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І. Увод 
 

1. Наименование на инсталациите за които е издадено комплексно разрешително 
 
Инсталациите попадащи в обхвата на КР №3- Н2/2013г. са изброени по долу: 
 
Инсталации, кото попадат в Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация за производство на плоско стъкло (т.3.3 от Приложение 4 на ЗООС), 
включваща 2 бр. пещи (действаща и нова); 

2. Инсталация за производство на Домакинско стъкло (т.3.3 от Приложение 4 на 
ЗООС), включваща 2 бр. пещи (действаща и нова); 

3. Инсталация за производство на водород (т.4.2(а) от Приложение 4 на ЗООС); 
4. Нова инсталация за производство на водород (т.4.2(а) от Приложение 4 на ЗООС). 

 
Инсталации, които нe попадат в Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация за обработени стъкла; 
2. Инсталация за огледала; 
3. Инсталация за производство на ламинирано стъкло; 
4. Инсталация за производство на устойчиво стъкло; 
5. Инсталация за производство на автомобилно стъкло. 

 
В изпълнение на Условие 7.5 от КР № 3-Н2/ 2013г. сме изпратили уведомление към МОСВ 
и РИОСВ гр. Шумен, за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания 
по смисъла на ЗУТ, на новта пещ за производство на плоско стъкло. 
 
На 30.12.2015г., в търговския регистър беше вписано преобразуване чрез отделяне с 
учредяване по смисъла на чл. 262в от Търговския закон, при което от „Тракия Глас 
България“ ЕАД се отделиха новоучредените дружества „Пашабахче България“ ЕАД и 
„Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, които се явяват правоприемници на обособени 
дейности. Извършеното преобразуване е в съответствие с българското законодателство, в 
частност по реда на Глава шестнадесета от Търговския закон. 
В резултат от приключилото производство по преобразуване чрез отделяне на обособени 
дейности от предприятието на „Тракия Глас България“ ЕАД бяха отделени и учредени 
следните две нови дружества: 
 

(i) „Пашабахче България“ ЕАД, ЕИК 203850582, със седалище и адрес на управление 
гр. Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, представлявано заедно от Назлъ 
Зейнеп Онурсал и Джемил Токел. Дружеството поема дейностите по производство 
на домакинско стъкло, обособени в Завод за домакинско стъкло;  

и  
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(ii) „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, ЕИК 203850598, със седалище и адрес на 
управление гр. Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, представлявано 
заедно от Реха Акчакая и Бейза Генч. Дружеството приема дейностите по 
производство на автомобилно и обработено стъкло, обособени съответно в Завод за 
автомобилно и обработено стъкло; 

 
„Тракия Глас България“ ЕАД, ЕИК 117606893, със седалище и адрес на управление гр. 
Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, не прекратява регистрацията си, като 
дружеството продължава да осъществява дейност по производство на плоско стъкло, 
огледала, ламинирано стъкло, устойчиво стъкло и производство на електроенергия от 
топлината на отпадъчните газове, всички описани дейности обособени в Завод за 
производство на Плоско стъкло.  
 
Със подписани споразумения между „Тракия Глас България“ ЕАД и другите две дружества 
(„Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД), „Тракия Глас 
България“ ЕАД е прехвърлила отговорностите си по изпълнение на условията на КР № 3-
Н2-И0-А1/ 2015г. на тези дружесва, доколкото тези отговорности покриват дейностите по 
производство извършвани от тях.  
 

2. Адрес по местонахождение на инсталациите 
 
Област  Търговище 
Община  Търговище 
Град   Търговище 7700 
Квартал  „Въбел”, Индустриална зона 
„Тракия Глас България” ЕАД 
 

3. Регистрационен номер на КР 
 
КР №3- Н2-И0-А1/ 2015г.  
 

4. Дата на подписване на КР 
 
КР №3- Н2/ 2013г. е подписано на 12.08.2013г. 
Решението за актуализация № 3-Н2-И0-А1/ 2015г. е подписано на 16.12.2015г. 
 

5. Дата на влизане в сила на КР 
 
Решение № 3- Н2-И0-А0/ 2013г. е влязло в сила на 28.08.2013г. 
Решение за актуализация № 3-Н2-И0-А1/ 2015г. е влязло в сила на 04.01.2016г. 
 



 

             ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД 

 
 
 

 
 

 4 

6. Оператор на инсталациите 
 
„Тракия Глас България” ЕАД 
 

7. Адрес, тел.номер, факс, е- mail на оператора 
 
Област Търговище   телефон  0601/47801 
Община  Търговище   факс   0601/47797 
Град   Търговище                             е- mail: - 
Квартал  „Въбел” 
Индустриална зона 
„Тракия Глас България” ЕАД 
 

8. Лице за контакти 
 
Калина Савова 
 

9. Адрес, тел.номер, факс, е- mail на лицето за контакти 
Област  Търговище   телефон:  0601/47682; 0885 022 901  
Община  Търговище   факс:   0601/47797 
Град   Търговище                                 е- mail:  ksavova@sisecam.com  
Квартал  „Въбел”, Индустриална зона 

10. Кратко описание на дейностите/ процесите, извършвани в инсталациите 
 
 Инсталация за производство на плоско стъкло- 2бр.пещи 
 
Основните дейности и процеси, които се извършват в инсталацията за производство на 
плоско стъкло са описани по долу 
 

Подготовка на шихта 
 
Стъклените суровини (пясък, сода, доломит, варовик, фелдшпат, натриев сулфат, въглища, 
хематит), които се приемат след провеждане на съответните физически и химически 
анализи, в необходимите количества в зависимост от ежедневните нужди се 
транспортират с помощта на пневматични или конвейерни транспортиращи системи от 
местата им на складиране до кантарните бункери. След претеглянето им на прецизни 
кантари преварително определените количества в съответните толерансни граници се 
изпращат с лентова конвейерна система в бъркачките с цел получаване на хомогенната 
смес (шихта). Така получената шихта с помощта на конвейер се изпраща в пещта, като в 
същото време на конвейера се добавят стъклените трошки, транспортирани с помощта на 
подобен конвейер от сградата за стъклени трошки. Стъклените плоскости, които имат 

mailto:ksavova@sisecam.com
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дефектни краища и които не отговарят на условията за качество, се натрошават в 
трошачката, намираща се върху производствената линия, след което стъклените трошки 
се добавят към шихтата в съответствие с предписаните пропорции. По този начин 
образуваните стъклени трошки се възвръщат обратно в процеса. 
 
Оборудването, което се намира в производствения цех за подготовка на шихта (харман) 
има производствена мощност 650 тона/ден. Цехът е с капацитет позволяващ непрекъснат 
процес на производство. Бункерите за суровини ще са с обем, достатъчен най-малко за 3 
и най-много за 10 дневно производство. Капацитетът на конвейерните системи за 
транспортиране на стъклени трошки е 30 тона/час, а на останалите конвейери е 100 
тона/час. Капацитетът на пневматичните транспортни системи е в рамките на 20-40 
тона/час в зависимост от количеството на натрупаните суровини, големината на частиците 
и тяхната влажност. Миксерите за шихта са с капацитет 4.5 тона на час.  
 
Магнитните сепаратори, монтирани върху конвейерните ленти, предотвратяват 
замърсяването на шихтата с железни частици. Прахът, който се образува в цеха за 
подготовка на шихта по време на транспортирането и изсипването на суровините се 
отстранява с помощта на обезпрашаващата система. По време на прехвърлянето на 
фелдшпат, доломит, варовик, сода и въглища с помощта на пневматични системи от 
намиращите се в този район бункери в снабдителните бункери, с цел да се предотврати 
разпространяването на праха са предвидени ръкавни филтри от типа «puls-jet», в които се 
събира праха от всмукания въздух, като всмукването се извършва във всяка една тока на 
запрашване.  
 
След приемните химични и физични анализи суровините се складират в отделни закрити 
складове. Дневното количество се пренася в тегловните бункери и се претегля с помощта 
на прецизни кантари. Претеглените количества се пренасят в шихтовия миксер и след 
това се прехвърлят в бункера за готова шихта. Оборудването за приготвяне на стъкларска 
шихта е с капацитет 650 тона на ден. От суровинните складове стъклената шихта се 
транспортира до пещта с помощта на лентови конвейри. Емитираният прах се отстранява 
чрез  всмукателни системи разположени над конвейрите, кантарите и шихтовия миксер, а 
при бункерите в изпразващите им точки. Всмуканият запрашен въздух преминава през 
ръкавни филтри и задържаният прах се връща обратно в производствения процес. 
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Линия за производство на плоско стъкло  
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Пещ за стъкло- 2 бр. 
 
Шихтата с подходящи физични и химични характеристики, идваща от шихтовия цех се 
складира в бункер, откъдето се подава в пещта. Необходимата топлина за разтопяването 
на шихтата се осигурява от системата за горене.  
 
При тази система за горене, горивото се впръсква от страна на бекове за природен газ 
(ниско азотни горелки). Въздуха преминава през портовете свързани с регенераторите, 
нагрява се и се смесва с горивото, при което се образува пламък, осигуряващ достигане на 
вътрешна температута на пещта до 1550-1600°C. Част от енергията, посредством 
регенераторите се връща обратно в пещта. За осигуряване на максимална 
производителност на регенераторите, бековете от едната страна на пещта горят 20 
минути, после горивото се прехвърля на бековете от другата страна на пещта. По този 
начин, нагретите регенератори, в продължение на 20 минути подгряват горивния въздух, 
до температура 1000-1100°C. Пещта за плоско стъкло е със странично запалване с 
регенеративна конструкция. Газовете преминали през регенераторите, отиват в котела за 
оползотворяване на топлината им, след което се изхвърлят в атмосферата чрез комин, 
работещ на принципа на естествена тяга. 
 
С цел предпазване на рефрактерите и стоманената конструкция от високата температура 
страничните блокове и горната част на пещта се охлаждат с охлаждащи вентилатори, а за 
оборудването за пълнене с шихта е предвидено водно охлаждане. С цел осигуряване и 
контрол на оптималните условия за топене на стъклото в пещта са монтирани сензори за 
температура и налягане. Показанията се обработват и контролират с помощта на 
компютърна система разположена в командна зала. 
 
Формуване (kaлаена вана) 
 
Стъклената маса с температура от 1000-1100°C се насочва гравитачно към вана с разтопен 
калай. Поради разликата в относителните тегла стъклото плува върху калая. Формуването 
на стъклото до желаните размери се осъществява от специални машини, намиращи се от 
двете страни на ваната. За да се предотврати образуването на калаен оксид, създаващ 
дефекти в стъклото, не се допуска контактуването на калая с атмосферния кислород. С тази 
цел атмосферата над калаената вана се инертизира с азот и се подава и водород. 
Температурата на стъклото във тази вана се поддържа с помощта на електрически 
нагреватели, като на изход тя е 600°C. 
 
Закаляване 
 
Стъклената маса, излизаща от калаената вана във вид на лентова плоскост преминава 
през охладителен тунел с контролирано охлаждане, като за придаване на механична 



 

             ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД 

 
 
 

 
 

 8 

якост на стъклото то се закалява. Стъклото се преплъзва върху групи въртящи се валци. С 
цел осигуряване на охлаждане по предварително определен температурен профил в 
тунела на определени места се осъществява електрическо нагряване и охлаждане с 
вентилатори. Валцовите групите се задвижват с помощта на електро мотори . 
 
Обработка на стъклото 
 
С цел отстраняване на повърхностното напрежение и почистване на стъклената лента, 
след излизане от тунела тя се измива с омекотена вода и се суши с горещ въздух нагрят от 
топлобменник. Измитото стъкло се подлага на ръчен и автоматичен качествен контрол. В 
края на тази линия дефектните плоскости се натрошават. Общото лентово качество на 
стъклото се определя от страна на качествените контрольори, които през определени 
периоди вземат проби, които се подлагат на различни тестови изпитания. Стъклените 
ленти, излизащи от измиване и контрол се разкрояват в зависимост от получените 
поръчки. От плоскостите се оформят стъклените пакети, като повърхностите им се 
покриват с хартия или специален прах за да не се залепват.  
 
Готовите за събиране стъклени плоскости с помощта на намиращите се както на главната 
линия така и на ръкавите специални стакери се събират върху поставките в зависимост от 
техните размери, и във вид на пакети се прекарват през последен качествен контрол, след 
което се складират в склада за готова продукция до деня на тяхното натоварване за 
транспорт. Всички операции по нарязване и адресиране, които се извършват върху 
главната линия се извършват с компютър, като се избира оптималната форма за събиране 
на стъклата. 
  
Производствен цех за водород: 
 
Това е цех, където по метода реформинг от природен газ се извършва производството на 
водород, необходим за процеса на оформяне (калаената вана). Съдържащият се в 
природния газ под високо налягане ненаситен хидрокарбонат се освобождава от 
сулфатите след като се насити с водородния газ и се изпраща в реформера. Природния 
газ, които се смесва с нагорещената водна пара под много висока температура вътре в 
реформера, се разпадат с помощта на катализатори и се превръща в процесен газ от 
водород, въглероден диоксид и въглероден оксид. Така образувания процесен газ след 
съответното охлаждане се освобождава с помощта на катализатори от ненужните 
примеси и по този начин се получава 99,99% чист водород. 
 
Цех за производство на азот: 
 
Азотния газ, който се използва при оформяне (калаената вана) се получава от въздух под 
налягане. Атмосферният въздух, който е сгъстен с помощта на компресор, след като бъде 
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охладен с помощта на топлообменник се изпраща към въздухо разделителната единица 
при температура около 25°C. След като с помощта на катализатор съдържащите се във 
въздуха влага и някои хидрокарбонати бъдат отстранени, изчистеният по този начин 
въздух се изпраща към криогенна кула «Cold Box». Посредством понижаващата 
налягането и намираща се вътре в криогенна кула «Cold Box» турбина въздухът се 
охлажда, като съдържащите се в охладения до минус 170°C въздух газове като кислород и 
други се отделят от азотния газ и по този начин се получава много чист азотен газ. 
Въздушната емисия на системата съдържа O2, CO2 и водни пари и не съдържа вредни 
съставки. 
 
Съоръжение за омекотяване на вода  
 
Омекотената вода, която се използва в котела за пара и в системата за охлаждане, се 
приготвя в съоръжение за омекотяване на вода с капацитет 40 м3/час. Необработената 
вода се прекарва през колони, съдържащи смола, която обезпечава заместването на 
причиняващите твърдост йони от Ca и  Mg с йони на Na и необработената вода се 
довежда до нулева Френска твърдост. Регенерацията и процедурите по обратно 
промиване в съоръжението с микропроцесорен контрол се извършват напълно 
автоматично, а регенерацията на пастата се извършва със сол. В отпадъчните води след 
регенерацията ще се съдържат йони на Ca и Mg, а също така определено количество сол. 
Отпадъчните  води, не съдържащи вредни вещества, се изхвърлят в канализацията от 
местата за принудително преливане, намиращи се в системата за охлаждане.    
 
 Инсталация за производство на домакинско стъкло 
 

Описание на технологичният процес и основните операции, които се извършват при 
производството на домакинско стъкло са представени по- долу.  
 
Процесът на производство на домакинско стъкло е непрекъснат процес, който се състои 
от три основни раздела: приготвяне на шихта, топилна пещ и формуване на стъклените 
изделия. Голяма част от суровините представляват естествени материали и се доставят в 
готов вид. Суровините се съхраняват в бункери, от където определени количества в 
зависимост от композицията на стъклото се използват за приготвяне на шихта, която 
отива в пещта за стъкло- маса. В пещта между  1520 - 1580⁰C променяща се температура 
стъклото се топи и от там отива за формуване в производствените машини. Формуваното 
стъкло преминава през охладителни пещи или темприращи линии и се получава готов 
продукт за опаковане. Към инсталацията за производство на домакинско стъкло са 
изградени 2 бр. пещи- първата от регенеративен тип и втората с кислороден тип на 
горене. Поради различията в типа на горене тези пещи са описани по отделно в текста по- 
долу. 
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Основните операции, които се изпълняват при производството на домакинско стъкло са 
показани на схемата по- долу.  
 

 
 
 
 
 

Линия за производство на домакинско стъкло 
 
 
 
 

ESP SCR

Силози за суровини-
СМЕСИТЕЛНО

Варовик

Натриев сулфат

Стъклени

Цериев диоксид

Охлаждащи
вентилатори

ФОРМОВАНЕ M/C

ФОРМОВЪЧНИ

ТЕМПЕРИРАНЕ

Опаковане

ОПАКОВАНЕ/ СКЛАДОВА 
ПЛОЩАДКА

Охлаждаща
вода

220 t/d

ПЕЩ С КИСЛОРОДНО 

ГОРЕНЕ
1520-1580 

oC                                   

Комин -
авариен

(Охлаждащвъздух)

Отпадъчен газ
370 oC

Миксер за 
шихтата

5xBatch Chargers

Битова
отпадъчна  
вода

Биологическа
пречиствателн

а станция

отпадъчна2 x Химическа
пречиствателна 
станция

Работни канали

Работен край

Канал-L

пълна ширина на 
гърловината

Заустване в градска 

канализация с 

ГПСОВ

Система за рециркулация 
на водата за охлаждане

Цинков селянит
Кобалтов оксид

1200 – 1250 Оцветяващи материали 
%0,0020-%0,0030

Домакинско стъкло

5 x горелки 
Кислород+Природен газ

Участък за 

декорация
Закаляване

Участък за нанасяне 
на хромно покритие 

Throa

Оцветяващи материали 
%0,0020-%0,0030

ТЕМПЕРИРАНЕ

Опаковане

Бойлер за
гореща вода

Въздух за охлаждане

Резервоар за
съхранение на 
кислород

6 x горелки 
Кислород + Природен 

Въздух за охлаждане

Стъкло

Канал-R

Комин

Десен 
регенератор

Ляв 
регенератор

225 т/ ден

ПЕЩ 
РЕГЕНЕРАТИВЕН 

ТИП

1520- 1580 ˚С

1200-1250 ̊ С

ФОРМУВАЩИ 
МАШИНИ

Натоварване 
на шихтата

порт

гърловина

работни 
канали

Циркулационна 
система за 

охлаждаща вода

Миксер за 
шихтата

Стъкло

Битова
отпадъчна  
вода
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Система за приготвяне на шихта 
 

Системата за приготвяне на шихта за домакинско стъкло е разделена на две групи -
основна и спомагателна група в зависимост от количеството на  използваните суровини :  
 
Основните суровини са: Пясък, Сода, Варовик, Доломит, Фелдшпат, Стъклени трошки 
 
Суровините се съхраняват в складовите площадки, намиращи се в закрити  помещения и в 
бункери за зареждане. В стъкларската шихта в най-голямо количество се съдържа пясък, 
който се доставя до мястото на складиране с камиони или вагони. Доломитът и варовикът 
се докарват с помощта на МПС за насипни материали. Преди да започне натоварването се 
пускат в действие съоръженията за задържане на прах, намиращи се върху силозите. 
Прахът, образуващ се при натоварване на суровината, се задържа от филтрите за прах и се 
връща обратно в силоза. Содата и фелдшпатът се натоварват в силозите с помощта на 
пневматичен съд, а с помощта на мобилния кран от склада за суровини се натоварват в 
бункера. Тук също има прахозадържаща система, от която задържания прах се връща 
обратно в производството. 
 
Спомагателни суровини: Натриев сулфат, Цериев окис, Цинков селянит, Koбалтов оксид                                                                 
Натриевият сулфат се докарва с 50 килограмови торби и се складира върху палети в 
склада за суровини. Необходимото количество суровини се пренася с транспалети и 
асансьори до приспособленията за отваряне на торби (оборудвани с праховсмукателни 
системи), които се изсипват в бункерите. Всеки ден по един път цериевият оксид, 
кобалтовият оксид и цинковият селенит се претеглят и разбъркват в необходимите 
количества и се разреждат с натриев сулфат, разбъркват се в миксера, след което се 
получава материалът меланж.  
 
Причината за добавяне на меланж към стъклената шихта е пояснена по- долу. Шихтата 
може да се замърси с чужди елементи като (желязо, мед, хром и др.) в съотношение 3-4 / 
в милион, които развалят цвета н стъклото. Тези замърсители могат да се съдържат в 
някои суровини или да попаднат в шихтата като външни замърсители. Желязото придава 
на стъклото светло жълтеникаво- зелен нюанс. За превръщането на този нюанс в синьо –
зелен нюанс се добавя кобалтов окис, който придава син цвят. А за обезцветяването на 
синьо- зеления нюанс се използва цинков селенит, който придава розов цвят. Цериевият 
окис се добавя в шихтата с цел: да подпомогне дегазирането и избистрянето на 
стъкломасата, да стабилизира ролята на цинковия селенит и да стабилизира цвета на 
стъклото.  
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Система за контролиране на шихтата  
 
Системата за контролиране на шихтата е устроена за автоматично, полуавтоматично и 
ръчно приготвяне на шихтата. Суровините се пренасят към кантарите от силозите с 
помощта на транспортни съоръжения и материалите се претеглят в количества, 
предварително въведени в системата, и последователно един върху друг се изпразват от 
кантарите върху шихтовата лента. Конвейерите са напълно закрити. Съоръженията за 
задържане на прах сработват заедно с конвейера с цел да задържат праха, който се 
образува в този отдел. Суровините се пренасят с помощта на конвейера към миксера за 
разбъркване. Върху миксера се намират съоръжения за задържане на праха, които 
заедно с намаляване на вътрешното налягане на миксера задържат праха. Добре 
разбърканата шихта се пренася с конвейерна лента от миксера в пещния бункер. Върху 
тази шихта от кулата за стъклени трошки се изсипват стъклени трошки в определено 
количество (около 30 % от общото количество на шихтата). Прахът, задържан от 
приспособленията за задържане на праха от конвейера, отново се изпразва върху 
конвейера. Стъклените продукти, счетени за дефектни след провеждането на качествения 
контрол след производство, преминават през машината за трошене, а също така в случай 
на аварии и при промени в производството неоформените стъкла не се направляват към 
машината за формуване, а преминават през машината за трошене. Парчетата стъкло, 
доведени по този начин до желаните размери, се използват повторно като суровини за 
системата.    
 
Пещ от регенеративен тип 
 
Шихтата от бункера на пещта постъпва вътре в пещта. Природният газ, който се използва 
като гориво и необходимото за горене количество въздух, който се обезпечава от 
вентилатора, се смесват на изхода на порта, където започва горенето. Топлината, 
получена в резултат на горенето, способства за разтапянето на подаваната шихта. 
Стопената шихта напредва към дегазиращата зона на ваната, където стъкломасата се 
избистря, хомогенизира и напредва към работната вана. Пещта е регенеративен тип със 
запалване отзад. Преди изхвърлянето на димните газовете, образувани в резултат на 
горенето, те се прекарват през рефрактори, разположени от двете страни на пещта и 
наречени регенератори, след което се изхвърлят през комина. Димните газове, излизащи 
от пещта, в продължение на приблизително 30 минутна инверсия преминават през 
регенератора от едната страна на пещта, като през това време топлината им от  
приблизително 1500 ⁰C се поглъща от пълнежа на регенератора и напускат генератора 
охладени до 400 ⁰C. В следващата инверсия въздухът за горене преминава през 
предварително затопления регенератор и се нагрява до температура 1000 – 1100⁰C. По 
тази начин, чрез повторно използване на топлинната енергия от димните газове се 
обезпечава предварителното нагряване на въздуха за горене. За оползотворяване на 
топлината на димните газове, които напускат регенератора с температура 400⁰C, към 
системата е добавен котел за оползотворяване на тази топлина. Парната мощност на 
котела е 1200 кг/час. Предохранителното оборудване обезпечава надеждна работа на 
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системата по отношение на водното равнище в котела и параметрите на налягане. 
Необходимите за дадена производствена линия показатели по температура и 
хомогенност на стъкломасата е обезпечават с помощта на рефракторните канали. 
Работните канали се конструират в зависимост от производствената мощност на дадената 
производствена линия и температурата им автоматически се контролира с помощта на 
приспособленията за нагряване  и охлаждане.  
 
Производство на оцветено стъкло в работните канали се осъществява, като оцветяващите 
вещества се добавят чрез затворена, автоматично контролираща се система  в количества 
около  към стъкломасата в работния канал. Стъклото, излязло от  работния канал, се 
изрязва с помощта на ножици, които работят синхронизирано с фидерния механизъм. 
Изрязаните стъкла се наричат «капки».  Във фидерните механизми се образува капка, 
която се отрязва с ножица и по капковия канал се предава на производствените 
(формуващи) машини. Процесът на формуване в завода се извършва по 3 различни 
способа: Пресуване-вдухване, Пресуване и Формен процес(за производство на продукти 
със столчета), при който се осъществява вдухване- вдухване- пресуване.  
 

Пещ – кислороден тип на горене 
 
Шихтата от бункера на пещта постъпва вътре в пещта. Горенето се извършва посредством 
горелки с кислородно изгаряне разположени по протежение на пещта чрез изгаряне на 
природен газ (гориво) и необходимото количество кислород (окислител). Необходимият 
за процеса на горене кислород се съхранява в резервоари за съхранение на кислород, а 
количеството кислород необходим за процеса на горене се доставя от фирма 
подизпълнител притежаваща съоръжения за производство на кислород. Топлината, 
получена в резултат на горенето, способства за разтапянето на подаваната шихта. 
Стопената шихта напредва към дегазиращата зона на ваната, където стъкломасата се 
избистря, хомогенизира и напредва към работната вана. 
Отпадъчните газове генерирани в резултат на горенето в пещта преминават през 
изходните канали (L и R) и през вертикалните и хоризонтални канали, които са изградени 
от рефракторен материал и са разположени от двете страни на пещта. При изходните 
канали отпадъчните газове са с температура около 1500⁰C и губят част от топлината си 
преминавайки през вертикалните канали, разположени на кота (–7м), като достигайки до 
хоризонталните канали са с температура от около 1100⁰C. След което допълнително 
отпадъчните газове се разреждат с атмосферен въздух с цел намаляване на 
температурата им преди бойлера, който ще покрива нуждите на инсталацията от топла 
вода, до около 450- 500 ⁰C.  
Преминалите през бойлера за топла вода отпадъчни газове от пещта с кислородно горене 
се смесват с отпадъчните газове от съществуващата пещ за домакинско стъкло 
(регенеративен тип) и общият поток отпадъчни газове преминава през пречиствателни 
съоръжения за отпадъчните газове- електростатичен филтър и съоръжение за селективна 
каталитична редукция (техниката за пречистване на отпадъчните газове не е упомената в 
раздел 1.5. Заключения за НДНТ при производството на домакинско стъклени изделия), с 
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цел достигане на нормите за азотен оксид и прах. Пречистеният общ поток на 
отпадъчните газове се изпуска в атмосферата през комина към съществуващата пещ за 
домакинско стъкло.    
Капацитетът на бойлера за топла вода е 1200 кг/час. Обезопасяващите съоръжения 
свързани с нивото на водата и промяната в налягането и осигуряват безопасната 
експлоатация на бойлера.    
Работните канали са конструирани в зависимост от производствената мощност на 
дадената производствена линия и температурата им автоматично се контролира с 
помощта на приспособленията за нагряване  и охлаждане.  
Производство на оцветено стъкло в работните канали се осъществява, като оцветяващите 
вещества се добавят чрез затворена, автоматично контролираща се система  в количества 
около 0.0002- 0.0003% към стъкломасата в работния канал. Стъклото, излязло от  
работния канал, се изрязва с помощта на ножици, които работят синхронизирано с 
фидерния механизъм. Изрязаните стъкла се наричат «капки».  Във фидерните механизми 
се образува капка, която се отрязва с ножица и по капковия канал се предава на 
производственните (формуващи) машини. Процесът на формуване в завода се извършва 
по 3 различни способа: Пресуване-вдухване, Пресуване и Формен процес(за 
производство на продукти със столчета), при който се осъществява пресоване и вдухване- 
пресуване. 
 
