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1. УВОД 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО 
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО /Условие №1/ 

• Наименование на инсталациите: 
 Инсталации, които попада в обхвата на  Приложение 4 на ЗООС 
1. Инсталация за повърхностна обработка на метали чрез електролитни или химични 

процеси : 
• линия за електрохимично нанасяне на покрития (“твърдо” хромиране); 
• линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване). 

2. Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС 
            1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност под 50 MW: 
            2. Участък “Цилиндри и тръби”  

(с изкл. на линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване) 
            3. Участък „Лакиране“ 
• Площадка на която са разположени инсталациите: 
      8672 с.Тенево,”Индустриална зона”,община Тунджа,област Ямбол 
• Регистрационен номер :  95-Н1/2017 г. 
     (Решение на  Министъра на околната среда и  водите №95-Н0-И0-А0/2017 г.) 
• Дата на подписване на КР:   04.10.2017 г. 
• Дата на влизане в сила на КР: 25.10.2017 г.  
• Оператор на инсталациите, притежател на разрешителното: “ПАЛФИНГЕР  
      ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал Тенево 
• Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора: 
     8672 с.Тенево, ”Индустриална зона”, община Тунджа, област Ямбол 
      тел.: 046 / 680 100, факс 046 / 680 199 
•    ЕИК: 114141414 
• Лице за контакти:инж.Ива Динкова – Мениджър Околна Среда. 
• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: 
     с.Тенево, ”Индустриална зона”, тел: 046 / 680 163, Мобилен:0882 894 849, факс: 046 / 680   
     199; e-mail: i.dinkova @palfinger.com 
• Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани   
      инсталацията/инсталациите: 
Инсталации, които попадат в обхвата на точка 2.6. от Прилож. 4 на ЗООС: 
1. Инсталация за повърхностна обработка на метали чрез електролитни или химични 
процеси -линия за електрохимично нанасяне на покрития-(“твърдо-хромиране”) 
              Извършва се електрохимично нанасяне на твърдо хромово покритие в хром/VІ/ - 
съдържащ електролит на бутални пръти и хидравлични цилиндри от стомана. Хромовото 
покритие е с дебелина 30-40 микрона и осигурява нужните функционални характеристики на 
изделията - трайна противокорозионна защита и износоустойчивост.  
Основните производствени операции са: анодно декапиране/ецване/, хромиране, промиване. 
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Линията функционира от 20.12.2006 г., съгласно Констативен акт № 15 /20.12.2006 г. за 
установяване годността за приемане на строеж и експлоатация на “Монтаж на инсталация за 
галванично покритие”. 

 линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване) 
В тази линия се обработват всички детайли след термично запиляване, организирана в три вани 
- байцваща, промивна и пасивираща. Байцването се извършва в баня от 10 об.% Chemacid 3400 
(ново име Bonderite C_IC 3400) - разтвор на база сярна и фосфорна киселини. Байцваните 
детайли се промиват с мека вода в промивна вана. След това се консервират/пасивират/ в баня, 
съдържаща 2 об.% P3-Prevox 6748  (ново име Bonderite S-FN 6748). 

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
     1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност под 50 MW 

• газов котел 1 – за отопление на участък “Цилиндри” и административна сграда 
• газов котел 2 - за отопление на линия за електрохимично нанасяне на покрития 

”твърдо хромиране”  
• инфрачервени излъчватели – 25 броя 
• газов котел 3 –за отопление завод 2/резервен / 
• газов котел 4 -  за отопление на Завод 2  
• инфрачервени излъчватели – 8 броя 

     2. Участък “Цилиндри и тръби  ”  
        (с изкл. на линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване) 
Участъкът е ситуиран в главния производствен корпус и Хале 2 с основен предмет на дейност 
производство на хидравлични цилиндри и детайли за тях. 
Производственият процес е организиран в технологични линии, включващи съответни машини 
и съоръжения: резачни машини, дробуструй, стругове, фрези, преси, шлайфмашини, заваръчни 
боксове, миялни машини, изпитвателни стендове. 

      3. Участък “Лакиране”  

Участъкът е ситуиран в производствен корпус и Хале 2 с основен предмет на дейност е 
лакиране на цилиндри. Лаковото покритие, което се нанася е на водна основа със съдържание 
на органични разтворители по малко от 5%,не попада в обхвата на приложение №4 от ЗООС. 
Процеса на нанасяне на лаково покритие е автоматизиран. 

 
• Производен капацитет на инсталациите /Условие 4/: 
Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Инсталация Позиция по дейността по 
приложение 4 към ЗООС 

Капацитет 

[m3] 

1. Инсталация за 
повърхностна обработка на 
метали чрез електролитни 

или химични процеси, 
включващ 

т. 2.6 135,06 
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1.1  Участък „Бутални 
пръти“( дейност по 
електрохимично нанасяне 
на покрития – „твърдо“ 
хромиране), включващ 8 броя 
вани, както следва : 
-Ецваща вана – 1 брой  
-Галванични вани – 6 броя  
-Дехромажна вана – 1 брой  

т. 2.6 - 1 бр.ецваща вана –  11,9м3 
- 6 бр. галванични вани – 
17,6м3 
-1 бр. дехромажна вана – 15м3 

 

1.2 Участък „Малки 
детайли‘‘ (дейност по 
повърхностна обработка в 
участък „Цилиндри“ – 
байцване, включваща 4 броя 
вани както следва: 
- Байцваща вана – 2 броя; 
- Пасивираща вана – 2 броя. 

 

т. 2.6 - 2 броя байцваща вана – 
всяка по 0,8м3 
- 2 броя пасивираща вана – 
всяка по 0,48м3 

 

 
Инсталации, не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
     1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност под 50 MW 

 газов котел 1 – 0.149 MW 
 газов котел 2 – 0.330 MW 
 газов котел 3 -0,300MW 
 газов котел 4 -0,400MW 
 инфрачервени излъчватели – 25 броя с мощност по 0.05 МW 
 инфрачервени излъчватели – 8 броя с мощност по 0.05 МW 

       2. Участък “Цилиндри и тръби”  
      3. Участък „Лакиране“ 

- Годишно количество произведена продукция /Условие 4.2/                           
Съгласно условие 4.2.1 се  прилага инструкция Номер: AA_UM.36.012, Заглавие:Изчисляване 
годишно прозиваодство на инсталациите, които попадат в обхвата на приложение №4 към 
ЗООС 

Докладване на данни/ Условие 4.2.2/ 

Инсталация по Условие 2, която попада 
в обхвата на  Приложение 4 на ЗООС Годишно производство на инсталацията 

Участък „Бутални пръти“ 
Линия за електрохимично нанасяне на 
покрития (“твърдо” хромиране) 

 
25 737,6м2 

Участък „Малки детайли‘‘ 
Линия за повърхностна обработка в 
участък “Цилиндри” (байцване) 

 65 509 м2               



                               ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018г. 
по Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г. 

 

“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал “ТЕНЕВО” 
 

6 

 

2.  СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /Условие 5/ 
• Структура и отговорности 

          Във фирмата функционира система за управление на околната среда/СУОС/, която 
приемства “най-добрите решения” от опита на “ПАЛФИНГЕР”АД Австрия.С нея се дефинира:  

o фирмената екологична политика ; 
o екологичните аспекти на производствената дейност; 
o гъвкава структура на управление на околната среда и комуникация  между отделните 

отговорници  по отделните компоненти; 
o спазване изискванията на екологичното законодателство и нормите в комплексното 

разрешително;  
o изграждане на ефективна система за връзки с обществеността по проблемите на 

околната среда. 
Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда: 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите: 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
гр.Стара Загора 6000, ул.”Стара планина“ № 2 

o Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
/инсталациите: 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

Система за управление на околната среда 
 

Живко 
Иванов 

Тодор 
Димитров 

Нели 
Александр
ова 

Ива 
Динкова 
Пламена 
Янкова 

Ива 
Динкова 
Румен 
Илиев 

Ива 
Динкова 
Пламена 
Янкова 

Ива 
Динкова 
Сълзица 
Стоянова 

Илия 
Тодоров 
Сълзица 
Стоянова 
Ива 
Динкова 

Вода Енергия Суровини 
и 
спомагате
лни 
материали 

Емисии 
отпадъч
ни води 

Емисии 
в 
атмосфе
рата 

Управле
ние на 
отпадъц
ите в 
почвите 

Шум Предотв
ратяван
е и 
действи
я при 
аварии 
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гр.Пловдив, бул.Янко Сакъзов №35 
 

• Обучение  
През годината на докладване е определена необходимостта от обучения на персонала, като за 
целта е изготвена годишна програма за обучение. 

 
• Обмен на информация 

На информационно табло на площадката, достъпно до всички сътрудници е предоставена 
актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в комплексното 
разрешително ,включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и 
телефон за контакт.  

