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І. УВОД 

 

Наименование на инсталацията: 

Инсталация за изгаряне на опасни и неопасни отпадъци и 

получаване на топлинна енергия 

 

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

 

Регистрационен номер на разрешителното: № 532-Н0/ 2016 

година. 

 

Дата на подписване на разрешителното: 09.06.2016 година 

 

Дата на влизане в сила: 01.06.2017 година 

 

Оператор на инсталациите и притежател на разрешителното: 

 

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

“Априлско въстание” № 68 Г; 088/5299123; 084 / 66 15 15; office@greenburn.bg 

 

Лице за контакт: инж. Николета Топалова 

 

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

7200, бул. “Априлско въстание” № 68г; 0885299124; 084/66 15 15 ; office@ 

grennburn.bg 

 

Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталациите: 

Изгаряне на опасни и не опасни отпадъци и получаване на топлинна 

енергия 

 

 

 

 

mailto:office@biovet.com
mailto:office@biovet.com
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Производствен капацитет на инсталациите за 2018 год.: 

 

Инсталация  Капацитет 2018 Макс. капацитет по КР, 

1 Инсталация за изгаряне на опасни и 

неопасни отпадъци и получаване на топлинна 

енергия 

1,399 т/час 6 т/ч неопасни отпадъци 

25,704 т/ден 72 т/ден опасни отпадъци 

 

Организационна структура: 

 

 

 

 

 

РИОСВ, отговаряща за разрешителното: Регионална инспекция 

по опазване на околната среда – Русе 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията  

Басейнова дирекция – Дунавски район с център гр. Плевен. 

 

2.  УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

За инструментариум за практическото прилагане на политиката по околната 

среда, съобразен с изискванията на приложимите заключения за НДНТ са:  

 изготвените инструкции за експлоатация и поддръжка на 

инсталацията, изисквани с комплексно разрешително № 532-Н0/2016; 

 прилагането на писмени инструкции за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексно разрешително 

№ 532-Н0/2016; 

 писмените инструкции за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на 

разрешителното; 

Управител  
ГИ- 

площадка 

Разград 

ГИ- 

площадка 

Пещера 
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 писмените инструкции за установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия; 

 писмената инструкция за периодична оценка на наличие на нови 

нормативни разпоредби към работата на инсталацията и предприемането на 

необходимите организационни/технически действия за постигане на съответствие с 

новите разпоредби; 

Определен е обхвата и персонално отговорностите по управление 

дейностите по Околната среда в Горивната инсталация, както следва: 

 Отговорникът по управление на околната среда да отговаря за: 

- предварителното съхранение на опасни отпадъци, генерирани от 

дейността на инсталацията в обособената за целта сграда /склад;  

- предаването на опасните отпадъци, генерирани от дейността на 

инсталацията за последващо обезвреждане на лицензирана фирма, притежаваща 

разрешителен документ за съответните дейности по транспортиране и обезвреждане;  

- лабораторния мониторинг на: 

А) отпадъчни дъждовни и условно чисти води (зауствани в дерето), като 

следи за съответствието на измерените стойности на концентрацията на вредни 

вещества с определените в Комплексното разрешително. 

Б) шума по контурите на инсталацията 

В) почвите; 

Г) отпадъците, които се приемат за горене; 

Д) опасните отпадъци, генерирани от дейността на инсталацията; 

Е) на СПИ на емисиите на вредни вещества от ИУ, съгласно одобрения  

план за мониторинг от РИОСВ – Русе; 

- своевременната информация до Регионалната инспекция по опазване на 

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

работеща инсталация; инциденти причинили замърсяване на компонентите на околната 

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

- изготвянето и своевременното представяне пред контролните органи 

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

изисквания, издадени от Министерството на околната среда и водите; 

 Операторът на смяна да отговаря: 

- за проверката на съпровождащите документи на отпадъците, 

постъпващи в инсталацията за изгаряне; 
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- за акуратното попълване на технологичните дневници , отнасящи се за 

оптималната работа на инсталацията и при всяко отклонение от нормалните 

технологични параметри да уведомява Началник инсталацията; 

- за регистрирането и докладването на всяко отклонение в работата на 

пречиствателното оборудване; 

- за ефективното използване на суровини и ежемесечно да отчита  

количествата им вложени в Горивната инсталация при изгарянето на отпадъците и 

получаването на топлинна енергия. 

- за правилното съхранение на суровините и спомагателните материали, 

съгласно информационните им листи за безопасност. 

- за попълване на съпровождащите документи на отпадъците, които се 

генерират при работа на инсталацията до склада за временно съхранение и/или 

предаването им на лицензирана фирма за обезвреждане. 