Отстраняване на вътрешното напрежение и темпериране на стъклото 
 
Продуктите, получили окончателна форма на формуващите машини, се подлагат на 2 
различни процеса, за да бъдат доведени до температурата на околната среда и в 
състояние, подходящо за употреба. Първият процес се изпълнява с цел отстраняване на 
вътрешното напрежение на стъклото, и се състои от нагряване на продукта до 
температурата на закаляване (приблизително 540⁰С) и контролирано охлаждане в 
последствие. Тунелът, в който се извършва този процес, се нарича тунел за охлаждане. 
Вторият процес се извършва с цел увеличаване на механичната устойчивост на стъклото, 
като стъклото се нагрява до температура, близка до температурата на омекване 
(приблизително 720⁰С), а след това внезапно и равномерно се охлажда с въздух под 
налягане. Тунелът, в който се осъществява този процес, се нарича тунел за темпериране 
на стъклото.  
 
Процес на сортиране и опаковка  
 
Продуктите, излизащи от тунелите за охлаждане и темпериране се събират върху 
транспортната лента, с която се довежда до мястото на сортиране по качествените 
стандарти.  При тази сортировка, качествените се пакетират, а некачествените се отделят 
за брак. Пакетираните продукти се контролират чрез вземане на образци от страна на 
ОТК. В резултат на този контрол качествените продукти се изпращат в склада за готова 
продукция.  
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Процес на емайлиран декор  
 
В зависимост от желанията на клиента, върху повърхността на продуктите ще се нанася 
декор с помощта на машина за емайлиран декор. Декорираните продукти, впоследствие 
ще се прекарват през тунела за  охлаждане  с цел отстраняване на вътрешните им 
напрежения.  
 
Процес на хромиране  
 
С хромиране на калъпите се цели увеличаване на твърдостта на материала и получаване 
на гладка повърхност. В съда за хромова баня се съдържа 25 % -ен разтвор на хромиста 
киселина и 2,5 %-ен разтвор на  сярна киселина. Нагревателят, намиращ се в дъното на 
хромната вана нагрява тази смес до 50⁰C. Калъпните детайли се покриват с хром чрез 
електролиза. Времетраенето на електролизата е средно 30 минути. За отстраняване на 
остатъците от разтвора, намиращ се върху покритите форми, формите се измиват в съд с 
вода. Водата, която се замърсява след определено време, отива в пречиствателната 
станция за химическо пречистване. От хромната вана разтворът не се излива. Хромовият 
разтвор периодически се анализира и намалените количества се добавят. Парите от 
киселините, които се отделят по време на хромирането без да се разпространяват в 
околността се всмукват от вентилатора, разположен върху хромната вана и се изпращат 
във ваната за измиване. Въздухът, пречистен и промит с вода, се предава на атмосферата. 
Водата за миене след замърсяване отива в пречиствателната станция за химическо 
пречистване. Процесът на отстраняване на хрома се извършва чрез подаване на прав 
(постоянен) електрически ток в съда, съдържащ 10 % разреден разтвор от натриев 
хидрооксид. При замърсяване разтворът отива в химическата пречиствателна станция. 
Парите от киселините се всмукват от вентилатора, разположен върху ваната и се 
изпращат скрубер. След замърсяване на водите за миене, те отиват в химическата 
пречиствателна станция. 
 

 Инсталация за призводство на Обработени стъкла 
 
Операциите, които се извършват в инсталацията за производство на обработени стъкла 
са описани в текста по долу: 
 
Рязане 
 
Стъклата с големи размери (3210 x 6000 мм) и/или машинни размери (3000 x 3210 мм), 
идващи от линията за производство на плоско стъкло се разрязват в зависимост от процеса 
във формата на правоъгълници или в разни други форми  с помощта на автоматическите 
машини за рязане. Нареждат се върху палети, след което се изпращат за извършване на 
следващия процес, а именно обработка на ръбоветете. 
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Обработка на ръбовете  
 
Краищата на стъклата се обработват в зависимост от желанията на клиентите по метода на 
износването. Методите за обработка на ръбовете са отстраняване на грапавините, равен 
rodaj, фигурен rodaj и bizote. С цел  предотвратяване развалянето на граничната 
повърхност на стъклото и развалянето на обработващите материали по време на процеса 
се използва вода.  
 

 Отстраняване на грапавините 
Обикновено ръбовете на стъклата, предназначени за архитектурно 
строителство и за използване в душови кабини се обработват по метода на 
износване до степен, достатъчна да не разранява ръцете. В процеса на 
износване се използват шкуркови ленти с елмазни съставки. 

 

 “Grinding”  
Ръбовете на правоъгълните стъкла и на стъклата с други форми се обработкват по 
метода C rodaj (рибена костı) или равен rodaj в зависимост от желанията на 
клиента.  Износването се извършва чрез прекарване на стъклата между (rodaj) 
родажни дискове, които се въртят на високи обороти и съдържат елмазни 
частици. Формата на режещата част на родажните дискове  е равна или е с форма 
С, в зависимост от вида на родажа. В зависимост от желанията на клиента след 
прекарването през родажните дискове, стъклата могат да се прокарват през 
шлифовъчни дискове, където се шлифоват ръбовете на стъклата.  

 

 “Bevelling”  
Това е метод за обработка на ръбовете на декоративни стъкла. Процесът на 
износване и шлифоване се извършва от ръба към повърхността на стъклото под 
определен ъгъл.   
 

Стъклата, преминали процеса на обработка на ръбовете се промиват с машината за 
промиване, която се намира вътре във всяка машина за обработка на ръбове и след това 
се изпращат за пробиване на отверстия, места за детайли, щамповане или направо в 
процеса за темпериране. 
 
Пробиване на отверстия и места за детайли 
 
При този процес се пробиват отверстията и местата за поставяне на детайли на стъклата на 
фурни, мебели, душови кабини, врати. В процеса се използват елмазни свредла за 
пробиване на стъкла и елмазни фрези. За понижаване на температурата се използва вода. 
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Стъклата, промити след пробиване на отверстия и места за детайли се насочват към процеса 
на темпериране. 
 
Щамповане 
 
Това е метод за декоративно боядисване върху копринен сериграф  в зависимост от 
желанията на клиента. При този процес се използват бои, разтворими във вода и не 
съдържащи олово. При прилагане на щамповъчната техника отначало се приготвя 
копринения сериграф, който придава желания мотив върху стъклото. Приготвеният 
сериграф се разполага в машината за щамповане и върху сериграфа се поставя боя. 
Стъклото се фиксира под рамката на сериграфа, след което сериграфът се снема върху 
стъклото. Стъклото с така направената щамповка се изпраща в пещта за сушене, където 
боята се изсушава при температура 180° C. След това стъклото се охлажда с въздух и се 
разполага върху колички за да бъде изпратено в процеса за темпериране. 

 

Темпериране 
 
Процесът на темпериране се използва за увеличаване на физическата издръжливост на 
стъклото; процесът се състои от нагряване на стъклото до определена температура с 
последващо внезапно охлаждане. Физическата издръжливост на темперираните стъкла е 
пет пъти по голяма от издръжливостта на обикновените стъкла.  

Стъклата се нареждат на конвеера за натоварване и през определени периоди от време се 
поставят в пещта за темпериране. Този период се определя в зависимост от дебелината на 
темперираното стъкло, която влияе върх времето на нагряване. Стъклата се нагряват при 
вътрешна температура 650 – 700° C, след което постъпват в отдела за внезапно охлаждане 
“quench”, като след постъпването им в този отдел върху долната и горна повърхност на 
стъклото се подава въздух с високо налягане и с висок дебит. Повърхностната част на 
стъклата, подложени на внезапно охлаждане, изстива много по- бързо от вътрешните части 
на стъклото, което причинява остатъчни вътрешни напрежения в стъклото, по този начин 
процесът на темпериране приключва. От отдела “quench” стъклата се изпращат в отдела за 
охлаждане, където стъклата се охлаждат с помощта на подавания въздух. Охладените стъкла 
се прокарват през машината за промивка и се събират. 

 
Опаковка 
 
След процеса на темпериране стъклата се опаковат в каси или картонени кутии в зависимост 
от желанията на клиентите и се изпращат в склада за готова продукция за последващо 
изпращане. 
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 Инсталация за производство на огледала 
 

Производственият процес в съоръжението за производство на огледала се изпълнява 
върху една линия и се състои от отделни последователни процеси. Тези процеси са 
описани накратко по- долу : 
 
Производствените стъпала на линията за производство на огледала са показани на схемата 
по- долу : 
 
Отначало плоското стъкло, което пристига от линията за производство на плоско стъкло, се 
изпраща в отдела за миене с цел да се очисти от евентуален прах и замърсители. Стъклата се 
измиват с детергенти, изплакват се с вода и върху тях се разпръсква 10%-ен  разтвор на 
цериев окис, след което се почистват повторно с кръгови четки. След това върху 
повърхността на стъклото се подава водна струя под налягане, цериевият окис се отстранява. 
Оттук стъклата се пренасят в отдела за калай, където повърхността на стъклото се активира, 
като с помощта на дюзи върху повърхността им се разпръсква окисен разтвор от калев 
двухлорид и активационен разтвор (Miraflex AT).   
 
След това стъклото се измива с деминерализирана вода и се изпраща в отдела за 
осребряване. На станцията за осребряване върху повърхността на стъклото се разпръсква 
сребърен разтвор (сребърен нитрат, амониев хидроокис, разтворител (Miraflex RV) и натриев 
хидроокис с амоняк). В резултат на реакцията на тези материали сребърният нитрат се 
понижава и металното сребро прилепва върху повърхността на стъклото, където намира 
подходяща pH среда. Реакцията на засядане на среброто се извършва за една минута, след 
което стъклата се измиват с помощта на деминерализирана вода от двуредна 
пулверизираща система. След осребряването полупродуктите постъпват в станцията за 
покриване с мед, където върху повърхността на стъклото се разпръскват химически 
вещества, обезпечаващи покриването с мед (меден сулфат, амониев хидроокис, 
разтворител (Miraflex Cu), лимонена киселина и сярна киселина). В резултат на тази реакция 
върху сребърното покритие се образува медно покритие. По този начин сребърният филм се 
защитава с помощта на медно покритие. Огледалото, което се получава в края на тази 
реакция, се измива с деминерализирана вода.  
  
Огледалото се изсушава чрез затопляне отдолу и с помощта на въздушен поток, след което 
се охлажда до температура 55° C и се изпраща в кабината за боя- хастар. След боядисването 
в два слоя,   боядисаното огледало се изпраща в пещ, нагрявана с инфрачервени реотани, 
нагрява се до 150° C и боята се изсушава. Газовете, образувани при изсушаването, се 
изсмукват и подават навън. Непокритата повърхност на огледалото се почиства в тунела за 
охлаждане , като се измива с железен трихлорид и се изплаква. След това огледалата се 
маркират и се събират ръчно или автоматически. Събраните огледала се опаковат и 
изпращат в склада за готова продукция.  
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Инсталация за производство на автомобилно стъкло 
 

В текста по- долу е представено описание едиствено на линията за производство на 
темприрано автомобилно стъкло, понеже към момента е изградена и въведена в 
експлоатация само част от тази линия. 
 
Темприрано автомобилно предпазно стъкло 
 
Основните етапи и участъци в производствения цикъл, както и техните най-важни 
характерни особености, дейностите които се извършват, както и машините, средствата, 
инструментите и оборудването, което се ползва по време на тези дейности са описани в 
текста по долу: 
 

 Машина за рязане на „Jumbo” стъкло 

 Машина за рязане и обработка (Подготовка на стъклото)  

 Миеща машина (Рязане)  

 Машина за щамповане  

 Машина за готвене на щампите  

 Пещ за темпериране  

 Автоматично поставяне на клипсове 

 
Машина за рязане на “Jumbo” стъкло  
 
Тази машина се използва за изрязването на плоското стъкло пристигащо от линията за 
производство на плоско стъкло на „Тракия Глас България” ЕАД в размери подходящи за 
линиите за производство на темперирано и ламинирано автомобилно стъкло. При 
дейността рязане с цел предпазване на диаманта за рязане и за улесняване самия процес 
на рязане се използва течност за рязане. Течността за рязане се подава автоматично върху 
режещия диамант под формата на малки капчици.  Една част от количеството течност за 
рязане остава върху отпадното суровинно стъкло. Друга част се задържа върху стъклото, 
което се формова и се почиства в машината за предварително миене. Малкото 
количество стъкло, което се събира върху масата за рязане се почиства през определени 
периоди.  
 
Машина за предварително миене 
  
Тази машина се използва за почистването на стъкления прах намиращ се върху 
пристигащите от машината за рязане на “Jumbo” стъкла, преди подаването на 
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упоменатите стъкла към линията за рязане и обработка (подготовка на стъклото). При тази 
машина се използва вода от мрежата.  
 
Рязане и обработка (подготовка на стъклото)  
 
Машината за рязане и обработка се използва за оформянето на стъкло с желаните 
размери от натовареното необработено стъкло, подобряване качеството на страничните 
ръбове посредством начупване (родиране) и съобразно нуждата за оформяне на отвори с 
различни диаметри по стъклото.   
 
С цел предпазване на елмаза за рязане и улесняване на процеса на рязане се използва 
течност за рязане (масло за рязане). Тази течност се подава автоматично върху елмаза 
под формата на дребни капчици. Част от тази течност остава върху отпадъчното 
необработено стъкло. Друга част остава върху стъклото, което се формова и се почиства от 
машината за миене. А малкото количество течност за рязане, което се събира върху 
масата за рязане се почиства през определени периоди. В резултат на това почистване се 
образува контаминиран отпадък.   
  
За охладителна течност в процеса на родиране се използва смес от вода и течност за 
охлаждане при родиране. Образуваната отпадна вода е смесена със стъклен прах. 
Образуваната от стъкления прах твърда част се отделя посредством сепарираща система 
(в участъка за рязане за всеки 2 машини ще има 1 сепаратор). Образуваната отпадна вода 
няма да има нужда от пречистване. Счупените при подготовката на стъклото парчета се 
изпращат във инсталацията за производство на плоско стъкло към „Тракия Глас България” 
ЕАД,  където ще се използват отново или се предават не фирми притежаващи 
необходимите разрешителни.  
 
Миене (рязане)  
 
Прахът и нечистотиите от повърхността на влизащото в миещата машина необработено 
стъкло се почистват с помощта на цилиндричните четки и дискове, които са 
позиционирани под и върху машината. 
Тази машина използва деминерализираната вода произведена в отдел „Помощни 
съоръжения” (система за обратна осмоза). Под влиянието на комплекта с пръскачите с 
налягане, водата се насочва към повърхността на стъклото. Не се предвижда 
използването на сапун или някакъв химикал.   
Отделената тук отпадъчна вода не изисква пречистване в пречиствателна станция. След 
като излезе от машината за миене стъклото веднага преминава в пещта за сушене. В нея 
водата останала по повърхността на стъклото се превръща в пара и така се отстранява.  
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Машина за щамповане  
 
С тази машина се боядисват чрез щамповъчна техника и емайлна боя предните, задните 
стъкла и стъклата на вратите съобразно желанията на клиентите. Също така реостатите на 
задните стъкла се щамповат със сребърна боя с помощта на тази машина. Машината за 
щамповане функционира при климатизирана среда с температура 18-25ºC. Осигурява се 
въздушна циркулация чрез използването на 25- 30 % въздух от външната среда и 70- 75% 
въздух от вътрешната среда. Няма емисионно съдържание.   
 
Пещ за изпичане на щампата 
 
Преминалите през процеса на щамповане стъкла се пренасят с конвейери до пещта за 
сушене с цел изпичане на боите. Пещта за сушене функционира при температура около 
600ºC. При тези пещи отоплителните средства са електрически, като всички отделят 
топлина равна на инфрачервената вълна. Образуваните при изпичането на боите емисии 
се отделят посредством изпускащо устройство. Пещите за изпичане, използвани в линията 
за производство на ламинирано стъкло и тези от линията за производство на 
темперирано стъкло са идентични.  
 
Пещ за темприране  
 
След като щампованите стъкла излязат от пещта за сушене, те се пренасят с конвейери до 
пещта за темпериране. Дейността темпериране се състои в увеличаване температурата на 
стъклото до 610-650 ºC, неговото формоване и моменталното му охлаждане с въздух под 
налягане. Така се произвежда темперирано стъкло, чието разтягане е възможно само в 
обхвата на вътрешните стени.  
 
Автоматично поставяне на клипсове  
 
За спояването на клипсовете, които се  използват с цел свързване с електричество на 
реостатите на излезлите от пещта за темпериране отопляеми задни предпазни 
автомобилни стъкла се използва автоматична машина за поставяне на клипсове. В същото 
време тази машина извършва проверка за нарушавания на целостта върху боядисаните в 
сребърно реостати.  
 

11. Производствен капацитет на инсталациите 
 
В таблица I.11-1 по- долу са представени определените с КР 3- Н2/2013г., максимални 
капацитети на инсталациите по Условие 2 от него попадащи в Приложение 4 на ЗООС, 
които са въведени в експлоатация, както и произведеното годишно количество 
продукция за всяка една от тях. 
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Таблица I.11- 1. Капацитет на инсталациите 

Инсталация 
 
 

Позиция на 
дейноста по 

Приложение 4, 
ЗООС 

Капацитет съгластно  
КР 3-Н2/2013г. 

Годишно количество 
произведена 

продукция 

Инсталация за производство на плоско 
стъкло, включваща 2 бр. пещи- действаща 
и нова 

т.3.3 

За действащата пещ: 
725 t разтопено 

стъкло/24h 

За действащата пещ: 
599 t разтопено 

стъкло/ 24 h 
219 337.7 тона/ година 

За новата пещ: 
740 t разтопено 

стъкло/24h 

За новата пещ: 
668 t разтопено 

стъкло/24h 
244 570.1 тона/ година 

Инсталация за производство на 
домакинско стъкло, включваща 2 бр пещи 
(действаща и нова с кислороден тип на 
горене) 

т.3.3 

За действащата пещ: 
225 t разтопено 

стъкло/24h 

За действащата пещ: 
201 t разтопено 

стъкло/24h 
73 572 тона/ година 

За новата пещ: 
220 t разтопено 

стъкло/24h 

За новата пещ: 
189 t разтопено 

стъкло/24h 
69 372тона/ година 

Инсталация за производство на водород т.4.2(а) 2 190 000 Nm3/y 2 020 320 Nm3/y  

Нова инсталация за производство на 
водорд 

т.4.2(а) 788 400 Nm3/y 0 Nm3/y 
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12. Организационна структура на фирмата отнасяща се до управлението на 
околната среда 

 
Организационната сруктура на управление в Тракия Глас България” ЕАД отнасяща се за 
2016г. и по специално частта и свързана с управлението на околната среда е посочена в 
схемата по- долу: 

 

 
 
 

Şişecam

"Тракия Глас 
България" ЕАД

Директор Завод

Директор Човешки 
Ресурси

Еколог

"Шишеджам 
Аутомотив България" 

ЕАД

Директор Завод

Директор Човешки 
Ресурси

Еколог

"Пашабахче 
България" ЕАД

Директор Завод

Директор качество

Ръководител отдел 
"Качество"

Еколог
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13. РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите 
 
Инсталациите към „Тракия Глас България” ЕАД са разположени на територията на РИОСВ 
гр.Шумен. 
 

14. Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите 
 
Инсталациите към „Тракия Глас България” ЕАД са разположени на територията на 
Басейнова Дирекция гр. Варна, Черноморски район. 
 

ІІ. Система за управление на околната среда 
 
1.Структура и отговорности 
 
В точка 12 е представена организационната структура по отношение управлението на 
околната среда. Лицата посочени в организационната структура отговарят пряко за 
дейностите свързани с СУОС към съответните дружества. 
 
Всички инсталации, попадащи в обхвата на КР №3-Н2-И0-А1/2015г. имат изградена 
система за управление на околната среда, което е сертифицирана по стандарта ISO 14 001. 
Датите на сертификация на системите са посочени в таблицата по- долу: 
 

Инсталация Дата на сертифициране по стандарта ISO 14 001 

Инсталация за производство на плоско 
стъкло и огледала 

Сертифицирана от месец август 2009г. 

Инсталация за производство на Домакинско 
стъкло 

Сертифицирана от месец септември 2009г.  
 

 Инсталация за производство на обработено 
стъкло 

Сертифицирана от месец март 2008г.  
 

Инсталация за производство на 
Автомобилно стъкло 

Сертифицирана от месец Юни 2010г.  
 

 
През месец ноември 2014г. Инсталацията за производство на плоско стъкло беше 
сертифицирана и по стандарта ISO 50 001 Системи за управление на енергията. 
 
Към СУОС са изготвени списъци с персонала отговорен за изпълнение на дейностите по КР. 
 

2.Обучение 
 
Обучението на персонала за изминалата 2016г. е извършено съгласно изготвените 
планове за обучение към всяка една от инсталациите. 
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3.Обмен на информация 
 
Обмена на информация се осъществява по указания в процедурите и инструкциите от 
СУОС ред. 
 
4.Документиране 
 
Изготвен е списък на документите и записите влизащи в обхвата на СУОС. Съставен е 
списък на нормативната уредба, който непрекъснато се подържа актуален.  
Неизмена част от всяка инструкция е списъкът за разпространение на документите където 
е указано до кого трябва да бъде разпространен съответния документ. 
 

5.Упрaвление на документи 
 
Документирането се извършва в съотвествие с изготвената процедура за управление на 
документите, част от СУОС, чрез която са регламентирани номерацията и датирането на 
документите част от СУОС, кои са отговорните лица за одобрение на документите, кои са 
лицата, които могат да иготвят документите и  да внасят промени в тях, какъв е редът и 
начинът за внасяне на промяна в документа и за новото му издаване, по какъв начин се 
регистрира промяната, по каъв начин се регистрират външните документи, иземването на 
невалидните документи, периода на съхранение на документите и записите и др. 
изисквания свързани с управлението на документите. 
 

6.Оперативно управление 
 
Изготвени са инструкциите изисквани с КР3-Н2-И0-А1/2015г., съхраняват се на площадката 
и се предоставят на компетентният орган при поискване. 
 

7.Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
 
Съставени са инструкции и процедури за мониторинг на емисионните и техническите 
показатели, съгластно условията в КР, както и за установяване на несъответствията и 
предприемането на коригиращи действия. Съгластно тези инструкции се извършва оценка 
на съответствието, проверка и се предприемат коригиращи действия. 
 

8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
 
За предотвратяване и контрол на аварийните ситуации е изготвен Авариен план 
съгласуван с Гражданска защита и Служба по противопожарна безопастност. Неизменна 
част от плана са разгледаните в него сценарии за действие в случаи на земетресния, 
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наводнения, снегонавявания, обледенявания, свлачища и пожари, промишлени аварии, 
радиациона авария, трансгранични и други замърсявания, както и терористичен акт. 
Неизменна част от аварийният план са и евоакуационите схеми с отбелязани на тях 
сборните пуктове и безопасните пътища за евакуация.  На територията на площадката са 
осигурени аварийни лични предпазни средства и средства за потушаване на аврията. 
Съставени са заповеди със списък на персонала, отговорен за изпълнение на действията в 
Аварийният план, за назначаване на Постояни обектови комисии и Аварийно спасителни 
групи за инсталациите както и схема за оповестяване. През 2016г. са проведени обучения 
по аварийния план и са планирани такива за 2017г.  
 

9.Записи 
 
Записите се изготвят съгластно определения в процедурите и инструкциите ред. 
 

10.Докладване 
 
Изготвен е ГДОС за 2015г. 
 
11.Актуализация на СУОС 
 
През 2016г. документите към СУОС бяха разгледани и където е необходимо 
актуализирани с оглед актуализацията на КР.  
При внедряването на СУОС съгласно стандарта ISO 14001 издаденото ни КР ни улесни в 
значителна степен, тъй като много точно определя значимите аспекти указващи влияние 
върху околната среда, както и обхвата на инструкциите включени в условията му много 
точно определят начините, по които управлението на тези аспекти трябва да бъде 
извършвано. Имайки в предвид това, комплексното ни разрешително се оказа една много 
добра основа за изграждането на системата управляваща околната среда. 
 
ІІІ. Използване на ресурси 
 
1.Използване на вода 
 
Използването на вода на площадката се извършва въз основа на актуален договор 
сключен с ВиК гр.Търговище. Отчитането на изразходваното количество вода за отделните 
производства се извършва чрез разходомерните устройства обозначени на генералния 
план в Приложение 19 от заявлението.  
За намаляване на разхода на вода в произведствената дейност се използват следните 
методи: 

 Рециркулиране на охлаждащата вода; 
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 Рециркулиране на охлаждащата вода за охлаждане на калъпите и за охлаждане на 
бракуваното стъкло; 

 Рециркулация на водата използвана за почистване на продуктите в инсталацията 
за производство на плоско стъкло. 