• Документиране 
     Осигурен е актуален списък с нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите - 
закони, наредби, инструкции на Министерство на околната среда и водите/Условие 5.5./ 
     Изготвен е списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото 
разрешително, намиращ се на достъпно място за всички сътрудници/Условие 5.1./. 
        Предоставените документи на отговорните лица се отразяват в списък с регистриран 
подпис/Условие 5.1./. 

• Управление на документи 
Съгласно инструкция за актуализация на документите изисквани в комплексното 
разрешително/Условие 5.5./всички документи се актуализират при: 
 -промяна в нормативната уредба на екологичното законодателство; 

-промяна в комплексното разрешително; 
-промени в работата но технологичното и пречиствателно оборудване; 
-настъпила промяна в изискванията за експлоатационна и екологична безопасност на 
оборудването; 
-след всяка авария в технологичното и пречиствателно оборудване. 

Невалидната документация се заменя с актуализирана.   

• Оперативно управление 

    На територията на заводската площадка са налице инструкции за експлоатация и поддръжка 
на технологичното и пречиствателно оборудване в съответствие с поддържането им в 
оптимален режим. Предоставени са инструкции отговорните лица за функциониране на 
Системата за Управление на Околната среда. 
     За отчетната година не са регистрирани нови нормативни уредби касаещи работата на 
инсталациите и не е възникнала необходимост от предприемане на действия за привеждане в 
съответствие . 

• Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

            Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионни параметри на 
пречиствателните съоръжения, съгласно условията в комплексното разрешително /Условие 5.2./ 
       Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието на измерените стойности 
на контролираните параметри с определените норми и ограничения в комплексното 
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разрешително,установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия /Условие 5.3 и. Условие 5.4./.  
        Оценката на съответствие се прави от комисия в която участват еколога  и съответните 
пряко отговорни сътрудници. Комисията установява причините за несъответствия,предприема 
коригиращи действия и следи за тяхното изпълнение. 

• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации; 
Прилага се инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и 
технически промени (Условие 14.1.). 
Прилага се инструкция за предотвратяване, контрол и и/или ликвидиране на последствията при 
аварии (Условие 14.2.). 
За целите на предотвратяването на аварийни ситуации и контол, са разработени: 

o Вътрешен авариен план на „Палфингер Продукциостехник България“ЕООД с. Тенево 
- през 2018г. е подадена информация за актуализиране в ИАОС с Вх. № ПГА-
6438/17.12.2018 за одобряване на 

o  Доклад за безопасностност на предприятие с висок рисков потенциал „Палфингер 
Продукциостехник България“ЕООД с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол - през 2018г. 
е подадена информация за актуализиране в ИАОС с Вх. № ПГА-6438/17.12.2018 за 
одобряване на 

• Записи 
      Резултатите от собственият мониторинг на технически и емисионни показатели се 
документират от мениджър околна среда и се съхраняват в стаята му. В дневници се отразяват 
оценката на съответствието на параметрите спрямо заложените норми в комплексното 
разрешително, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. 
За всяко несъответствие от дадено ограничение в комплексното разрешително се изготвя 
протокол за несъответствие. В него се  документират резултатите от анализите на съответната 
комисия по изпълнение на условията в комплексното разрешително. 

• Докладване /Условие 7.- Уведомяване/ 
Притежателят на комплексното разрешително предоставя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад 
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 95- Н1/2017 в определените 
срокове. 
 Операторът е предоставил информация  по Условие 10.1.4.1 във връзка извършен собствен 
мониторинг на отпадъчни води до РИОСВ гр.Стара Загора и Басейнова Дирекция 
Източнобеломорски район гр.Пловдив: 

         - Мониторинг изход ПСОВ; 
         -Мониторинг–изход ПСБФВ; 

         -Мониторинг-изход площадка 
 

Ежемесечно с писма изх№ 16/23.01.2018; № 1365/19.03.2018; № 1964/20.04.2018; № КОС-11-
2861/06.06.2018; № КОС-11-2862/6.06.2018; № КОС-113432/05.07.2018; № КОС-11-
4269/24.08.2018; № КОС-11-4421/05.09.2018;№ КОС-11-5126/17.10.2018; № КОС-11-
5797/22.11.2018; № КОС-11-6051/06.12.2018; № КОС-11-93/08.01.2019 

В изпълненеи на Условие 7.1 сме изпратили Писмо с Изх.№1365/19.03.2018 и Изх.№ КД-10-
603/19.03.2018; Писмо с Изх.№031/12.01.2018 до РИОСВ Стара Загора и БДИБР гр.Пловдив; за 
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установени несъответствия със стойностите на индивидуалните емисионни ограничения при 
проведен вътрешен мониторинг на отпадни води. 
За отчетната година няма подавана информация към МОСВ , с копие до ИАОС за планирана 
Съгласно  Условие 7.2 
 

• Актуализация на СУОС 
  След решение на ръководството на  фирма „Палфингерпродукционстехник“ на 
15.08.2013г.беше представено уведомление за инвестиционно намерение за „Линия за 
роботизирано лакиране на метални детайли“.С писмо изх.№КОС-01-3134/23.08.2013г. на 
РИОСВ гр.Ст.Загора е получено становище че е необходимо да се направи оценка съгласно 
чл.82 ,ал.3,от ЗООС на степента на въздействие върху околната среда на горното 
инвестиционно намерение и е необходимо да бъде оценено чрез провеждащата се вече 
процедура по ОВОС  и всички оценки да се съвместят  като се проведе една обединена  
процедура.Изготви се в тази връзка ново актуализирано „Задание за обхват и съдържание на 
доклад за ОВОС“ за двете инвестиционни предложения(предоставено писмо изх.№ 
230/31.07.2014г.на РИОСВ-гр.Стара Загора  и БДИБР-гр.Пловдив;писмо изх.№. 
231/31.07.2014г.съответно :Община Тунджа ;Областна управа гр Ямбол;Кметство с.Тенево 
;РЗИ-гр.Ямбол-писмо №232/31.07.2014г.) 
        Съгласно  предписание на РИОСВ гр.Стара Загора  Констативен потокол №000969/ 
16.10.2012г. за констатирани промени бе изготвена и предоставена в РИОСВ гр.Стара Загора 
вх.№4702/23.11.2012г.и ИАОС вх.№128-С3-381/19.11.2012г.за разглеждане Информация 
относно инвестиционен проект строеж на хале „Дълги и специални цилиндри”-Завод 2 
съгл.Приложение 6 към чл.16(3)от Наредбата за условията и реда за издаване на КР, в резултат 
бе открита Процедура по преразглеждане на КР№95/2006г.във връзка с планирани промени в 
работата на инсталацията и влязла всила нова нормативна уредба по околна среда.(Писмо на 
ИАОС №128-03-3381/ 
13.12.2012г.) 
     На проведена консултация 01.02.2013г.в ИАОС на заседание на специализиран състав  на 
ЕЕС  бе взето Решение за актуализиране на условията на КР№95/2006г.  
      Датата на влизане в сила на на КР актуализирано с  Решение на №95-НО-ИО-А2 /2013г. на 
изпълнителният директор на ИАОС  е 01.07.2013г.-писмо Изх.128-С3-381/02.07.2013 г. 
      С писмо №286/8.10.2013г. до ИАОС уведомихме  за планирана промяна в местоположение 
на машина за термично запиляване и вана за байцване с цел оптимизиране на технологичните 
поточни линии и осигуряване на икономия от вътрешнозаводски транспорт .В отговор  писмо 
№128-С3-381/16.10.2013г. на ИАОС бяхме информирани  ,че по компетентност същото се 
изпраща до Дирекция „ПД“ на МОСВ.С писмо  изх.№12-00-1598/11.11.2013г.на МОСВ бяхме 
уведомени ,че необходимо да представим в МОСВ и ИАОС информация с обхвата и 
съдържанието на Приложение №5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни .Съгласно Констативен потокол №001012 от извършена проверка на РИОСВ 
Стара Загора ни беше направено предписание да бъде представена в МОСВ и ИАОС 
информация с обхвата и съдържанието на Приложение №5 . Следвайки процедурата по 
изготвяне на Приложение №5 с писмо № 377/05.12.2013г.изпратихме до РИОСВ гр Ст.Загора 
„Уведомление за инвестиционно намерение преместване на машина за термично запиляване и 
вана за байцване “.С писмо №КОС-01-4433 получихме становище ,че не необходимо 
мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по ОВОС. 
  Беше изготвена и представена от наша страна в МОСВ,ИАОС и РИОСВ гр Ст.Загора –писмо 
№17/15.01.2013г.информация с обхвата и съдържанието на Приложение №5 от Наредбата за 
условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.В отговор с писмо изх. №12-00-
1598/10.02.2014г. МОСВ ни уведомява ,че е необходимо да се представи ново математическо 
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моделиране тъй като представеното с тази информация моделиране не е извършено с версията 
на програмен продукт „PLUME“.Беше представено в срок ново математическо моделиране 
съгласно препоръките.В отговор получихме становището на МОСВ изх.№26-00-
533/03.04.2014г.-че тази промяна не води до промяна на емисиите към засегнатото вече 
население и предвид ,че промяната не води до изменение в нито едно от условията на 
издаденото КР,след консултация и с ИАОС процедурата бе финализирана. 
    Беше внесен за разглеждане в РИОСВ гр.Стара Загора –писмо №194/04.09.2015г.-Доклад по 
оценка на въздействието върху околната среда за осъществяването на инвестиционно 
предложение „Промяна в капацитет на дейсващи инсталации ,монтаж и експлоатация на линия 
за автоматизирано нанасяне на лаково  покритие“.С писмо №КОС-01-4912/12.11.2015г.на 
РИОСВ гр.Стара Загора сме  уведомени за  положителна оценка относно качеството на 
доклада.След протекли процедури по обществено обсъждане  проведени в кметството на 
с.Тенево и ощина Тунджа (21 и22.11.2015г.№,с писмоИзх№КОС01-4912/08.02.2016г.получихме   
Решение за оценка на въздействието върху околната среда №3-1/2016г. за одобряване 
осъществяването на инвестиционно предложение „Промяна в капацитет на дейсващи 
инсталации ,монтаж и експлоатация на линия за автоматизирано нанасяне на лаково  покритие“  
С писмо №КР-2811/09.10.2017 получихме Решение за издаване на ново комплексно 
разрешително, с  решение №95-Н1-И0-А0/2017.  
  След решение на ръководството на  фирма „Палфингерпродукционстехник“ на 
01.02.2018г.беше представено уведомление за инвестиционно намерение вх№817/16.02.2018г в 
РИОСВ Ст. Загора за  изграждане на „Подземно газово стопанство“с последващо РЕШЕНИЕ № 
СЗ-22-ПР/2018.С писма вх№КР-2847/12.04.2018г. на ИАОС и вх№ 26-00-416/12.04.2018г на 
МОСВ, бяха информирани, съгласно условие 7.2 за осъществяването на ИН намерение за  
изграждане на „Подземно газово стопанство“ . 
  След решение на ръководството на  фирма „Палфингерпродукционстехник“ на 
01.05.2018г.беше представено уведомление за инвестиционно намерение вх№2510/21.05.2018г в 
РИОСВ Ст. Загора за  „Разширение на производственият капацитет и изграждане на две нови 
производствени Халета“ с последващо РЕШЕНИЕ № СЗ-70-ПР/2018. С писма вх№КР-
3268/14.05.2018г. на ИАОС и вх№ 12-00-474/14.05.2018г на МОСВ, бяха информирани, 
съгласно условие 7.2 за осъществяването на ИН намерение за  „Разширение на 
производственият капацитет и изграждане на две нови производствени Халета“.  
След приключване на задълженията ни по Глава шеста, разделтрети от ЗООС за всички 
промени е подадена информация съгласно изискванията на чл.125, ал.1т.1 от ЗООС с обхвата и 
съдържанието на Приложение 5 с писма вх№ КР-674/04.02.2019г. на ИАОС и вх№ 26-00-
107/04.02.2019г на МОСВ. 
През отчетната година  е извършвана подготовка за актуализация на системата за управление на 
околната среда (СУОС), поради „Разширение на производственият капацитет и изграждане на две 
нови производствени Халета“ 
 
