по корпуси и цехове. През 2016 година не са установени несъответствия с определените 

стойности в комплексното разрешително. 

В изготвения ПУР за 2016 г., неорганизираните емисии не надвишават 15%. 

През годината ни уведомяваха, че в РИОСВ – Русе са постъпват оплаквания за интензивно 

миришещи вещества. Бяха организирани проверки от контролни органи, но така и не се установиха 

доказателства, за това, че миризмите са от БИОВЕТ АД. Осем броя проверки, бяха направени само в 

ПСОВ през 2016 г. от контролни органи на РИОСВ – Русе и Община Разград, в тази връзка. 

Проверките бяха на следните дати: 
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4.2.1./ На 10.03.2016 - Констатациите от проверката бяха отразени в Протокол № ГК-

10/10.03.2016. Констатациите бяха свързани с:  

 цвета на отпадъчните води и  

 Прекъсване на ел. захранването. По време на проверката се възстанови ел. 

захранването и се нормализира барбутажа. Предписанието на РИОСВ в този протокол е да се осигури 

аварийно захранване на станцията. Това мероприятие бе залегнато и в инвестиционната програма на 

Биовет АД – клон Разград за реконструкцията на ПСОВ /Прилож. 1/. Закупен е и е монтиран нов 

трафопост, към който ще бъде подвързано ел. захранването на всички пречиствателни съоръжения и 

така ще се осигури тяхното двойно захранване след приключване на реконструкцията до юли 2017 г. В 

резултат на проверката и взетите проби бе направен акт № 1861/25.03.2016 за наднормени стойности 

на показателите на отпадъчните води , изпускани от ПСОВ . 

4.2.2./ На 07.06.2016 - Констатациите от проверката бяха отразени в Протокол № ГК-

37/07.06.2016. Констатациите бяха свързани с:  

а / цвета на отпадъчните води и  

б/ барбутирането в усреднителя и биобасейните. 

в/ при обхода не бяха установени органолептично разпространение на неприятни миризми 

извън територията на ПСОВ 

В резултат на проверката и взетите проби бе направен акт № 1864/16.06.2016 за 

наднормени стойности на показателите на отпадъчните води , изпускани от ПСОВ . 

4.2.3./ На 05.08.2016 - Констатациите от проверката бяха отразени в Протокол № ГК-

47/05.08.2016 Нямаше констатации и предписания конкретни в протокола за нередности. Описаха се 

технологичните съоръжения, инвестиционната програма за реконструкцията на ПСОВ и се взеха 

отново проби от водата. 

4.2.4./ На 31.08.2016 - Констатациите от проверката бяха отразени в Протокол № ХМ-

4/31.08.2016. Констатациите бяха:  

  а/ ПСОВ работи при нормален режим 

  б/ при обхода не бяха установени органолептично разпространение на 

сяроводород. Слаба неприятна миризма бе установена при преминаване през района на ПСОВ 
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4.2.5. / На 10.09.2016 - Констатациите от проверката бяха отразени в Протокол № ХМ-

6/10.09.2016. Констатациите бяха:  

  а/ че за периода: 07.09 – 08.09.2016, измерените стойности на вредни вещества в 

атмосферния въздух с мобилна лаборатория, позиционирана в ПСОВ не показват завишение на 

нормите на сяроводород нито при работещи въздуходувки, нито при спрени такива. Констатира се, че 

за същия период в к-с Лудогорие има значително завишение на нормите на сяроводород. 

  б/ нормален режим на работа на съоръженията в ПСОВ, като кислорода се е 

поддържал до 2,5 мт/л 

4.2.6. / На 19.10.2016 - Констатациите от проверката бяха отразени в Протокол № ГК-

61/19.10.2016. Констатациите бяха , че при обхода в ПСОВ и мястото на заустване на отпадъчните 

води в реката е установено органолептично разпространение на неприятни миризми, без да е уточнен 

източника за тях 

4.2.7. / На 20.10.2016 - онстатациите от проверката в ПСОВ бяха отразени в Протокол 

№ ХМ-14/20.10.2016. Констатациите бяха:  

  а/ при обхода в ПСОВ, мястото на заустване на отпадъчните води в реката, 

участъци от течението на реката бяха установени органолептично разпространение на неприятни 

миризми. В резултат на това, проверяващите са приели, без да дават доказателство , че източник на 

миризмите е ПСОВ на Биовет АД. 

4.2.8. / На 26.10.2016 - констатациите от проверката бяха отразени в Протокол № ГС-

89/26.10.2016. Констатира се нормална работа на ПСОВ. 