Основните консуматори на вода към инсталациите включени в КР № 3- Н2-И0-А1/ 2015г., 
кoито са въведени в експлоатация са посочени в таблицата по долу: 
 

Таблица III.1-1. Основни консуматори на вода към инсталациите  

Инсталация 
Процес основен консуматор на вода за 

производствени нужди 

Инсталация за плоско стъкло Кула за охлаждане 

Инсталация за домакинско стъкло Формуване 

Инсталация за обработено стъкло Машини за обработка на ръбовете 

Инсталация за огледала Система за деминерализирана вода 

Инсталация за плоско стъкло- втора Кула за охлаждане 

 

Част от инсталацията за производство на автомобилно стъкло, а именно две 
производствени линии от участъка за производство на темпeрирано автомобилно стъкло, 
започна работа месец август 2010г. Основният консуматор на вода за инсталацията за 
производство на автомобилно стъкло посочен в Таблица 8.1.3. от КР № 3- Н2/2013г. е 
миещата машина за съединяване, част от участъка за производство на ламинирано 
автомобилно стъкло, който все още не е въведен в експлоатация. Поради тази причина в 
Таблица III.1.1 по горе не е посочен основният консуматор на вода  към инсталацията за 
производство на автомобилно стъкло.  
 

За основните консуматори на вода посочени в Таблица III.1-1 са съставени и се прилагат 
инструкции за ремонт и подръжка. 
 
С цел рационалното използване на водопроводната мрежа са съставени иструкции по 
отделните инсталации за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, 
установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Съгластно 
текста на инструкциите отговорните за проверката лица след извършването й попълват 
формуляр, в който накратко отразяват нарушенията в техническото състояние и наличието 
на течове, както и предприетите мерки за отстраняването им. В инструкциите са 
предвидени ежемесечни проверки на водоснабдителната мрежа. За изминалата 2015 има 
извършени 12 броя проверки за инсталациите за производство на плоско стъкло, 
домакинско стъкло, обработено стъкло, огледала и автомобилно стъкло. В резултат на 
всички извършени проверки в отделните инсталации не са установени нарушения в 
техническото състояние на водоснабдителната мрежа както и течове, поради, което не са 
предприемани корегиращи действия. 
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В Таблици III.1-2, III.1-3 и III.1-4 по долу са представени, за всяка една от инсталациите 
попадащи в Приложение 4 на ЗООС, по отделно, годишните количесва вода използвана за 
единица продукт. Таблиците съдържат и оценка на съответствието на даните с 
определените такива в КР 3- Н2-И0-А1/2015г. 
 
Таблица III.1-2. Използвано количество вода- Инсталация за производство на плоско стъкло 

Източник на 
вода 

Годишно 
количество 
съгласно КР 

Норма за 
ефективност 
съгластно КР 
3- Н2/ 2013г. 

Използвано 
годишно 

количество  
м3/ година 

Годишна стойност 
на нормата за 
ефективност * 

Съответствие 

ВиК 
гр.Търговище 

не е 
приложимо 

1.17 м3/ тон 96 624 0.208 м3/ тон да 

* Годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена като количеството консумирана вода за 
календарната година е разделена на количеството произведена продукция за същата календарна година. 

 
Таблица III.1-3. Използвано количество вода- Инсталация за производство на домакинско 
стъкло 

Източник на 
вода 

Годишно 
количество 
съгласно КР 

Норма за 
ефективност 

съгластно КР 3- 
Н2/ 2013г. 

Използвано 
годишно 

количество  
м3/ година 

Годишна стойност 
на нормата за 
ефективност * 

Съответствие 

ВиК 
гр.Търговище 

не е 
приложимо 

2.27 м3/ тон  128 371 0.898 м3/ тон да 

* Годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена като количеството консумирана вода за 
календарната година е разделена на количеството произведена продукция за същата календарна година. 

 
Таблица III.1-4. Използвано количество вода- Инсталация за производство на водород 

Източник на 
вода 

Годишно 
количество 
съгласно КР 

Норма за 
ефективност 

съгластно КР 3- 
Н2/ 2013г. 

Използвано 
годишно 

количество  
м3/ година 

Годишна стойност 
на нормата за 
ефективност * 

Съответствие 

ВиК 
гр.Търговище 

не е 
приложимо 

0.003 m3/ Nm3 1756.8 0.0009 m3/ Nm3 да 

* Годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена като количеството консумирана вода за 

календарната година е разделена на количеството произведена продукция за същата календарна година. 
 

В изпълнение на Условия 8.1.5.2. и 8.1.5.3. от КР 3- Н2/ 2013г., са съставени инструкции за 
за измерване/ изчисление и документиране на изразходваните количества вода за 
производствени нужди и оценка на съответствието на им с определените такива в 
комплексното разрешително. Установяване на причините при възникнало несъответствие 
и предприемане на корегиращи действия. В тези инструкции е предвидена ежемесечна 
оценка на съотвествието на използваните количества вода за единица продукт в 
инсталациите попадащи в Приложение 4 на ЗООС. През 2016г. са извършени 12 бр. 
оценки на съотвествието във всяка една от инсталациите попадащи в Приложение 4 на 
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ЗООС, като не са констатирани несъотвествия с посочените в КР норми за ефективност при 
използването на вода. 
 

2. Използване на енергия 
 

Отчитането на изразходваното количество електроенергия, в инсталациите, които са 
въведени в експлоатация се извършва чрез измервателни устройства, разположението, на 
които е показано на генерален план на площадката в Приложение 19 от заявлението.  
 
В Таблици III.2-1, III.2-2 и III.2-3 по долу са представени, за всяка една от инсталациите, 
попадащи в Приложение 4 на ЗООС, по отделно годишните количествата електроенергия 
и топлоенергия използвана за производството на единица продукт. Таблиците съдържат и 
оценка на съответствието на даните с определените такива в КР3- Н2-И0-А1/2015г.  
 
Таблица III.2-1. Консумация на електроенергия- Инсталация за производство на плоско стъкло 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Годишна норма за 
ефективност, съгластно 

КР 3-Н2/ 2013г.  
(МWh/единица 

продукт) 

Стойност на годишната 
норма за ефективност 

(МWh/единица продукт) * 
Съответствие 

Електроенергия 0,630 0,074 да 

Топлоенергия 1,7534 1.6836 да 
* Стойността на годишната нормата за ефективност е изчислена като количеството консумирана 
електроенергия за календарната година е разделена на количеството произведена продукция за същата 
календарна година. 

 
Таблица III.2-2. Консумация на енергия- Инсталация за производство на домакинско стъкло 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Годишна норма за 
ефективност, съгластно  

КР 3-Н2/ 2013г.  
(МWh/единица 

продукт) 

Стойност на годишната 
норма за ефективност 

(МWh/единица продукт) * 
Съответствие 

Електроенергия 1,2722 0.269 да 

Топлоенергия 6,1676 2.941 да 
* Стойността на годишната нормата за ефективност е изчислена като количеството консумирана 
електроенергия за календарната година е разделена на количеството произведена продукция за същата 
календарна година. 
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Таблица III.2-3. Консумация на енергия- Инсталация за производство на водород 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Годишна норма за 
ефективност, съгластно  

КР 3-Н2/ 2013г.  
(МWh/единица 

продукт) 

Стойност на годишната 
норма за ефективност 

(МWh/единица продукт) * 
Съответствие 

Електроенергия 0,000472 0.000057 да 
* Стойността на годишната нормата за ефективност е изчислена като количеството консумирана 
електроенергия за календарната година е разделена на количеството произведена продукция за същата 
календарна година. 
 

В изпълнение на Условия 8.2.2.1. и 8.2.2.2. от КР 3- Н2-И0-А1/ 2015г., са съставени 
инструкции за измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества 
електро- и топлоенергия и оценка на съотвествието им с определените в комплексното 
разрешително норми за ефективност, установяване на причините при възникнали 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия. В тези инструкции е 
предвидена ежемесечна оценка на съотвествието на използваните количества електро- и 
топлоенергия за единица продукт в инсталациите попадащи в Приложение 4 на ЗООС. 
През 2016г. са извършени 12 бр. оценки на съотвествието за всяка една от инсталациите 
попадащи в Приложение 4 на ЗООС, като не са констатирани несъотвествия с посочените 
в КР норми за ефективност за използване на електроенергия. 
 
Изпълнението на Условия 8.2.1.1., 8.2.1.2, 8.2.1.3 за инсталацията за производство на 
плоско стъкло е представено в таблица Таблица III.2-3.   
 
Таблица III.2-3 

Условия от КР3- Н2-
И0-А1/2015г. 

Брой на 
извършените 

проверки 

Брой на 
установените 

несъответствия 

Причини за 
несъответствията 

Предприети 
корегиращи 

действия 

Условие 8.2.1.1. 12 0 — — 

Условие 8.2.1.2. 365 0 — — 

Условие 8.2.1.3. 365 0 — — 

 
В изпълнение на Условия 8.2.1.2 и 8.2.1.3 за инсталацията за производство на домакинско 
стъкло, касаещи топлопреносната мрежа се извършва ежедневно следене на разхода на 
природен газ. Същото се отнася и за целостта на огнеупорите и системата за охлаждане на 
пещта, за което има действаща инструкция:  BL-G-T-102–117„Инструкция за настройки за 
режима на работа на пещта“ и формуляр към нея (G-F102-101), които се попълва от всяка 
смяна. За изминалата 2016 година несъотвествия не са регистрирани. 
 

3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 

Използваните количества суровини, спомагателни материали и горива за всяка една от 
инсталациите упоменати в условие 2 на КР 3- Н2/ 2013г., попадащи в обхвата на 
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Приложение 4 от ЗООС са представени в Таблици III.3-1, III.3-2 и III.3-3 по долу изразени 
като количество за производство на единица продукт.  
 
Таблица III.3-1. Използване на суровини, спомагателни материали и горива- Инсталация за 
производство на плоско стъкло 

Суровини 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Годишна норма 
за ефективност 

съгласно 
КР 3- Н2/ 2013г 

(t/ единица 
продукт) 

Употребено 
годишно 

количество  
(t/ година) 

Стойност на 
годишната 
норма за 

ефективност 
(t/ единица 
продукт)* 

Съответствие 

Сода 
не е 

приложимо 
0.22 89 030.845 0.192 да 

Доломит 
не е 

приложимо 
0.2 82 858.954 0.179 да 

Горива 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Годишна 
норма за 

ефективност 
съгласно КР 3- 

Н2/ 2013г.  

Употребено 
годишно 

количество 

Стойност на 
годишната 
норма за 

ефективност * 

Съответствие 

Природен газ 
не е 

приложимо 

182 Nm3/ 
единица 
продукт 

83 998 801 Nm3/ 
година 

181 Nm3/ 
единица 
продукт 

да 

Пропан- бутан 
(резервно 
гориво) 

не е 
приложимо 

0.24 t/ единица 
продукт 

0 t/ година 
0 t/ единица 

продукт 
да 

* Стойността на годишната нормата за ефективност е изчислена като количеството консумирани суровини и 
горива за календарната година е разделена на количеството произведена продукция за същата календарна 
година. 
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Таблица III.3-2. Използване на суровини, спомагателни материали и горива- Инсталация за 
производство на домакинско стъкло 

Суровини 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Годишна норма 
за ефективност 
съгласно КР 3- 

Н2-И0-А1/ 2015г 
(t/ единица 

продукт) 

Употребено 
годишно 

количество 
(t/година) 

Стойност на 
годишната 
норма за 

ефективност 
(t/ единица 
продукт)* 

Съответствие 

Сода 
не е 

приложимо 
0.216 21910.84 0.153 да 

Доломит 
не е 

приложимо 
0.123 3584.884 0.025 да 

Кобалтов окис 
не е 

приложимо 
0,0000025 0.203 0.0000014 да 

Цинков селенит 
не е 

приложимо 
0,000023  1.383 0.0000097 да 

Горива 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Годишна норма 
за ефективност 
съгласно КР 3- 

Н2-И0-А1/ 2015г 

Употребено 
годишно 

количество 

Стойност на 
годишната 
норма за 

ефективност * 

Съответствие 

Природен газ 
не е 

приложимо 

350 Nm3/ 
единица 
продукт 

44 015 545  
Nm3/ година 

307.923 Nm3/ 
единица 
продукт 

да 

Пропан- бутан 
(резервно 
гориво) 

не е 
приложимо 

0.235 t/ 
единица 
продукт 

0 t/ година 
0 t/ единица 

продукт 
да 

* Стойността на годишната нормата за ефективност е изчислена като количеството консумирани суровини и 
горива за календарната година е разделена на количеството произведена продукция за същата календарна 
година. 
 

Таблица III.3-3. Използване на суровини- Инсталация за производство на водород 

Суровини, 
спомагателни 

материали, 
горива 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Годишна норма 
за ефективност 
съгласно КР 3- 

Н2/ 2013г. 
(Nm3/ единица 

продукт) 

Употребено 
годишно 

количество 
(Nm3/ година) 

Стойност на 
годишната норма 

за ефективност     
(Nm3/ единица 

продукт) * 

Съответствие 

Природен газ 
не е 

приложимо 
  0,6 1 066 427 0.526 да 

* Стойността на годишната нормата за ефективност е изчислена като количеството консумирани суровини и 
горива за календарната година е разделена на количеството произведена продукция за същата календарна 
година. 
 

В таблици III.3-6, III.3-7 и III.3-8 е представена оценката на съответствието на използваните 
суровини, спомагателни материали и горива по инсталации. 
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Таблица III.3-6 Оценка на съотвествието на използваните суровини, спомагателни материали и 
горива за инсталацията за производство на плоско стъкло 

Използвани суровини 
спомагателни материали 

и горива 

Брой 
проверки 

Установени 
несъответствия 

Корегиращи действия 

Сода 12 0 — 

Доломит 12 0 — 

Природен газ 12 0 — 

Пропан- бутан (резервно 
гориво) 

12 0 — 

 
Таблица III.3-7 Оценка на съотвествието на използваните суровини, спомагателни материали и 
горива за инсталацията за производство на домакинско стъкло 

Използвани суровини 
спомагателни материали 

и горива 

Брой 
проверки 

Установени 
несъответствия 

Корегиращи действия 

Сода 12 0 — 

Доломит 12 0 — 

Кобалтов окис 12 0 — 

Цинков селенит 12 0 — 

Природен газ 12 0 — 

Пропан- бутан (резервно 
гориво) 

12 0 — 

 
Таблица III.3-8 Оценка на съотвествието на използваните суровини, спомагателни материали и 
горива за инсталацията за производство на водород 

Използвани суровини спомагателни 
материали и горива 

Брой проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

Природен газ 12 0 — 

 
 
4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
 

За всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на 
опасност съгластно, Регламент (ЕО) 1272/ 2008 относнокласифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, 
опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и 
снабдени с информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на 
Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/ 2006 относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Съхранението на химичните 
вещества и смеси се извършва съгласно условията за съхранение посочени в ИЛБ и 
Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси,  в 
указните за целта места. Информационите листове за безопасност са разпространени по 
работните места, на които се използват съответните вещества и смеси и е осигурен 
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достъпът до тях на работещите с химични вещества. Създадена е и електронна база данни 
с информационните листи за безопасност до която имат достъп всички работещи. 
 
За резервоарите, които са инсталирани и се експлоатират, посочени по- горе, са съставени 
съответните инструкци, в които е определена периодичноста на извършваните проверки. 
Обобщени данни от проверките са представени в Таблица III.4- 1 по долу. 
 
Съдовете под налягане се експлоатират съгластно изискванията на Наредба 28 за 
устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане, като за целта са 
заведени ревизиони книги, а самите съдове подлежат на периодична проверка от 
експертите към службата по Държавен технически надзор. 
 
В Таблица III.4-1 по долу е представена информация за извършените проверки съгласно 
Условие 8.3.6.1 от КР 3-Н2-И0-А1/2015г. 
 
Таблица III.4-1. Обобщени данни от извършените провеки по условие 8.3.4.3. от КР 3-Н2/ 2013г. 

Условия от КР3- 
Н2/2013г. по които са 

ивършени 
проверките 

Брой на 
извършените 

проверки 

Брой на 
установените 

несъответствия 

Причини за 
несъответствията 

Предприети 
корегиращи 

действия 

- резервоар за 
дизелово гориво 

48 6 
Наличие на 
дъждовна вода в 
обваловката 

Отстраняване на 
дъждовната вода 

- резервоар за сярна 
киселина 

365 0 — — 

- резервоар за 
водород- 4бр. 

Непрекъснато 
наблюдение 

0 — — 

- резервоари за LPG- 
6 бр. 

Непрекъснато 
наблюдение 0 — — 

- резервоар за 
кислород- 1 бр. 

Непрекъснато 
наблюдение 0 — — 

- резервоари за азот- 
2 бр. 

Непрекъснато 
наблюдение 0 — — 

- резервоари за 
амонячна вода 25%- 3 
бр. 

365 0 — — 

 
 

ІV. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 
 
1.Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR 
 
Докладването свързано с оценка на емисиите в атмосверният въздух, водните обекти  и 
преносът на замърсители извън площадката, съгластно Решението на Европейската 
комисия по ЕРЕВВ е представено в Приложение 1, Таблица 1 в формата побликуван в 
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образеца на ГДОС. Всички останали таблици определени с формата на ГДОС са 
представени също в Приложение 1.  
 
2.Емисии на вредни вещества в атмосферният въздух 
 

Данните от докладването на емисиите в атмосферния въздух освен в Таблица 1 от 
Приложение 1 са представени и в Таблици 2 от същото приложение.  
 
През 2016г. бяха направени собствени периодични измервания на изпускащите 
устройства към Инсталацията за производство на Домакинско, Инсталацията за 
производство на Плоско стъкло, Инсталация за производство на устойчиво стъкло и 
Инсталацията за производство на автомобилно стъкло. Измерванията бяха извършени от 
Лаборатория „Липгей” към „Пехливанов Инжинеринг” ООД.  
 
Съгласно условие 9.1.2, от КР № 3-Н2-И0-А1/ 2015г., са съставени технологични 
инструкции за експлоатация и подръжане на оптимални стойности на технологичните 
параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, в 
които са определени - контролираните параметри, оптималната им стойност, честотата на 
мониторинга им, оборудването за мониторинг. Инструкциите се отнасят за ръкавни 
филтри (към изпускащи устройства- F1/5- 5 бр., F2/5- 5 бр., по 1бр. към F1/27- 1, F1/31, 
F1/21-1, F1/21-2, F1/21-3, F1/ 21-4, F1/ 21-5, F1/ 21-6, F1/27- 1 бр., F2/27-1-1бр., F2/27-2-
1бр., F1/31-1бр., F2/31-1бр. и TW/9- 4бр.), скрубер (към изпускащо устройство TW/7- 1бр), 
съоръжения за пречистване на отпадъчните газове към съществуващата и новата пещи за 
плоско стъкло състоящи се от електростатичен филтър и селективна каталитична редукция 
(към изпускащи устройства F1/1 и F2/1), съоръжение за пречистване на отпадъчните 
газове към пеща за домакинско стъкло състоящо се от електростатичен филтър и 
селективна каталитична редукция (към изпускащо устройство TW/1). Съгластно тези 
инструкции работниците подпълват даните на контролираните параметри в формуляри, 
като за ръкавните филтри, електростатичните филтри и селективните каталитични 
редукции това се извършва веднъж на смяна или веднъж  на две седмици, а за скрубера 
веднъж на ден. 
 
В таблици IV.2.1-1 и IV.2.1-2 са представени резултатите от проведените през 2016г. 
проверки на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения.  
 
Таблица IV.2.1-1 Контролирани параметри на пречиствателните съоръжения към инсталацията 
за производство на домакинско стъкло 

Контролирани параметри Брой проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

Ръкавни филтри- честота на 
почистване на филтъра 
(стръскване) 

1095 0 ─ 
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Контролирани параметри Брой проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

Скрубер- рН 365 0 ─ 

Съоражение за пречистване на 
отпадъчните газове от пеща за 
производство на плоско стъкло 
(електростатичен филтър и селективна 
каталитична редукция) 

365 0 ─ 

 
Таблица IV.2.1-2 Контролирани параметри на пречиствателните съоръжения към инсталацията 
за производство на плоско стъкло 

Контролирани параметри Брой проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

Ръкавни филтри- ∆ Р 1095 0 ─ 

Ръкавни филтри- честота на 
почистване на филтъра 
(стръскване) 

1095 0 ─ 

Съоръжение за пречистване на 
отпадъчните газове от пеща за 
производство на плоско стъкло 
(електростатичен филтър и селективна 
каталитична редукция) 

1095 0 ─ 

 

В изпълнение на условие 9.6.2.5. в РИОСВ- гр. Шумен са представени доклади от 
извършените СПИ на изпускащите устройства към Инсталацията за производство на 
плоско стъкло, Инсталацията за производство на Домакинско стъкло, инсталацията за 
производство на устойчиво стъкло и Инсталацията за производство на автомобилно 
стъкло. В РИОСВ- гр. Шумен са представени и Годишни доклади за извършените СНИ при 
изпускащи устройства F1/1, F2/1 и TW/1. Данни за резултатите от проведените СПИ и СНИ 
са представени и в Таблици 2 от Приложение 1. 
 
В изпълнение на Условие 9.6.2.2. информация за всички вещества и техните количества 
свързани с прилагането на Европейският регистър за изпускането и преносът на 
замърсители (ЕРИПЗ) е представена в Таблица 1 от Приложение 1 към настоящия ГДОС. 
 
По Условие 9.6.2.3. не са документирани мерки за предотвратяване/ намаляване на 
неорганизираните емисии понеже такива не са били установени през изминалата 2016г. 
при изпълнение на Условие 9.3.2.  
 
По Условие 9.6.2.4. не са документирани оплаквания за миризми в резултат от 
дейностите, извършвани на площадката, понеже такива не са постъпвали през 
изминалата 2016г. 
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В изпълнение на Условие 9.3.4. при извършване на строителните дейности на площадката 
на „Тракия Глас България“ ЕАД през изминалата 2016г., бяха предприети всични мерки 
посочеи в условието. 
 

Във връзка с условие 9.5.1. с цел удостоверяване спазването на действащите норми за 
качеството на атмосферният въздух в следствие на формирани от дейноста на 
инсталациите организирани или неорганизирани емисии през 2011г. е извършено 
измерване за качеството на атмосферният въздух. 
 
Съгласно Условие 9.6.2.7. в таблици IV.2.1-3 и IV.2.1-4 по долу са представени данни за 
емитираните количества замърсители във въздуха, за производството на единица 
продукт, изчислени съгласно условие 6.11. за всяка една от инсталациите по отделно. За 
изчисляване на годишното количество замърсител са използвани указанията на 
Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ. 
 
 
Таблица IV.2.1-3 Количества замърсители във въздуха за производството на плоско стъкло- 2 бр. 
пещи 

Замърсител 
Годишно количество 
замърсител (кг/год.) 

Годишно количество 
произведена продукция 

Количество замърсител 
за единица продукт  

(кг/ тон стъкло) 

Прах 7 177 463907.8 0,0094 

SO2 195 261 463907.8 0,215 

NOx 269 740 463907.8 0,313 

HCl 154 463907.8 0,00018 

H2S 0 463907.8 0 

HF 77 463907.8 0,00009 

CO 18 286 463907.8 0,0212 

Co+Ni+Se 2,337 463907.8 0.00000441 

Cr+Cu 2,477 463907.8 0.0000044 

Co+Ni+Se+ Cr+Cu 2,767 463907.8 0.0000044 

Cd+Co+Cr 2,272 463907.8 0.00000441 

 
Таблица IV.2.1-4 Количества замърсители във въздуха за производството на домакинско стъкло 

Замърсител 
Годишно количество 
замърсител (кг/год.) 

Годишно количество 
произведена продукция 

Количество замърсител 
за единица продукт  

(кг/ тон стъкло) 

Прах 1 077 142 944 0.0075 

SO2 21 839 142 944 0.153 

NOx 137 161 142 944 0.960 

HCl 0 142 944 0 

H2S 0 142 944 0 

HF 38.3 142 944 0.00027 
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Замърсител 
Годишно количество 
замърсител (кг/год.) 

Годишно количество 
произведена продукция 

Количество замърсител 
за единица продукт  

(кг/ тон стъкло) 

CO 94 142 944 0.0007 

Co+Ni+Se 19.157 142 944 0.0001340 

Cr+Cu 19.157 142 944 0.0001340 

Co+Ni+Se+ Cr+Cu 19.157 142 944 0.0001340 

Cd+Co+Cr 19.157 142 944 0.0001340 
 

3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 
Данните от докладването на емисиите в отпадъчните води освен в Таблица 1 от 
Приложение 1 са представени и в Таблици 3 от същото приложение. Считано от 
13.12.2012г. производствените и битово- фекалните отпадъчни води от площадката на 
„Тракия Глас България“ ЕАД  от заустване в повърхностен воден обект (р. Карамеше, 
водоприемник втора категория, поречие р. Врана) преминаха към заустване в градската 
канализационна система на гр. Търговище, завършваща с ГПСОВ. 
 
 
3.1 Производствени отпадъчни води 
 
В текста по долу е представена информация за всеки един поток производствени 
отпадъни води генерирани от дейността на инсталациите, а именно - Инсталация за 
производство на Домакинско стъкло, Инсталация за производство на Обработено стъкло, 
Инсталация за производство на Огледала и част от Инсталацията за производство на 
автомобилно стъкло.  
 
3.1.1 Производствени отпадъчни води от Инсталацията за производство на Домакинско 
стъкло 
 

Производственните отпадъчни води се генерират преди всичко по време на процеса 
на хромиране и по време на циркулация на охлаждащата вода в линията за 
производство на домакинско стъкло. От друга страна, отпадъчните води от другите 
процеси като поливане на плунжера, поливане на устройството за рязане, също  се 
насочват към пречиствателната станция. Отпадъчните води от тези процеси се 
пречистват в два броя пречиствателни станции за производствени отпадъчни води 
(съществуваща и нова), след което се отвеждат до точката на заустване.  
Производствените отпадъчни води получени в резултат от дейността на инсталацията за 
производство на домакинско стъкло, след пречистване в две химически ПСОВ се заустват 
в градската канализационна система на гр. Търговище, завършваща с ГПСОВ, през точка 
на заустване D 15 с координати Х 9527573,960 и У 4691367,580. За контрол на качеството 
на пречистените води е определена пробонаборна точка D 1 разположена на изхода на 
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двете химически пречиствателни станции към Инсталацията за производство на 
Домакинско стъкло, преди смесване с другите потоци отпадъчни води. 
 