Условие 5.1.; 5.2;5.3;5.4 от КР 

СПИСЪК 
на инсрукциите и лицата отговорни за изпълнение на условията в  

Комплексното разрешително 
Условие Номер 

Инструкция 
Заглавие на Инструкция Отговорник 

Условие 
4.2.1 

AA_UM.36.012 Изчисляване на годичното 
производство на инсталации 

Ива Динкова 

Условие AA_UM.36.230 Оценка на наличие на нови нормативни  Ива Динкова 
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5.5  актове,уведомяване ръководния 
персонал  за предприемане на 
необходимите организационни/ 
технически действия  за постигане 
съответствие с  с тези нормативни 
разпоредби. 

Условие 
5.6  

- Списък с Отговорните лица за 
изпълнение условията на в 
комплексното разрешително 

Ива Динкова 

Условие 
5.7 

- Списък на актуализирани Инструкции 
предоставени на сътрудници към 
комплексното разрешително 

Ива Динкова 

Условие 
8.1.3 

AA_UM.36.101 Поддръжка на оборотните промивни 
цикли към ваните и газопромивател 

Иван Павлов 

Условие 
8.1.3.1  

AA_UM.36.102 Експлоатация и поддръжка на вани за 
повърхностна обработка към линия за 
твърдо хромиране 

Иван Илиев 

Условие 
8.1.4  

AA_UM.36.111 Поддръжка и проверка на 
водопроводната мрежа на площадката 

Живко Иванов 

Условие 
8.1.5.2  

РA_UM.36.001  
 

Измерване и документиране на 
изразходваните количества вода за 
производствени нужди 

Живко Иванов 
Ива Динкова 
Пламена Янкова 

Условие 
8.1.5.3  

AA_UM.36.201 Оценка на съответствието на 
изразходваните количества вода с 
посочените в комплексното 
разрешително 

Ива Динкова 

Условие 
8.2.1.2 

AA_UM.36.201 Експлоатация и поддръжка на 
галванични вани (хромиране, ецване, 
дехромиране) 

Иван Илиев                  
Иван Павлов 
 

Условие 
8.2.2.1 
 

РA_UM.36.002 
 

Измерване, изчисляване и 
документиране 
на консумираните 
количества електроенергия  
 

Тодор Димитров 
Ива Динкова 
 

Условие 
8.2.2.2 

AA_UM.36.201 Oценка на съответствието на 
измерените/ изчислени количества 
консумирана електроенергия с 
посочените в комплексното 
разрешително 

Тодор Димитров 
Ива Динкова 
 

Условие 
8.3.2.1 

РA_UM.36.003 
 

Измерване,изчисляване и 
документиране 
на използваните количества 
суровини,спомагателни материали и 
горива 

 
Нели 
Александрова 
Ива Динкова 
Пламена Янкова 

Условие 
8.3.2.2 

AA_UM.36.201 Оценка на съответствието на 
стойностите на годишни норми на 
ефективност при употреба на  суровини 

Нели 
Александрова 
Ива Динкова 
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Пламена Янкова  
Условие 9. PVA_UM.36.3U.03 Емисии Ива Динкова 

Условие 
9.1.1.4. 

AA_UM.36.103 Експлоатация за поддържане  на 
оптимални стойности на технологични 
параметри, осигуряващи оптимален 
работен режим за Капкоуловител , Вани 
за байцване 

Христо Христов 
Петър Динев 

Условие 
9.1.1.4. 

AA_UM.36.105 Експлоатация за поддържане на 
оптимални стойности на технологични 
параметри, осигуряващи оптимален 
работен режим за Газопромивател 
MAN-17 към линия твърдо хромиране 

Михаил Михайлов 
Иван Павлов 

Условие 
9.1.1.4. 

AA_UM.36.306 Експлоатация и поддържане на 
оптимални стойности на технологични 
параметри за оптимален работен режим 
на Капкоуловител на аспирация на 
кабина за фосфатиране 

Тодор Димитров 
Николай Николов 

Условие 
9.1.1.4. 

AA_UM.36.307 
 

Експлоатация и поддържане на 
оптимални стойности на технологични 
параметри на циклонен пресепаратор и 
канален груб филтър  за прах   Kofil 

Тодор Димитров 
Иван Павлов 
Румен Илиев 
 

Условие 
9.1.1.4. 

AA_UM.36.308 Експлоатация и поддържане на 
оптимални стойности на технологични 
параметри за оптимален работен режим 
на сух огнеупорен многослоен филтър 
HC и синтетичен филтър S2 

Тодор Димитров 
Николай Николов 

Условие 
9.1.1.4. 

AA_UM.36.309 
 

Експлоатация и поддържане на 
оптимални стойности на технологични 
параметри на „Аспирация дробометна 
камера“(L02) към Лакираща инсталация 

Тодор Димитров 
Николай Николов 

Условие 
9.1.1.4. 

AA_UM.36.310 Експлоатация и поддържане на 
оптимални стойности на 
технологичните параметри, 
осигуряващи оптимален работен режим 
на филтър от стъклена вата 

Тодор Димитров 
Николай Николов 

Условие 
9.1.1.4. 