 Началникът на Горивната инсталация да отговаря за: 

- контрола по спазване на процедурите по приемане и предаване на 

отпадъци в инсталацията и/или от нея 

- контролира ефективното използване на всички суровини и енергии 

при работа на инсталацията; минимизиране на генериране на отпадъци, техния отчет и 

обезпечаване на безаварийното им извеждане от работната площадка . 

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

оперативната работа; управлението, контрола и поддръжката на технологията в 

инсталацията, гарантиращи нормите на замърсяване в емисиите на води, въздух, почви 

и шум. 

- изготвянето на Стандартно оперативни процедури за работа и 

поддръжка на Пречиствателните съоръжения за води и въздух в инсталацията, както и 

за разясняване на причините, когато се появи отклонение от нормалната им дейност. 

Той трябва незабавно да пристъпи към разпореждане и прилагане на коригиращи мерки 

и превантивни дейности, които биха допринесли за елиминиране на повторната поява 

на отклонението; 

- контрола върху поддържането на оптимални стойности на 

технологичните параметри на съоръженията, както и за своевременния планов преглед 

и необходимите ремонтни дейности на технологичното оборудване. 
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Обучение 

В Дружеството, съгласно изискванията на добрата производствена 

практика, менижърския състав и средния ръководен персонал ежегодно преминава 

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

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

Добрата производствена практика се осъществява и контролира от Управителя на 

фирмата и отговорника по околната среда 

 

Обмен на информация 

Създадена е и се поддържа актуална информация в Горивната 

инсталация относно отговорните лица за изпълнение на условията по разрешителното, 

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

за контакт. 

 

Документиране и управление на документите 

В Дружеството, съгласно изискванията на добрата производствена 

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

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

всички необходими инструкции, изисквани от настоящето разрешително на хартиен 

носител и в електронната административна поща на Дружеството. 

 

Оперативно управление 

Създадени са инструкции за експлоатация и поддръжка на 

инсталацията, изискани в разрешителното. 

 

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия. 

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг; периодична оценка на 

съответствието и установяване на причините за допуснати несъответствия и 

коригиращи действия на технически и емисионни показатели, съгласно условията в 

комплексното разрешително. 
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Предотвратяване и контрол при аварийни ситуации 

Всички под условия в условие 14 на Комплексно разрешително № 532-

Н0/2016 са налице в изготвените Планове за аварийни ситуации и действие при аварии 

на Дружеството и отделните инсталации. 

 

Записи и докладване 

Данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на 

съответствията с изискванията на условията на комплексното разрешително се 

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

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

по условията в Комплексно разрешително №  532-Н0/2016 

 

Актуализация на СУОС 

При актуализацията на Комплексното разрешително на „Грийнбърн“ 

ЕООД - площадка Разград, ще бъде и актуализирана и системата за управление на 

околната среда, съгласно политиката по околната среда и новата инвестиционна 

програма на фирмата. 

 

Политика по околната среда: 

„Грийнбърн“ ЕООД ще работи по изпълнение изискванията на 

Деректива 61/96 на ЕС в България за оперативно и оптимално управление на 

дейностите по Опазване на околната среда, като извършва конкретни дейности с цел 

опазване на компонентите на околната среда: въздух; атмосфера; води; почва; 

ландашфтът; природните обекти; минералното разнообразие; биологичното 

разнообразие и неговите елементи.  
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на енергоресурси: вода, електроенергия и 

топлоенергия 

Таблица 3.1. 

Инсталация за 

изгаряне на 

опасни и неопасни 

отпадъци и 

получаване на 

топлинна енергия 

Използвано 

годишно 

количество вода, 

м3 

Използвано 

годишно 

количество вода 

за ед. продукт, 

м3/т 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

вода за ед. 

продукт, м3/т 

съответствие 

10411 3,731 5,485 да 

Използвано 

годишно 

електроенергия, 

MWh 

Използвано 

годишно 

количество 

електроенергия за 

ед. продукт, 

MWh/t 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия за 

ед. продукт, 

MWh/t 

 

338,235 0,12 0,13 да 

 

Прилагат се писмени инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на 

„Котел за съвместно изгаряне на отпадъци и производство на пара“, който е основен 

консуматор на вода за производствени нужди /включително охлаждане/ за 

инсталацията; 

 измерване и документиране на изразходваната вода за 

производствени нужди /включително охлаждане/. Оценка на съответствието, 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

 извършване на проверки на техническото състояние на 

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

дневник , заедно с предприетите коригиращи действия. 