В съществуващата ПСОВ са инсталирани два рН метри и един редокс метър с цел 
извършване на непрекъснат мониторинг на пречиствателният процес. Освен това е 
съставена технологична инструкция включваща изискваното от КР 3-Н2-И0-А1/2015г., 
съдържание и е сведена до лицата отговарящи за подръжката и състоянието на 
химическата ПСОВ. Тази инструкция е съставена на база на инструкцията получена от 
фимата изградила химическата ПСОВ. Същата тази инструкция е включена като 
приложение към технологичната инструкция съставена от „Тракия Глас България” ЕАД. 
 
В новата ПСОВ са инсталирани четири броя рН метри с цел извършване на непрекъснат 
мониторинг на пречиствателният процес. Съставена е технологична инструкция 
включваща изискваното от КР 3-Н2-И0-А1/2015г., съдържание и е сведена до лицата 
отговарящи за подръжката и състоянието на химическата ПСОВ. Тази инструкция е 
съставена на база на инструкцията получена от фимата изградила химическата ПСОВ.  
 
Съставена е и Процедура за наблюдение и измерване, вкючваща списъкът на 
инструкциите част от СУОС и формулярите към тях чрез които се води отчетност, 
длъжностите, до които трябва да бъдат сведени данните, както и мерките, които трябва 
да бъдат предприети когато това се налага. 
 
Съгласно изготвената в съотвествие с условията на КР Инструкция за периодична проверка 
на канализационата мрежа, за изминилата 2016г. са извършени 12 броя проверки, като в 
резултат от тях няма установени течове или регистрирани повреди. 
 
В съответствие с условията в КР 3-Н2-И0-А1/2015г., са заведени и дневници за ежедневно 
заустваните водни количества. Отчитането на водните количества се извършва чрез 
разходомерно устройство монтирано преди смесването на потока производствени 
отпадъчни води с другите потоци отпадъчни води.  
 
В Приложение 1 Таблици 3.1 са посочени резултатите от извършеният мониторинг в точка 
D1 през 2016г. 
 
В таблица IV.3.1.1- 1 по долу са докладвани броя на извършените проверки на 
контролните параметри на съществуващата ПСОВ към Инсталацията за производство на 
Домакинско стъкло, установените несъответствия, предприетите/ планираните 
корегиращи действия, а в Таблица IV.3.1.1-2 броя на извършените проверки на 
контролните параметри на новата ПСОВ към Инсталацията за производство на 
Домакинско стъкло, установените несъответствия, предприетите/ планираните 
корегиращи действия.  
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Резултатите от оценката на съотвествието на стойностите на показателите на отпадъчните 
води с посочените в КР емисионни норми от извършеният през 2016г. мониторинг са 
представени в  таблица IV.3.1.1-3. 
 
Таблица IV.3.1.1- 1 Резултати от оценка на съответствието на контролните параметри с 
определените оптимални стойности в съществуващата ПСОВ 

Наблюдавани 
параметри 

Оптимална 
стойност на 

наблюдаваният 
параметър 

Измерени 
стойности на 

наблюдаваните 
параметри 

Брой 
проверки 

Брой 
несъответствия 

Корегиращи 
действия 

рН в киселиният 
резервоар 

2 2,5 365 0 - 

рН в резервоара 
за бързо 
разбъркване 

7-8 7,91 365 0 - 

mV в 
резервоара за 
NaHSO3 

60 58 365 0 - 

 
Таблица IV.3.1.1- 2 Резултати от оценка на съответствието на контролните параметри с 
определените оптимални стойности в новата ПСОВ 

Наблюдавани 
параметри 

Оптимална 
стойност на 

наблюдаваният 
параметър 

Измерени 
стойности на 

наблюдаваните 
параметри 

Брой 
проверки 

Брой 
несъответствия 

Корегиращи 
действия 

рН дозиране на 
железен 
трихлорид 
(преди DAF 
резервоара) 

4,8-5,2 5,0 1095 0 - 

рН дозиране на 
коагулант 

8-8,2 8,1 1095 0 - 

рН дозиране на 
хидратна вар 

9,1-9,2 9,1 1095  - 

рН дозиране на 
киселина 

7-7,6 7,5 1095 0 - 

 

Таблица IV.3.1.1- 3 Резултати от оценка на съответствието на показателите с определените 
такива в КР- при заустване в градска канализационна система завършваща с ГПСОВ 

Наблюдавани параметри 
Брой на извършените 

проверки 
Установени 

несъотвествия 
Предприети/ планирани 

коригиращи действия 

рН 4 0 — 

Неразтворени вещества 4 0 — 

ХПК 4 0 — 

Нефтопродукти 4 0 — 
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Наблюдавани параметри 
Брой на извършените 

проверки 
Установени 

несъотвествия 
Предприети/ планирани 

коригиращи действия 

Сулфати 4 0 — 

Хром (тривалентен) 4 0 — 

Хром (шествалентен) 4 0 — 

Анйон активни детергенти 4 0 — 

 
В Таблица IV.3.1.1-4 по долу са изчислени годишните количества замърсители, по които се изисква 
докладване по Таблица 1 от Приложение 1- докладване по ЕРЕВВ, изразени като килограм на 
година от производствените отпадъчни води от инсталацията за производство на домакинско 
стъкло. В направените изчисления са включени и резултатите от извършените контролни 
измервания на РИОСВ- Шумен през 2016г. 
 
Таблица IV.3.1.1-4 Количества замърсители 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит м3/ година 192 720 85 006 Да 

ХПК кg/ год. 96 360 9648.2 Да  

ТОС * кg/ год. ─ 3216.060 ─ 

Хром (тривалентен) кg/ год. 96,36 1.349 Да  

Хром 
(шествалентен) 

кg/ год. 9,64 0.946 Да  

* ТОС е изчислен като 1/3 от стойността на ХПК. 

 
В изпълнение на Условие 10.6.5. в таблица IV.3.1.1.- 6 са представени данни за емитираните 
количества на замърсителите в отпадъчните води през точка D 1 за производството на единица 
продукт от инсталацията за производство на домакинско стъкло.  
 
Таблица IV.3.1.1.-6 Количества замърсители за единица произведено домакинско стъкло 

Параметър 
Количество 
замърсител  
(кг/ година) 

Продукция  
(продукт/ година) 

Количество замърсител 
за единица продукт 

(кг./единица продук) 

Неразтворени вещества 4340.2 142 944 0.0304 

ХПК 9648.2 142 944 0.067 

ТОС* 3216.060 142 944 0.0216 

Нефтопродукти 37.2 142 944 0.0003 

Сулфати 6859.3 142 944 0.048 

Хром (тривалентен) 1.349 142 944 0.0000094 

Хром (шествалентен) 0.946 142 944 0.0000066 

Анйон активни детергенти 63.8 142 944 0.0004 

* ТОС е изчислен като 1/3 от стойноста на ХПК. 
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3.1.2. Производствени отпадъчни води от Инсталацията за производство на обработени 
стъкла зауствани през точка D 8 
 

Производствените отпадъчни води се генерират при измиването на стъклата след 
процесите по обработка на ръбове, пробиване на отверстия и места за дейтайли и 
темпериране, след което се събират в отделни канали вътре в предприятието и се 
направляват в пречиствателната станция за да се пречистят от стъкления прах, който се 
намира във водата. За пречистване на отпадъчните води се използват методите на 
филтрация и химическо третиране. Пречистените производствени отпадъчни води се 
заустват в околовръстния канал на завода през точка D 8, а от там се заустват в градска 
канализационна система на гр. Търговище, завършваща с ГПСОВ, през точка на заустване 
D 15 с координати Х 9527573,960 и У 4691367,580. За контрол на качеството на 
пречистените води е определена пробонаборна точка D 8 разположена след изхода на 
химическата пречиствателна станция към Инсталацията за производство на обработени 
стъкла, преди смесване с другите потоци отпадъчни води. 
 
В ПСОВ е инсталиран един рН метър в отдела за коагулация и флокулация с цел 
извършване на непрекъснат мониторинг. Съставена е технологична инструкция 
включваща изискваното от КР съдържание и е сведена до лицата отговарящи за 
подръжката и състоянието на химическата ПСОВ. Тази инструкция е съставена на база на 
инструкцията получена от фимата изградила химическата ПСОВ. Същата тази инструкция е 
включена като приложение към технологичната инструкция. 
 
Съставена е Процедура за наблюдение и измерване, вкючваща списъкът на параметрите, 
които подлежат на периодичен мониторинг, а в изготвените инструкции към тази 
процедура е определен редът, по който се извършва периодичният мониторинг, начинът 
по който се документират резултатите, както и отговорниците за тези дейности.  
 
Съгластно изготвената в съотвествие с условията на КР Инструкция за периодична 
проверка на канализационата мрежа, за изминилата 2016г. са извършени 12 броя 
проверки, като в резултат от тях няма установени течове. 
 
Заведени са и дневници за ежедневно заустваните водни количества, в които се вписват 
показанията на разходомерните устройства от отговорните лица ежедневно. Отчитането 
на водните количества се извършва чрез разходомерно устройство монтирано преди 
смесването на потока производствени отпадъчни води с другите потоци отпадъчни води.  
В Приложение 1 Таблици 3.1.2 са посочени резултатите от извършеният през 2016г. 
мониторинг в точка D8.  
 
В таблица IV.3.1.2- 1 по долу са докладвани броя на извършените проверки на 
контролните параметри на ПСОВ към Инсталацията за производство на Обработено 
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стъкло, установените несъответствия, предприетите/ планираните корегиращи действия, а 
в Таблица IV.3.1.2-2 резултатите от оценката на съотвествието на стойностите на 
показателите на отпадъчните води с посочените в КР емисионни норми от извършеният 
собствен мониторинг. 
 
Таблица IV.3.1.2- 1 Проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на 
ПСОВ за производствени води от Инсталацията за Обработено стъкло 

Наблюдавани 
параметри 

Оптимална 
стойност на 

наблюдаваният 
параметър 

Измерени 
стойности на 

наблюдаваните 
параметри 

Брой 
проверки 

Установени 
несъответствия 

Корегиращи 
действия 

Водно ниво на 
басеина за 
уравновесяване- 
ниско 

60 m³ 130 m³ 3 няма няма 

Водно ниво на 
басеина за 
уравновесяване- 
високо 

180 m³ 160 m³ 2 няма няма 

рН в отдела за 
коагулация и 
флокулация 
 

8 8,2 6 няма няма 

Входно налягане на 
пясъчният филтър 

6 bar 4,7-5,5 bar 4 няма няма 

Изходно налягане 
на пясъчният 
филтър 

2 bar 2-3 bar 2 няма няма 

Време на работа на 
помпата за утайки 
към басейна за 
сгъстяване на 
утайката 

5 h            3-8 h   2 няма няма 

Максимално 
налягане на 
филтърпресата за 
обезводняване на 
утайките 

6 bar 4,0-5,5 bar 3 няма няма 

 
Таблица IV.3.1.2- 2 Резултати от проверка на съответствието на показателите с определените 
емисионни норми в КР  

Наблюдавани параметри 
Брой на 

извършените 
проверки 

Установени 
несъответствия 

Предприети/ планирани 
коригиращи действия 

рН 4 0 — 

Неразтворени вещества 4 0 — 

ХПК 4 0 — 
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В таблица IV.3.1.2-3 по долу са изчислени годишните количества замърсители в 
производствените отпадъчни води генерирани от инсталацията за производство на 
обработени стъкла, използвани за попълване на Таблица 1 от Приложение 1- докладване 
по ЕРИПЗ изразени като килограм на година. В направените изчисления са включени 
резултати от извършените контролни измервания от РИОСВ- Шумен, в пробонаборна 
точка D8, през 2016г.  
 
Таблица IV.3.1.2-3 Количества замърсители  

Параметър Единица НДЕ съгластно КР  
Резултати от 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит м3/ година 52 560 31 425 Да  

ХПК кg/ год. 26 280 1578 Да 

ТОС * кg/ год. ─ 526 ─ 

* ТОС е изчислен като 1/3 от стойноста на ХПК. 
 

В изпълнение на Условие 10.6.5. в таблица IV.3.1.2.- 4 са представени данни за 
емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води през точка D 8 за 
производството на единица продукт от инсталацията за производство на обработено 
стъкло.  
 
Таблица IV.3.1.2.-4 Количества замърсители за единица произведено обработено стъкло 

Параметър 
Количество 
замърсител  
(кг/ година) 

Продукция  
(м2 / година) 

Количество замърсител за 
единица продукт 

(кг/м2 обработено стъкло) 

Неразтворени вещества 1209 2 135 780 0.00057 

ХПК 1578 2 135 780 0.00074 

ТОС * 526 2 135 780 0.00025 

* ТОС е изчислен като 1/3 от стойноста на ХПК. 

 

3.1.3 Производствени отпадъчни води от Инсталацията за производство на Обработени стъкла 
зауствани през точка D 9 
 

Производственните отпадъчни води се генерират при регенерация на омекотяващите 
пасти в системата за омекотяване на водата и обратна осмоза, както и от 
охлаждащите води от измервателните апарати в пеща за темприране (неконтактно 
охлаждане). Този вид отпадъчни води не се пречистват и директно се заустват в 
градска канализационна система на гр. Търговище, завършваща с ГПСОВ, през точка на 
заустване D 15 с координати Х 9527573,960 и У 4691367,580. За контрол на качеството на 
производствените отпадъчни води образувани от гореописаните процеси е определена 
пробонаборна точка D 9 разположена преди вливане на този поток в околовръсния канал 
на площадката и съответно преди смесването му с другите потоци охлаждащи води. 
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С цел периодично наблюдение на качеството на производтвените отпадъчни води 
образуващи този поток е съставена Процедура за наблюдение и измерване, вкючваща 
списък на показателите, които следва да се измерват с цел наблюдение на качеството на 
на производствените отпадъчни води от този поток, както и инструкции към тази 
процедура, в които е определен редът, по който се извършва периодичният мониторинг, 
начинът по който се документират резултатите, както и отговорниците за тези дейности. 
Съгластно изготвената Инструкция за периодична проверка на канализационата мрежа, за 
изминилата 2015г. са извършени 12 броя проверки, като в резултат от тях няма 
установени течове. 
 
Заведени са дневници за ежедневно заустваните водни количества. Отчитането на 
водните количества се извършва чрез две разходомерни устройства монтирани преди 
смесването на потока производствени отпадъчни води с другите потоци отпадъчни води. 
Общото количество отпадъчна вода се определя като сбор от отчетените стойности на 
двете рзаходомерни устройства. 
 
В Приложение 1 Таблици 3.3 са посочени резултатите от извършеният месечен 
мониторинг в точка D9, а в таблица IV.3.1.3- 1 по долу са докладвани резултатите от 
оценката на съотвествието на стойностите на показателите на отпадъчните води с 
посочените в КР емисионни норми от извършеният през 2016г. мониторинг. Дебита на 
точка Д9 е завишен през 2016 г. поради провеждането на тестове във връзка с 
монтирането на нова инсталация (за производство на ламинирано стъкло) и увеличаване 
капацитета на производство. Видно от представените данни превишението на дебита на 
отпадъчните води не довело до превишение в разрешените ни максимални дневни 
количества.  
 
Таблица IV.3.1.3- 1 Резултати от проверка на съответствието на показателите с определените 
такива в КР 

Наблюдавани параметри 
Брой на 

извършените 
проверки  

Установени 
несъответствия 

Предприети/ планирани коригиращи 
действия 

рН 4 0 — 

Неразтворени вещества 4 0 — 

ХПК 4 0 — 

Нефтопродукти 4 0 — 

Сулфатни йони 4 0 — 

Хлорни йони 4 0 — 

 

В таблица IV.3.1.3-2 по долу са изчислени годишните количества замърсители в 
производствените отпадъчни води от инсталацията за производство на обработени 
стъкла, използвани за попълване на Таблица 1 от Приложение 1- докладване по ЕРИПЗ, 
изразени като килограм на година. В направените изчисления са включени резултатите от 
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извършените контролни измервания от РИОСВ- Шумен, в пробонаборна точка D9, 
извършени през 2016г. 
 
Таблица IV.3.1.3-2 Количества замърсители 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг  

Съответствие 
брой/% 

Дебит м3/ година 16 425 60 164 Не ** 

ХПК кg/ год. 8 212,5 1347.7 Да 

Хлорни йони кg/ год. 14 783 2543.49 Да 

ТОС * кg/ год. ─ 449.22 ─ 

* ТОС е изчислен като 1/3 от стойноста на ХПК. 
** Дебита на точка Д9 е завишен през 2016 г. поради провеждането на тестове във връзка с монтирането на 
нова инсталация (за производство на ламинирано стъкло) и увеличаване капацитета на производство. 

 

В изпълнение на Условие 10.6.5. в таблица VI.3.1.3.- 3 са представени данни за 
емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води през точка D 9 за 
производството на единица продукт от инсталацията за производство на обработено 
стъкло.  
 
Таблица VI.3.1.3.-3 Количества замърсители за единица произведено обработено стъкло 

Параметър 
Количество 
замърсител  
(кг/ година) 

Продукция  
(м2 / година) 

Количество замърсител за 
единица продукт 

(кг/м2 обработено стъкло) 

Неразтворени вещества 1352.5 2 135 780 0.00063 

ХПК 1347.7 2 135 780 0.00063 

ТОС * 449.22 2 135 780 0.00021 

Нефтопродукти 34.7 2 135 780 0.00002 

Сулфатни йони 4433.2 2 135 780 0.00208 

Хлорни йони 2543.49 2 135 780 0.00119 

* ТОС е изчислен като 1/3 от стойноста на ХПК. 

 

3.1.4 Производствени отпадъчни води от Инсталацията за производство на Огледала 
 
Отпадъчните води от тази инсталация се образуват при измиване на стъклата при 
производството, и от регенерацията при деминерализация, след което се събират 
отделно в каналите, които се намират в предприятието, и се изпращат в съоръжението за 
пречистване на отпадъчни води. Пречистването на този поток отпадъчни води се 
извършва по методите филтрация и биологическо и химическо третиране. След 
пречистването се заустват в градска канализационна система на гр. Търговище, 
завършваща с ГПСОВ, през точка на заустване D 15 с координати Х 9527573,960 и У 
4691367,580. За контрол на качеството на пречистените води е определена пробонаборна 
точка D 10 разположена на изхода на химическата пречиствателна станция към 
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Инсталацията за производство на огледала, преди смесване с другите потоци отпадъчни 
води. 
 
От 2014г. пречистването на производствените отпадъчни води от инсталацията за 
производство на огледала се извършва в нова ПСОВ, представляваща модулна система с 
химично и биологично пречистване. За същата е изготвена технологична инструкция 
включваща регламентираното в КР съдържание и е сведена до лицата отговарящи за 
подръжката и състоянието на химическата ПСОВ. Тази инструкция е съставена на база на 
инструкцията получена от фимата изградила химическата ПСОВ. 
 

Също така е съставена Процедура за наблюдение и измерване, вкючваща списъкът на 
инструкциите част от СУОС и формулярите към тях чрез които се води отчетност, 
длъжностите до които трябва да бъдат сведени данните, както и мерките, които трябва да 
бъдат предприети когато това се налага. 
 
Съгластно изготвената Инструкция за периодична проверка на канализационата мрежа, за 
изминилата 2016г. са извършени 12 броя проверки, като в резултат от тях няма 
установени течове. 
 
Заведени са дневници за ежедневно заустваните водни количества. Отчитането на 
водните количества се извършва чрез разходомерно устройство монтирано на изхода на 
ПСОВ, преди смесването на потока производствени отпадъчни води с другите потоци 
отпадъчни води.  
 
В Приложение 1 Таблици 3.1.4 са посочени резултатите от извършеният месечен 
мониторинг в точка D10. В таблица IV.3.1.4- 1 по долу са докладвани броя на извършените 
проверки на контролните параметри на новата ПСОВ установените несъответствия, 
предприетите/ планираните корегиращи действия. В Таблица IV.3.1.4-2 резултатите от 
оценката на съотвествието на стойностите на показателите на отпадъчните води с 
посочените в КР емисионни норми от извършеният месечен мониторинг през 2016г. 
 
Таблица IV.3.1.4- 1 Проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на 
новата ПСОВ за производствени води от Инсталацията за Огледала 

Наблюдавани параметри Брой проверки Установени несъответствия Корегиращи действия 

Участъка за полиране и измиване на 
стъклената повърхност 

366 0 — 

Секцията за измиване и активиране 366 0 — 

Секцията за нанасяне на сребърно 
покритие 

366 
0 — 

Участъка за покриване с мед 366 0 — 
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Таблица IV.3.1.4- 2 Резултати от проверка на съответствието на показателите с определените 
такива в КР 

Наблюдавани параметри Брой проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

рН 4 0 — 

Неразтворени вещества 4 0 — 

ХПК 4 0 — 

БПК5 4 0 — 

Мед 4 0 — 

Сребро 4 0 — 

Олово 4 0 — 

Фуориди 4 0 — 

 

В таблица IV.3.1.4-3 по долу са изчислени годишните количества замърсители, използвани 
за попълване на Таблица 1 от Приложение 1- докладване по ЕРИПЗ, изразени като 
килограм на година от производствените отпадъчни води от инсталацията за 
производство на огледала.  
 
Таблица IV.3.1.4-3 Количества замърсители  

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг  

Съответствие 
брой/% 

Дебит м3/ година 73 000 68 548 Да 

ХПК кg/ год. 36500 5278.2 Да  

ТОС * кg/ год. ─ 1759.4 ─ 

Мед кg/ год. 109,5 0.7 Да 

Олово кg/ год. 36,5 0.288 Да  

Флуориди кg/ год. 365 41.6 Да  

* ТОС е изчислен като 1/3 от стойноста на ХПК. 

 

В изпълнение на Условие 10.6.5. в таблица IV.3.1.4.-4 са представени данни за 
емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води през точка D 10 за 
производството на единица продукт от инсталацията за производство на огледала.  
Таблица 3.1.4.-4 Количества замърсители за единица произведено огледало 

Параметър 
Количество 
замърсител  
(кг/ година) 

Продукция  
(м2 / година) 

Количество замърсител за 
единица продукт 
(кг / м2 огледало) 

Неразтворени вещества 1709.6 2980671.9 0.00057 

ХПК 5278.2 2980671.9 0.0018 

ТОС* 1759.4 2980671.9 0.00059 

БПК5 1447.9 2980671.9 0.00049 

Мед 0.7 2980671.9 0.0000002 

Сребро 0.562 2980671.9 0.000000189 

Олово 0.288 2980671.9 0.00000010 

Фуориди 41.6 2980671.9 0.000014 

* ТОС е изчислен като 1/3 от стойноста на ХПК 
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3.1.5. Производствени отпадъчни води от инсталацията за производство на 
автомобилно стъкло 
 

Отпадъчните води от инсталацията за производство на автомобилно стъкло се образуват 
от инсталираните общо две машини за рязане и обработване на стъклото при измиване 
на стъклата при производството. Отпадъчната вода образувана от машините за рязане и 
обработване (родиране) се пречиства от твърдия стъклен прах посредством 
сепаратори- общо 2 бр. към всяка една от машините. След пречистването им, 
производствените отпадъчни води получени в резултат от дейността на инсталацията за 
производство на автомобилно стъкло се заустват в градска канализационна система на гр. 
Търговище, завършваща с ГПСОВ, през точка на заустване D 15 с координати Х 
9527573,960 и У 4691367,580. За контрол на качеството на пречистените води е 
определена пробонаборна точка D 13 разположена на изхода на Инсталацията за 
производство на автомобилно стъкло, преди смесване с другите потоци отпадъчни води.  
Съставена е технологична инструкция включваща регламентираното в КР съдържание и е 
сведена до отговорните лицата. Тази инструкция е съставена на база на технологичната 
документация получена от фимата, която е инсталирала сепараторите. Същата тази 
инструкция е включена като приложение към технологичната инструкция съставена от 
„Тракия Глас България” ЕАД. 
 
Също така е съставена Процедура за наблюдение и измерване, вкючваща списъкът на 
инструкциите част от СУОС и формулярите към тях, чрез които се води отчетност, 
длъжностите до които трябва да бъдат сведени данните, както и мерките, които трябва да 
бъдат предприети когато това се налага. 
 
Съгластно изготвената Инструкция за периодична проверка на канализационата мрежа, за 
изминилата 2016г. са извършени 12 броя проверки, като в резултат от тях няма 
установени течове.  
 
Заведени са дневници за ежедневно заустваните водни количества. Отчитането на 
водните количества се извършва чрез разходомерно устройство монтирано на изхода на 
инсталацията за производство на автомобилно стъкло, преди смесването на потока 
производствени отпадъчни води с другите потоци отпадъчни води.  
 
В Приложение 1 Таблици 3.1.5 са посочени резултатите от извършеният през 2016г. 
мониторинг в точка D13. 
 
 В таблица IV.3.1.5- 1 по долу са докладвани резултатите от оценката на съотвествието на 
стойностите на показателите на отпадъчните води с посочените в КР емисионни норми от 
извършеният собствен мониторинг през 2016г. 
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Таблица IV.3.1.5- 1 Резултати от проверка на съответствието на показателите с определените 
такива в КР- при заустване във воден обект 

Наблюдавани параметри Брой проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

Неразтворени вещества 4 0 — 

 

Понеже в Таблица 1 от Приложение 1- докладване по ЕРИПЗ не фигурира замърсител 
неразтворени вещества, не е направено изчисление за количеството му изразено в 
килограми на година. 
 
В изпълнение на Условие 10.6.5. в таблица IV.3.1.5.-2 са представени данни за 
емитираните количества замърсители в отпадъчните води през точка D 13 за 
производството на единица продукт от инсталацията за производство на автомобилно 
стъкло. В направените изчисления са включени резултати от извършените контролни 
измервания на РИОСВ- Шумен, в пробонаборна точка D13, през 2016г. 
 