AA_UM.36.104 Експлоатация за поддържане на 
оптимални стойности на технологични 
параметри, осигуряващи оптимален 
работен режим за Патронен книжен 
филтър към дробометна машина 
Участък „Резачно“ 

Тодор Димитров 
Румен Илиев 

Условие 
9.1.2.1. 

AA_UM.36.204 Периодична оценка на съответствието 
на измерените стойности на 
контролираните параметри с 
оптималните стойности за 
КАПКОУЛОВИТЕЛ към вана за 
байцване при термична машина “МЕТ-
2” 

Ива Динкова 
Пламена Янкова 
Петър Динев 
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Условие 
9.1.2.1. 

AA_UM.36.206 Периодична оценка на съответствието 
на измерените стойности на 
контролираните параметри с 
оптималните стойности за 
ГАЗОПРОМИВАТЕЛ ТИП MAN-17 

Пламена Янкова 
Михаил Михайлов 
Ива Динкова 

Условие 
9.1.2.1. 

AA_UM.36.311 Периодична оценка на съотвествието на 
контролираните параметри на 
Капкоуловител на аспирация на кабина 
за фосфатиране към ''Лакираща 
инсталация'' 

Николай Николов 
Ива Динкова 

Условие 
9.1.2.1. 

AA_UM.36.312 Периодична оценка на съотвествието  
на контролните параметри  за филтър от 
стъклена вата 

Николай Николов 
Ива Динкова 

Условие 
9.1.2.1. 

AA_UM.36.313 Периодична оценка на съотвествие на 
контролираните параметри на  на 
циклонен пресепаратор и канален груб 
филтър  за прах   Kofil 

Иван Павлов 
Румен Илиев 
Ива Динкова 

Условие 
9.1.2.1. 

AA_UM.36.314 Периодична оценка на съотвествието  
на контролните параметри  сух 
огненоупорен многослоен филтър и 
синтетичен филтър 

Николай Николов 
Ива Динкова 

Условие 
9.1.2.1. 

AA_UM.36.315 Периодична оценка на съотвествието на 
контролираните параметри на 
„Аспирация дробометна камера“(L02) 
към Лакираща инсталация 

Николай Николов 
Ива Динкова 

Условие 
9.1.2.1. 

AA_UM.36.205 Периодична оценка на съответствието 
на измерените стойности на 
контролираните параметри с 
оптималните стойности на  “патронен 
книжен филтър” към дробометна 
машина участък „Резачно‘ участък 
„резачно‘‘ 

Ива Динкова 
Румен Илиев 

Условие 
9.2.7 

AA_UM.36.226 
 

Периодична оценка на съответствието 
на измерените стойности на 
контролираните параметри  с 
определените в комплексното 
разрешително норми на емисии в 
атмосферата от точкови източници 

Ива Динкова 
Марияна Георгиева 

Условие 
9.3.2 

AA_UM.36.226 
 

Периодична оценка за наличие на 
източници на  
неорганизирани емисии 
 

Ива Динкова 
Румен Илиев 

Условие 
9.3.3 

AA_UM.36.226 
 

Периодична оценка на спазването на 
мерките за предотвратяване и 
ограничаване на неорганизираните 
емисии 

Ива Динкова 
Румен Илиев 
 

Условие 
9.4.3 

AA_UM.36.229 
 

Периодична проверка на спазването на 
мерките за предотвратяване и 
намаляване на емисиите на интензивно 

Ива Динкова 
Пламена Янкова 
Румен Илиев 



                               ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018г. 
по Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г. 

 

“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал “ТЕНЕВО” 
 

14 

миришещи вещества 
 

Живко Иванов 
 

Условие 
9.6.3 

РA_UM.36.004 Изчисляване на преките годишни емии 
на замърсители в атмосферния въздух и 
отпадъчни производствени води 

Ива Динкова 

Условие 
10.1.1.3 

AA_UM.36.108 
 

Експлоатация и поддържане на 
оптимален работен режим на  
пречиствателна станция за 
производствени отпадъчни води 

Ива Динкова 
Тодор Димитров 

Условие 
10.1.1.3 

AA_UM.36.216 
 

Експлоатация и поддръжка на 
Каломаслоуловител за дъждовни води 

Ива Динкова 
Живко Иванов 

Условие 
10.1.1.3 

AA_UM.36.109 
 

Технологична инструкция за 
експлоатация на пречиствателна 
станция за битови фекални води тип 
HIGSTRENGTG FAST 9 

Ива Динкова 
Тодор Димитров 

Условие 
10.1.1.5.1 

AA_UM.36.214 
 

 

Проверка на съответствието на 
стойностите на контролираните 
параметри с оптималните стойности за  
каломаслоуловител за дъждовни води 

Ива Динкова 
Пламена Янкова  

Условие 
10.1.1.3 

AA_UM.36.232 
. 
 

Периодична проверка и поддръжка на 
пречиствателна станция за отпадни 
води тип HIGSTRENGTG FAST 9 

Пламена Янкова 
Ива Динкова 
 
 

Условие 
10.1.1.3 

AA_UM.36.209 
 

Проверка на съответствието на 
стойностите на контролираните 
параметри с оптималните стойности за 
пречиствателна станция за 
производствени отпадъчни води 

Ива Динкова 
Пламена Янкова 

Условие 
10.1.1.3 

AA_UM.36.210 
 

Периодична проверка и поддръжка на 
състоянието на канализационната 
мрежа на площадката 

Живко Иванов  
 

Условие 
10.1.4.3 

РA_UM.36.008 
 

Измерване/изчисляване на 
количествата зауствани отпадъчни води 

Ива Динкова 
 

Условие 
10.1.4.3 

РA_UM.36.011 
 

Измерване на количествата зауствани 
пречистени  отпадъчни води след 
ПСОВ и ПСБФВ 

Ива Динкова 
 

Условие 
10.1.4.4 

AA_UM.36.213 
 

Оценка на резултатите от собствен 
мониторинг на пречиствателна станция 
за производствени отпадъчни води 
изход площадка и изход закрита част на 
отвеждащ колектор   

Ива Динкова 
Пламена Янкова 

Условие 
10.1.4.4 

AA_UM.36.215 
 

Оценка на резултатите от собствения 
мониторинг  за съответствие с 
индивидуалните емисионни 
ограничения  за пречиствателна станция 
за отпадъчни води 

Ива Динкова 
Пламена Янкова 

Условие 
10.1.4.4 

AA_UM.36.212 
 

Оценка на резултатите от собствен 
мониторинг на пречиствателна станция 

Ива Динкова 
Пламена Янкова 
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за производствени отпадъчни води 
Условие 
10.1.4.5 

РA_UM.36.004 
 
 

Изчисляване преките годишни емисии 
за замърсители в атмосферния въздух и 
отпадъчните производствени води 

Ива Динкова 
Пламена Янкова 

Условие 
11 

РVA_UM.36.3U.02 
 

Управление на отпадъците Отговорни по 
отдели 

Условие 
11.1.2 

AA_UM.36.217 
 

Периодична оценка на  съответствието 
на нормите на ефективност при 
образуването на отпадъци 

Ива Динкова 

Условие 
11.3.9 

AA_UM.36.219 
 

Периодична оценка на съответствието 
на предварителното  съхранение на 
отпадъци 

Ива Динкова 
 

Условие 
11.4 

AA_UM.36.220 
 

Периодична оценка на съответствието 
на транспортирането на отпадъци 

Ива Динкова 
 

Условие 
11.5 

AA_UM.36.221 
 

Периодична оценка на съответствието 
на оползотворяването, преработването 
и рециклирането на отпадъци 

Ива Динкова 
Пламена Янкова  
 

Условие 
11.6 

AA_UM.36.222 
 

Периодична оценка на съответствието 
на обезвреждането на отпадъци 

Ива Динкова 
Пламена Янкова  
 

Условие 
11.7.2 

РA_UM.36.006 
 

Измерване или изчисляване на 
количествата образувани отпадъци 

Ива Динкова 
Пламена Янкова  
 

Условие 
11.7.3 

AA_UM.36.218 
 

Оценка на съответствието на 
наблюдаваните годишни  количества 
образувани отпадъци и стойностите на 
нормите на ефективност при образуване 
на отпадъците с определените  с КР 

Ива Динкова 
 

Условие 
12.2.2 

РA_UM.36.007 
 

Наблюдаване на общата звукова 
мощност и ниво на звуковото налягане 

Ива Динкова 
Иван Илиев 
Тодор Димитров 

Условие 
12.2.3 

AA_UM.36.223 
 

Оценка на съответствието на 
установените нива на звуково 
налягане 

Ива Динкова 
Иван Илиев 

Условие 
13.1.1 

 

AA_UM.36.110 
 

Периодична проверка за наличие на 
течове от тръбопроводи и 
оборудване, разположени на открито 

Живко Иванов 
Иван Илиев 

Условие 
13.1.3 

 