За календарната 2018 година са направени четири планови проверки 

на водопроводната мрежа и не са констатирани аварии. -протоколи 

Прилагат се писмени инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на всмукателен вентилатор, който е 

основен консуматор на електроенергия; 

 измерване и документиране на изразходваната електроенергия за 

производствени нужди. Оценка на съответствието, установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 
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3.2. Използавне на суровини, спомагателни материали и горива 

Таблица 3.2.1 

Наименование 

на инсталацията 

и процеса 

Суровини, спомагателни 

материали, т/год 

Годишно 

количество 

за ед. 

продукт, т/т  

Годишна 

норма за 

ефективност, 

т/т за ед. 

продукт 

Съответствие 

Инсталация за 

изгаряне на 

опасни и 

неопасни 

отпадъци и 

получаване на 

топлинна 

енергия 

Урея /Карбамид/ 8,225 
0,0029 0,003 

да 

Сорбакал/вар 11,904 
0,004 0,012 

 

Таблица 3.2.2 

Наименование на 

инсталацията и 

процеса 
Вид гориво 

Количество 

газ, Nm3/год 

Количество 

продукт, 

т/год 

Количество 

газ на тон 

продукт,  

Nm3/т 

Годишна 

норма за 

ефективнос

т по КР 

съответс

твие 

Инсталация за 

изгаряне на 

опасни и 

неопасни 

отпадъци и 

получаване на 

топлинна енергия 

Природен газ 47 689 2 833,72 17,09 19 да 

 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 

продукти 

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече 

категории на опасност, съгласно Регламент /ЕО/ № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с 

последващи изменения и поправки са снабдени с информационни листи за безопасност, 

отговарящи на изискванията на Приложение II към Регламент /ЕО/ № 1907/2006,  

изменен с последващи изменения и поправки. 
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Резервоари за съхранение на опасни химични вещества: 

 

Наименование 
Проектен 

капацитет, м3 
Съхранявано ОХВ Тип, размер, материал 

резервоар  15 40% р-р на урея Вертикален, полиетилен 100. 

резервоар 60 Смес от хидратна вар и активен въглев Вертикален, неръжд. ст. 

 

 

Бункер за съхранение на суровина: 

 

Наименование 
Проектен 

капацитет, м3 
Съхранявано ОХВ Тип, размер, материал 

бункер 480 
Дървесен чипс и други неопасни и опасни 

отпадъци, разрешени в КР № 532-Н0/2016 
хоризонтален, стоманобетон 
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През 2018 година са извършени две проверки за установяване на течове от 

резервоари и тръбопроводи. Не са констатирани течове.  

 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни 

вещества (ЕРЕВВ) и РRTR 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

 

   Емисионни прагове /колона 1/   

№ CAS номер Замърсител 
във 

въздух(кол

она 1a) 

във води 

(колона 1b) 
в почва 

(колона 1c) 

във води 

(колона 

1b) в почва 

(колона 1c) 

Праг за 

пренос на 

замърсит ели 

извън площ 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

(колона 3)  

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън 

площ.(колон

а 2) Праг за 

производств

о, обработка 

или 

употреба 

(колона 3)  

   кг/год кг/год кг/год кг/год кг/год 

1# 74-82-8 Метан /СН4/ 100 000 - - - * 

2# 630-08-0 Въглероден 
оксид /СО/ 

500 000 
“-” 
/128,389/ 

- - - * 

3# 1234-38-9 Въглероден 

диоксид /СО2/ 
100 милиона - - - * 

4#  

Хидро-флуоро- 
въглероди 

(HFCs)  
100 - - - * 

5# 10024-97-2 Диазотен оксид 
(N2O)  

10 000 - - - * 

6# 7664-41-7 Амоняк (NН3)  
10 000 
“-” 
/18,3/ 

- - - 10 000 

7#  
ЛОС без метан 
(NMVOC)  

100 000 - - - * 

8#  
Азотни оксиди 
(NOx/NO2)  

100 000 
“-” 
/2 764,661 

- - - * 

9#  
Перфлуоровъгле

роди (PFCs)  
100 - - - * 

10# 2551-62-4 
Серен 

хексафлуорид 
(SF6)  

50 - - - * 

11#  
Серни оксиди 
(SOx/SO2)  

150 000 
“-” 
/329,484/ 

- - - * 

12#  Общ азот - 50 000 50 000 10 000 10 000 

13#  Общ фосфор - 5 000 5 000 10 000 10 000 

14  
Хидрохлорофлуо

ро-въглероди 
1 - - 100 10 000 
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(HCFCs)  

15  

Хидрофлуоро-

въглероди 
(CFCs)  

1 - - 100 10 000 

16  
Халогенирани 
въглеводороди 1 - - 100 10 000 

17# 7440-38-2 
Арсен и 
съединенията му 
(като As)  

20 
“-” 
/под 0,132/ 

5 
“-” 
/под 0,6х10¯6 ,/ 

5 50 50 

18# 7440-43-9 
Кадмий и 
съединенията му 
(като Сd)  