Таблица IV.3.1.5.-2 Количества замърсители за единица произведено автомобилно стъкло 

Параметър 
Количество 
замърсител  
(кг/ година) 

Продукция  
(м2 / година) 

Количество замърсител за 
единица продукт 

(кг/ м2 автомобилно 
стъкло) 

Неразтворени вещества 915 1 571 089 0.00058 

 

3.2 Смесен поток охлаждащи и дъждовни води 
 
Образуват се от преливанията от бойлерите и от системите за охлаждане, които са 
необходими за сърхраняване на качеството на водата за охлаждане. Тази вода съдържа 
незначителни количества от препарати за обработка на водата, които се използват за 
предотвратяване на образуването на бактерии във циркулационната вода и които се 
разпадат по биологичен път, и няма нужда от пречистване. Посредством бетонен канал 
тези води се отвеждат до точката им на заустване D 2 с координати с.ш. 43º 16’ 33.9’’ и 
и.д. 26º 31’ 28.2’’, р. Карамеше, водоприемник втора категория, поречие р. Врана. За 
контрол на качеството на смесеният поток охлаждащи и дъждовни води е определена 
пробонаборна точка D mix разположена преди смесване с другите потоци отпадъчни 
води. В Приложение 1 Таблици 3.2 са посочени резултатите от извършеният месечен 
мониторинг в точка D mix, а в таблица IV.3.2- 1 по долу са докладвани съгластно условие 
10.6.4 от КР броя на извършените проверки, установените несъответствия, предприетите/ 
планираните корегиращи действия.  
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Таблица IV.3.2- 1 Резултати от проверка на съответствието на показателите с определените 
такива в КР 

Наблюдавани параметри Брой проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

рН 12 0 — 

Температура 12 0 — 

Неразтворени вещества 12 0 — 

Нефтопродукти 12 0 — 

ХПК 12 0 — 

 

Въведена е инстукция за оценка на измерените стойности на емисиите вредни и опасни 
вещества в отпадъчните води от охлаждане. 
 
Съставена е процедура по документиране на резултатите от собственият мониторинг, към 
процедурата има и формуляр, в който се нанасят резултатите от извършваният 
мониторинг. Заведени са дневници за ежедневно заустваните водни количества. 
 
Съгласно, изготвената в съотвествие с условията на КР, Инструкция за периодична 
проверка на канализационата мрежа, за изминилата 2016г. са извършени 12 броя 
проверки, като в резултат от тях няма установени течове. 
 
В таблица IV.3.2-2 по долу са изчислени годишните количества замърсители, използвани 
за попълване на Таблица 1 от Приложение 1- докладване по ЕРЕВВ, изразени като 
килограм на година от смесеният поток охлаждащи и дъждовни води. В направените 
изчисления са включени и резултатите от извършените контролни измервания от РИОСВ- 
Шумен през 2016г. 
 
Таблица 3.2-2 Количества замърсители 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит м3/ година 190 895 30 151 Да 

ХПК кg/ год. 13 363 1087 Да 

ТОС кg/ год. ─ 362.5 ─ 

* ТОС е изчислен като 1/3 от стойноста на ХПК. 

 

Изчислиения във връзка с Условие 10.6.5. не са представени понеже смесеният поток 
охлаждащи и дъждовни води и най- вече дъждовните води се сформира от всички 
инсталации разположени на площадката на „Тракия Глас България” ЕАД, а не поотделно 
за всяка една от тях. 
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3.3 Битово- фекални отпадъчни води 
 

Битово- фекалните отпадъчни води от площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД, без 
пречистване се заустват в градска канализационна система на гр. Търговище, завършваща 
с ГПСОВ, през точка на заустване D 15 с координати Х 9527573,960 и У 4691367,580. За 
периода на заустване в воден обект за контрол на качеството на битово- фекални 
отпадъчни води е определена пробонаборна точка D 3-2 разположена преди смесване с 
другите потоци отпадъчни води и D 3-1. В Приложение 1 Таблици 3.3 са посочени 
резултатите от извършеният месечен мониторинг в точка D3-2 и точка D 3-1. Понеже в 
точка D 3-1 няма инсталирано разходомерно устройство дебита на отпадъчните води от 
тази точка е определен на база на максималните количества заложени в издаденото ни 
комплексно разрешително, като инсталирането на разходомерното устройство е 
планувано. 
 
В Таблица IV.3.3-1 и Таблица IV.3.3-2 са представени резултатите от оценката на 
съотвествието на стойностите на показателите на отпадъчните води с посочените в КР 
емисионни норми от извършеният собствен мониторинг през 2016г. 
 
Таблица IV.3.3-1 Резултати от проверка на съответствието на показателите с определените 
такива в КР- точка D 3-2  

Наблюдавани параметри Брой проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

Неразтворени вещества 4 0 ─ 
БПК5 4 0 ─ 
ХПК 4 0 ─ 

Общ фосфор 4 0 ─ 
Общ азот 4 0 ─ 
Амонячен азот 4 0 ─ 
 
Таблица IV.3.3-2 Резултати от проверка на съответствието на показателите с определените 
такива в КР- точка D 3-1 

Наблюдавани параметри Брой проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

Неразтворени вещества 4 0 ─ 
БПК5 4 0 ─ 
ХПК 4 0 ─ 

Общ фосфор 4 0 ─ 
Общ азот 4 0 ─ 
Амонячен азот 4 0 ─ 
 

Изготвена е инструкция за съответствие на измерените стойности на емисиите на вреди и 
опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води с регламентираните в 
Комплексното разрешително норми. Изготвена е и инструкция за проверка на 
състоянието на канализационната мрежа. За изминилата 2016г. са извършени 12 броя 
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проверки, като в резултат от тях няма установени течове от канализационната мрежа за 
битово-фекални отпадъчни води. Документирането на проверките се извършва 
посредством формуляр упоменат в инструкцията. Заведени са дневници за ежедневно 
заустваните водни количества. 
 
В таблица IV.3.3-3 и таблица IV.3.3-4 по долу са изчислени годишните количества 
замърсители, използвани за попълване на Таблица 1 от Приложение 1- докладване по 
ЕРЕВВ, изразени като килограм на година от потока битово- фекални води. В направените 
изчисления са включени резултати от извършените контролни измервания на РИОСВ- 
Шумен през 2016г. 
 
Таблица IV.3.3-3 Количества замърсители- точка D 3-2  

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит м3/ година 106 690 23986 Да 

ХПК кg/ год. 53 345 1564 Да 

ТОС кg/ год. ─ 521.3 ─ 

Общ фосфор кg/ год. 533 50.6 Да 

Общ азот кg/ год. 4 268 611.5 Да 

* ТОС е изчислен като 1/3 от стойноста на ХПК. 

 
Таблица IV.3.3-4 Количества замърсители- точка D3-1 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит м3/ година 27 740 27 740 Да 

ХПК кg/ год. 13 870 1010 Да 

ТОС кg/ год. ─ 337 ─ 

Общ фосфор кg/ год. 139 39.7 Да 

Общ азот кg/ год. 1 110 373.0 Да 

* ТОС е изчислен като 1/3 от стойноста на ХПК. 

 

Изчислиения във връзка с Условие 10.6.5. не са представени понеже потока 
битовофекални отпадъчни води се сформира от всички инсталации разположени на 
площадката на „Тракия Глас България” ЕАД, а не поотделно за всяка една от тях. 
 

4. Управление на отпадъците 
 
Информация за количествата образувани, времено съхранени и предадени извън 
площадката отпадъци е представена в Таблици 4 от Приложение 1. 
 
През изминалата 2016г. „Тракия Глас България“ ЕАД не е извършвала дейности по 
приемане на отпадъци описани в Условие 11.2. от КР №3-Н2-И0-А1/ 2015г. 
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В таблица IV.4.1 по долу е представена информация за отпадъците предадени за 
обезвреждане/ оползотворяване извън площадката, както и името на оператора на 
инсталацията, кода на извършваната операция и общото предадено количество. 
 
Таблица IV.4.1 Информация за опадъците предадени за обезвреждане/ оползотворяване извън 
площадката 

Наименование и 
код на отпадъка 

Име на оператора на инсталацията в която се извършва 
обезвреждане/ оползотворяване 

Код на извършваната 
операция по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Общо предадено 
количество на 

посоченият оператор 
(т) 

08 01 11* “Уейст Консулт“  ЕООД Т, R2 7,620 

10 11 12  „Екокълекшън“ ЕООД Т, R5 6 847,11 

10 11 12  „Екокълекшън“ ЕООД Т, R5 1 711,78 

10 11 12 „Унитрейд Еко“ ЕООД T, R5 1876,42 

10 11 12 „Сто Ком Комерс 1“ ЕООД R5 1850,14 

10 11 14 „Глобъл Ресайклинг“ ЕООД Т, R12 415,284 

10 11 16 „Глобъл Ресайклинг“ ЕООД R5 2 832,26+175,2 

13 01 10* „Омникар БГ“ ЕООД Т, R 12, R13 2,677 

13 02 05* „Омникар БГ“ ЕООД Т, R 12, R13 1,365 

13 02 06* „Омникар БГ“ ЕООД Т, R 12, R13 1,418 

15 01 01 
„Север Харт Груп” ООД С, Т, R 3, R13 1 473,94 

„Екокомерс“ ЕООД С, Т, R 12, R13 188,12 

15 01 02 
„Север Харт Груп” ООД С, Т, R 3, R13 32,84 

„Мегапорт“ ЕООД Т, R 3, R12, R13 192,4 

15 01 03 „Север Харт Груп” ООД С, Т, R 3, R 12, R13 573,58 

15 01 10* 
„Екомакс“ ООД Т, С, R 7 35,94 

“Глобъл Ресайклинг“ ООД Т, R12, R13 42,46 

15 02 02* 
„Екомакс“ ООД Т, С, R 3, R 7 41,04 

„Глобъл Ресайклинг“ ООД Т, R4, R7, R12, R13 219,35 

16 02 14 „Метарекс“ ООД Т, R12 8,640 

16 06 01* 
„Монбат Ресайклинг“ ЕАД R4 20,898 

„Ел Бат“ АД R4 26,704 

17 04 07 
„Марекс” ООД Т, R12,R13, R4 69,3 

„Норд Феро Индъстри“ ЕООД Т, R4 305,225 

18 01 03* „Био С” ООД – гр. Шумен С, Т 0,129 

19 08 13* „Анес 96“ ООД Т, С, R12 91,14+197,36 

20 01 21* „Метарекс“ ООД Т, С, R12 0,37 

20 03 01 Община Търговище D 5 540,28 

 

Производствените и опасни отпадъци, които не са образувани през 2016г. са посочени в 
Приложение 1, Таблици 4 Образуване на отпадъци, като в колонта за реално измереното 
годишно количество е посочена стойност 0. 
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В изпълнение на Условие 11.9.3.1, в Табици 5 от Приложение 1 е представена 
информация, за отпадъците, които се оползотворяват (R5-рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали) в Инсталациите за производство на Плоско и 
Домакинско стъкло, вкючително и техните количества. 
 
Резултатите от съответствието на количествата отпадъци с определените такива в КР, на 
събирането и приемането на отпадъците, на временото съхранение и третирането им, са 
представени в Таблица IV.4-2 до Таблица IV.4-5 по долу.  
 
Таблица IV.4-1 Оценка на съответствието на количествата отпадъци и дейностите извършвани с 
тях- Инсталация за Плоско стъкло 

Показатели за съответствие 
Брой 

проверки 

Установени 
несъответстви

я 
Корегиращи действия 

Количество на отпадъците 12 0 — 

Оползотворяване (в т.ч. и 
рециклиране на отпадъците) 

12 0 — 

Предварително съхраняване 12 0 — 

Транспортиране 12 0 — 

Обезвреждане на отпадъците 12 0 — 

 
Таблица IV.4-2 Оценка на съответствието на количествата отпадъци и дейностите извършвани с 
тях- Инсталация за Домакинско стъкло 

Показатели за съответствие 
Брой 

проверки 

Установени 
несъответстви

я 
Корегиращи действия 

Количество на отпадъците 12 0 — 

Оползотворяване (в т.ч. и 
рециклиране на отпадъците) 

12 0 — 

Предварително съхраняване 12 0 — 

Транспортиране 12 0 — 

Обезвреждане на отпадъците 12 0 — 

 
Таблица IV.4-3 Оценка на съответствието на количествата отпадъци и дейностите извършвани с 
тях- Инсталация за Плоско стъкло и Инсталация за Огледала 

Показатели за съответствие 
Брой 

проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

Количество на отпадъците 12 0 — 

Оползотворяване (в т.ч. и 
рециклиране на отпадъците) 

4 0 — 

Предварително съхраняване 12 0 — 

Транспортиране 2 0 — 

Обезвреждане на отпадъците 2 0 — 
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Таблица IV.4-4 Оценка на съответствието на количествата отпадъци и дейностите извършвани с 
тях- Инсталация за Обработени стъкла 

Показатели за съответствие 
Брой 

проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

Количество на отпадъците 12 2 

1) За отпадък с код 10 11 12 - стъклени 
трошки от инсталацията за производство на 
обработено стъкло ( безцветни) е превишено 
количеството на образуваните отпадъци 
поради не достигане на целите за рандеман 
на дружеството, т.е. произведена е същата 
продукция с повече количества брак на 
стъклата, поради проявени дефекти в тях, 
което води до увеличение на количествата 
стъклени трошки. Предприетите коригиращи 
действия са както следва: 
-Разработен е план за действие, целящ 
намаляване на загубите от производството и 
съответно намаляване образуването на 
отпадък - стъклени трошки. 
-Завишаване контрола върху качеството на 
продуктите; 
-Предстои инструктаж на персонала относно 
качествения контрол на продуктите. 
 
2) За отпадък с код 10 11 12 - стъклени 
трошки от инсталацията за производство на 
обработено стъкло ( цветни) е превишено 
количеството на образуваните отпадъци 
поради не достигане на целите за рандеман 
на дружеството, т.е. произведена е същата 
продукция с повече количества брак на 
стъклата, поради проявени дефекти в тях , 
което води до увеличение на количествата 
стъклени трошки. Предприетите коригиращи 
действия са както следва: 
-Разработен е план за действие, целящ 
намаляване на загубите от производството и 
съответно намаляване образуването на 
отпадък - стъклени трошки. 
-Завишаване контрола върху качеството на 
продуктите; 
-Предстои инструктаж на персонала относно 
качествения контрол на продуктите. 

Оползотворяване (в т.ч. и 
рециклиране на отпадъците) 

12 0 — 

Предварително съхраняване 12 0 — 

Транспортиране 4 0 — 

Обезвреждане на отпадъците 1 0 — 
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Таблица IV.4-5 Оценка на съответствието на количествата отпадъци и дейностите извършвани с 
тях- Инсталация за Автомобилни стъкла 

Показатели за съответствие 
Брой 

проверки 
Установени 

несъответствия 
Корегиращи действия 

Количество на отпадъците 12 1 

За отпадък с код 10 11 12 - стъклени трошки 
от инсталацията за производство на 
автомобилно  стъкло е превишено 
количеството на образуваните отпадъци 
поради недостигане на целите за рандеман 
на дружеството, т.е. произведена е същата 
продукция с повече количества брак на 
стъклата, поради проявени дефекти в тях , 
което води до увеличение на количествата 
стъклени трошки, както и поради 
извършване на тестове на стъкла във връзка 
с изграждащите се нови линии за рязане на 
автомобилно стъкло и линия за 
производство на ламинирано автомобилно 
стъкло. Предприетите коригиращи действия 
са както следва: 
-Разработен е план за действие, целящ 
намаляване на загубите от производството и 
съответно намаляване образуването на 
отпадък - стъклени трошки; 
-Завишаване контрола върху качеството на 
продуктите; 
-Предстои инструктаж на персонала относно 
качествения контрол на продуктите. 

Оползотворяване (в т.ч. и 
рециклиране на отпадъците) 

12 0 — 

Предварително съхраняване 12 0 — 

Транспортиране 4 0 — 

Обезвреждане на отпадъците 2 0 — 

 
В изпълнение на Условие 11.9.3.1 в Таблица IV.4- 6 по долу е представена информация за 
количествата отпадъци подлагани на дейност R 13 (съхраняване на отпадъци до 
последващо предаване за оползотворяване или обезвреждане), към 31 декември на 
отчетната година, както и срокът им на съхранение. 
 
Таблица IV.4-6 Съхраняване на отпадъци 
 
Съхраняване на отпадъци от Инсталацията за производство на Плоско стъкло 

Отпадък Код 
Налични количества 
към 31 декември на 

отчетната година (тона) 
Срок на съхранение 

Прахови частици и прах 10 11 05 0 - 

Отпадъчна смес педи термично обработване съдържаща 
опасни вещества (прах от ръкавни филтри) 

10 11 09 * 0 - 
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Отпадък Код 
Налични количества 
към 31 декември на 

отчетната година (тона) 
Срок на съхранение 

Отпадъчна смес от термично обработване различна от 
упоменатата в 10 11 09 (прах от ръкавни филтри) 

10 11 10 0 - 

Отпадъчна смес от термично обработване различна от 
упоменатата в 10 11 09 (разпилени отпадъци от шихта) 

10 11 10 787,658 от 1 до 3 години 

Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в 10 11 
11(стъклени трошки) 

10 11 12 0 - 

Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, 
различни от упоменатите в 10 11 15 

10 11 16 0 - 

 

Съхраняване на отпадъци от Инсталацията за производство на Домакинско стъкло 

Отпадък Код 
Налични количества към 31 

декември на отчетната 
година (тона) 

Срок на съхранение 

Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 

08 01 11* 15,85 до 1 година 

Прахови частици и прах 
(суровини за шихта) 

10 11 05 0 - 

Отпадъчна смес педи термично обработване 
съдържаща опасни вещества (прах от ръкавни филтри) 

10 11 09 * 0 - 

Отпадъчна смес преди термично обработване 
различна от упоменатата в 10 11 09 (прах от ръкавни 
филтри) 

10 11 10 0 - 

Отпадъчна смес преди термично обработване 
различна от упоменатата в 10 11 09 (разпилени 
отпадъци от шихта) 

10 11 10 0 - 

Отпадъчно стъкло под формата на малки частици и 
стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от 
катодни електронно лъчеви тръби) (стъклени трошки) 

10 11 11 * 21,359 от 1 до 3 години 

Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в 10 11 
11(стъклени трошки) 

10 11 12 0 - 

Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, 
различни от упоменатите в 10 11 15 

10 11 16 76,326 до 1 година 

Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове 
пречистване на промишлени отпадъчни води 

19 08 13 * 43,821 до 1 година 

 

Съхраняване на отпадъци от Инсталацията за производство на Обработени стъкла 

Отпадък Код Предварително съхраняване Срок на съхранение 

Отпадъчни бои и лакове съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 

08 01 11* 0,650 от 1 до 3 години 

Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в 10 11 
11(безцветно) 

10 11 12 0 - 

Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в 10 11 
11(цветно) 

10 11 12 0 - 

Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни 
от упоменатите в 10 11 13 (стъклен прах) 

10 11 14 13,498 до 1 година 

Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води 
на мястото на образуване различни от упоменатите в 
10 11 19  

10 11 20 86,70 от 1 до 3 години 

 
Съхраняване на отпадъци от Инсталацията за производство на Огледала 

Отпадък Код 
Транспортиран е – собствен 
транспорт/ външна фирма 

Срок на съхранение 

Отпадъчни бои и лакове съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 

08 01 11* 0 - 
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Отпадък Код Транспортиран е – собствен 
транспорт/ външна фирма 

Срок на съхранение 

Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в 10 11 
11 (стъклени трошки) 

10 11 12 0 - 

Други отпадъци съдържащи опасни вещества (сребро 
на прах) 

11 01 99 0,003 от 1 до 3 години 

Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води 
на мястото на образуване, съдържащи опасни 
вещества 

19 08 13* 11,264 от 1 до 3 години 

 

Съхраняване на отпадъци от Инсталацията за производство на Автомобилно стъкло 

Отпадък Код Предварително съхраняване Срок на съхранение 

Отпадъци, неупоменати другаде (изрезки от 
поливинил бутрал) 

07 02 99 0 - 

Отпадъчни бои и лакове съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 

08 01 11* 0 - 

Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 
11 (стъклени трошки от необработено стъкло) 

10 11 12 5149,17 до 1 година 

Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 
11 (стъклени трошки от ламинирано стъкло) 

10 11 12 0 - 

Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 
11 (стъклени трошки от щамповано стъкло) 

10 11 12 1212,246 до 1 година 

Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни 
от упоменатите в 10 11 13 (стъклен прах) 

10 11 14 8,998 до 1 година 

 

Съхраняване на отпадъци общи за площадката 

Отпадък Код 
Предварително 

съхраняване 
Срок на съхранение 

Oтпадъци, неупоменати другаде 
(гумени транспортни лентии пневматични маркучи) 

07 02 99 0 - 

Нехлорирани хидравлични масла на минерална 
основа 

13 01 10 * 0 - 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 
предавки на минерална основа 

13 02 05 * 0 - 

Синтетични моторни и смазочни масла и масла за 
зъбни предавки 

13 02 06* 0 - 

Масла от маслено- водни сепаратори 13 05 06 * 0,100 до 1 година 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 0 - 

Пластмасови опаковки 15 01 02 0 - 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 4,8 до 1 година 

Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни вещества 

15 01 10 * 0 - 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 (от ръкавни филтри) 

15 02 03 0 - 

Абсорбенти, филтърни материали (включително 
маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни 
вещества  

15 02 02* 0 - 

Излязло от употреба оборудване, различно от 
упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

16 02 14 0,240 до 1 година 

Оловни акумолаторни батерии 16 06 01 * 0,100 до 1 година 

Ni- Cd батерии 16 06 02 * 0 - 

Отработени катализатори, съдържащи опасни 
преходни метали (4) или опасни съединения на 
преходните метали 

16 08 02* 0 - 

Облицовъчни и огнеупорни материали от 
неметалоргични процеси, различни от упоменатите в 

16 11 06 0 - 
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Отпадък Код 
Предварително 

съхраняване 
Срок на съхранение 

16 11 05 (облицовачни материали от пещи) 

Облицовъчни и огнеупорни материали от 
неметалоргични процеси, различни от упоменатите в 
16 11 05 (огнеупорни тухли) 

16 11 06 0 - 

Смеси от метали 17 04 07 0 - 

Кабели различни от упоменатите в 17 04 10 17 04 11 2,01 до 1 година 

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на 
специални изисквания, с оглед предотвратяване на 
инфекции 

18 01 03 * 0,012 до 1 година 

Утайки от пречистване на води от населени места 19 08 05 0 - 

Наситени или отработени йоннообменни смоли 19 08 06* 0 - 

Наситени или отработени йонообмени смоли 19 09 05 0 - 

Флурисцентни тръби и други отпадъци съдържащи 
живак 

20 01 21 * 0,05 до 1 година 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 0 - 

 

5. Шум 
 
В предвид периодичноста (веднъж на 2 години) заложена в КР 3-Н2-И0-А1/ 2015г. за 
извършване на наблюдения на общата зукова мощност на площадката, еквивалентите 
нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум 
в мястото на въздействие, през 2016г. бяха извършени необходимите измервания, като 
резултатите от тях са представени в Таблица 6  от Приложение 1 от ГДОС. Предстои 
провеждане на нови измервания през 2018г.  
През изминалата 2016г. в «Тракия Глас България» ЕАД не са постъпвали жалби от живущи 
около площадката. 
 
 

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 
Няма замърсители, които да са изпускани директно в почвата на територията на 
инсталациите, както и няма докладвания за замърсяване в следствие на възникнал 
инцидент през 2016г. Към момента на територията на „Тракия Глас България” ЕАД няма 
данни от акредитирана лаборатория за наличие на каквито и да са замърсявания на 
почвите. Имайки в предвид периодичноста посочена в КР (веднъж на три години) за 
извършване на мониторинг на почвите такъв е извършван през 2016г. за мониторингови 
пунктове от 7 до 11. За мониторингови пунктове от 1 до 6 е извършен мониторинг през 
2014г. като резултатите са докладвани в ГДОС за 2014г. За тези мониторингови пунктове 
следващият мониторинг ще бъде извършен през 2017г.  
В изпълнение на условие 13.9.1. от КР 3-Н1/ 2009г. бяха определени допълнителни точки 
за мониторинг на почвите, разположението, на които беше съгласувано с РИОСВ- Шумен и 
ИАОС. Резултатите от мониторинга на почвите на допълнително определените точки е 
извършен през 2013г., а резултатите са представени в Таблица 8 от Приложение 1 към 
ГДОС за 2013г.  
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Изготвена е инструкция за периодична оценка на съотвествието на данните от 
мониторинга на почвите и установеното базово състояние по показателите определени с 
КР. Инструкцията регламентира и реда за документиране на резултатите от периодичната 
оценка на съотвествието на количеството замърсители в почвата и базовото състояние, 
реда за установяване на причините за регистрираните несъотвествия, както и реда и 
начина за предприемане на корегиращи действия. 
 
Изготвени са инструкции за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудвне 
разположени на открито, отстраняване на причините и отстраняване на течовете. През 
2016г. са извършени 12 броя проверки на всяки един от определените тръбопроводи и 
съоръжения, като в резултат от проверките не са установени течове.  
 
Изготвени са инструкции включващи начина на действие при евентуален разлив на 
вещества/ препарати, както и начина на третиране на отпадъците от ограничаването/ 
събирането на разлива. Инструкцията се прилага в случай на установен разлив на 
вещества/ препарати. 
 
7. Докалд по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР 
 
„Тракия Глас България“ ЕАД няма инвестиционна програма за привеждане в съответствие.

 

8. Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях 
 

През 2016г. не е прекратявана работата на инсталациите или на части от тях. 
 
 

9. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 
 Аварии 
 
За изминалата година на територията на „Тракия Глас бълагрия” ЕАД няма възникнали 
аварийни ситуациим поради което Таблица 9 от Приложение 1 на формата за изготвяне 
на ГДОС не е попълнена.  
 
10. Оплаквания или възражения, свързани с дейноста на инсталациите, за които е 

издадено КР 
 
За изминалата 2016г. в „Тракия Глас България” ЕАД не са постъпвали официално 
оплаквания или възражения. 
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11. Подписване на годишния доклад 
 

 
 

 
 
 

Декларация 
 

Удостоверявам верноста, точноста и пълнотата на представената информация в Годишния 
доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 
№3-Н2-И0-А1/ 2015г., на „Таракия Глас България” ЕАД 
 
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от 
този доклад на трети лица. 
 
 
 
Подпис:         Дата: 03.05.2017г. 
 
 

   
 

 
 
 
 
Име на подписващия 
Красимир Кънев 
 
 
 
 
Длъжност в организацията 
 
Директор Човешки ресурси 
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Приложение 1 
(таблици съгластно Приложение 1 на 
Образеца за годишен доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено комплексното 
разрешително) 

 
 



 

             ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД 

 
 
 

 
 

 64 

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

№ CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) Праг за пренос 
на 

замърсители 
извън 

площадката 
(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

във въздух 
(колона1а) 

1 

във води 
(колона1b) 2 

в почва 
(колона1с) 

кg/ год. кg/год. кg/ год. кg/ год. кg/ год. 