4.2.9. / На 10.11.2016 бе извършена извънредна проверка на площадката на завода на 

основание на постановление на Районната прокуратура, относно производствените мощности и 

произвежданите продукти.  Беше направено предписание да се предостави допълнителна информация 

в тази връзка. Констатациите от проверката бяха отразени в Протокол № РД-42/10.11.2016. 
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Таблица 4.2-41 – Горивна инсталация 

Изп. У-ство № Параметър НДЕ, съгл. КР 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 

Съответствие, 

% Непрекъснат 

мониторинг 

Прекъснат 

мониторинг 

Комин № 1 

SO2 35 mg/Nm3 Не Под 1 mg/Nm3 
Един път на 2 

години 
100 

NOx 250 mg/Nm3 Не 122 mg/Nm3 
Един път 

годишно 
100 

CO 100 mg/Nm3 Не 8 mg/Nm3 
Един път 

годишно 
100 

Комин № 2 

SO2 35 mg/Nm3 Не Под 1 mg/Nm3 
Един път на 2 

години 
100 

NOx 250 mg/Nm3 Не 119 mg/Nm3 
Един път 

годишно 
100 

CO 100 mg/Nm3 Не 10 mg/Nm3 
Един път 

годишно 
100 

Комин № 3 

SO2 35 mg/Nm3 Не Под 1 mg/Nm3 
Един път на 2 

години 
100 

NOx 250 mg/Nm3 Не 119 mg/Nm3 
Един път 

годишно 
100 

CO 100 mg/Nm3 Не 2 mg/Nm3 
Един път 

годишно 
100 

 

Таблица 4.2-4.2 – Горивна инсталация 

№ на изпускателното устройство 
Максл дебит на газовете, съгл. КР, 

м3/сек 

Максл дебит на газовете, съгл. 

Мониторинга, м3/сек 

Комин № 1 на котел, тип: ПКМ-12 5 3,04 

Комин № 2 на котел, тип: ЕКМ-12 5 2,88 

Комин № 3 на котел, тип: ПКМ-12 5 3,23 

 

За 2016 год. са направени общо 20 броя проверки за изтичане на парникови 

флуорсъдържащи газове от инсталациите и компресорите на цех “Компресорен” към Техническа 

дирекция. Няма регистрирани течове 
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Табл. 4.3-1 

Параметър Единица 
НДЕ, съгл. 

КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

% 

Дебит на зауст-ваните 

произв. ОВ в ГПСОВ 
м

3
/год 1 545 045 332 292 

При вземане на 

проба 
100 

рН - 6,5-9,0 
7/7,61/7,9/7,25/7,6/7,

54/7,1/7,5/7,52 

Веднъж на 

шестмесечие 
100 

БПК5 мг/л 30 
124/25,5/1200/3,6/48

0/25,1/11,7/104/9,09 

Веднъж на 

тримесечие 

0/100/0/100/0/100/

100/0/100 

ХПК мг/л 150 
260/140/2268/13,8/98

9/99/29,6/397/35,9 

Веднъж на 

тримесечие 

0/100/0/100/0/100/

100/0/100 

Неразтворени 

вещества 
мг/л 20 

20/5/112/2,7/74/5,9/2

/2,3 

Веднъж на 

шестмесечие 

100/100/0/100/0/

100/100/100 

Масла и мазнини мг/л 10 
Под 5/2,8/0,961/под 

5 

Веднъж на 

шестмесечие 
100 

N-NH4 мг/л 2 
11,9/1,26/95,5/0,41/2

8/1,78/2,7/18,5/1,86 

Веднъж на 

тримесечие 

0/100/0/100/0/10

0/0/0/100 

Фосфати /като Р/ мг/л 2 

0,951/1,1/5,92/0,21/1,

9/1,02/0,831/1,42/0,3

87 

Веднъж на 

тримесечие 

100/100/0/100/100/

100/100/100/100 

Сулфатни йони мг/л 300 
113/66/87,5/42,6/255/

54,5/84,2/67 

Веднъж на 

тримесечие 
100 

Нефтопродукти мг/л 0,3 
0,03/под0,3/под0,3/ 

под0,3 

Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Феноли /летливи/ мг/л 0,5 
0,296/0,054/2,62/0,01

2/0,037 

Веднъж на 

шестмесечие 
100/100/0/100/100 

Живак мг/л 0,01 

 Под 0,001/ под 

0,0003/под 

0,0003/под 0,0001 

Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Кадмий мг/л 0,1 

Под 0,002/под 

0,00005/0,0001/под 

0,002/ 

Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Олово мг/л 0,05 
Под 0,05/0,003/под 