10 
“-” 
/под 0,132/ 

5 
“-” 
/под 

0,028х10¯3/ 

5 5 5 

19# 7440-47-3 
Хром и 

съединенията му 

(като Cr)  

100 
“-” 
/под 0,132/ 

50 
“-” 
/под 

0,006х10¯3/ 

50 200 10 000 

20# 7440-50-8 
Мед и 
съединенията му 

(като Cu )  

100 
“-” 
/ 0,168/ 

50 50 500 10 000 

21# 7439-97-6 
Живак и 

съединенията му 

(като Hg )  

10 
“-” 
/0,107 

1 
“-” 
/под 0,06х10¯6/ 

1 5 5 

22# 7440-02-0 
Никел и 

съединенията 

му(като Ni )    

50 
“-” 
/под 0,132/ 

20 20 500 10 000 

23# 7439-92-1 
Олово и 

съединенията му 
(като Pb)  

200 
“-” 
/4,182/ 

20 20 50 50 

24# 7440-66-6 
Цинк и 

съединенията му 
(като Zn )  

200 100 100 1 000 10 000 

25 15972-60-8 Алахлор - 1 1 5 10 000 

26 309-00-2 Алдрин 1 1 1 1 1 

27 1912-24-9 Атразин - 1 1 5 10 000 

28 57-74-9 Chlordane 1 1 1 1 1 

29 143-50-0 Chlordecone 1 1 1 1 1 

30 470-90-6 Chlorfenvinphos - 1 1 5 10 000 

31 85535-84-8 
Хлороалкани, 

C10-C13  - 1 1 10 10 000 

32 2921-88-2 Chlorpyrifos - 1 1 5 10 000 

33 50-29-3 DDT 1 1 1 1 1 

34# 106-06-2 
1,2-дихлоретан 
(EDC)  1 000 10 10 100 10 000 

35# 75-09-2 Дихлорметан 
(DCM) 1 000 10 10 100 10 000 

36 60-57-1 Dieldrin 1 1 1 1 1 

37 330-54-1 Diuron - 1 1 5 10 000 

38 115-29-7 Ендосулфан - 1 1 5 10 000 

39 72-20-8 Ендрин 1 1 1 1 1 

40#  
Халогенирани 
орган. съедин. 

(катоAOX)  
- 1 000 1 000 1 000 10 000 

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1 1 1 

42# 118-74-1 Хексахлорбензол 
(HCB)  

10 1 1 1 5 

43# 87-68-3 
Хексахлорбутад

иен 
(HCBD)  

- 1 1 5 10 000 



“ГРИЙНБЪРН” ЕООД 

13 

44 608-73-1 

1,2,3,4,5,6- 
хексахлорц 
иклохексан 
(HCH)  

10 1 1 1 10 

45 58-89-9 Lindane 1 1 1 1 1 

46 2385-85-5 Mirex 1 1 1 1 1 

47#  

PCDD +PCDF 

(диоксинии 
фурани) 

(катоTeq) 

0,001 
“-” 
/под  

0,019.10¯6/ 

0,001 0,001 0,001 0,001 

48 608-93-5 Пентахлорбензол 1 1 1 5 50 

49# 87-86-5 Пентахлорбензол 

(PCP)  
10 1 1 5 10 000 

50  1336-36-3 Полихлорирани 
бифенили (PCBs)  

0,1 0,1 0,1 1 50 

51 122-34-9 Simazine - 1 1 5 10 000 

52# 127-18-4 
Тетрахлоретилен 
(PER)  2 000 - - 1 000 10 000 

53# 56-23-5 
Tетрахлорметан 
(TCM)  100 - - 1 000 10 000 

54# 2002-48-1 Трихлорбензоли 
(TCBs)  10 - - 1 000 10 000 

55# 71-55-6 1,1,1,-
трихлоретан 100 - - 1 000 10 000 

56 79-34-5 1,1,2,2,-

трихлоретан 
50 - - 1 000 10 000 

57# 79-01-6 Трихлоретилен 2 000 - - 1 000 10 000 

58# 67-66-30 Трихлорметан 500 - - 1 000 10 000 

59 8001-35-2 Toxaphene 1 1 1 1 1 

60 75-01-4 Винилхлорид 1 000 10 10 100 10 000 

61 120-12-7 Антрацен 50 1 1 50 50 

62# 71-43-2 Бензол 1 000 
200 (като 

BTEX) a/ 
200 (като 

BTEX) a/ 200 (като BTEX) a/ 10 000 

63#  
Бромирани 
дифенилетери 
(PBDE)  

- 1 1 5 10 000 

64  

N onylphenol  
ethoxylates  
(NP/NPEs) и 
свързаните 
съедин.  