AA_UM.36.303 
 

Отстраняване на разливи и 
изливания на вредни и опасни 
вещества върху производствената 
площадка 

Отдел Отвеждане 
 

Условие 
13.2.2 

AA_UM.36.224 
 

Периодична оценка на 
съответствието на концентрациите 
на вредни вещества в почвите с 
измерените стойности 

Ива Динкова 
 

Условие 14 AA_UM.36.302 
 

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

Ива Динкова 
Сълзица Стоянова  

Условие AA_UM.36.301 Оценка на риска от аварии при Ива Динкова 
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14.1  извършване на организационни 
промени 

Сълзица Стоянова 
Илиян Тодоров 

Условие 
14.2 

AA_UM.36.301 
 

Предприемане на мерки за 
предотвратяване, контрол или 
ликвидиране на последствията при 
аварии 

Ива Динкова 
Сълзица Стоянова  
Илиян Тодоров 

Условие 
14.2 

AA_UM.36.302 Определяне на възможните аварийни 
ситуации с въздействие върху 
околната среда и здравето на хората 

Ива Динкова    
Сълзица Стоянова  
Пламена Янкова 
Илиян Тодоров 

Условие 
14.2.1 

AA_UM.36.304 
 

Оценка на възможността за 
изпускане в резултат на аварийна 
ситуация на опасни течности, 
препарати или силно замърсена вода 
в канализацията 

Ива Динкова 
Живко Иванов 
Илиян Тодоров 

Условие 
15.1 

AA_UM.36.115 
 
 

Пускане и спиране на 
биопречиствателната станция за 
битово-фекални води 

Ива Динкова 
Иван Илиев 
Тодор Димитров 

Условие 
15.1 

AA_UM.36.118 
 

Пускане и спиране на капкоуловител 
към вана за байцване  „МЕТ-2” 

Иван Илиев 
Христо Христов 

Условие 
15.1 

AA_UM.36.320 
 

Пускане и спиране на 
газопромивател тип МАN 17 на 
отработеният въздух в участък 
„Твърдо хромиране” 

Иван Илиев 
Михаил Михайлов 
Иван Павлов 

Условие 
15.1 

AA_UM.36.319 
 

Пускане и спиране на 
пречиствателната станция за 
производствени отпадъчни води 

Иван Илиев 
Ива Динкова  
Пламена Янкова 

Условие 
15.2 

AA_UM.36.321 Пускане и спиране на „Лакираща 
инсталация 

Николай Николов 
Тодор Димитров 

Условие 
15.2 

AA_UM.36.323 
 

Пускане и спиране на инсталация за 
“твърдо” хромиране 

Иван Илиев 
Михаил Михайлов 
Иван Павлов 

Условие 
15.2 

AA_UM.36.324 
 

Пускане и спиране на линия за 
повърхностна обработка в  
у-к”Цилиндри”-байцване 

Иван Илиев 
Христо Христов 
Тодор Димитров 

Условие 
15.2 

AA_UM.36.322 
 

Пускане и спиране на горивна 
инсталация –газов котел 1, 2,3 ,4 и  
инфрачервени излъчватели 

Живко Иванов 
Тодор Димитров 
Илиян Тодоров 

Условие 
15.4.3 

AA_UM.36.322 
 

Мониторинг при анормални 
режими на горивна инсталация – 
газов котел 1, 2 ,3,4 и инфрачервени 
излъчватели 

Тодор Димитров 
Ива Динкова 

                                                                   
3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 
3.1. Използване на вода/ Условие 8.1/ 
       Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди става чрез доставка от 
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Ямбол, съгласно Договор № 2290/10.05.2004 г. 
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Прилага се инструкция за поддръжка и проверка на оборотните промивни цикли към ваните и 
газопромивателя /Условие 8.1.3./ и инструкция за експлоатация и поддръжка на ваните  за 
повърхностна обработка в линията за твърдо хромиране/Условие 8.1.3.1./. 

Условие 8.1.4.: 
          Съгласно Инструкция по Условие 8.1.3. за поддръжка и проверка на водопроводната  
мрежа на площадката ежемесечно се проверяват състоянието на помпите в новоизградената  
помпената станция, водните камери  като и  в  старият  двукамерния водоем предназначен за 
противопожарни цели ,както  и проверки  за течове по цялата водопроводна система. 
За 2018 г.- в дневник са  документирани 12 броя проверки  на водопреносната мрежа и 
помпените станции.-няма констатирани несъответствия  
За 2017 г.- в дневник са  документирани 12 броя проверки  на водопреносната мрежа и 
помпените станции.-няма констатирани несъответствия 
 За 2016 г.- в дневник са  документирани 12 броя проверки  на водопреносната мрежа и 
помпените станции.Има констатирано (м.юли) несъответствие на противопожарен тръбопровод 
загуба  на вода –отстранен е теча от външна специализирана фирма. 
За 2015г-в дневник са  документирани 12 броя проверки  на водопреносната мрежа 
Регистрирани са два броя  течове- (м.август и м.октомври )както и  ремонтните  дейности за 
отчетната година. 
За 2014г в дневник са  документирани 12 броя проверки  на водопреносната мрежа и помпените 
станции.-няма констатирани несъответствия 

Условие 8.1.5. Измерване и документиране 
Отчитането на изразходваната вода се извършва чрез измервателни устройства и се 
документира в дневник /Условие 8.1.5.2./.                

Прилага инструкция за Оценка на съответствието на изразходваните количества вода с 
посочените в комплексното разрешително Условие 8.1.5.3. за следене, установяване на 
причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 
     Основни консуматори на вода за производствени нужди са линия за повърхностна обработка 
/байцване/ и линия за електрохимично нанасяне на покрития /твърдо хромиране/. 

Таблица 3.1 /Условие 8.1.6. Докладване/ 
Източник на вода –  

В иК дружество 
Годишно 

количество 
съгласно 

КР95-Н1/2017 
[м3] 

Количество 
годишна 
норма на 

ефективност  
за единица 

продукт 
съгласно 

КР95-Н1/2017 
[м3/м2] 

Използвано годишно количество [м3] Използвано количество за единица продукт 

                                    [м3/м2] 
Съот 

вет 

ствие 

   2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018  
1.1  Участък 
„Бутални пръти“( 
дейност по 
електрохимично 
нанасяне на 
покрития – 
„твърдо“ 
хромиране), 
включващ 8 броя 
вани, както следва : 
-Ецваща вана – 1 
брой  
-Галванични вани – 6 
броя  

-Дехромажна 

Няма условие 0,058 

 

660 649 1021 1310 1327,34 0,035 0,034 0,0448 0,0505 0,051 Да 

1.2 Участък „Малки 
детайли‘‘ (дейност 
по повърхностна 
обработка в участък 

Няма условие 0,0045 

 

34 36 44 50,5 52 0,034 0,028 0,001 0,00095 0,00079 Да 
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„Цилиндри“ – 
байцване, 
включваща 4 броя 
вани както следва: 
- Байцваща вана – 2 
броя; 

- Пасивираща вана – 2 
броя 

 
 

Съгласно  инструкция по Условие 8.1.5.3.  няма регистрирани несъответствия за 
изразходваното количество вода през изтеклата 2018г.  

До 1.07.2013г.се отчита изразходваното количество вода  като:  

• -обща месечна консумация на вода  за инсталацията по Условие 2 попадаща в 
обхвата на Приложение 4 от ЗООС    

• месечна консумация за Използвано количество вода  за единица продукт /за месеца/  
   След 1.07.2013 г.съгласно актуализираното КР се отчита изразходваното количество вода като   
стойността на : 

• годишната норма на ефективност при употребата на вода  за инсталациите по 
Условие 2 

• годишната консумация на вода  за производствени нужди за инсталациите по 
Условие 2 

За 2017 и след 2017 г. съгласно  КР – Н1/2017 се отчита изразходваното количество вода за 
инсталацията по Условие 2 попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС    
За 2018г няма регистрирани несъответствия в потреблението на вода 

За 2017г няма регистрирани несъответствия в потреблението на вода 
За 2016г няма регистрирани несъответствия в потреблението на вода 

За 2015г няма регистрирани несъответствия в потреблението на вода. 
За 2014г няма регистрирани несъответствия в потреблението на вода. 

Като цяло през изминалия период от 5 години  са спазени нормите за годишен разход и разход 
за единица покрита площ на вода. 
 
3.2. Използване на електроенергия/Условие 8.2 Енергия/ 
       Основните консуматори на енергия са участъците за механична обработка на металите по 
Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 към ЗООС: 

• Участък „Бутални пръти“( дейност по електрохимично нанасяне на покрития – 
„твърдо“ хромиране), включващ 8 броя вани, както следва : 

-Ецваща вана – 1 брой  
-Галванични вани – 6 броя  
-Дехромажна вана – 1 брой  

• Участък „Малки детайли‘‘ (дейност по повърхностна обработка в участък 
„Цилиндри“ – байцване, включваща 4 броя вани както следва: 

- Байцваща вана – 2 броя; 
- Пасивираща вана – 2 броя. 