2# 630-08-0 
Въглероден 
оксид (СО) 

500 000-  

(18 381) M 3 
- - - * 

3# 124-38-9 
Въглероден 
диоксид (СО2) 

256 858 000 С 

4 
- - - * 

8#  
Азотни оксиди 
(NOx/NO2) 

306 901 M 5 - - - * 

11#  
Серни оксиди 
(SOx/SO2) 

67 100 М 6 - - - * 

12#  Общ азот  - 
50 000– 

(984,499) М7 
50 000 10 000 10 000 

13#  Общ фосфор - 
5 000–  

(90,272) М8 
5 000 10 000 10 000 

18# 7440-43-9 
Кадмий и 
съединения 
(като Cd) 

11,239 М 9  5 5 5 5 

19# 7440-47-3 
Хром и 
съединенията 
му (като Cr) 

100  –  

(21,382) М 

50 –  

(2,295) М11 
50 200 10 000 

                                                 
1 Посочените количества представляват сбор от количествата изчислени и/или измерени за инсталацията за 
производство на плоско стъкло, инсталацията за производство на домакинско стъкло. 
2 В колона 1б посочените количества замърсители представляват сбор от количествата замърсители 
изпуснати от всеки един от потоците отпадъчни води, за които са приложими. 
3 Стойностите са определени на база на извършените СПИ през 2015г. и на база на измереният общ дебит от 
АС за СНИ за 2016г. 
4 Съгласно разрешително за емисии на парникови газове и приложеният към него план за мониторинг. 
5 Стойностите са определени на база на СНИ извършени през 2015г. 
6 Стойностите са определени на база на  извършените  през 2015г. СПИ и извършените през 2016 СНИ. 
7 Стойностите са определени на база на извършеният собствен мониторинг за 2016г. и на база измерени 
количества заустени отпадъчни води от пробонаборна точка D3 (D3-2) и D3-1. 
8 Стойностите са определени на база на извършеният собствен мониторинг за 2016г. и на база измерени 
количества заустени отпадъчни води от пробонаборна точка D3(D3-2)  и D3-1. 
9 Стойностите са определени на база на извършените СПИ през 2015г. и на база на измереният общ дебит от 
АС за СНИ за 2016г. 
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№ CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) Праг за пренос 
на 

замърсители 
извън 

площадката 
(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

във въздух 
(колона1а) 

1 

във води 
(колона1b) 2 

в почва 
(колона1с) 

кg/ год. кg/год. кg/ год. кg/ год. кg/ год. 

10 

20# 7440-50-8 
Мед и 
съединенията 
му (като Cu) 

100 – 

(21,275) М 

12 

50 –  

(0,695) М 13 
50 500 10 000 

22# 7440-02-0 
Никел и 
съединенията 
му (като Ni) 

50– 

(21,275) М 

14 

20 20 500 10 000 

23# 7439-92-1 
Олово и 
съединенията 
му (като Pb) 

20015  
20–  

(0,288) М16 
20 50 50 

76#  

Общ органичен 
въглерод (ТОС) 
(като общ С или 
ХПК/3) 

- 17 
50 000–  

(7170,885)С18 
- - ** 

79#  
Хлориди (като 
общ Cl) 

- 

2 млн. – 
(2 543,493) 

М19 
2 млн. 2 млн. 10 000 с/ 

                                                                                                                                                             
11 Стойността представлява сума от показателите Cr 3+  и Cr 6+  и е определена на база на извършеният 
собствен мониторинг през 2016г. и на база измерените количества заустени отпадъчни води от 
пробонаборна точка D1. 
10 Стойностите са определени на база на извършените СПИ през 2015г. и на база на измереният общ дебит 
от АС за СНИ за 2016г. 
12 Стойностите са определени на база на извършените СПИ през 2015г. и на база на измереният общ дебит 
от АС за СНИ за 2016г. 
13 Стойностите са определени на база на извършеният собствен мониторинг за 2016г. и на база измерени 
количества заустени отпадъчни води от пробонаборна точка D 10. 
14 Стойностите са определени на база на извършените СПИ през 2015г. и на база на измереният общ дебит 
от АС за СНИ за 2016г. 
15 Не е посочена стойност в колона 1а, понеже в КР 3-Н2-И0-А1/2015г. няма изискване за мониторинга на 
този показател. 
16 Стойностите са определени на база на извършеният собствен мониторинг за 2016г. и на база измерени 
количества заустени отпадъчни води от пробонаборна точка D 10. 
17 Не посочена стойност за количеството замърсители тъй като колона 1а не е приложима за този 
замърсител. 
18 Количествата на този вид замърсител са определени като 1/3 от измереното количество ХПК изразено 
като кг/год.  
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№ CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) Праг за пренос 
на 

замърсители 
извън 

площадката 
(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

във въздух 
(колона1а) 

1 

във води 
(колона1b) 2 

в почва 
(колона1с) 

кg/ год. кg/год. кg/ год. кg/ год. кg/ год. 

80#  

Хлор и 
неорганични 
съединения 
(като HCl) 

10 000 –  

(153,6) М 20 
- - - 10 000 

83#  
Флуориди 
(като общ F) 

-21 
2 000–  

(41,609) М22 
2 000 10 000 10 000 с/ 

84#  

Флуор и 
неорганични 
съединения 
(като HF) 

5 000 –  

(115,1) М 

23 

- - - 10 000 

86#  
Фини прахови 
частици <10μм 
(РМ 10) 

50 000 –  

(8 253) М24          
- - - * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
19 Стойностите са определени на база на извършеният собствен мониторинг за 2016г. и на база измерени 
количества заустени отпадъчни води от пробонаборна точка D 9. 
20 Стойностите са определени на база на извършените СПИ през 2015г. и на база на измереният общ дебит 
от АС за СНИ за 2016г. 
21 Не посочена стойност за количеството замърсители тъй като колона 1а не е приложима за този 
замърсител. 
22 Стойностите са определени на база на извършеният собствен мониторинг за 2016г. и на база измерени 
количества заустени отпадъчни води от пробонаборна точка D 10. 
23 Стойностите са определени на база на извършените СПИ през 2015г. и на база на измереният общ дебит 
от АС за СНИ за 2016г. 
24 Стойностите са определени на база на СНИ извършени през 2016г.  
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Таблици 2. Емисии в атмосферният въздух 
Таблица 2.1 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство F1/1 

Параметър Единица 

НДЕ 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 25 

Периодичен 
мониторинг 26 

Дебит  Nm3/ h 79 444 46 600 - Непрекъснат Да 

SO2  mg/Nm3 50027 244 - Непрекъснат Да 

NOx  mg/Nm3 500 355 - Непрекъснат Да 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 20 10.7 - Непрекъснат Да 

HCl mg/Nm3 10 - < 0.2 
Веднъж на 2 

години 
Да 

HF mg/Nm3 4 - < 0.1 
Веднъж на 2 

години 
Да 

CO mg/Nm3 100 - 24 
Веднъж на 2 

години 
Да 

H2S mg/Nm3 3 - 0,0 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Неорганични прахообразни вещества 

Co+Ni+ Se mg/Nm3 3 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Cr+ Cu mg/Nm3 5 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Co+Ni+ Se+ Cr+ 
Cu 

mg/Nm3 4 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Канцерогенни вещества 

Cd+ Co+ Cr mg/Nm3 0.5 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Представени са осреднени годишни концентрации на база на извършени СНИ през 2016г. 
26 Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2015г. 
27   От 08.03.2016г. 
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Таблица 2.1 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство F2/1 

Параметър Единица 

НДЕ 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 28 

Периодичен 
мониторинг 29 

Дебит  Nm3/ h 79 444 40 800 - Непрекъснат Да 

SO2  mg/Nm3 50030 266 - Непрекъснат Да 

NOx  mg/Nm3 500 347 - Непрекъснат Да 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 20 7.8 - Непрекъснат Да 

HCl mg/Nm3 10 - < 0.2 
Веднъж на 2 

години 
Да 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1 
Веднъж на 2 

години 
Да 

CO mg/Nm3 100 - 23,6 
Веднъж на 2 

години 
Да 

H2S mg/Nm3 3 - 0,0 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Неорганични прахообразни вещества 

Co+Ni+ Se mg/Nm3 3 - 0,00081 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Cr+ Cu mg/Nm3 5 - 0,0012 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Co+Ni+ Se+ Cr+ 
Cu 

mg/Nm3 4 - 0,00201 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Канцерогенни вещества 

Cd+ Co+ Cr mg/Nm3 0.5 - 0,00063 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Представени са осреднени годишни концентрации на база на извършени СНИ през 2016г. 
29 Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2015г. 
30 От 08.03.2016г. 



 

             ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД 

 
 
 

 
 

 69 

Таблица 2.3 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство TW/1 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг  

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 31 

Периодичен 
мониторинг 32 

Дебит Nm3/ h 43 617 36 430 - Непрекъснат Да  

SO2  mg/Nm3 200 57 - 
Веднъж на 2 

години 
Да  

NOx  mg/Nm3 500 358 - Непрекъснат Да ** 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 20 2.81 - Непрекъснат Да ** 

HCl mg/Nm3 30 - 0 
Веднъж на 2 

години 
Да 

HF mg/Nm3 5 - <0.1* 
Веднъж на 2 

години 
Да  

CO mg/Nm3 100 - 0.246 
Веднъж на 2 

години 
- 

H2S mg/Nm3 3 - 0,0 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Неорганични орахообразни вещества 

Co+Ni+ Se mg/Nm3 3 - < 0.05 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Cr+ Cu mg/Nm3 1 - < 0.05 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Co+Ni+ Se+ 
Cr+ Cu 

mg/Nm3 4 - < 0.05 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Канцерогенни вещества 

Cd+Co+Cr mg/Nm3 0.5 - < 0.05 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Представени са осреднени годишни концентрации на база на извършени СНИ през 2016г. 
32 Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2016г. 
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Таблица 2.3 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство F1/ 5  

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 25 300 - 6 217 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Прах mg/Nm3 20 - 7,57 
Веднъж на 2 

години 
Да  

 
Таблица 2.4 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство F1/11 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2 081 - 1 975 
Веднъж на 2 

години 
Да  

NOx mg/Nm3 250 - 147.33 
Веднъж на 2 

години 
Да  

SOx mg/Nm3 35 - 0 
Веднъж на 2 

години 
Да  

CO mg/Nm3 100 - 0 
Веднъж на 2 

години 
Да  

 
Таблица 2.5 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство F1/21-1 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 28 000 - 1 398 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Прах mg/Nm3 20 - 11.49 
Веднъж на 2 

години 
Да  

 
Таблица 2.6 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство F1/21-2 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 16 000 - 1 323 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Прах mg/Nm3 20 - 12.78 
Веднъж на 2 

години 
Да  
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Таблица 2.7 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство F1/21-3 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 16 000 - 2 138 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Прах mg/Nm3 20 - 13.57 
Веднъж на 2 

години 
Да  

 
Таблица 2.8 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство F1/21-4 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 12 000 - 1 832 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Прах mg/Nm3 20 - 11.13 
Веднъж на 2 

години 
Да  

 
Таблица 2.9 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство F1/21-5 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 18 000 - 1 615 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Прах mg/Nm3 20 - 13.43 
Веднъж на 2 

години 
Да  

 
Таблица 2.10 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство F1/21-6 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 18 000 - 1 887 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Прах mg/Nm3 20 - 11.33 
Веднъж на 2 

години 
Да  
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Таблица 2.10 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство F1/27 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 5 600 - 827 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Прах mg/Nm3 20 - 7.40 
Веднъж на 2 

години 
Да  

 
Таблица 2.11 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство F1/31 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 11 250 - 5 146 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Прах mg/Nm3 20 - 12.02 
Веднъж на 2 

години 
Да  

 
Таблица 2.12 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/GH 1 

Параметър Единица 
НДЕ съгластно 

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 1 500 - 1 405 
Веднъж на 2 

години 
Да 

NH3 mg/Nm3 30 - 0,0 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Прах mg/Nm3 20 - <0.3 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 5.88 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

Таблица 2.13 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/GH 2 

Параметър Единица 
НДЕ съгластно 

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 4 500 - 3 139 
Веднъж на 2 

години 
Да 

NH3 mg/Nm3 30 - 0,0 
Веднъж на 2 

години 
Да 
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Параметър Единица 
НДЕ съгластно 

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20 - < 0,3 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 16.03 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

Таблица 2.14 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/BH1 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
1) 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 3 500 - 3 369 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Мед и 
съединенията му, 
определени като 
Cu 

mg/Nm3 1 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 400 - 0 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 4.81 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 
 

Таблица 2.15 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/BH2 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
1) 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 3 500 - 3 369 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Мед и 
съединенията му, 
определени като 
Cu 

mg/Nm3 1 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

SO2 mg/Nm3 400 - 0 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 2.13 
Веднъж на 2 

години 
Да 
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Таблица 2.16 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/ MBH  

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 9 000 - 3 831 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 32.59 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

Таблица 2.17 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/ KBH  

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 9 000 - 3 851 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 41.69 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

Таблица 2.18 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/ BF 1  

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2 900 - 2 803 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Олово и 
съединенията му, 
определени като 
Pb 

mg/Nm3 0,5 - 0.005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 47.02 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

Таблица 2.19 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/ BF 2  

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2 900 - 2 750 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Олово и 
съединенията му, 
определени като 
Pb 

mg/Nm3 0,5 - 0.005 
Веднъж на 2 

години 
Да 
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Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 47.57 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

Таблица 2.20 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/ BF 3 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2 900 - 2 828 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Олово и 
съединенията му, 
определени като 
Pb 

mg/Nm3 0,5 - < 0.005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 46.5 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

Таблица 2.21 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/ BF 4 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2 900 - 2 802 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Олово и 
съединенията му, 
определени като 
Pb 

mg/Nm3 0,5 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 48.1 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

Таблица 2.22 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/ BF 5 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2 900 - 2 320 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Олово и 
съединенията му, 
определени като 
Pb 

mg/Nm3 0,5 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 42.76 
Веднъж на 2 

години 
Да 
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Таблица 2.23 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/ BF 6 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2 900 - 2 032 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Олово и 
съединенията му, 
определени като 
Pb 

mg/Nm3 0,5 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 32.07 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

Таблица 2.24 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/ BF 7 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2 900 - 2 156 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Олово и 
съединенията му, 
определени като 
Pb 

mg/Nm3 0,5 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 40.08 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

Таблица 2.25 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/ BF 8 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2 900 - 2 539 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Олово и 
съединенията му, 
определени като 
Pb 

mg/Nm3 0,5 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 16.03 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 

Таблица 2.26 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство M/ BF 9 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2 900 - 2 676 
Веднъж на 2 

години 
Да 
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Параметър Единица 
НДЕ 

съгластно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1) 

Съответствие 
брой/% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Олово и 
съединенията му, 
определени като 
Pb 

mg/Nm3 0,5 - < 0,005 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Органични 
вещества, 
определени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 50 - 14.43 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 
Таблица 2.27 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство AG/T-PF1 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит  Nm3/h 1 840 - 1 606 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Прах  mg/ Nm3 20 - < 0,3 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Органични 
вещества, 
определени 
като общ 
въглерод 

mg/ Nm3 50 - 5,878 
Веднъж на 2 

години 
Да  

 
Таблица 2.28 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство AG/T-PF2 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 1 840  1 816 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Прах  mg/ Nm3 20   < 0,3 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Органични 
вещества, 
определени 
като общ 
въглерод 

mg/ Nm3 50  11,222 
Веднъж на 2 

години 
Да  
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Таблица 2.29 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство AG/T-BM1 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Дебит  Nm3/h 1 000  521 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Прах  mg/ Nm3 20  < 0,3 
Веднъж на 2 

години 
Да  

Органични 
вещества, 
определени 
като общ 
въглерод 

mg/ Nm3 50  10,154 
Веднъж на 2 

години 
Да 

 
Таблица 2.30 Емисиив атмосферния въздух- изпускащо устройство TW/7 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Хром и 
съединенията 

му 
определени 
като общ Cr 

mg/ Nm3 1 mg/ Nm3 - <0.005* 
Веднъж на две -

години 
ДА 

Дебит  Nm3/ h 20  000 - 5 929  ДА 

 

Таблица 2.31 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство TW/9 

Параметър Единица 
НДЕ съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/ Nm3 20 - 12.43 
Веднъж на 
две години 

ДА 

Дебит Nm3/ h 1500 - 1137  ДА 

 

Таблица 2.32 Емисии в атмосферния въздух- изпускащо устройство TW/21 

Параметър Единица 
НДЕ съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Общ въглерод mg/ Nm3 20 - 16,56 
Веднъж на 
две години 

ДА 

Дебит Nm3/ h 8000 - 5438  ДА 
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Таблици 3. Емисии на отпадъчни води 
Таблици 3.1 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти 

От Инсталацията за производство на Домакинско стъкло- пробонаборна точка D 1 
Tаблица 3.1.1 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Януари 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответстви
е брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

23,3  
528 

192 720 

9,31 
223,91 
85 006 

Веднъж на три месеца Да  

pH рН единици 6-8.5 7.11 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 34.5 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 36 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0.14 Веднъж на три месеца Да 

Сулфати mg/ dm3 400 56.46 Веднъж на три месеца Да 

Хром 
(тривалентен) 

mg/ dm3 0.5 0.005 Веднъж на три месеца Да 

Хром 
(шествалентен) 

mg/ dm3 0.05 0.006 Веднъж на три месеца Да 

Аниоактивни 
детергенти 

mg/ dm3 10 0.2 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.2 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Април 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
Съответстви

е брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

23,3  
528 

192 720 

0,67 
196 

85 006 
Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 6.87 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 28.2 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 78 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0.55 Веднъж на три месеца Да 

Сулфати mg/ dm3 400 90.5 веднъж на три месеца Да 

Хром 
(тривалентен) 

mg/ dm3 0.5 0.01 Веднъж на три месеца Да 

Хром 
(шествалентен) 

mg/ dm3 0.05 0.01 Веднъж на три месеца Да 

Аниоактивни 
детергенти 

mg/ dm3 10 0.18 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.3 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Юли 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответстви
е брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

23,3  
528 

192 720 

10,21 
245,04 
85 006 

Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 7.06 Веднъж на три месеца Да 
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Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответстви
е брой/% 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 21.2 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 70 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0.42 Веднъж на три месеца Да 

Сулфати mg/ dm3 400 68.29 Веднъж на три месеца Да 

Хром 
(тривалентен) 

mg/ dm3 0.5 0.007 Веднъж на три месеца Да 

Хром 
(шествалентен) 

mg/ dm3 0.05 0.006 Веднъж на три месеца Да 

Аниоактивни 
детергенти 

mg/ dm3 10 0.02 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.4 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Октомври 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответстви
е брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

23,3  
528 

192 720 

9,125 
219 

85 006 
Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 7.21 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 145.1 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 141 Веднъж на три месеца Не 

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0.45 Веднъж на три месеца Да 

Сулфати mg/ dm3 400 66.58 Веднъж на три месеца Да 

Хром 
(тривалентен) 

mg/ dm3 0.5 0.005 Веднъж на три месеца Да 

Хром 
(шествалентен) 

mg/ dm3 0.05 0.008 Веднъж на три месеца Да 

Аниоактивни 
детергенти 

mg/ dm3 10 
0.02 

Веднъж на три месеца Да 

  

От Инсталацията за производство на Обработени стъкла- пробонаборна точка D 8 
 

Таблица 3.1.13 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Януари 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответстви
е брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

6  
144 

52 560 

3,57 
85,83 

31 425 
Веднъж на три месеца Не 

pH рН единици 6-8.5 6,48 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 62,4 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 12 Веднъж на три месеца Да 
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Таблица 3.1.14 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Април 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответстви
е брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

6  
144 

52 560 

2,63  
63,2 

31 425 
Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 6,79 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 13,05 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 41 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.15 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Юли 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответстви
е брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

6  
144 

52 560 

3,87 
92,90 

31 425 
Веднъж на три месеца Не 

pH рН единици 6-8.5 6,95 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 36,2 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 36 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.16 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Октомври 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответстви
е брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

6  
144 

52 560 

3,81 
91,67 

31 425 
Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 6,74 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 73,4 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 51 Веднъж на три месеца Да 

 

От Инсталацията за производство на Обработени стъкла- пробонаборна точка D 9 
 
Таблица 3.1.25 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Януари 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

8  
45 

16 425 

3,80 
91,25 

60 164 
Веднъж на три месеца Да 

Температура ºC ─ 16,2 Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 8,00 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 16,7 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 23 Веднъж на три месеца Да 
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Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0,46 Веднъж на три месеца Да 

Сулфатни йони mg/ dm3 400 75,80 Веднъж на три месеца Да 

Хлорни йони mg/ dm3 900 16,93 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.26 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Април 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

8  
45 

16 425 

4,56 
109,5 

60 164 
Веднъж на три месеца Да 

Температура ºC ─ 16,8 Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 7,94 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 7,00 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 22 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0,80 Веднъж на три месеца Да 

Сулфатни йони mg/ dm3 400 71,17 Веднъж на три месеца Да 

Хлорни йони mg/ dm3 900 80,33 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.27 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Юли 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

8  
45 

16 425 

5,51 
132,25 
60 164 

Веднъж на три месеца Да 

Температура ºC ─ 18,6 Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 7,99 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 22,4 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 27 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0,68 Веднъж на три месеца Да 

Сулфатни йони mg/ dm3 400 61,30 Веднъж на три месеца Да 

Хлорни йони mg/ dm3 900 68,54 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.28 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Октомври 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

8  
45 

16 425 

11,22 
269,51 
60 164 

Веднъж на три месеца Да 

Температура ºC ─ 18,8 Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 7,96 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 63,7 Веднъж на три месеца Да 
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Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

ХПК mg/ dm3 500 23 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0,64 Веднъж на три месеца Да 

Сулфатни йони mg/ dm3 400 91,16 Веднъж на три месеца Да 

Хлорни йони mg/ dm3 900 24,58 Веднъж на три месеца Да 

 

От Инсталацията за производство на Огледала- пробонаборна точка D 10 
Таблица 3.1.37 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Януари 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

8,3 
200 

73 000 

8,3 
200 

 68 548 
Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 7.36 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 22.4 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 67 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 18 Веднъж на три месеца Да 

Мед mg/ dm3 1,5 0.006 Веднъж на три месеца Да 

Сребро mg/ dm3 0,5 0.01 Веднъж на три месеца Да 

Олово mg/ dm3 0,5 0.005 Веднъж на три месеца Да 

Флуориди mg/ dm3 5 0.05 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.38 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Април 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

8,3 
200 

73 000 

8,3 
200 

68 548 
Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 6.66 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 55.9 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 180 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 42 Веднъж на три месеца Да 

Мед mg/ dm3 1,5 0.007 Веднъж на три месеца Да 

Сребро mg/ dm3 0,5 0.01 Веднъж на три месеца Да 

Олово mg/ dm3 0,5 0.005 Веднъж на три месеца Да 

Флуориди mg/ dm3 5 1.48 Веднъж на три месеца Да 

 
Таблица 3.1.39 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Юли 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

8,3 
200 

73 000 

8.3 
200 

68 548 
Веднъж на три месеца Да 
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Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

pH рН единици 6-8.5 6.64 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 18.3 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 56 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 21 Веднъж на три месеца Да 

Мед mg/ dm3 1,5 0.006 Веднъж на три месеца Да 

Сребро mg/ dm3 0,5 0.01 Веднъж на три месеца Да 

Олово mg/ dm3 0,5 0.005 Веднъж на три месеца Да 

Флуориди mg/ dm3 5 1.07 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.40 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Октомври 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

8,3 
200 

73 000 

8.3 
200 

68 548 
Веднъж на три месеца Да 

pH рН единици 6-8.5 8.32 Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 25.5 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 67 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 24 Веднъж на три месеца Да 

Мед mg/ dm3 1,5 0.03 Веднъж на три месеца Да 

Сребро mg/ dm3 0,5 0.01 Веднъж на три месеца Да 

Олово mg/ dm3 0,5 0.005 Веднъж на три месеца Да 

Флуориди mg/ dm3 5 0.31 Веднъж на три месеца Да 

 

От Инсталацията за производство на Автомобилно стъкло- пробонаборна точка D13 
 
Таблица 3.1.49 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Януари 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

26,5 
635 

231 775 

6,82 
163,77 
51 404 

Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 18,4 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.50 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Април 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

26,5 
635 

231 775 

4,91 
118,06 
51 404 

Веднъж на три месеца Да 
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Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 28,5 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.51 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Юли 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

26,5 
635 

231 775 

3,50 
84,12 

51 404 
Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 12,8 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблица 3.1.52 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти- Октомври 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

26,5 
635 

231 775 

6,89 
165,38 
51 404 

Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 10,6 Веднъж на три месеца Да 

 

Таблици 3.2 Емисии на охлаждащи и дъждовни води във водни обекти 
 
Таблица 3.2.1 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Януари 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
523 

190 895 

0,84 
20,22 

30 151 
месечен Да 

Температура ºC ─ 16.5 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 7.28 месечен Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 47.8 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 20 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.24 месечен Да 

 
Таблица 3.2.2 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Февруари 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
523 

190 895 

0,82 
19,62 

30 151 
месечен Да 
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Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Температура ºC ─ 17.4 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 7.15 месечен Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 20.7 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 61 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.16 месечен Да 

 

Таблица 3.2.3 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Март 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
523 

190 895 

0,58 
13,94 

30 151 
месечен Да 

Температура ºC ─ 17.9 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 8.45 месечен Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 29.1 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 16 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.22 месечен Да 

 

Таблица 3.2.4 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Април 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
523 

190 895 

0,85 
20,37 

30 151 
месечен Да 

Температура ºC ─ 17.2 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 7.95 месечен Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 3 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 7 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.6 месечен Да 

 

Таблица 3.2.5 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Май 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
523 

190 895 

7,82 
187,71 
30 151 

месечен Да 

Температура ºC ─ 18.6 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 8.14 месечен Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 46 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 22 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.24 месечен Да 
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Таблица 3.2.6 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Юни 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
523 

190 895 

3,45 
82,8 

30 151 
месечен Да 

Температура ºC ─ 19.4 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 7.69 месечен Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 35.6 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 44 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.15 месечен Да 

 

Таблица 3.2.7 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Юли 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
523 

190 895 

2,22 
53,39 

30 151 
месечен Да 

Температура ºC ─ 18.5 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 7.42 месечен Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 25.7 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 38 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.44 месечен Да 

 
Таблица 3.2.8 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Август 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
523 

190 895 

4,70 
112,84 
30 151 

месечен Да 

Температура ºC ─ 20.6 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 7.95 месечен Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 31 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 56 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.12 месечен Да 