- 1 1 5 10 000 

65 100-41-4 Етилов бензол - 200 (като 
BTEX) a/ 

200 (като 
BTEX) a/ 200 (като BTEX) a/ 10 000 

66 75-21-8 Етиленов оксид 1 000 10 10 100 10 000 

67 34123-59-6 Isoproturon - 1 1 5 10 000 

68 91-20-3 Нафталин 100 10 10 100 10 000 

69#  

Съединения на 
Organotin (като 
общ Sn)  

- 50 50 50 10 000 

70 117-81-7 Di-(2-ethyl hexyl)  
phthalate (DEHP)  

10 1 1 100 10 000 

71# 108-95-2 
Феноли (като 
общ С)  - 20 20 200 10 000 

72#  

Полициклични 
ароматни 

въглеводороди 
(PAHs) b/ 

50 5 5 50 50 

73 108-88-3 Толуол - 200 (като 

BTEX) a/ 
200 (като 

BTEX) a/ 
200 (като BTEX) a/ 10 000 



“ГРИЙНБЪРН” ЕООД 

14 

74  

Tributyltin и 
неговите 
съединения 

- 1 1 5 10 000 

75  

Triphenyltin и 
неговите 
съединения 

- 1 1 5 10 000 

76#  

Общ органичен 
въглерод (TOC) 
(като общ C или 
ХПК /3)  

- 
“-” 
/2,203/ 

50 000 - - ** 

77 1582-09-8 Trifluralin - 1 1 5 10 000 

78 1330-20-7 Xylenes - 200 (като 

BTEX) a/ 
200 (като 

BTEX) a/ 
200 (като BTEX) a/ 10 000 

79#  
Хлориди (като 

общ Cl )  
- 2 млн 2 млн 2 млн  

80#  

Хлор и 

неорганични 

съединения (като 
общ НCl )  

10 000 
“-” 
/49,272/ 

- - - 10 000 

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1 10 10 000 

82#  Цианиди (като 

общ CN)  
- 50 50 500 10 000 

83#  Флуориди (като 

общ F)  
- 2 000 2 000 10 000  10 000 с/ 

84#  Флуор и 
неорганични 

съединения (като 

общ НF)  

5 000 
“-” 
/5,51/ 

- - - 10 000 

85# 74-90-8 Циановодород 

(НCN)  
200 - - - 10 000 

86#  Фини 

прахови 
частици 

<10μm 

(PM10) 

50 000 
“-” 
/22,233/ 

- - - * 

 

Методи за изчисление 

 Натоварването по: NН3,  HF, As, Hg, Cd, Cu, Pb, Ni, Cr, диоксини и 

фурани във въздуха се изчислява на база стойностите от лабораторните протоколи на 

акредитирана лаборатория за масовия поток на вредно вещество /кг/ч/, умножено по 

работните часове на изпускателното устройство за годината. В случаите когато 

резултатите от анализа са по-малки от границата на количественото определяне на 

метода не е задължително да се отбелязва в лабораторния протокол масовия поток; 

 Натоварването по: NОx; СО, SO2, ТОС, Прах, НСI се изчислява на база 

средно годишните стойностите от СНИ за дебит /Nm3/h/ умножени по измерената 

концентрация на замърсителя, като средно годишна стойност и умножена по броя на 

работните часове за годината 

 Натоварването по As, Hg, Cd и Cr във водите е на база стойностите от 

лабораторните протоколи на акредитирана лаборатория и статистическите данни за 

количеството валежи през 2018 год в Разград 
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Позиция изп. устройство по КР Раб. часове през 2018 

1 1129,5 

 

4.2. Емисии в атмосферния въздух 

Таблица 4.2-1. 

Изпуск. 