                               ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018г. 
по Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г. 

 

“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал “ТЕНЕВО” 
 

19 

    Съгласно Условие 8.2.1.2 се прилага инструкция AA_UM.36.201 за експлоатация и поддръжка 
на галванични вани. Води се дневник за резултатите от проверките и извършените ремонтни 
мероприятия 

     Съгласно Условие 8.2.2. се прилага инструкция AA_UM.36.201 за експлоатация и поддръжка 
на топлообменните/електропреобразувателни части на технологичното оборудване в участък 
„Цилиндри” и линията за нанасяне на електрохимично покритие.Води се дневник за резултатите 
от проверките и извършените ремонтни мероприятия. 

      Монтирани са електромери към четирите трафопоста ,които отчитат консумираните 
количества електроенергия. Показанията на електромерите на „Акация” и „Малина”отчитат 
консумацията на електроенергия за линията за „твърдо хромиране”.Консумацията на 
електроенергия за линията за байцване се отчита по електромери,разположен на ел.табла за 
съответната линия. 

След 2013 година се отчита  

• годишната норма на ефективност при употребата на електроенергея за инсталациите по 
Условие 2 

• годишната консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталациите по 
Условие 2 

От 2017 година се отчита : 

• годишната консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталациите по 
Условие 2 
• годишната норма на ефективност при употребата на електроенергея за инсталациите за 
единица продукт (площ) по Условие 2 

Съгласно Условие 8.2.2.1 се прилага инструкция РA_UM.36.002 за Измерване, изчисляване и 
документиране на консумираните количества енергия. Води се дневник за резултатите. 

 

Съгласно Условие 8.2.2.1 се прилага инструкция АA_UM.36.202 за Оценка на съответсвия на 
измерените/изчислени количества консумирана електроенергия с посочените в КР95-Н1/2017. 
Води се дневник за резултатите. 
През 2018г. няма регистрирани несъотвествия. 
- за 2017г са документирани в дневник и протокол за несъответствие   
- за 2016г са документирани в дневник и протокол за несъответствие                                                                                                                                                                              
-   за 2015г са документирани в дневник и протокол за  несъответствие посоченото 
несъответствие.                                                                                                                                                                     
-    за 2014г са документирани в дневник и протокол за  несъответствие посоченото 
несъответствие 
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Таблица 3.2 /Условие 8.2.3 Докладване; Съгласно Условие 8.2.3.1/ 

Консуматори 
на 

електроенерги
я 
 
 

Количе
ство за 
единиц

а 
продукт 
съгласн
о КР 95-
Н1/2017, 
MWh/ед
иница 

продукт
, 
 

 
 

Годишна консумация  на електроенергия 
MWh 

 
 

Количествоза единица продукт, 
MWh/m² 

Съо
т 
вет 
ств
ие 

Година  
 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018  

1.1  Участък 
„Бутални 
пръти“( 
дейност по 
електрохимич
но нанасяне 
на покрития – 
„твърдо“ 
хромиране), 
включващ 8 
броя вани, 
както следва : 
-Ецваща вана – 
1 брой  
-Галванични 
вани – 6 броя  
-Дехромажна 
вана – 1 брой 

0,166 
(MW/h)/ 
(m²µm 

2 397,71 2 086,83 2264.51 2 291,59 2283,29
4 

0.1258 0.0863 0.0994 0.08835 0,088714 Да 

1.2 Участък 
„Малки 
детайли‘‘ 
(дейност по 
повърхностна 
обработка в 
участък 
„Цилиндри“ – 
байцване, 
включваща 4 
броя вани както 
следва: 
- Байцваща 
вана – 2 броя; 
- Пасивираща 
вана – 2 броя 

0,0012 28,41 
 

27,74 32,71 35,630 37,264 00281
74 

0,0257
60 

0,0007
31 

0,00067
3 

0,000569 
 

Да 

Общо  2426,12 
 

2 144,57 2 297,22 2 327,22 2 320 
,558 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                               
 3.3. Използване на суровини и спомагателни материали /Условие 8.3. Суровини , 
спомагателни материали и горива/ 
Условие 8.3.1 Употреба 
Употребяване при работа на инсталацията по Условие 2, която попада обхвата на Приложение 4 
от ЗООС да не се различават по вид от :Електролит (анодно ецване); Електролит (Добавка за 
постигане формирането на аерозоли)  иЕлектролит (Добавка за каталитично действие); 
Електролит (Добавка за корекция на хром); Ацетон и Байцващ разтвор; Пасивиращ агент                                                                         
Съгласно актуализирано КР №95-НО-ИО-А2/2013г. след 1.07.2013г. се отчитат Електролит 
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(анодно ецване); Електролит (Добавка за постигане формирането на аерозоли)  и Електролит 
(Добавка за каталитично действие) като обща сума за Хромна киселина. Отчита се също Сярна 
киселина; Байцващ разтвор; Пасивиращ агент към инсталации, които попадат в обхвата на 
инсталациите по Приложение 4 от ЗООС, и Спомагателни материали  за инсталации извън 
обхвата на инсталациите по Приложение 4 от ЗООС.  

• отчитат годишните  количества  употребени суровини и спомагателните 
материали 

•  годишната норма на ефективност на суровините и спомагателните материали. 
От 2017 г съгласно  КР №95-Н1/2017г. се отчитат : 

• годишна консумация на суровини по Условие 2, която попада в обхвата на 
Приложение 4 от ЗООС; 

• стойностите на годишни норми на ефективност при употреба на суровините по 
Условие 2, която попада обхвата на Приложение 4 от ЗООС; 

за Електролит (анодно ецване); Електролит (Добавка за постигане формирането на аерозоли)  
иЕлектролит (Добавка за каталитично действие); Електролит (Добавка за корекция на хром); 
Ацетон и Байцващ разтвор; Пасивиращ агент                                                                         

Условие 8.3.1 Измерване и изчисляване 
Съгласно Условие 8.3.2.1 се прилага Инструкция РА.UM.36.003 за измерване и изчисляване и 
документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива. Води 
се дневник. 

Съгласно Условие 8.3.2.2. се прилага Инструкция РА.UM.36.203 за Оценка на съответствието на 
годишните норми на ефективност при употреба на суровини. Води се дневник. 

 
   Таблица 3.3.1  /Условие 8.3.3 Докладване; Условие 8.3.3.1/  

Суровини Годишни 
количест
ва 
съгласно 
КР 95-
Н1/2017 

Количест
во за 
единица 
продукт 
съгласно 
КР 95-
Н1/2017 
[t/единица 
продукт ] 
 

Употребено годишно количество 
                                    [ t ] 

Годишна стойност на ефектив ност) 
[t/m²] 
 
 

съ
от
ве
тс
тв
ие 

Година     2014 2015 2016 2017 2018   2014 2015 2016 2017 2018  

Участък „Бутални пръти“ 
 

Ацетон Няма 
усковие 

0.00007 - - - 0,280 0,785 - - - 0,0000
1 

0,000
03 

Да 

Електролит 
(анодно ецване) 

Няма 
усковие 

0.00007 
 

- - - 1,100 0,550 - - - 0,0000
4 

0,000
021 

Да 

Електролит 
(Добавка за 
корекция на хром) 

Няма 
усковие 

0.00086 
 
 

- - 15.95 15,900 17,125 0.0005
4 

0.0005
4 

0.0007 0.0006
1 

0,000
66 

Да 

Електролит 
(Добавка за 

постигане 
формирането на 
аерозоли) 

Няма 
усковие 

0.00086 
 

- - - 0,440 0,850 - - - 0.0000
17 

0,000
033 

Да 

 Електролит 
(Добавка за 

Няма 
условие 

0,00086 - - - 3.350 2,625 - - - 0.0001
3 

0,000
1 

Да 
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каталитично 
действие) 

Участък „Малки детайли“ 
 

Байцващ разтвор Няма 
условие 

0,00083 - - 1.9 1,760 2,040 0.0013
9 

0.0014
2 

0.0000
42 

0,0000
332 

0,000
31 

Да 
 

Пасивиращ агент Няма 
условие 

0.00025   0,380 0,360 0,435 0,0004
5 

0,0003
4 

0,0000
8 

0,0000
068 

0,000
0066 

Да 

 
Разяснение по Условие 8.3.3  Съгласно КР 95-Н1/2017 не се отчитат годишни количества и 
годишна норма на ефективност на Спомагателните материали, които се употребяват при работа 
на инсталацийте по Условие 2, попадащи в Приложение 4 към ЗООС. Нямаме заложени норми 
за спазване и не превишение. Спомагателните материали се използват за утаяване  от тежки 
метали и пречистване на производствени води от:   въздухоочистката в галваничен цех, участък 
„Бутални пръти“, отпадъчни промивни води от ръчно изплакване на хромирани изделияв 
галваничен цех, участък „Бутални пръти“, отработени байцващи  и промивни разтвори в учстък 
„Малки детайли“, отпадъчни води от фосфатиране и обезмасляване в участък „Лакиране“. 
Поради което, употребеното количество е отнесено от сумата на двете третирани почърхности в 
инсталацийте по Условие 2, попадащи в Приложение 4 към ЗООС: байцване и галваника равна 
на 91 246,60м2. 
 