0,05/0,011 

Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Арсен мг/л 0,1 
0,0011/под 

0,001/0,0013/0,001 

Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Хром /шествалентен/ мг/л 0,1 

Под 

0,05/0,076/0,025/под 

0,01 

Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Никел мг/л 0,2 

Под 

0,05/0,0227/0,00515/

под 0,05 

Веднъж на 

шестмесечие 
100 

АОХ мг/л 1 0,65/11,2/0,07/0,6 
Веднъж на 

шестмесечие 
100/0/100/100 
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Ежедневно се извършва мониторинг на отпадъчните води на вход и изход ПСОВ по 

показател рН, поради липса на технологично време, мониторингът по показатели: БПК; ХПК и 

неразтворени се извършва три пъти седмично. 

Причините за наднорменото съдържание на показателите БПК, ХПК и амоняк са 

комплексни: 

 Увеличено е производството на нови продукти, което води до нарастване на 

замърсяването както количествено така и качествено по отношение на отпадъчните води 

 Поради липса на съоръжения за физико-химично пречистване в ПСОВ не 

може да се окаже влияние върху стойностите на БПК и ХПК, понеже се затоморзява работата на 

биологичното стъпало и намалява пречиствателния ефект. 

При несъответствия в стойностите на показателите, корегиращите действия са: 

 Корегиране на рН с киселини или основи при ершовия смесител на цех 

“Водоснабдяване” на площадката; 

 Локална профилактика на пречиствателните съоръжения и тръбопроводите 

към тях в ПСОВ на съответно: всяка седмица, на три месеца и при необходимост. Решетките, пясъко 

задържателите и тръбопроводите към тях се чистят всеки петък от седмицата, като водите се пускат 

през аварийния тръбопровод, свързващ входа с първичните утаители. Отделените утайки се изнасят в 

ПС за първични утайки и от там през лентова филтър преса се обезводняват. Първичните и вторични 

утаители се почистват на три месеца, като водите преминават през единия, който е работещ, а се 

почиства втория. Отделените утайки се изнасят в ПС за първични утайки и от там през лентова филтър 

преса се обезводняват. За почистването на биологичното стъпало -  четири коридорен осреднител и 

двусекционни биобасейни е небоходимо да се вземе разрешение от РИОСВ и съгласие на Управителя 

на Водоснабдяване Дунав, за заустване на отпадъчните води след първичните утаители в ГПСОВ. През 

2016 г. само един път сме приложили гореописаната процедура за периода от 20.06.2016 до 04.07.2016 

Съставен е двустранен протокол с Н-к ГПСОВ за извършената услуга на пречистване на отпадъчните 

води /Приложение 2/. След профилактиките на съоръженията се повишава значително ефекта на 

пречистване. 

 Проверка на канализационните мрежи; 
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 Обследване на течове. 

В инвестиционната програма на „Биовет” АД-клон Разград са планирани следните 

мероприятия, които ще се реализират до юли 2017 год:  

1. Изграждане на ефективно и съобразено с НДНТ за пречистване на 

отпадъчни води, физико-химично стъпало на съществуващата Пречиствателна станция.  

2. Въвеждане в експлоатация на ново по-ефективно съоръжение за третиране 

на утайките – центрофуга, а съществуващата лентова филтър – преса ще бъде резервна при 

необходимост и при ремонт на центрофугата. 

3. Изграждане на ново БКТП с цел осигуряване на надеждно ел. захранване на 

съоръженията. Осигуряването на двойно ел. захранване ще разреши един от проблемите за 

ефективната работа на съоръженията в ПСОВ. При проверките на 10.03.2016; 07.06.2016; 05.08.2016; 

16.09.2016 и 19.10.2016 бяха установени моментни стойности на разтворен кислород в коридорите на 

осреднителя под 1,5 мг/л, което беше в резултат на спиране на ел. захранването. 

С наше писмо № 409/15.06.2016, бе представена в РИОСВ Русе, план програма на 

ръководството на Дружеството за корегиращи мерки, необходими за достигане на нормите за 

пречистване на производствените води. /Приложение 1/. Точки I; II; III; V и VI са изпълнени. По т. IV „ 

Строителство и приемателна комисия на ново БКТП“ - Монтиран е новия трафопост, има издаден акт 

15. В момента е подадено Искане за подаване на напрежение за 72 часови проби към Енерго Про – 

Варна с вх. № 4449734/23.03.2017 г. След получаване на разрешение за 72-часови проби от Енерго Про 

ЕАД и провеждане на 72 часовите проби, документите за Приемателната комисия на трафопоста ще 

бъдат подадени в ДНСК за насрочване на приемателна комисия до края на април 2017 год. 