устр-во, 

№ 
Параметър 

Емисионн

и норми, 

съгл. КР* 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 
Съответ

ствие % Непрекъснат 

мониторинг 
Прекъснат 

мониторинг 

1 

Общ прах** 10 мг/Nm3 1,11 - 

постоянен 

да 

NOx** 200 мг/Nm3 138,03 - да 

TОС** 10 мг/Nm3 0,11 - да 

СО** 50 мг/Nm3 6,41 - да 

HСI** 10 мг/Nm3 2,46 - да 

SО2** 50 мг/Nm3 16,45 - да 

HF** 1 мг/Nm3 - <0,1*1/0,321 

След първата 

година на 

експлоатация – 

два пъти 

годишно 

да 

NH3 10 мг/Nm3 - 0,00/1,56 
Два пъти 

годишно 
да 

Tl Cd*** 
0,05 

мг/Nm3 
- <0,005*1/0,010 

Един път на 

тримесечие за 

първата година 
да 

Hg*** 
0,05 

мг/Nm3 
- <0,005*1/0,0028 

След първата 

година на 

експлоатация – 

два пъти 

годишно 

да 

As*** 
0,23 

мг/Nm3 
- 

<0,005*1/<0,005*

1 

След първата 

година на 

експлоатация – 

два пъти 

годишно 

да 

As,Sb,V,Ni,

Mn,Cu,Pb,C

o,Cr*** 
0,5 мг/Nm3 - <0,005*1/0,393 

След първата 

година на 

експлоатация – 

два пъти 

годишно 

да 

Диоксини и 

фурани***

* 
0,1ng/Nm3 - <10,10-6* /0,0017 

След първата 

година на 

експлоатация – 

два пъти 

годишно 

да 

 

* - емисионни норми при 11% съдържание на кислород; 

** - средно денонощна емисионна норма; 

*** - средни 30 мин и 8 часови норми; 

**** - средно денонощни 6-8 часова емисионна норма; 

*1 – резултата е по-малко от границата на количествено определяне на метода 
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Има инструкции за експлоатация и поддържане на пречиствателните 

съоръжения за въздух в инсталацията.  

През годината в РИОСВ – Русе не са постъпвали оплаквания за интензивно 

миришещи вещества.  

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Табл. 4.3-1 

Параметър Единица 
НДЕ, съгл. 

КР 
Резултати от 

мониторинга 
Честота на 

мониторинга 
Съответс

твие % 

Дебит на заустваните 

дъждовни и условно-

чисти . ОВ в дере* 
м3/год - 619 

При вземане на 

проба 
100 

рН - 6,0-9,0 6,77/7,42 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Неразтворени вещества мг/л 20 2,3/10,2 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Нефтопродукти мг/л 0,3 0под 0,05/0,20 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Живак мг/л 0,01 
 Под 0,0001/Под 

0,0001 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Кадмий мг/л 0,1 0,09/Под 0,002 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Арсен мг/л 0,1 Под 0,001/Под 0,001 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Хром /шествалентен/ мг/л 0,1 Под  0,01/Под  0,01/ 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 
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4.4. Управление на отпадъците 

4.4.1. Образуване на отпадъци 

Таблица 4.4.1. Опасни отпадъци 

Отпадък код 

Годишно количество, 

т/г 

Годишно за ед. 

продукт 

количество, т/т Съответстие, 

К-во по 

КР 

Реално  

к-во 

К-во по 

КР 

Реално  

к-во 

Дънна пепел и 

шлака, съдържащи 

опасни вещества 
19.01.11* 2 010 17,280 0,08 0,006 да 

Отработен активен 

въглен от 

пречистване на 

димни газове 

19.01.10* 320 14,290 

0,0013 0,005 не* 

0,023 0,005 да 

Увлечена / летяща 

пепел, съдържаща 

опасни вещества 

19.01.13* 240 9,220 0,01 0,003 да 

Забележка: Не съответствието е поради допусната техническа грешка при актуализация на КР в 

ИАОС. Актуализирано е годишното количество на редуцираните отпадъци /т/год/, но не е отразена 

реално сумата от нормата за ефективност /т/т/. При сумиране на нормата за отпадъците с кодове 

19.01.07 /0,02т/т/ и 19.01.10 /0,0013 т/т/ се получава реалната норма : 0,023 т/т 

 

4.4.2. Приемане на отпадъците 

 

Таблица 4.4.2.1. Опасни отпадъци, образувани при експлоатация на Инсталация 

за производство на основни фармацевтични продукти на Биовет АД – площадка 

Разград 

Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка 

Количество, т/год 
Съответствие 

 

По КР  Приети за 2018  

07.05.10* 
Други филтрувани кекове и 

отработени абсорбенти /Мицел и 

перлитови утайки/ 
15 900 814,540 да 

 

07.05.10* 
Други филтрувани кекове и 

отработени абсорбенти /Активен 

въглен/ 
100 6,610 да 

 

07.05.11* 

Утайки от пречистване на води на 

мястото на образуване, съдържащи 

опасни вещества /Първични и 

вторични утайки от ПСОВ на 

БИОВЕТ АД/ 

6 000 379,550 да 

 

15.02.02* 

Абсорбенти, филтърни материали 

/вкл. Маслени филтри, неупоменати 

другаде/, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества /Филтърни шихти/ 

2 1,960 да 
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Таблица 4.4.2.2. Други опасни и неопасни отпадъци 

Код на 

отпадъка 
Наименование на 

отпадъка 
Годишно количество, разрешено за 

съхранение, т/г 
Съответствие 

По КР Приети за 2018 г., т/г 

02.01.03. 
Отпадъци от растителни 

тъкани /дървесен чипс и 

слама/ 

42 000 

1285,78 

да 

02.01.99. 
Отпадъци, неупоменати 

другаде 
0 

03.01.05. 