 
Таблица 3.3.2 

Спомагателни 
материали 

Годишни 
количест
ва 
съгласно 
КР 95-
Н1/2017 

Количест
во за 
единица 
продукт 
съгласно 
КР 95-
Н1/2017 
[t/единица 
продукт ] 
 

Употребено годишно количество 
                                    [ t ] 

Годишна стойност на ефектив ност) 
[t/m²] 
 
 

съ
от
ве
тс
тв
ие 

Година     2014 2015 2016 2017 2018   2014 2015 2016 2017 2018  

Солна киселина 25 
и 33% 

Няма 
условие 

Няма 
условие 

- - 13 24,640 23,900 0,0009
7 

0,0006
96 

0,0001
9 

0,0003
1 

0,0002
61928 

Да 

Натриева основа 
30% 

Няма 
условие 

Няма 
условие 

- - 17,345 29,840 36,260 0,0011
0 

0,0008
49 

0,0002
6 

0,0003
7 

0,0003
97385 

Да 

Натриев бисулфид 
20% 

Няма 
условие 

Няма 
условие 

 

- - 31,2 57 62,015 0,0018
6 

0,0015
19 

0,0004
6 

0,0007
2 

0,0006
79642 

Да 
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Таблица 3.3.3 

Горива Годишни 
количест
ва 
съгласно 
КР 95-
Н1/2017 

Количест
во за 
единица 
продукт 
съгласно 
КР 95-
Н1/2017 
[t/единица 
продукт ] 
 

Употребено годишно количество 
[ t ] 

Годишна стойност на ефектив ност) 
[t/m²] 

 
 

съ
от
ве
тс
тв
ие 

Година     2014 2015 2016 2017 2018   2014 2015 2016 2017 2018  

Газ Пропан - Бутан Няма 
условие 

Няма 
условие 

171,74
9 

194,67 198,60
5 

290,27
8 

245,58
7 

- - - - - Да 

Количеството Газ пропан- Бутан се отчита като количество за цялотсно захранване на подземно 
газово стопанство. 

     

  Условие 8.3.3.2 
 За 2018г. няма превишения  на годишна норма на ефективност на суровините спрямо КР№ 
95-Н1/2017.     
За 2017г. няма превишения  на годишна норма на ефективност на суровините спрямо  
КР№ 95-Н1/2017. 

       За 2016г.има превишение  на годишна норма на ефективност на суровините към у-к 
„Байцване“ както поради увеличено производство и наложилите се корекции на 
концентрациите на разтворите  за байцващият и за пасивиращият    разтвор с цел подобряване 
на технологичнште им показатели  ,също така и за тотална подмяна на разтворите поради 
изтощаване и замърсяване и излизане от употреба. 

       За 2015г.има превишение на   годишна норма на ефективност за спомагателните 
материали  солна к-на 25% и 33%,натриева основа 30%,натриев метабисулфит20% за участък 
твърдо хромиране . 

       За 2014г.има превишение на   годишна норма на ефективност за спомагателните 
материали  солна к-на 25% и 33%,натриева основа 30%, натриев метабисулфит 20% за 
участък твърдо хромиране .Превишение  на годишна норма на ефективност на суровините 
към у-к „Байцване „както поради увеличено производство и наложилите се корекции на 
концентрациите на разтворите  за байцващият    и за пасивиращият    разтвор ,също така и за 
тотална подмяна на разтворите поради изтощаване и замърсяване и излизане от употреба с 
цел подобряване на качеството на производство. 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти/ Условие 8.3.4./ 
      Съгласно Условие8.3.4.1.  използваните химични вещества и препарати, включително 
киселини,масла и смазочноохлаждащи течности са опаковани, етикетирани и снабдени с 
информационни листове за безопасност съгласно изискванията на Регламент (ЕО)№1272/2008  
и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и 
нови химични вещества и препарати. Всички информационни листи за безопасност отговарят 
на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО)1907/2006 относно регистрацията 
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,оценката ,разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),изменено с Регламент 
453/2010г.  
Съгласно Условие 8.3.4.1.1 ИЛБ се предоставят на персонала боравещ с   химични вещества и 
са налице в съответното складово  помещение (Склад 10) и  при поискване се предоставят на 
контролните органи. 
Съгласно Условие 8.3.4.1.2 за съхранението на използуваните опасни химични вещества и 
смеси ,спомагателни материали и горива  отговаря на условията за съхранение, посочени в 
информационните листове за безопасност  и инструкция PVA 36.3U.01 Управление на опасни 
химични вещества 

   Съгласно Условие 8.3.4.2.  Изготвена е и утвърдена „Оценка за безопасността на 
съхранението на опасни вещества и смеси”съгласно Наредбата за реда и начина на съхранение 
на опасни химични вещества и смеси-ПМС№152/30.05.2011г.    
    По Условие 8.3.4.3.При планирана промяна на мястото за съхранение на опасни суровини и 
спомагателни материали притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ  
актуализация на план на площадката с означени на него места за съхранение на опасни 
вещества,в срок един месец преди осъществяване на промяната.За отчетният период не са 
направени промени при съхранението на суровини и спомагателни материали. 
                                                                                                                                                    
Условие 8.3.5. Документиране        
     Съгласно Условие 8.3.5.1. се документират протоколи от направени проверки на Склад 10 за 
съхранение на химикали съгласно инструкция PVA 36.3U.01. През изтеклата година има 
направени дванадесет проверки на склада за съхранение на химикали. 

Условие 8.3.6. Докладване        
     През докладваната година са извършени дванадесет проверки  в изпълнение на Условие 
8.3.6.1 за състоянието на складовото стопанство за съхранение на суровини, спомагателни 
материали и горива (Склад 4,10,16,17,19,28). Не са установени причини за несъответствия 
относно начина на съхранение на химични вещества, не са предприети коригиращи действия за 
отчетната 2018г. 
За периода са извършени дванадесет броя проверки на тръбопроводите за масла, дванадесет броя 
проверки на  тръбопроводите за пропан- бутан и дванадесет броя проверки на тръбопреносната 
мрежа за заваръчни газове. Няма констатирано несъотвествие за отчетната година. 

Ежемесечно се извършва проверка за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и 
обваловките за течни суровини, материали горива и продукти. Няма регистрирани течове за 
изтеклата година. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и  
       PRTR 
    Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух  и 
повърхностните води е дадена в Приложение I , Норма за пределни количества за изпускане  в 
атмосферния въздух по Приложение II 
 
4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферният въздух /Условие 9. Емисии в атмосферата/ 
 