Започнат е строежът на сградата за новите съоръжения за физико – химично 

пречистване. Самите съоръжения ще започнат да се доставят на 03.04.2017 год в Разград. 

Въведени са инструкции за експлоатация и поддръжка на локалните пречиствателни 

съоръжения по корпуси и цехове. През годината не са констатирани несъответствия със стойностите 

на показателите в комплексното разрешително. 

За 2016 год. са извършени 4 броя проверки на канализационната мрежа на Дружеството. 

Установени са: 
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 на 07.09.2016 авария – Пропадане на производствена канализация между 

ОП2 и НИРД. Извършени са съответните корегиращи действия по отстраняване на аварията. 

Възстановена канализацията на 07.09.2016 год. 

Табл. 3-2 

Параметър Единица НДЕ, съгл. 

КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие % 

Дебит на 

заустваните 

условно-чисти 

води в р. Б.Лом 

м
3
/год 50 500 50 200 При вземане 

на порба 

100 

рН - 6,0-9,0 7,69/8,9/8,13 Веднъж на 

шестмесечие 

100 

Перм. 

окисляемост 

мг/л 30 6,78/0,99 Веднъж на 

шестмесечие 

100 

Неразтворени 

вещества 

мг/л 20 8/2/под2 Веднъж на 

шестмесечие 

100 

Разтв. вещества мг/л 1 000 496/473583 Веднъж на 

шестмесечие 

100 

БПК5 мг/л 30 13,9/8,91/2,2 Веднъж на 

шестмесечие 

100 

ХПК мг/л 150 33,5/29,6/10,8 Веднъж на 

шестмесечие 

100 

Масла и мазнини мг/л 10 Под 5/под 

0,3/под 5 

Веднъж на 

шестмесечие 

100 

Нефтопродукти мг/л 10 Под 01/под 

0,3/0,19 

Веднъж на 

шестмесечие 

100 
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4.4. Управление на отпадъците 

4.4.1. Образуване на отпадъци 

          Таблица 4.4.1.1. Опасни отпадъци 

Отпадък код 

Годишно количество, 

т/г 

Годишно за ед. продукт 

количество, т/т 
Съответствие, 

К-во по 

КР 

Реално  

к-во 
К-во по КР 

Реално  

к-во 

Други утайки от 

филтруване и 

отработени 

абсорбенти /мицел 

и перлитови 

утайки/ 

07.05.10* 18 116,400 6 591,710 0,624 0,080 да 

Други утайки от 

филтруване и 

отработени 

абсорбенти 

/Активен въглен/ 

07.05.10* 33,035 31,950 1,497 0,378 да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали /вкл. 

Маслени филтри, 

неупоменати 

другаде, кърпи за 

изтриване и 

предпазни 

облекла, 

замърсени с 

опасни вещества, 

филтърни шихти/ 

15.02.02* 47,660 4,410 0,836 0,028 да 

 

Таблица 4.4.1.2.Производствени отпадъци 

Код на отпадъка 
Наименование на 

отпадъка 

Количество, т/год 
Съответствие 

По КР № 10-Н1/2011 Отчетено за 2016 

15.01.01 
Хартиени и картонени 

опаковки 
32,470 24,660 да 

15.01.07 Стъклени опаковки 12,240 2,460 да 

19.10.01 
Отпадъци от желязо и 

стомана 
840,000 448,860 да 

12.01.03 

Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни 

метали 

5,000 4,320 да 
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Код на отпадъка Наименование на 

отпадъка 

Количество, т/год Съответствие 

16.06.01* 
Оловни акумулаторни 

батерии 
10,000 3,257 да 

18.01.03* 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане е обект 

на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции /използвани 

превързочни 

материали/ 

0,900 0,094 да 

 

 

4.4.2. Предварително съхраняване на отпадъците 

Таблица 4.4.2.1. 