Трици, талаш, изрезки, 

парчета, дървен материал, 

талашитени плоскости и 

фурнири, различни от 

упоменатите в 03.01.04 и 

03.03.01 – отпадъчни кори 

и дървесина 

0 

03.03.01. 
Отпадъчни кори и 

дървесина 
0 

07.02.11* 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото 

на образуване, съдържащи 

опасни вещества 

0 

15.01.10* 

Опаковки съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

0 

15.02.02* 

Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. Маслени 

филтри, неупоменати 

другаде/, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни вещества 

/Филтърни шихти/ 

7,660 

15.02.03 

Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. Маслени 

филтри, неупоменати 

другаде/, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15.02.02* 

0 

16.01.07* Маслени филтри 0 

19.09.05 
Наситени или отработени 

йоннообменни смоли 
0 

19.12.04 Пластмаса и каучук 0 

19.12.08 Текстилни материали 0 

19.12.10 
Запалими отпадъци /РДФ -

модифицирани горива, 

получени от отпадъци 
337,620 
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4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците – не се 

извършва предварително съхраняване на опасни отпадъци на територията на 

площадката. Количествата съхранени отпадъци до извършване на дейност по 

оползотворяване , обозначена с код  R1 през 2018 година са: 

 

Код на 

отпадък

а 

Наименование на отпадъка Количество 

към 

31.12.2018 

Количество по 

КР разрешено за 

оползотворяване, 

т/г 

02.01.03. Отпадъци от растителни тъкани /дървесен чипс и слама/ 43,480 

42 000 

02.01.99. Отпадъци, неупоменати другаде 0 

03.01.05. 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 

талашитени плоскости и фурнири, различни от 

упоменатите в 03.01.04 и 03.03.01 – отпадъчни кори и 

дървесина 

0 

03.03.01. Отпадъчни кори и дървесина 0 

15.02.03 
Абсорбенти, филтърни материали /вкл. Маслени филтри, 

неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15.02.02* 
0 

19.09.05 Наситени или отработени йоннообменни смоли 0 

19.12.04 Пластмаса и каучук 0 

19.12.08 Текстилни материали 0 

19.12.10 
Запалими отпадъци /РДФ -модифицирани горива, 

получени от отпадъци 
0 

 

 

4.4.4. Транспортиране на отпадъците –  Фирмата, с която се 

сключи договор за транспортиране на отпадъците от експлоатацията на Горивната 

инсталация е “Анес-96”ООД. Тя притежава Разрешителни за дейности с отпадъци 

издадено от МОСВ – РИОСВ гр. Пловдив № № 09-ДО-689-12/18 и 09-РД-99-03/18., с 

които му се дава правото да извършва операция с код R1-R13/D 14-D15 

На 13.09.2019 и 04.12.2019 „Грийнбърн“ ЕООД предаде за 

обезвреждане/оползотворяване 40 тона от генерираните отпадъци от дейността по 

оползотворяване на инсталацията на площадка Разград през 2018 година. 

 

4.4.5.. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране  

Генерираните пепели от експлоатацията през 2018 год. на 

инсталацията са предадени за оползотворяване в “Златна Панега Цимент” АД 
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притежаваща комплексно разрешително № 76-Н0-И0-А2/2014 от лицензирана фирма 

„Анес-96“ ЕООД. 

През 2018 год. в Горивната инсталация бяха оползотворени отпадъци на Биовет 

АД – клон Разград с код R1. 

 

Таблица 4.4.5.-1. Опасни отпадъци, образувани при експлоатация на 

Инсталация за производство на основни фармацевтични продукти на Биовет АД – 

площадка Разград 

 

Код Наименование на отпадъка 

Годишно 

количество 

разрешено за 

оползотворяван

е, т/г 

Реално 

оползотворено 

количество за 

2018 т 

Съответствие 

07.05.10* Други утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти 

/Мицел и перлитови утайки/ 
15 900 814,540 да 

07.05.10* Други утайки от филтруване и 

отработени абсорбенти 

/Активен въглен/ 
100 6,610 да 

07.05.11* Утайки от пречистване на 

води на мястото на 

образуване, съдържащи 

опасни вещества /Първични и 

вторични утайки от ПСОВ на 

БИОВЕТ АД/ 

6 000 379,550 да 

15.02.02* Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. Маслени 

филтри, неупоменати 

другаде/, кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

/Филтърни шихти/ 

2 1,960 да 
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Таблица 4.4.5.-1. Други опасни и неопасни отпадъци 