 
Таблица 3.2.9 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Септември 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
523 

190 895 

4,87 
116,90 
30 151 

месечен Да 

Температура ºC ─ 20.2 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 7.73 месечен Да 
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Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 32.5 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 63 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.57 месечен Да 

 
Таблица 3.2.10 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Октомври 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
341 

124 392 

5,73 
137,48 
30 151 

месечен Да 

Температура ºC ─ 18.2 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 7.88 месечен Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 39.9 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 12 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.38 месечен Да 

 
Таблица 3.2.11 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Ноември 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
523 

190 895 

5,22 
125,20 
30 151 

месечен Да 

Температура ºC ─ 16.8 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 7.81 месечен Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 31.6 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 38 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.44 месечен Да 

 
Таблица 3.2.12 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във водни обекти- Декември 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

28 
523 

190 895 

4,04 
97,03 

30 151 
месечен Да 

Температура ºC ─ 15.2 месечен Да 

pH рН единици 6-8.5 7.98 месечен Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/ dm3 50 26.6 месечен Да 

ХПК mg/ dm3 70 21 месечен Да 

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.36 месечен Да 

 



 

             ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД 

 
 
 

 
 

 89 

Таблици 3.3 Емисии на битово- фекални води води във водни обекти  
Пробонаборна точка D 3-2 
Таблица 3.3.1 Емисии на отпадъчни битовофекални води във водни обекти- Януари 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

12,2  
292,3 

106 690 

0.78 
18.7 

23 986 
Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 45.8 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 31 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 10 Веднъж на три месеца Да 

Общ фосфор mg/ dm3 5 0.08 Веднъж на три месеца Да 

Общ азот mg/ dm3 40 8.54 Веднъж на три месеца Да 

Амонячен азот mg/ dm3 35 1.61 Веднъж на три месеца Да  

 

Таблица 3.3.2 Емисии на отпадъчни битовофекални води във водни обекти- Април 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

12,2  
292,3 

106 690 

3,14 
75,3 

23 986 
Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 31 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 85 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 26 Веднъж на три месеца Да 

Общ фосфор mg/ dm3 5 3.201 Веднъж на три месеца Да 

Общ азот mg/ dm3 40 37.82 Веднъж на три месеца Да 

Амонячен азот mg/ dm3 35 31.48 Веднъж на три месеца Да  

 

Таблица 3.3.3 Емисии на отпадъчни битовофекални води във водни обекти- Юли 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

12,2  
292,3 

106 690 

2,33 
56,0 

23 986 
Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 32.5 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 64 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 17 Веднъж на три месеца Да 

Общ фосфор mg/ dm3 5 1.79 Веднъж на три месеца Да 

Общ азот mg/ dm3 40 29.1 Веднъж на три месеца Да 

Амонячен азот mg/ dm3 35 21.1 Веднъж на три месеца Да  
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Таблица 3.3.4 Емисии на отпадъчни битовофекални води във водни обекти- Октомври 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

12,2  
292,3 

106 690 

2,57 
61,6 

23 986 
Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 38.2 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 74 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 39 Веднъж на три месеца Да 

Общ фосфор mg/ dm3 5 4.18 Веднъж на три месеца Да 

Общ азот mg/ dm3 40 33.6 Веднъж на три месеца Да 

Амонячен азот mg/ dm3 35 25.4 Веднъж на три месеца Да  

 

Пробонаборна точка D 3-1 
 

Таблица 3.3.5 Емисии на отпадъчни битовофекални води във водни обекти- Януари 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

3,2 
76 

27 740 

3,2 
76 

27 740 
Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 24,7 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 10 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 <3 Веднъж на три месеца Да 

Общ фосфор mg/ dm3 5 0,87 Веднъж на три месеца Да 

Общ азот mg/ dm3 40 7,02 Веднъж на три месеца Да 

Амонячен азот mg/ dm3 35 <0,01 Веднъж на три месеца Да  

 

Таблица 3.3.6 Емисии на отпадъчни битовофекални води във водни обекти- Април 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

3,2 
76 

27 740 

3,2 
76 

27 740 
Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 36,9 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 18 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 5 Веднъж на три месеца Да 

Общ фосфор mg/ dm3 5 0,368 Веднъж на три месеца Да 

Общ азот mg/ dm3 40 5,62 Веднъж на три месеца Да 

Амонячен азот mg/ dm3 35 2,86 Веднъж на три месеца Да  
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Таблица 3.3.7 Емисии на отпадъчни битовофекални води във водни обекти- Юли 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

3,2 
76 

27 740 

3,2 
76 

27 740 
Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 38,6 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 67 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 18 Веднъж на три месеца Да 

Общ фосфор mg/ dm3 5 1,09 Веднъж на три месеца Да 

Общ азот mg/ dm3 40 12,20 Веднъж на три месеца Да 

Амонячен азот mg/ dm3 35 8,45 Веднъж на три месеца Да  

 

Таблица 3.3.8 Емисии на отпадъчни битовофекални води във водни обекти- Октомври 

Параметър Единица НДЕ съгластно КР 
Резултати от 
мониторинг Честота на мониторинг 

Съответствие 
брой/% 

Дебит 
m3/h 
m3/d 
m3/y 

3,2 
76 

27 740 

3,2 
76 

27 740 
Веднъж на три месеца Да 

Суспендирани 
вещества 

mg/ dm3 250 34,3 Веднъж на три месеца Да 

ХПК mg/ dm3 500 67 Веднъж на три месеца Да 

БПК5 mg/ dm3 250 28 Веднъж на три месеца Да 

Общ фосфор mg/ dm3 5 4,22 Веднъж на три месеца Да 

Общ азот mg/ dm3 40 35,6 Веднъж на три месеца Да 

Амонячен азот mg/ dm3 35 28,5 Веднъж на три месеца Да 
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Таблици 4. Образуване на отпадъци 
Таблица 4.2 Образуване на отпадъци от Инсталацията за производство на Плоско стъкло 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за тон 

продукт 
Предварително 
съхраняване 33 

Транспортиран е – 
собствен транспорт/ 

външна фирма 
Съответствие Количества 

определени с 
КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени с 

КР 34 

Реално 
измерено 35 

Прахови частици и прах 10 11 05 535 367,821 0,001 0.0008 не 
Собствен вътрешно 

ведомствен транспорт 
да 

Отпадъчна смес педи термично обработване 
съдържаща опасни вещества (прах от ръкавни 
филтри) 

10 11 09 * 321 229,887 0,0006 0.0005 не Не е приложимо да 

Отпадъчна смес от термично обработване 
различна от упоменатата в 10 11 09 (прах от 
ръкавни филтри) 

10 11 10 19 411 14 712,805 0,0363 0.0320 не Не е приложимо да 

Отпадъчна смес от термично обработване 
различна от упоменатата в 10 11 09 
(разпилени отпадъци от шихта) 

10 11 10 2 674 451,928 0,005 0.001 да (51) Външна фирма да 

Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в 
10 11 11(стъклени трошки) 

10 11 12 107 000 57 177,433 0,20 0.124 да (29) 
Собствен вътрешно 

ведомствен транспорт 
да 

Твърди отпадъци от пречистване на 
отпадъчни газове, различни от упоменатите в 
10 11 15 

10 11 16 4 900 2 823,260 0,009 0.006 да (51) Не е приложимо да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 В скоби е посочен номерът на площадката за временно съхранение на отпадъци  
34 Норма за ефективност (t/ единица продукт) 
35 Стойност на нормата за ефективност. 
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Таблица 4.1 Образуване на отпадъци от Инсталацията за производство на Домакинско стъкло 

Отпадък Код 

Годишно количество (т/г) 
Годишно количество за тон продукт 

(т/ тон продукт) 
Предварително 
съхраняване 36 

Транспортиран е – 
собствен транспорт/ 

външна фирма 

Съответ
ствие Количества 

определени с КР 
Реално 

измерено 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

Отпадъчни бои и лакове, съдържащи 
органични разтворители или други опасни 
вещества 

08 01 11* 66 15.58 0,04 
0.000111 

 
да (18) 

собствен вътрешно 
ведомствентранспор

т 
да 

Прахови частици и прах 
(суровини за шихта) 

10 11 05 1301 0 16,2 0 не неприложими да 

Отпадъчна смес педи термично 
обработване съдържаща опасни вещества 
(прах от ръкавни филтри) 

10 11 09 * 33 14.294 0,0002 0,00011 не неприложими да 

Отпадъчна смес преди термично 
обработване различна от упоменатата в 10 
11 09 (прах от ръкавни филтри) 

10 11 10 2598 1429.44 0,016 0,011 не неприложими да 

Отпадъчна смес преди термично 
обработване различна от упоменатата в 10 
11 09 (разпилени отпадъци от шихта) 

10 11 10 731 0 0,0045 0 
За изминалата година не 
се е образувал този вид 

отпадък 
неприложими да 

Отпадъчно стъкло под формата на малки 
частици и стъклен прах, съдържащо тежки 
метали (например от катодни електронно 
лъчеви тръби) (стъклени трошки) 

10 11 11 * 24 090 9.09 0,30 0,000063 да (18) 
собствен вътрешно 

ведомствентранспор
т 

да 

Отпадъчно стъкло различно от 
упоменатото в 10 11 11(стъклени трошки) 

10 11 12 70 000 
48419.387 

 
0,43 0,34 да (10) 

собствен вътрешно 
ведомствентранспор

т 
/външна фирма 

да 

Твърди отпадъци от пречистване на 
отпадъчни газове, различни от 
упоменатите в 10 11 15 

10 11 16 161 112,04 0,002 
 

0.0008 
 

да (49) 

собствен вътрешно 
ведомствентранспор

т 
/външна фирма 

да 

Утайки, съдържащи опасни вещества от 
други видове пречистване на промишлени 
отпадъчни води 

19 08 13 * 1235 76,610 0,0076 
0.0005 

 
да (49) външна фирма да 

 

                                                 
36 В скоби е посочен номерът на площадката за временно съхранение на отпадъци  
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Таблица 4.3 Образуване на отпадъци от Инсталацията за производство на Обработени стъкла 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за единица 

продукт * 
Предварително 
съхраняване 37 

Транспортиран е – 
собствен транспорт/ 

външна фирма 
Съответствие Количества 

определени с 
КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

Отпадъчни бои и лакове съдържащи 
органични разтворители или други опасни 
вещества 

08 01 11* 3 0,05 - - Да (45) Външна фирма  Да  

Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в 
10 11 11(безцветно) 

10 11 12 2 650 2 925,055 - - Да (48) Собствен вътрешен 
транспорт  

Не 

Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в 
10 11 11(цветно) 

10 11 12 900 1 954,036 - - Да (48) Собствен вътрешен 
транспорт 

Не 

Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, 
различни от упоменатите в 10 11 13 (стъклен 
прах) 

10 11 14 450 323,59 
- - 

Да (45) Външна фирма Да 

Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни 
води на мястото на образуване различни от 
упоменатите в 10 11 19  

10 11 20 150 77,70 
- - 

Да (45) Външна фирма Да 

* В КР 3-Н2/2013г. няма посочени разходни норми за отпадъците образувани от Инсталацията за производство на обработено стъкло изразени като тон/ тон 
продукт (норми за ефективност). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 В скоби е посочен номерът на площадката за временно съхранение на отпадъци  
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Таблица 4.4 Образуване на отпадъци от Инсталацията за производство на Огледала 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за единица 

продукт* 
Предварително 
съхраняване 38 

Транспортиран е – 
собствен транспорт/ 

външна фирма 
Съответствие Количества 

определени с 
КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

Отпадъчни бои и лакове съдържащи 
органични разтворители или други опасни 
вещества 

08 01 11* 6 0.367 - - да (46) Външна фирма да 

Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в 
10 11 11 (стъклени трошки) 

10 11 12 500 382.88 - - да (29) 
Собствен вътрешно 

ведомствен транспорт 
да 

Други отпадъци съдържащи опасни вещества 
(сребро на прах) 

11 01 99 3.75 0 - - да (46) Външна фирма да 

Твърди отпадъци от пречистване на 
отпадъчни води на мястото на образуване, 
съдържащи опасни вещества 

19 08 13* 500 0 - - да (51) Външна фирма да 

* В КР 3-Н2/2013г. няма посочени разходни норми за отпадъците образувани от Инсталацията за производство на огледала изразени като тон/ тон продукт 
(норми за ефективност). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 В скоби е посочен номерът на площадката за временно съхранение на отпадъци  



 

             ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД 

 
 
 

 
 

 96 

Таблица 4.4 Образуване на отпадъци от Инсталацията за производство на Автомобилно стъкло 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за единица 

продукт* 
Предварително 
съхраняване 39 

Транспортиран е – 
собствен транспорт/ 

външна фирма 
Съответствие Количества 

определени с 
КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

Отпадъци, неупоменати другаде (изрезки от 
поливинил бутрал) 

07 02 99 109,2 0 - 

 
- 

отпадъкът не се е 
образувал и 

съответно не е 
съхраняван 

Външна фирма Да  

Отпадъчни бои и лакове съдържащи 
органични разтворители или други опасни 
вещества 

08 01 11* 3 0 
 
- 

 
- Да (45) Външна фирма Да 

Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото 
в 10 11 11 (стъклени трошки от необработено 
стъкло) 

10 11 12 5 460 11 953,59 
 
- 

 
- Да (50) 

Собствен транспорт до 
площадката за 

съхранеие/ Външна 
фирма при предаване 

за третиране 

Не 

Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото 
в 10 11 11 (стъклени трошки от ламинирано 
стъкло) 

10 11 12 2 982 0 
 
- 

 
- 

отпадъкът не се е 
образувал и 

съответно не е 
съхраняван 

Собствен транспорт до 
площадката за 

съхранеие/ Външна 
фирма при предаване 

за третиране 

Да 

Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото 
в 10 11 11 (стъклени трошки от щамповано 
стъкло) 

10 11 12 5 040 2 433,52 
 
- 

 
- Да (50) 

Собствен транспорт до 
площадката за 

съхранеие/ Външна 
фирма при предаване 

за третиране 

Да 

Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, 
различни от упоменатите в 10 11 13 (стъклен 
прах) 

10 11 14 1 500 240,94 
 
- 

 
- Да (45) 

Собствен транспорт до 
площадката за 

съхранеие/ Външна 
фирма при предаване 

за третиране 

Да 

* В КР 3-Н2-И0-А1/2015г. няма посочени разходни норми за отпадъците образувани от Инсталацията за производство на автомобилно стъкло изразени като тон/ 
тон продукт (норми за ефективност). 
 

                                                 
39 В скоби е посочен номерът на площадката за временно съхранение на отпадъци  
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Таблица 4.5 Образуване на отпадъци от Инсталацията за производство на Ламинирано стъкло 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за единица 

продукт* 
Предварително 
съхраняване 40 

Транспортиран е – 
собствен транспорт/ 

външна фирма 
Съответствие Количества 

определени с 
КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

Отпадъци, неупоменати другаде (изрезки от 
поливинил бутрал) 

07 02 99 80 0 - 

 
- 

отпадъкът не се е 
образувал и 
съответно не е 
съхраняван 

- - 

Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото 
в 10 11 11 (стъклени трошки от необработено 
стъкло) 

10 11 12 300 0 

 
- 

 
- 

отпадъкът не се е 
образувал и 
съответно не е 
съхраняван 

- - 

Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото 
в 10 11 11 (стъклени трошки от ламинирано 
стъкло) 

10 11 12 600 0 
 
- 

 
- 

отпадъкът не се е 
образувал и 
съответно не е 
съхраняван 

- - 

* В КР 3-Н2-И0-А1/2015г. няма посочени разходни норми за отпадъците образувани от Инсталацията за производство на ламинирано стъкло изразени като тон/ 
тон продукт (норми за ефективност). 
 

Таблица 4.6 Образуване на отпадъци от Инсталацията за производство на Устойчиво стъкло 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за единица 

продукт* 
Предварително 
съхраняване 41 

Транспортиран е – 
собствен транспорт/ 

външна фирма 
Съответствие Количества 

определени с 
КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото 
в 10 11 11 

10 11 12 15 000 0 - 

 
- 

отпадъкът не се е 
образувал и 

съответно не е 
съхраняван 

- - 

* В КР 3-Н2-И0-А1/2015г. няма посочени разходни норми за отпадъците образувани от Инсталацията за производство на ламинирано стъкло изразени като тон/ 
тон продукт (норми за ефективност). 
 

                                                 
40 В скоби е посочен номерът на площадката за временно съхранение на отпадъци  
41 В скоби е посочен номерът на площадката за временно съхранение на отпадъци  
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Таблица 4.7 Образуване на отпадъци общи за площадката 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за тон 

продукт * 
Предварително 
съхраняване 42 

Транспортиран е – 
собствен транспорт/ 

външна фирма 
Съответствие Количества 

определени с 
КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени с 

КР * 

Реално 
измерено 

Oтпадъци, неупоменати другаде 
(гумени транспортни лентии пневматични 
маркучи) 

07 02 99 - 0 - - 

отпадъка не се е 
образувал и 

съответно не е 
съхраняван 

Външна фирма да 

Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа 

13 01 10 * - 1,277 - - Да (49, 51, 45) Външна фирма да 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за 
зъбни предавки на минерална основа 

13 02 05 * - 0,599 - - Да (49, 51, 45) Външна фирма да 

Синтетични моторни и смазочни масла и 
масла за зъбни предавки 

13 02 06* - 0,618 - - Да (49, 51, 45) Външна фирма да 

Масла от маслено- водни сепаратори 13 05 06 * - 0,100 - - Да (49) Външна фирма да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 - 1662,060 - - Да (49, 45) Външна фирма да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 - 225,24 - - Да (49, 45) Външна фирма да 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 - 573,580 - - Да (49, 51, 45) Външна фирма да 

Опаковки съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества 

15 01 10 * - 78,4 - - Да (18, 51, 45, 46) Външна фирма да 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 (от ръкавни филтри) 

15 02 03 - 0 - - 

отпадъка не се е 
образувал и 

съответно не е 
съхраняван 

Външна фирма да 

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с опасни вещества  

15 02 02* - 219.350 - - Да (18, 51, 45, 46) Външна фирма да 

Излязло от употреба оборудване, различно от 
упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

16 02 14 - 7,947 - - Да (45) Външна фирма да 

Оловни акумолаторни батерии 16 06 01 * - 45,827 - - Да (49, 51) Не еприложимо да 

Ni- Cd батерии 16 06 02 * - 0 - - 

отпадъка не се е 
образувал и 

съответно не е 
съхраняван 

Не еприложимо да 

                                                 
42 В скоби е посочен номерът на площадката за временно съхранение на отпадъци  
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за тон 

продукт * 
Предварително 
съхраняване 42 

Транспортиран е – 
собствен транспорт/ 

външна фирма 
Съответствие Количества 

определени с 
КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени с 

КР * 

Реално 
измерено 

Отработени катализатори, съдържащи опасни 
преходни метали (4) или опасни съединения 
на преходните метали 

16 08 02* - 0 - - 

отпадъка не се е 
образувал и 

съответно не е 
съхраняван 

Външна фирма да 

Облицовъчни и огнеупорни материали от 
неметалоргични процеси, различни от 
упоменатите в 16 11 05 (облицовачни 
материали от пещи) 

16 11 06 - 0 - - не Не еприложимо да 

Облицовъчни и огнеупорни материали от 
неметалоргични процеси, различни от 
упоменатите в 16 11 05 (огнеупорни тухли) 

16 11 06 - 0 - - не Не еприложимо да 

Смеси от метали 17 04 07 - 374,525 - - Да (49, 45) Външна фирма да 

Кабели различни от упоменатите в 17 04 10 17 04 11  2,010 - - Да (66) 
вътрешно ведомствен 

транспорт 
да 

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е 
обект на специални изисквания, с оглед 
предотвратяване на инфекции 

18 01 03 * - 0,141 - - 
да- в „Здравен 

пункт” 
Външна фирма да 

Утайки от пречистване на води от населени 
места 

19 08 05 - 0 - - 

отпадъка не се е 
образувал и 

съответно не е 
съхраняван 

Не еприложимо да 

Наситени или отработени йоннообменни 
смоли 

19 08 06* - 0 - - 

отпадъка не се е 
образувал и 

съответно не е 
съхраняван 

Не еприложимо да 

Наситени или отработени йонообмени смоли 19 09 05 - 0 - - 

отпадъка не се е 
образувал и 

съответно не е 
съхраняван 

Не еприложимо да 

Флурисцентни тръби и други отпадъци 
съдържащи живак 

20 01 21 * - 0,420 - - Да (51,45) Външна фирма да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 - 540,28 - - не Външна фирма не 

* В КР 3-Н2-И0-А1/2015г. няма посочени разходни норми (норми за ефективност) за отпадъците образувани от цялата площадка изразени като тон/ тон продукт и 
тон/ година. 
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Таблици 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
Таблица 5.1 Оползотворяване на отпадъци в инсталацията за производство на плоско 
стъкло 

Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадкат
а 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Прахови частици и прах от инсталация 
за производство на плоско стъкло 

10 11 05 
Да 

(367,821 
тона) 

не - да 

Отпадъчна смес педи термично 
обработване съдържаща опасни 
вещества (прах от ръкавни филтри)- от 
инсталация за производство на плоско 
стъкло 

10 11 09 * 
Да 

(299,887 
тона) 

не - да 

Отпадъчна смес от термично 
обработване различна от упоменатата в 
10 11 09 (прах от ръкавни филтри)- от 
инсталация за производство на плоско 
стъкло 

10 11 10 
Да 

(14712,805 
тона) 

не - да 

Отпадъчно стъкло различно от 
упоменатото в 10 11 11 (стъклени 
торшки)- от инсталация за производство 
на плоско стъкло 

10 11 12 
Да 

(55327,293 
тона) 

не - да 

Отпадъчно стъкло различно от 
упоменатото в 10 11 11 (стъклени 
трошки- безцветни)- от инсталация за 
производство на обработено стъкло 

10 11 12 
Да  

(2925,055 
тона) 

не - да 

Отпадъчно стъкло различно от 
упоменатото в 10 11 11 (стъклени 
трошки- цветни)- от инсталация за 
производство на обработено стъкло 

10 11 12 
Да 

(1954,036 
тона) 

не - да 

Отпадъчно стъкло различно от 
упоменатото в 10 11 11 (стъклени 
трошки)- от инсталация за производство 
на огледала 

10 11 12 
Да 

(382,882 
тона) 

не - да 

 
Таблица 5.2 Оползотворяване на отпадъци в инсталацията за производство на домакинско 
стъкло 

Отпадък Код 
Оползотворя

ване на 
площадката 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната фирма 
извършила операцията 

по оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответств
ие 

Отпадъчна смес педи термично 
обработване съдържаща опасни 
вещества (прах от ръкавни филтри)- от 
инсталация за производство на 
домакинско стъкло 

10 11 09 * 
Да 

14.294 
не - да 

Отпадъчна смес от термично 
обработване различна от упоменатата в 
10 11 09 (прах от ръкавни филтри)- от 
инсталация за производство на 
домакинско стъкло 

10 11 10 
Да 

1429.44 
не - да 

Отпадъчно стъкло различно от 
упоменатото в 10 11 11 (стъклени 
трошки)- от инсталация за производство 
на домакинско стъкло 

10 11 12 
Да 

 46542.967 
не - да 
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Таблици 5.3 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от инсталацията за производство на 
плоско стъкло 

Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадкат
а 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Прахови частици и прах 10 11 05 да не - да 

Отпадъчна смес педи термично 
обработване съдържаща опасни 
вещества (прах от ръкавни филтри) 

10 11 09 * да не - да 

Отпадъчна смес от термично 
обработване различна от упоменатата в 
10 11 09 (прах от ръкавни филтри) 

10 11 10 да не - да 

Отпадъчна смес от термично 
обработване различна от упоменатата в 
10 11 09 (разпилени отпадъци от шихта) 

10 11 10 не не 
Отпадъка не е 
предаван през 

2016г. 
да 

Отпадъчно стъкло различно от 
упоменатото в 10 11 11(стъклени 
трошки) 

10 11 12 да не - да 

Твърди отпадъци от пречистване на 
отпадъчни газове, различни от 
упоменатите в 10 11 15 

10 11 16 не не 
“Глобъл Ресайклинг“ 

ЕООД 
да 

 
Таблици 5.4 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от инсталацията за производство на 
домакинско стъкло 

Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадкат
а 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъчни бои и лакове, съдържащи 
органични разтворители или други 
опасни вещества 

08 01 11* не не Не са предавани да 

Прахови частици и прах 
(суровини за шихта) 

10 11 05 да не - да 

Отпадъчна смес педи термично 
обработване съдържаща опасни 
вещества (прах от ръкавни филтри) 

10 11 09 * да не - да 

Отпадъчна смес преди термично 
обработване различна от упоменатата в 
10 11 09 (прах от ръкавни филтри) 

10 11 10 не не  да 

Отпадъчна смес преди термично 
обработване различна от упоменатата в 
10 11 09 (разпилени отпадъци от шихта) 

10 11 10 не не 
За 2016 този отпадък 

не се е генериране 
от този отпадък 

да 

Отпадъчно стъкло под формата на 
малки частици и стъклен прах, 
съдържащо тежки метали (например от 
катодни електронно лъчеви тръби) 
(стъклени трошки) 

10 11 11 * не не - да 

Отпадъчно стъкло различно от 
упоменатото в 10 11 11(стъклени 
трошки) 

10 11 12 да не 
„Унитрейд 
Еко“ЕООД  

да 

Твърди отпадъци от пречистване на 
отпадъчни газове, различни от 
упоменатите в 10 11 15 

10 11 16 да не 
Глобъл 

РесайклингЕООД 
да 
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Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадкат
а 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Утайки, съдържащи опасни вещества от 
други видове пречистване на 
промишлени отпадъчни води 

19 08 13 * не не Анес-96 ООД да 

 
Таблици 5.5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от инсталацията за производство на 
обработени стъкла 

Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадкат
а 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъчни бои и лакове съдържащи 
органични разтворители или други 
опасни вещества 

08 01 11* Не  Не  Не са предавани Да  

Отпадъчно стъкло различно от 
упоменатото в 10 11 11(безцветно) 

10 11 12 Да  Не  - Да  

Отпадъчно стъкло различно от 
упоменатото в 10 11 11(цветно) 

10 11 12 Да  Не  - Да  

Утайки от полиране и шлифоване на 
стъкло, различни от упоменатите в 10 11 
13 (стъклен прах) 