Код на отпадъка Наименование на 

отпадъка 

Годишно количество, разрешено за 

съхранение, т/г 

Съответствие 

По КР 

№ 10-Н1/2011 

Отчет за 2016 г., т/г 

07.05.11* Утайки от пречистване 

на отпадъчни водина 

мястото на образуване, 

съдържащи опасни 

вещества /обезводнени 

утайки от ПСОВ/ 

1 500,000 885,407 да 

13.01.10* Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

5,000 0,180 да 

20.01.21* Флуорисцентни тръби 

и други отпадъци, 

съдържащи живак 

0,200 0,015 да 

15.01.01 Хартиени и картонени 

опаковки 

32,470 24,660 да 

15.01.07 Стъклени опаковки 12,240 2,460 да 

12.01.03 Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни 

метали 

5,000 4,320 да 

15.01.02. Пластмасови опаковки/ 

от инсталации 

непопадащи в обхвата 

на Приложение 4 от 

ЗООС/ 

7,050 6,500 да 
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15.01.01. Хартиени опаковки/ от 

инсталации 

непопадащи в обхвата 

на Приложение 4 от 

ЗООС/ 

48,000 4,200 да 

 

 4.4.3. Транспортиране на отпадъци 

Таблица 4.4.3 

Код на отпадъка 
Наименование на 

отпадъка 
Транспортна фирма 

Разрешително, съгл. 

ЗУО 
Съответствие 

07.05.10* Други утайки от 

филтруване и 

отработени абсорбенти 

/мицел и перлитови 

утайки/ 

Собствен транспорт на 

Биовет АД 

КР № 10-Н1/2011 да 

07.05.10* Други утайки от 

филтруване и 

отработени абсорбенти 

/Активен въглен/ 

07.05.11* Утайки от пречистване 

на отпадъчни водина 

мястото на образуване, 

съдържащи опасни 

вещества /обезводнени 

утайки от ПСОВ/ 

15.02.02* Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. 

Маслени филтри, 

неупоменати другаде, 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества, филтърни 

шихти/ 

Инвест Стил ЕООД - 

Русе 

Разрешително № 10-

ДО-621-01/2013 

да 

13.01.10* Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

 

16.06.01* Оловни акумулаторни 

батерии 

 

12.01.03 Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни 

метали 

Икомет ЕООД - 

Разград 

Разрешително № 10-

ДО-622-00/2012 

да 
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Код на отпадъка 
Наименование на 

отпадъка 
Транспортна фирма 

Разрешително, съгл. 

ЗУО 
Съответствие 

16.06.01* Оловни акумулаторни 

батерии 

19.10.01 Отпадъци от желязо и 

стомана 

Маргарита ЕООД - 

Ямбол 

Разрешително № 13-

ДО-454-05 

да 

20.01.21* Флуорисцентни тръби 

и други отпадъци, 

съдържащи живак 

“Евро Стийл Трейд” 

ООД - София 

КР № 463-Н0/2014 да 

15.01.01 Хартиени и картонени 

опаковки 

Север харт Груп ЕООД 

- Търговище 

Разрешително № 15-

ДО-148-00 

да 

15.01.07 Стъклени опаковки 

18.01.03* Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане е обект 

на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции /използвани 

превързочни 

материали/ 

ЕТ “Конпропър – 

Ефтим Ефтимов” 

Разрешително №  04-

РД-184-01/2014 

да 

 

 В Комплексно разрешително № 10-Н1/2011, актуализирано през 2014 има условие 11.4.1.1 с 

което се разрешава да се транспортират опасните отпадъци от Биовет АД. Понеже това условие не е 

залегнато в последната актуализация на Комплексното разрешително през 2015, Биовет АД подаде 

Заявление за регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по 

събиране и транспортиране на отпадъци в РИОСВ – Русе. 

4.4.4. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране и обезвреждане на отпадъците 

 

Код на отпадъка Наименование Оползотворяване Обезвреждане Съответствие 

07.05.10* Други утайки от 

филтруване и 

отработени абсорбенти 

/мицел и перлитови 

утайки/ 

не 

В процес на стартиране на процедура за 

площадка временно съхранение и последващо 

обезвреждане в Инсталация за изгаряне на 

Грийнбърн ЕООД 07.05.10* Други утайки от 

филтруване и 

отработени абсорбенти 

/Активен въглен/ 

не 
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07.05.11* Утайки от пречистване 

на отпадъчни водина 

мястото на образуване, 

съдържащи опасни 

вещества /обезводнени 

утайки от ПСОВ/ 

не 

15.02.02* Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. 