Код Наименование на отпадъка 

Годишно 

количество 

разрешено за 

оползотворяван

е, т/г 

Реално 

оползотворено 

количество за 

2018 т 

Съответствие 

02.01.03. Отпадъци от растителни 

тъкани /дървесен чипс и 

слама/ 

42 000 1587,58 

да 

02.01.99. Отпадъци, неупоменати 

другаде 
да 

03.01.05. Трици, талаш, изрезки, 

парчета, дървен материал, 

талашитени плоскости и 

фурнири, различни от 

упоменатите в 03.01.04 и 

03.03.01 – отпадъчни кори и 

дървесина 

да 

03.03.01. Отпадъчни кори и дървесина да 

07.02.11* Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото на 

образуване, съдържащи 

опасни вещества 

да 

15.01.10* Опаковки съдържащи 

остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни 

вещества 

да 

15.02.02* Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. Маслени 

филтри, неупоменати 

другаде/, кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

/Филтърни шихти/ 

да 

15.02.03 Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. Маслени 

филтри, неупоменати 

другаде/, кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 

15.02.02* 

да 

16.01.07* Маслени филтри да 

19.09.05 Наситени или отработени 

йоннообменни смоли 
да 

19.12.04 Пластмаса и каучук да 

19.12.08 Текстилни материали да 

19.12.10 Запалими отпадъци /РДФ -

модифицирани горива, 

получени от отпадъци 
да 
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4.4.7. Обезвреждане на отпадъците – На 13.09.2019 и 04.12.2019 

„Грийнбърн“ ЕООД предаде за обезвреждане/оползотворяване 40 тона от генерираните 

отпадъци от дейността по оползотворяване на инсталацията на площадка Разград през 

2018 година. Копия от протоколите и транспортните карти са дадени в приложение към 

доклада. 

 

4.4.8. Контрол и измерване на отпадъците – Прилагат се 

инструкции за : 

 Периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност на 

годишните количества на образуваните в Горивната инсталация 

отпадъци с определените такива в комплексно разрешително № 532-

Н0/2016. Установяване на причините за несъответствие и предприемане 

на корективни действия; 

 Периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност на 

годишните количества на оползотворените в Горивната инсталация 

отпадъци с определените такива в комплексно разрешително № 532-

Н0/2016. Установяване на причините за несъответствие и предприемане 

на корективни действия; 

 

4.4.9. Анализи на отпадъците – През 2018 год.  се извършиха 

анализи от акредитирана лаборатория „Евротест Контрол“ ЕАД на отпадъци с код: 

02.05.02 Копие от протокола с анализите е дадени в приложение към доклада. 

 

5. Емисии на шум в околната среда - Дейностите, 

извършвани на производствената площадка на Горивната инсталация не предизвикват 

нива на шум. Няма регистрирани за 2018 год. оплаквания от живущи около 

производствената площадка за високи нива на шум 

Наблюдението на нивата на шум на площадката се извършват на две 

години, като резултатите се документират, съхраняват и при поискване от контролните 

органи се представят. Предстои през 2019 г да се извърши СПИ на: 

 общата звукова мощност на площадката; 
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 еквивалентните нива на шум в определените точки по границата 

на площадката; 

 еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. 

 

6. Опазване на почвата и подземните води от 

замърсяване– Прилагат се инструкции за : 

 периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване. Установяване на причините за течове и отстраняването им; 

 периодична проверка и поддръжка на канализационната система 

за отпадъчни води на площадката; 

  Съгласуван е план за мониторинг на почвите с РИОСВ и ИАОС, 

съобразен с условията на комплексно разрешително № 532-Н0/2016. Собствен 

мониторинг на състоянието на почвите на територията на Горивната инсталация, 

съгласно Условия № 13.1.7.2. от комплексното разрешително ще се извърши през 2019 

година. 

 

7. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

От 01.06.2017 год. се въведе в редовна експлоатация Горивната 

инсталация, но тя не заработи до края на декември същата година. Причините за 

временно прекратяване на дейността се дължаха предимно в невъзможността да се 

осъществи редовната доставка на дървесен чипс . 

От 01.02.2018 година може да се счита, че работи инсталацията 

макар и на непълен капацитет. Причините за това се дължаха пак на невъзможността да 

се осъществи редовната доставка на дървесен чипс  и  предимно в изчакване на 

актуализиране на Комплексното разрешително, с което се даде възможност да се 

работи и с по-голям брой отпадъци заместващи дървесния чипс. 

 

8. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и 

възражения 

8.1. Аварии 

През 2018 год. не са регистрирани аварийни ситуации в 

инсталацията.  

8.2. Оплаквания или възражения свързани с дейността по 

инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително 
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