10 11 14 Не  Не  
„Глобъл Ресайклинг“ 

ЕООД 
Да  

Твърди отпадъци от пречистване на 
отпадъчни води на мястото на 
образуване различни от упоменатите в 
10 11 19  

10 11 20 Не  Не  Не са предавани Да  

 
Таблици 5.6 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от инсталацията за производство на 
огледала 

Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадкат
а 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъчни бои и лакове съдържащи 
органични разтворители или други 
опасни вещества 

08 01 11* не не 
“Уейст Консулт“ 

ЕООД 
да 

Отпадъчно стъкло различно от 
упоменатото в 10 11 11 (стъклени 
трошки) 

10 11 12 да не - да 

Други отпадъци съдържащи опасни 
вещества (сребро на прах) 

11 01 99 не не - да 

Твърди отпадъци от пречистване на 
отпадъчни води на мястото на 
образуване, съдържащи опасни 
вещества 

19 08 13* не не “Анес 96“ ООД да 
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Таблици 5.7 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от инсталацията за производство на 
автомобилни стъкла 

Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадкат
а 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъци, неупоменати другаде 
(изрезки от поливинил бутрал) 

07 02 99 Не  Не  - Да  

Отпадъчни бои и лакове съдържащи 
органични разтворители или други 
опасни вещества 

08 01 11* Не  Не  Не са предавани Да  

Отпадъчно стъкло, различно от 
упоменатото в 10 11 11 (стъклени 
трошки от необработено стъкло) 

10 11 12 Да  Не  
„Екоколекшън“ 

ЕООД 
Да  

Отпадъчно стъкло, различно от 
упоменатото в 10 11 11 (стъклени 
трошки от ламинирано стъкло) 

10 11 12 Не  Не  - Да  

Отпадъчно стъкло, различно от 
упоменатото в 10 11 11 (стъклени 
трошки от щамповано стъкло) 

10 11 12 Не  Не  
„Екоколекшън“ 

ЕООД 
Да  

Утайки от полиране и шлифоване на 
стъкло, различни от упоменатите в 10 11 
13 (стъклен прах) 

10 11 14 Не  Не  
„Глобъл Ресайклинг“ 

ЕООД 
Да  

 
Таблици 5.8 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от инсталацията за производство на 
Ламинирано стъкло 

Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадкат
а 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъци, неупоменати другаде 
(изрезки от поливинил бутрал) 

07 02 99 не не не Да  

Отпадъчно стъкло, различно от 
упоменатото в 10 11 11 (стъклени 
трошки от необработено стъкло) 

10 11 12 не не не Да  

Отпадъчно стъкло, различно от 
упоменатото в 10 11 11 (стъклени 
трошки от ламинирано стъкло) 

10 11 12 не не не Да  

 
Таблици 5.9 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от инсталацията за производство на 
Устойчиво стъкло 

Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадкат
а 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъчно стъкло, различно от 
упоменатото в 10 11 11 

10 11 12 не не не Да  
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Таблици 5.10 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци образувани от цялата площадка 

Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадкат
а 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Oтпадъци, неупоменати другаде 
(гумени транспортни лентии 
пневматични маркучи) 

07 02 99 не не - да 

Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа 

13 01 10 * не не „Омникар БГ“ ЕООД да 

Нехлорирани моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки на минерална 
основа 

13 02 05 * не не „Омникар БГ“ ЕООД да 

Синтетични моторни и смазочни масла и 
масла за зъбни предавки 

13 02 06* не не „Омникар БГ“ ЕООД да 

Масла от маслено- водни сепаратори 13 05 06 * не не не са предавани да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 не не 
„Север Харт Груп“ 

ООД 
„Екокомерс“ ЕООД 

да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 не не 
„Север Харт Груп“ 

ООД 
„Мегапорт“ ЕООД 

да 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 не не 
„Север Харт Груп“ 

ООД 
да 

Опаковки съдържащи остатъци от 
опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества 

15 01 10 * не не 
”Екомакс“ ООД 

„Глобъл Ресайклинг“ 
ООД 

да 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи 
за изтриване и предпазни облекла, 
различни от упоменатите в 15 02 02 (от 
ръкавни филтри) 

15 02 03 не не не са предавани да 

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества (кърпи за 
изтриване замърсени с бои лепила и др.) 

15 02 02* не не 
Екомакс“ ООД 

„Глобъл Ресайклинг“ 
ООД 

да 

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества (отпадъци 
от филтри за натриев сулфат, цинков 
селянит и кобалтов оксид от ръкавни 
филтри) 

15 02 02* не не 
Екомакс“ ООД 

„Глобъл Ресайклинг“ 
ООД 

да 

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества (отпадъци 
от активен въглен към „филтър с 
гранулиран активен въглен”) 

15 02 02* не не 
 Екомакс“ ООД 

„Глобъл Ресайклинг“ 
ООД 

да 

Излязло от употреба оборудване, 
различно от упоменатото в кодове от 16 
02 09 до 16 02 13 

16 02 14 не не „Метарекс“ ООД да 

Оловни акумолаторни батерии 16 06 01 * не не 
„Монбат 

Ресайклинг“ ЕАД 
„Ел Бат“ АД 

да 

Ni- Cd батерии 16 06 02 * не не - да 
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Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадкат
а 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отработени катализатори, съдържащи 
опасни преходни метали (4) или опасни 
съединения на преходните метали 

16 08 02* не не - да 

Облицовъчни и огнеупорни материали 
от неметалоргични процеси, различни от 
упоменатите в 16 11 05 (облицовачни 
материали от пещи) 

16 11 06 не не - да 

Облицовъчни и огнеупорни материали 
от неметалоргични процеси, различни от 
упоменатите в 16 11 05 (огнеупорни 
тухли) 

16 11 06 не не - да 

Смеси от метали 17 04 07 не не 
„Марекс“ ООД 

„Норд Феро 
Индъстри“ ЕООД 

да 

Кабели различни от упоменатите в 17 04 
10 

17 04 11 не не - да 

Отпадъци, чието събиране и 
обезвреждане е обект на специални 
изисквания, с оглед предотвратяване на 
инфекции 

18 01 03 * не не „Био С“ ООД да 

Утайки от пречистване на води от 
населени места 

19 08 05 не не - да 

Наситени или отработени 
йоннообменни смоли 

19 08 06* не не - да 

Наситени или отработени йонообмени 
смоли 

19 09 05 не не - да 

Флурисцентни тръби и други отпадъци 
съдържащи живак 

20 01 21 * не не „Метарекс“ ООД да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 не не Община Търговище  да 
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Таблици 6. Шумови емисии 
 

Място на измерването * 
Ниво на звуково 
налягане в dB(A) 

Измерено през  
деня/ вечерта/ нощта 

Съответствие 

Пункт 1- по границите на площадката  
(контур 1) 

55,7 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

56,4 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

55,6 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 2- по границите на площадката  
(контур 1) 

50,4 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

51,4 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

51,2 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 3- по границите на площадката  
(контур 1) 

48,0 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

48,2 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

47,0 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 4- по границите на площадката  
(контур 1) 

46,2 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

44,60,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

44,30,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 5- по границите на площадката  
(контур 1) 

43,7 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

46,9 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

42,4 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 6- по границите на площадката  
(контур 1) 

49,2 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

49,2 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

46,7 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 7- по границите на площадката  
(контур 1) 

51,4 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

53,3 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

51,8 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 8- по границите на площадката  
(контур 1) 

49,3 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

50,3 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

48,1 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 9- по границите на площадката  
(контур 1) 

51,4 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

52,4 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

45,4 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 10- по границите на площадката  
(контур 1) 

50,2 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

48,2 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

41,3 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 11- по границите на площадката  
(контур 1) 

45,3 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

45,2 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

39,1 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 12- по границите на площадката  
(контур 1) 

46,4 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

43,2 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

42,1 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 13- по границите на площадката  
(контур 2) 

59,2 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

59,5 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

49,9 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 14- по границите на площадката  
(контур 2) 

56,50,3 Деня- 70 dB (A) Да 

58,2 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

53,8 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 15- по границите на площадката  
(контур 2) 

52,4 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

53,7 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

50,6 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 16- по границите на площадката  
(контур 2) 

47,3 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

49,7 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

47,2 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 
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Място на измерването * 
Ниво на звуково 
налягане в dB(A) 

Измерено през  
деня/ вечерта/ нощта 

Съответствие 

Пункт 17- по границите на площадката  
(контур 2) 

42.4 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

45,5 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

42,4 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 18- по границите на площадката  
(контур 2) 

39,5 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

40,8 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

37,9 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 19- по границите на площадката  
(контур 2) 

35,7 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

38,2 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

40,6 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 20- по границите на площадката  
(контур 2) 

42,0 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

42.40,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

44,9 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 21- по границите на площадката  
(контур 2) 

40,4 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

40,8 0,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

41,9 0,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 22- по границите на площадката  
(контур 2) 

45,7 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

44,70,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

46,60,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 23- по границите на площадката  
(контур 2) 

49,7 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

48,60,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

50,60,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 24- по границите на площадката  
(контур 2) 

55,8 0,3 Деня- 70 dB (A) Да 

53,10,3 Вечерта- 70 dB (A) Да 

55,20,3 Нощта-  70 dB (A) Да 

Пункт 25- в точката на въздействие (кв. „Въбел”; ул. 
„Хан Тервел” № 7) 

34,8 0,3 Деня- 55 dB (A) Да 

35,2 0,3 Вечерта- 50 dB (A) Да 

30,5 0,3 Нощта-  45 dB (A) Да 

Пункт 26- в точката на въздействие (кв. „Въбел”; ул. 
„Герен” № 27) 

35,6 0,3 Деня- 55 dB (A) Да 

36,0 0,3 Вечерта- 50 dB (A) Да 

33,3 0,3 Нощта-  45 dB (A) Да 

Пункт 27- в точката на въздействие (кв. „Въбел”; ул. 
„Добри Войников” № 20) 

36,5 0,3 Деня- 55 dB (A) Да 

36,9 0,3 Вечерта- 50 dB (A) Да 

34,2 0,3 Нощта-  45 dB (A) Да 

Ниво на обща звукова мощност (контур 1)- ден 106,3 6,4 ─ ─ 

Ниво на обща звукова мощност (контур 1)- вечер 106.9 6,4 ─ ─ 

Ниво на обща звукова мощност (контур 1)- нощ 105,0 6,3 ─ ─ 

Ниво на обща звукова мощност (контур 2)- ден 108,5 6,5 ─ ─ 

Ниво на обща звукова мощност (контур 2)- вечер  108,9 6,6 ─ ─ 

Ниво на обща звукова мощност (контур 2)- нощ 105.7 6,4 ─ ─ 
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Таблици 7. Опазване на подземните води 
 
Таблица 7.1 Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 

пробовземан
е 

Единица 

Концентрация в 
подземните води 

съгластно Доклад за 
базово състояние 

Резултати от 
мониторинг- 
първи анализ 

Резултати от 
мониторинг- 
втори анализ Ч

ес
то

т

а 
н

а 

м
о

н
и

т

о
р

и
н

г 

Съответствие 
брой/% 

Водно ниво 

МП 1 

m - 4,20 м 4.87 м 

Д
ва

 п
ъ

ти
 г

о
д

и
ш

н
о

 

- 

рН 
рН 

единици 
- 

7,05 7.21 
- 

Електропроводимост µS cm-1 9840 760 µS/cm 680 µS/cm - 

Обща твърдост mg-еqv/l 73.33 3,9 mgeqv/ l 6.04 mg-eqv/ l  

Перманганатна 
окисляемост 

mg О2/l 15.23 1,6 mg/l 0.75 mg/l 
 

Амониев йон mg/l 7.99 0,28 mg/l 0.36 mg/l - 

Натрий mg/l 1800 65,5 mg/l 57.3 mg/l - 

Желязо mg/l 0.73 < 5 μg /l < 5 μg/l - 

Сулфати mg/l 4785 78 mg/ l 69 mg/ l - 

Цинк mg/l 0.67 < 0,010 mg/ l < 0,01 mg/ l - 

Олово mg/l 0.036 < 5 μg /l < 5 μg /l - 

Нефтопродукти mg/l 40.9 < 20 μg/ l < 0.02 μg/ l - 

Селен mg/l 0.027 < 10 μg/ l < 10 μg/ l - 

Хром mg/l 0.65 < 5 μg/ l < 5 μg/ l - 

Водно ниво 

МП 2 

m - 3,00 м 4.87 м 

Д
ва

 п
ъ

ти
 г

о
д

и
ш

н
о

 

- 

рН 
pH 

единици 
- 

6,87 7.08 - 

Електропроводимост µS cm-1 9840 900 µS/cm 1030 µS/cm - 

Обща твърдост mg-еqv/l 73.33 9,6 mg-eqv/ l 10.7 mg-eqv/ l - 

Перманганатна 
окисляемост 

mg О2/l 15.23 1,05 mg/l 1,20 mg/l 
- 

Амониев йон mg/l 7.99 0,27 mg/ l 0.38 mg/ l - 

Натрий mg/l 1800 60,3 mg/l 65.7 mg/l - 

Желязо mg/l 0.73 < 5 μg /l < 5 μg/l - 

Сулфати mg/l 4785 150 mg/l 275 mg/l - 

Цинк mg/l 0.67 0.046 mg/l 0.071 mg/l - 

Олово mg/l 0.036 < 5 μg /l < 5 μg /l - 

Нефтопродукти mg/l 40.9 32.3 μg/ l 39 μg/ l  

Селен mg/l 0.027 < 10 μg/ l < 10 μg/ l  

Хром mg/l 0.65 < 5 μg/ l < 5 μg/ l  

Водно ниво 

МП 3 

m - 1,5 м 2.22 м 

Д
ва

 п
ъ

ти
 г

о
д

и
ш

н
о

 

- 

рН 
pH 

единици 
- 

6,75 7.09 - 

Електропроводимост µS cm-1 9840 3700 µS/cm 4079 µS/cm - 

Обща твърдост mg-еqv/l 73.33 45 mg-eqv/ l 56.1 mg-eqv/ l - 

Перманганатна 
окисляемост 

mg О2/l 15.23 2,2 mg/l 2,63 mg/l 
- 

Амониев йон mg/l 7.99 0,44 mg/ l 0.03 mg/ l - 

Натрий mg/l 1800 409 mg/l 652 mg/l - 

Желязо mg/l 0.73 28.2 μg /l 163 μg/l - 

Сулфати mg/l 4785 431 mg/l 2250 mg/l - 

Цинк mg/l 0.67 < 0,010 mg/ l 0.021 mg/l - 

Олово mg/l 0.036 < 5 μg /l < 5 μg /l - 

Нефтопродукти mg/l 40.9 32.2 μg/ l 41 μg/ l  

Селен mg/l 0.027 < 10 μg/ l < 10 μg/ l  

Хром mg/l 0.65 < 5 μg/ l < 5 μg/ l  

Водно ниво 
МП 4 

m - 2,90 м 3.57 м 

Д
ва

 

п
ъ

ти
 

го
д

и
ш

н
о

 

 

- 

рН 
pH 

единици 
- 

7,03 7.34 - 
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Показател 
Точка на 

пробовземан
е 

Единица 

Концентрация в 
подземните води 

съгластно Доклад за 
базово състояние 

Резултати от 
мониторинг- 
първи анализ 

Резултати от 
мониторинг- 
втори анализ Ч

ес
то

т

а 
н

а 

м
о

н
и

т

о
р

и
н

г 

Съответствие 
брой/% 

Електропроводимост µS cm-1 9840 3580 µS/cm 5020 µS/cm - 

Обща твърдост mg-еqv/l 73.33 28 mg-eqv/ l 43.7 mg-eqv/ l - 

Перманганатна 
окисляемост 

mg О2/l 15.23 1,7 mg/l 5.87 mg/l 
- 

Амониев йон mg/l 7.99 0,35 mg/ l 5.87 mg/ l - 

Натрий mg/l 1800 568 mg/l 0.15 mg/l - 

Желязо mg/l 0.73 325 μg /l 89 μg/l - 

Сулфати mg/l 4785 430 mg/l 3375 mg/l - 

Цинк mg/l 0.67 < 0,010 mg/ l < 0,01 mg/ l - 

Олово mg/l 0.036 < 5 μg /l < 5 μg /l - 

Нефтопродукти mg/l 40.9 < 20 μg/ l 35 μg/ l  

Селен mg/l 0.027 < 10 μg/ l < 10 μg/ l  

Хром mg/l 0.65 < 5 μg/ l < 5 μg/ l  

Водно ниво 

МП 5 

m - 2,95 м 3.04 м 

Д
ва

 п
ъ

ти
 г

о
д

и
ш

н
о

 

- 

рН 
pH 

единици 
- 

7,06 7.30 - 

Електропроводимост µS cm-1 9840 4080 µS/cm 4360 µS/cm - 

Обща твърдост mg-еqv/l 73.33 35 mg-eqv/ l 31.2 mg-eqv/ l - 

Перманганатна 
окисляемост 

mg О2/l 15.23 6,8 mg/l 5.41 mg/l 
- 

Амониев йон mg/l 7.99 0,44 mg/ l 0,26 mg/ l - 

Натрий mg/l 1800 608 mg/l 646 mg/l - 

Желязо mg/l 0.73 202 μg /l 299 μg/l - 

Сулфати mg/l 4785 421 mg/l 2625 mg/l - 

Цинк mg/l 0.67 < 0,010 mg/ l < 0,01 mg/ l - 

Олово mg/l 0.036 < 5 μg /l 20 μg /l - 

Нефтопродукти mg/l 40.9 < 20 μg/ l 32 μg/ l  

Селен mg/l 0.027 < 10 μg/ l < 10 μg/ l  

Хром mg/l 0.65 < 5 μg/ l < 5 μg/ l  

Водно ниво 

МП 6 

m - 1,60 м 2.05 м 

Д
ва

 п
ъ

ти
 г

о
д

и
ш

н
о

 

- 

рН 
pH 

единици 
- 

7,10 7.55 - 

Електропроводимост µS cm-1 9840 2090 µS/cm 2090 µS/cm - 

Обща твърдост mg-еqv/l 73.33 20 mg-eqv/ l 21.2 mg-eqv/ l - 

Перманганатна 
окисляемост 

mg О2/l 15.23 7,1 mg/l 8.2 mg/l 
- 

Амониев йон mg/l 7.99 0,23 mg/ l 0.05 mg/ l - 

Натрий mg/l 1800 274 mg/l 277 mg/l - 

Желязо mg/l 0.73 37.7 μg /l 89 μg/l - 

Сулфати mg/l 4785 690 mg/l 2000 mg/l - 

Цинк mg/l 0.67 < 0,010 mg/ l < 0,01 mg/ l - 

Олово mg/l 0.036 < 5 μg /l < 5 μg /l - 

Нефтопродукти mg/l 40.9 35.7 μg/ l 41 μg/ l  

Селен mg/l 0.027 < 10 μg/ l < 10 μg/ l  

Хром mg/l 0.65 < 5 μg/ l < 5 μg/ l  

Водно ниво 

МП 7 

m - 3,80 м 4.11 м 

Д
ва

 п
ъ

ти
 г

о
д

и
ш

н
о

 

- 

рН 
pH 

единици 
- 

6,82 6.91 
- 

Електропроводимост µS cm-1 9840 1290 µS/cm 1310 µS/cm - 

Обща твърдост mg-еqv/l 73.33 16 mg-eqv/ l 18.7 mg-eqv/ l - 

Перманганатна 
окисляемост 

mg О2/l 15.23 0,75 mg/l 1.36 mg/l 
- 

Амониев йон mg/l 7.99 0,31 mg/ l 0,36 mg/ l - 

Натрий mg/l 1800 81mg/l 54.8 mg/l - 

Желязо mg/l 0.73 12.4 μg /l < 5 μg/l - 
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Показател 
Точка на 

пробовземан
е 

Единица 

Концентрация в 
подземните води 

съгластно Доклад за 
базово състояние 

Резултати от 
мониторинг- 
първи анализ 

Резултати от 
мониторинг- 
втори анализ Ч

ес
то

т

а 
н

а 

м
о

н
и

т

о
р

и
н

г 

Съответствие 
брой/% 

Сулфати mg/l 4785 202 mg/l 235 mg/l - 

Цинк mg/l 0.67 < 0,010 mg/ l < 0,010 mg/ l - 

Олово mg/l 0.036 < 5 μg /l < 5 μg /l - 

Нефтопродукти mg/l 40.9 25.1 μg/ l 27 μg/ l - 

Селен mg/l 0.027 < 10 μg/ l < 10 μg/ l - 

Хром mg/l 0.65 < 5 μg/ l < 5 μg/ l  

Водно ниво 

МП 8 

m - 3,40 м 4.20 м 

Д
ва

 п
ъ

ти
 г

о
д

и
ш

н
о

 

- 

рН 
pH 

единици 
- 

6,92 7.03 
- 

Електропроводимост µS cm-1 9840 916 µS/cm 978 µS/cm - 

Обща твърдост mg-еqv/l 73.33 
11,4 mg-eqv/ 

l 
10.7 mg-eqv/ l 

- 

Перманганатна 
окисляемост 

mg О2/l 15.23 < 0,5 mg/l 2.70 mg/l 
- 

Амониев йон mg/l 7.99 0,37 mg/ l 0.42 mg/ l - 

Натрий mg/l 1800 29,5mg/l 58.6 mg/l - 

Желязо mg/l 0.73 < 5 μg /l < 5 μg /l - 

Сулфати mg/l 4785 79 mg/l 96 mg/l - 

Цинк mg/l 0.67 < 0,010 mg/ l < 0,010 mg/ l - 

Олово mg/l 0.036 < 5 μg /l < 5 μg /l - 

Нефтопродукти mg/l 40.9 42.7 μg/ l 47 μg/ l - 

Селен mg/l 0.027 < 10 μg/ l < 10 μg/ l - 

Хром mg/l 0.65 < 5 μg/ l < 5 μg/ l  

Водно ниво 

МП 9 

m - 2,80 м 3.30 м 

Д
ва

 п
ъ

ти
 г

о
д

и
ш

н
о

 

- 

рН 
pH 

единици 
- 

6,78 6.92 
- 

Електропроводимост µS cm-1 9840 770 µS/cm 770 µS/cm - 

Обща твърдост mg-еqv/l 73.33 9,2 mg-eqv/ l 9.6 mg-eqv/ l - 

Перманганатна 
окисляемост 

mg О2/l 15.23 < 0,5 mg/l 1.80 mg/l 
- 

Амониев йон mg/l 7.99 0,25 mg/ l 0,32 mg/ l - 

Натрий mg/l 1800 17,6 mg/l 17.6 mg/l - 

Желязо mg/l 0.73 < 5 μg /l < 5 μg/l - 

Сулфати mg/l 4785 56 mg/l 54 mg/l - 

Цинк mg/l 0.67 < 0,010 mg/ l < 0,010 mg/ l - 

Олово mg/l 0.036 < 5 μg /l < 5 μg /l - 

Нефтопродукти mg/l 40.9 33.7 μg/ l 37 μg/ l - 

Селен mg/l 0.027 < 10 μg/ l < 10 μg/ l - 

Хром mg/l 0.65 < 5 μg/ l < 5 μg/ l  
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Таблица 8. Опазване на почви 

Показател Единица 

Концентраци
я в почвите 

(базово 
състояние) 

Пробовземна 
точка 

Резултат
и от 

монитор
инг 

Честота на 
мониторин

г 

Съответстви
е 

рН  -  6.48 

Пункт № 7 
СШ43˚16’09,036’ 
ИД26˚31’23,617’’ 

8.01-7.99 

Веднъж на 3 
години 

Да 

Олово mg/ kg 24.1 9.23-7.74 Да 

Кобалт mg/ kg 20.3 8.83-9.35 Да 

Хром mg/ kg 29.6 24.3-20.4 Да 

Цинк mg/ kg 71.4 54.9-59.3 Да 

Сулфат mg/ kg 93.0 93.5-91.2 Да 

Натрий mg/ kg 96.8 27-19 Да 

Нефтопродукти mg/ kg < 100 7.93-6.08 Да 

рН - 6.69 

Пункт № 8 
СШ43˚16’03,682’’ 
ИД26˚31’22,658’’ 

7.74-7.36 

Веднъж на 3 
години 

Да 

Олово mg/ kg 11.9 7.74-9.04 Да 

Кобалт mg/ kg 10.3 8.06-9.07 Да 

Хром mg/ kg 23.1 23.8-29.2 Да 

Цинк mg/ kg 54.6 54.3-45.0 Да 

Сулфат mg/ kg 94.2 93.4-92.1 Да 

Натрий mg/ kg 170 113-106 Да 

Нефтопродукти mg/ kg < 100 15.23-12.71 Да 

рН - 6.88 

Пункт № 9 
СШ43˚16’15,668’’ 
ИД26˚31’08,714’’ 

8.05-7.71 

Веднъж на 3 
години 

Да 

Олово mg/ kg 18.8 7.91-10.09 Да 

Кобалт mg/ kg 10.2 8.07-9.51 Да 

Хром mg/ kg 22.1 22.6-25.5 Да 

Цинк mg/ kg 50.3 49.7-43.1 Да 

Сулфат mg/ dm3 463 461-458 Да 

Натрий mg/ kg 88.3 87-83 Да 

Нефтопродукти mg/ kg < 100 4.05-3.47 Да 

рН - 6.95 

Пункт № 10 
СШ43˚16’15,076’’ 
ИД26˚31’24,375’’ 

8.01-7.32 

Веднъж на 3 
години 

Да 

Олово mg/ kg 25.7 16.52-12.71 Да 

Кобалт mg/ kg 12.2 11.0-11.09 Да 

Хром mg/ kg 27.0 28.0-25.9 Да 

Цинк mg/ kg 62.2 62.1-60.8 Да 

Сулфат mg/ dm3 201 200-197 Да 

Натрий mg/ kg 60.4 60-56 Да 

Нефтопродукти mg/ kg < 100 12.42-3.31 Да 

рН - 7.25 

Пункт № 11 
СШ43˚16’06,845’’ 
ИД26˚31’32,814’’ 

8.02-7.82 

Веднъж на 3 
години 

Да 

Олово mg/ kg 15.3 7.86-8.31 Да 

Кобалт mg/ kg 9.1 8.12-8.01 Да 

Хром mg/ kg 15.8 15.2-12.4 Да 

Цинк mg/ kg 56.6 56.2-50.9 Да 

Сулфат mg/ dm3 59.2 59.2-58.4 Да 

Натрий mg/ kg 219 218-199 Да 

Нефтопродукти mg/ kg < 100 7.10-13.3 Да 

 
 
 
 
 
 