Маслени филтри, 

неупоменати другаде, 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества, филтърни 

шихти/ 

не да да 

13.01.10* Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

да не да 

16.06.01* Оловни акумулаторни 

батерии 

да не да 

12.01.03 Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни 

метали 

   

16.06.01* Оловни акумулаторни 

батерии 

да не да 

19.10.01 Отпадъци от желязо и 

стомана 

да не да 

20.01.21* Флуорисцентни тръби 

и други отпадъци, 

съдържащи живак 

не да да 

15.01.01 Хартиени и картонени 

опаковки 

да не да 

15.01.07 Стъклени опаковки да не да 

18.01.03* Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане е обект 

на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции /използвани 

превързочни 

материали/ 

не да да 
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5. Емисии на шум в околната среда - Дейностите, извършвани на произ-

водствената площадка не предизвикват нива на шум. Няма регистрирани за 2016 год. оплаквания от 

живущи около производствената площадка за високи нива на шум 

Табл. 2.4.1. Нива на шум 

Дневно ниво на шума /07-19 часа/ 

Наименование на 

характеристиката 

Гранична ст/ст,  

dВ (А) 

Измерена ст/ст,  

dВ (А) 
Съответствие  

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.1 

70  

52,3 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.2 

56,9 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.3 

59,9 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.4 

64,8 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.5 

60,6 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.6 

56,2 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.7 

59,4 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.8 

64,4 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.9 

67,3 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.10 

66,4 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.11 

63,1 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.12 

54,2 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.13 

58,5 да 
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Ср. екв. ниво на шум 

по измерв. контур 
70 62,6 да 

Екв. ниво на шум в 

мястото на 

въздействие-най-

близката жилищна 

сграда 

55 51,2 да 

 

Вечерно ниво на шума /19 - 23 часа/ 

Наименование на 

характеристиката 

Гранична ст/ст,  

dВ (А) 

Измерена ст/ст,  

dВ (А) 
Съответствие  

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.1 

70  

52,4 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.2 

56,3 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.3 

59,0 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.4 

63,8 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.5 

60,5 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.6 

55,6 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.7 

59,8 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.8 

64,4 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.9 

67,0 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.10 

65,4 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.11 

62,1 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.12 

56,3 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.13 

57,2 да 
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Ср. екв. ниво на шум 

по измерв. контур 
70 62,1 да 

Екв. ниво на шум в 

мястото на 

въздействие-най-

близката жилищна 

сграда 

50 48,2 да 

 

 

Нощно ниво на шума /23-07часа/ 

Наименование на 

характеристиката 

Гранична ст/ст,  

dВ (А) 

Измерена ст/ст,  

dВ (А) 
Съответствие  

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.1 

70  

51,0 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.2 

55,0 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.3 

58,7 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.4 

63,5 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.5 

60,0 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.6 

55,2 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.7 

59,1 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.8 

63,8 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.9 

66,8 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.10 

64,9 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.11 

61,7 да 

Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.12 

55,7 да 
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Екв. ниво на шум по 

измервателния контур 

– т.13 

56,7 да 

Ср. екв. ниво на шум 

по измерв. контур 
70 61,7 да 

Екв. ниво на шум в 

мястото на 

въздействие-най-

близката жилищна 

сграда 

45 40,3 да 

 

Резултатите от наблюдението на нивата на шум на площадката се документират, 

съхраняват и при поискване от контролните органи се представят.  

 

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Табл. 4.6.1 Опазване на подземните води 

Точка на 

пробовземане 
Показател 

Стандарт за 

качество, мг/л 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 
Съответствие 

Надземен пиезо-

метър (НП 1) 

Активна 

реакция 
6,5-9,5 6,98/7,21 Два пъти годишно да 

Електропрово

димост, µs/см 
2000 1286/981 Два пъти годишно да 

Амониев йон, 

мг/л 
0,5 0,29/0,221 Два пъти годишно да 

Сулфати, мг/л 250 66,5/20,6 Два пъти годишно да 

Фосфати, мг/л 0,5 0,12/0,17 Два пъти годишно да 

Кадмий, µg/l 50 Под 2/3,1 Два пъти годишно да 

Никел,  µg/l 20 Под 20/8,5 Два пъти годишно да 

Олово,  µg/l 10 Под 10/под 10 Два пъти годишно да 

Хром,  µg/l 50 Под 10/под 10 Два пъти годишно да 

Арсен,  µg/l 10 Под 1/1,8 Два пъти годишно да 

Нефтопродук

ти,  µg/l 
50 Под 50/0,16 Два пъти годишно да 

Живак,  µg/l 1 Под 0,1/под 0,1 Два пъти годишно да 

Надземен пиезо-

метър (НП 2) 

Активна 

реакция 
6,5-9,5 7,84/7,74 Два пъти годишно да 

Електропрово

димост, µs/см 
2000 773/827 Два пъти годишно да 

Амониев йон, 

мг/л 
0,5 Под 0,05/0,281 Два пъти годишно да 

Сулфати, мг/л 250 32,7/21,8 Два пъти годишно да 

Фосфати, мг/л 0,5 Под 0,04/0,070 Два пъти годишно да 

Кадмий, µg/l 50 3,4/под 2 Два пъти годишно да 

Никел,  µg/l 20 9,3/под 20 Два пъти годишно да 

Олово,  µg/l 10 Под 10/под 10 Два пъти годишно да 

Хром,  µg/l 50 Под 10/под 10 Два пъти годишно да 
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Точка на 

пробовземане 
Показател 

Стандарт за 

качество, мг/л 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 
Съответствие 

Арсен,  µg/l 10 1,9/под 1 Два пъти годишно да 

Нефтопродук

ти,  µg/l 
50 Под 50/0,17 Два пъти годишно да 

Живак,  µg/l 1 Под 1/под 0,1 Два пъти годишно да 

Надземен пиезо-

метър (НП 3) 

Активна 

реакция 
6,5-9,5 7,77/7,48 Два пъти годишно да 

Електропрово

димост, µs/см 
2000 781/780 Два пъти годишно да 

Амониев йон, 

мг/л 
0,5 0,049/под 0,05 Два пъти годишно да 

Сулфати, мг/л 250 28,3/53,5 Два пъти годишно да 

Фосфати, мг/л 0,5 0,28/0,26 Два пъти годишно да 

Кадмий, µg/l 50 Под 2/под 2 Два пъти годишно да 

Никел,  µg/l 20 Под 20/5,6 Два пъти годишно да 

Олово,  µg/l 10 Под 10/под 10 Два пъти годишно да 

Хром,  µg/l 50 Под 10/под 10 Два пъти годишно да 

Арсен,  µg/l 10 Под 1/под 1 Два пъти годишно да 

Нефтопродук

ти,  µg/l 
50 0,14/под 50 Два пъти годишно да 

Живак,  µg/l 1 Под 1/под 0,1 Два пъти годишно да 

 

През 2016 година не са регистрирани аварийни разливи, които биха могли да за-мърсят 

подземните води и почвите. В изпълнение на Условие 13 А.8.2 от Комплексно разрешително са 

изпратени протоколите от анализите на подземните води на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - 

Плевен с наши писма с изх. № 250/31.03.2016 и 752/28.10.2016 

 

7. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

През 2016 год. продължи да се ремонтира Обособено производство 2, което 

преустанови дейността си през 2014 год. С наше писмо № 140/24.10.2014, уведомихме РИОСВ – Русе 

за временно прекратяване на неговата дейност. 

 

8. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

8.1. Аварии 

През 2016 год. не са регистрирани аварийни ситуации в Обособените производства на 

фирмата. Такива бяха регистриране в ПСОВ, когато аварийно спираше ел. захранването на станцията. 

Това наложи закупуване на ново БКТП, което да осигурява аварийното ел. захранване на мощностите 
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в нея. За превишаване на допустимите стойности на вредни емисии в отпадъчните води от ПСОВ, 

зауствани в р. Б. Лом, бяха наложени санкции.  

 

8.2. Оплаквания или възражения свързани с дейността по инсталациите, за 

които е издадено комплексното разрешително 

На 17.09.2016 г. Беше установено компрометиране на производствената канализация, в 

резултат на което условно чистите отпадъчни води бяха оцветени моментно. Уведомени бяха 

контролните органи и веднага се предприеха корегиращи действия, като се ремонтира 

компрометирания участък от производствената канализация. 

През 2016 год. в РИОСВ - Русе са регистрирани оплаквания и възражения, свързани с 

миризми.  

Таблица 10.  

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено 

КР № 10-Н1/2011 

Дата на 

оплакването или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

10.03.2016 РИОСВ - Русе Налична 

специфична 

миризма в района 

на ПСОВ 

Покриване на 

контейнерите с 

обезводнена 

утайка  

Реконструкция на 

ПСОВ с въвеждане 

на физико-

химично стъпало, 

което ще доведе до 

облекчаване 

работата на 

биологичното 

стъпало и 

намаляване на 

миризмите от 

басейните 

РИОСВ, Община 

Разград, МОСВ 

07.06.2016 РИОСВ - Русе Налична 

специфична 

миризма в района 

на ПСОВ 

При обхода на 

ПСОВ не бяха 

установени 

миризми извън 

района на ПСОВ 

Закупуване и 

монтиране на нов 

трафопост, 

осигуряващ 

надеждно ел. 

Захранване на 

съоръженията в 

ПСОВ 

РИОСВ, Община 

Разград, 

05.08.2016 РИОСВ - Русе Налична 

специфична 

миризма в града и 

Не е установен 

източника на 

миризмите, няма 

- - 
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Заповед № РД-

21/2016 на МОСВ 

предписания в 

Протокол 47-

ГК/05.08.2016 

31.08.2016 РИОСВ - Русе Налична 

специфична 

миризма в кв. 

Лудогорие на 

Разград 

Не е установен 

източника на 

миризмите, при 

обхода в района на 

ПСОВ не е 

установена 

органолептично 

миризма на 

сяроводород 

- - 

10.09.2016 РИОСВ - Русе Отчетени 

наднормени ст/сти 

на сяроводород в в 

кв. Лудогорие на 

Разград 

С мобилна 

автоматична 

станция се 

измериха ст/стите 

на сяроводород в 

района на ПСОВ. 

Не бяха отчетени 

завишени ст/сти на 

сяроводород при 

спрени и работещи 

въздуходувки 

- - 

17.09.2016 РИОСВ - Русе Изпускане на 

цветни води в р. 

Бели Лом от 

условно чистата 

канализация на 

завода 

Веднага се 

прехвърлиха 

условно-чистите, 

охлаждащи води 

да преминават в 

производствената 

канализация и се 

отремонтираха 

компрометираните 

шахти на 

канализацията 

- РИОСВ - Русе 

19.10.2016 РИОСВ - Русе Налична 

специфична 

миризма в Разград 

Профилактика на 

решетки, 

пясъкозадържател

и, първичен и 

вторичен утаител 

Реконструкция на 

ПСОВ с въвеждане 

на физико-

химично стъпало, 

което ще доведе до 

облекчаване 

работата на 

биологичното 

стъпало и 

намаляване на 

миризмите от 

басейните 

РИОСВ, Община 

Разград, МОСВ 

20.10.2016 РИОСВ - Русе Заповед № 

437/19.10.2016 на 

Директор РИОСВ 

Профилактика и 

заснемане на 

канализационната 

Реконструкция на 

ПСОВ с въвеждане 

на физико-

РИОСВ, Община 

Разград, МОСВ 



 

“БИОВЕТ” АД 

46 
 

мрежа от завода до 

ПСОВ 

химично стъпало, 

което ще доведе до 

облекчаване 

работата на 

биологичното 

стъпало и 

намаляване на 

миризмите от 

басейните 

26.10.2016 РИОСВ - Русе Налична 

специфична 

миризма в Разград 

Постепенно 

намаляване и 

спиране на 

производството на 

Рифамицин 

Реконструкция на 

ПСОВ с въвеждане 

на физико-

химично стъпало, 

което ще доведе до 

облекчаване 

работата на 

биологичното 

стъпало и 

намаляване на 

миризмите от 

басейните 

РИОСВ, Община 

Разград, МОСВ 

10.11.2016 РИОСВ и Районна 

прокуратура 

Разград 

Налична 

специфична 

миризма в Разград 

Постепенно 

намаляване и 

спиране на 

производството на 

Рифамицин.  

Контролирано 

изпускане – бавно 

и с аериране на 

отпадъчните води 

от производството 

на монензин 

Реконструкция на 

ПСОВ с въвеждане 

на физико-

химично стъпало, 

което ще доведе до 

облекчаване 

работата на 

биологичното 

стъпало и 

намаляване на 

миризмите от 

басейните 

РИОСВ, Община 

Разград, МОСВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Ilo.unucBaHe Ha rO,UHWHHSI .UOKJia,U

,[(EKJIAP AI.IJUI 

'-..._/ 

Y.n.oCTOBepsrnaM BepHOCTia, T04HOCTia H n'bJJHOTaTa Ha npe.LJ.CTaBeHaTa HH<j>OpM8Ll,1151 B 

fO.L{l1WHl151 .[(OKJJa)]. 3a 113nbJ1HeH11e Ha .D.eHHOCTl1Te, 3a KOHTO e npe.D.OCTaBeHo KoMnneKCHO propew11TeJIHO Mi 

IO - HI /2011 Ha 6110BET A.[( - KJJOH Prorpa.D.. 

He Bb3pa351BaM cpemy npe.D.OCTaB51HeTo OT CTpaHa Ha J,f3nbJJHl1TeJJHaTa areHLl,H» no 

OKOJJHaTa cpe)].a 11n11 PHOCB - Pyce 11n11 ... CB Ha Kon11H oT T0311 )].OKJJa)]. Ha TpeT11 n11u.a. 

Ilo.unuc: 

samusi.: AureJI Hsauos )KeJISl3KOB 

,[(JI'h,KHOCT B opraHH3aQHSITa: lfan'hJIHHTeJieH ,[(upeKTop Ha "GnoBeT" A,[( 

47 

Дата:  31.03.2017 г
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