                         Условие 9.1.1. 
   На притежателя на настоящото разрешително се разрешава екплоатация на следните 
пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата: 
       - 1 бр. капкоуловител за пречистване на отпадъчни газове от изпускащо устройство - Вани 
байцване; 
       - 1 бр.  газопромивател ТИП MAN -17 за пречистване на отпадъчни газове от изпускащото 
устройство  №37 – Твърдо хромиране 
                       Условие 9.1.1.1 
   На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждане и екплоатация на 
следните пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата: 
       - 1 бр. капкоуловител за пречистване на отпадъчни газове от изпускащо устройство - Вани 
байцване – втора вана; 
       - 1 бр.  циклонен пресепаратор и канален решетъчен груб филтър за прах KOFIL за 
пречистване на отпадни газове от Изпускащо устройство № 42, странични смукатели на 
машини за шлайфане/полиране към Участък“Обработка на цилиндри и тръби“ 
       - 1 бр.  циклонен пресепаратор и канален решетъчен груб филтър за прах KOFIL за 
пречистване на отпадни газове от Изпускащо устройство № 43, странични смукатели на 
машини за шлайфане/полиране към Участък“Обработка на цилиндри и тръби“ 
       - 1 бр. Прахочистителна камерас прегради и нтегриран хартиен фин филтър 
(пресепаратор)и патронен книжен филтър за фин филтър (пресепаратор)и патронен книжен 
филтър за фин прах за пречистване на отпадни газове от ИУ L02 на аспирация на дробометна 
камера към „Лакираща инсталация“ 
      -    1 бр. Капкоуловител за пречистване на отпадни газове от ИУ L04 на аспирация на кабина 
за фосфатиране към „Лакираща инсталация“ 
      -    1 бр. сух огнеупорен многослоен филтър, тип HC и синтетичен филтър, тип S2; 
      -    1 бр. Филтър  от стъклена вата към L12 
     Съгласно Условие 9.1.1.1. сa изготвени документи и и нструкции  с определените:  
      - контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигорява оптимална 
работа) на пречиствателното съоръжение, разрешени в Условие 9.1.1.; 
     - честота на мониторинг на контролираните параметри; 
     - вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. 
     Съгласно Условие 9.1.1.2. е представено писмо в РИОСВ с Вх.№ 5890/30.11.2017г., с 
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приложено  копие от паспортните данни за всяко пречиствателно съоръжение. 
     Съгласно Условие 9.1.1.3. е представено писмо в РИОСВ с Вх.№ 5872/06.12.2017г., с 
приложено  приложена информация по Условие 9.1.1.1  
Съгласно Условие 9.1.1.4. се прилагат инструкции: AA.UM.36.102; AA.UM.36.103; 
AA.UM.36.104; AA.UM.36.105; AA.UM.36.306; AA.UM.36.307; AA.UM.36.308; AA.UM.36.309; 
AA.UM.36.310; AA.UM.36.316  за поддържане на оптимални стойности на техническите 
параметри, осигуряващи оптимален работен режим за всяко пречиствателно съоръжение 
разрешено с Условие 9.1.1. 
Условие 9.1.2  Контрол на пречиствателното обрудване 
Съгласно Условие 9.1.2.1. се прилагат инструкции: AA.UM.36.204; AA.UM.36.205; 
AA.UM.36.206; AA.UM.36.311; AA.UM.36.312; AA.UM.36.313; AA.UM.36.314; AA.UM.36.315;  
за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 
параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Условиe 
9.1.1.1 на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия.  
При ежедневна проврка за съотвествие на данните от мониторинга не са констатирани 
несъотвествия за отчетната година. Води се Дневник. 
 
         Условие 9.1.3  Документиране и докладване 
       Съгласно Условие 9.1.3.2 се води дневник. 
       Съгласно Условие 9.1.3.3 през отчетната 2018 година на база ежедневни проверки за 
стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение на площадката, 
с определените съгласно Условие 9.1.1.1, не са установени причини за несъотвествие.  
 
Емисии от точкови източници/ Условие 9.2  / 
Съгласно Условие 9.1.2 не трябва да се превишават дебитът на технологичните и 
вентилационни газове. Нито едина от емисионните норми на посочените параметри в таблицата 
продължение.  
 
Условие 9.2.4 Горивни инсталации с номинална топлинна мощност под 50MW 
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРИ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ С ИЗДАДЕНИ КОМПЛЕКСНИ 
РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДМА ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
 

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация; 
 газов котел 1 – 0.149 MW 
 газов котел 2 – 0.330 MW 
 газов котел 3 -0,300MW 
 газов котел 4 -0,400MW 
 инфрачервени излъчватели – 25 броя с мощност по 0.05 МW= 1,25 МW 
 инфрачервени излъчватели – 8 броя с мощност по 0.05 МW= 0,4МW 
 

2. Вид на средна горивна инсталация (дизелов двигател, газов двигател, газова турбина, 
двигател, работещ с два вида гориво, друг двигател или друга средна горивна 
инсталация); 
 газов котел 1 – газова горелка 
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 газов котел 2 –  газова горелка 
 газов котел 3 – газова горелка 
 газов котел 4 – газова горелка 
 инфрачервени излъчватели – 25 броя газови горелки 
 инфрачервени излъчватели – 8 броя газови горелки 
 

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата: 
 

е) газообразни горива, различни от природен газ(пропан – бутан); 
 
4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация или когато датата 
на започване на експлоатация не е известна, доказателство за това, че експлоатацията e 
започнала преди 20 декември 2018 г.; 

 газов котел 1 –  2003г. 
 газов котел 2 –  2006г. 
 газов котел 3 – 2012г. 
 газов котел 4 – 2012 г. 
 инфрачервени излъчватели – 25 броя – 2006г. 
 инфрачервени излъчватели – 8 броя – 2012г. 

 
5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва 
инсталацията (код по NACE); 
 
Класификация на икономическите дейности – 28.22 
 
6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно 
работно натоварване; 

 газов котел 1 –  целогодишно, като в летният сезон е с намалени мощности, чрез него 
се обслужва с топла вода  съблекални и бани 

 газов котел 2 –  отоплителен сезон (мин. 4 месеца) 
 газов котел 3 - отоплителен сезон (мин. 4 месеца) 
 газов котел 4 - отоплителен сезон (мин. 4 месеца) 
 инфрачервени излъчватели – отоплителен сезон (мин. 4 месеца) 
 инфрачервени излъчватели – отоплителен сезон (мин. 4 месеца) 

 
7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде 
експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че 
средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от 
наредбата; 
 
Средната горивна инсталация  не се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от 
наредбата 
 
8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на 
стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията; 
• Оператор на инсталациите, притежател на разрешителното: “ПАЛФИНГЕР  
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      ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал Тенево 
• Площадка на която са разположени инсталациите: 
      8672 с.Тенево,”Индустриална зона”,община Тунджа,област Ямбол 
•    ЕИК: 114141414 
• Регистрационен номер :  95-Н1/2017 г. 
     (Решение на  Министъра на околната среда и  водите №95-Н0-И0-А0/2017 г.) 
• Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора: 
     8672 с.Тенево, ”Индустриална зона”, община Тунджа, област Ямбол 
      тел.: 046 / 680 100, факс 046 / 680 199 
 
9. Общи годишни емисии на SO2, NOx  и CO, описани замърсители спрямо КР95-Н1/2017 от 
съответната средна горивна инсталация; 
 
9.1.Азотни оксиди (NOx/NO2): 

Изпускащо у-во № 36 (газов котел 1) 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1765 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 89.33 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1765 Nm3/h х 3840h х 89.33 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 605.443 kg/y 

Изпускащо у-во № 38 (газов котел 2) 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1157 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 174денонощия = 2784 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 106.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1157 Nm3/h х 2784h х 106.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 341,435 kg/y 

Изпускащо у-во № 39 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –943,1 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  
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16 часа х 174денонощия = 2784 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 100.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =943,1 Nm3/h х 2784h х 100.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 262,559 kg/y 

 

Общо количество Азотни оксиди /Изпускащи у-ва 33+36+38+39= 

=0+605.443+341,435+262,559  = 1209,437 kg/y 
Kоличество Азотни оксиди изпускани в атмосферния въздух за периода 2018 е 1209,437 kg/у Стойноста е под 

„пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  и не подлежат на отчитане в елктронният 

регистър на ЕРИПЗ 

 

 
9.2.Серни оксиди (SOx/SO2: 

Изпускащо у-во № 36 (газов котел 1) 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1765 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1765 Nm3/h х 3840h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0.0 kg/y 

Изпускащо у-во № 38(газов котел 2) 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1157 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 174денонощия = 2784 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1157 Nm3/h х 2784h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0.0 kg/y 

Изпускащо у-во № 39(газов котел 3 и газов котел 4) 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
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 D - Количество отпадъчни газове –943,1 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 174денонощия = 2784 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =943,1 Nm3/h х 2784h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0 kg/y 

Общо количество Серни оксиди /Изпускащи у-ва 36+38+39/= 

=0+0+0= 0 kg/y 
Kоличество Серни оксиди изпускани в атмосферния въздух за периода 2018 е 0 kg/ 
 
9.3.Въглероден оксид (СО): 

Изпускащо у-во № 36(газов котел 1) 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1765 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1765 Nm3/h х 3840h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0.0 kg/y 

Изпускащо у-во № 38(газов котел 2) 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1157 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 174денонощия = 2784 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1157 Nm3/h х 2784h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0.0 kg/y 

Изпускащо у-во № 39(газов котел 3 и газов котел 4) 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –943,1  Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 174денонощия = 2784 часа 
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 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =943,1  Nm3/h х 2784h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0 kg/y 

Общо количество Въглероден оксид /Изпускащи у-ва 36+38+39/= 

=0+0+0= 0 kg/y 
Kоличество Въглероден оксид изпускани в атмосферния въздух за периода 2018 е 0 kg/у 
 

 
    Лакираща Инсталация / Условие 9.2.5/ 

Съгласно Условие 9.2.5.1 имаме съставен Акт за административно нарушение 
№2/10.01.2018г.с  наложено НП №2/22.02.2018г. за неизпълнение Условие 3.4 и 
изискванията на чл.16 ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух, на фирмата е  
В последващо изпълнение на Условие 3.4 е предоставена информация в РИОСВ с Вх. № 
1112/02.03.2018г. 
Съгласно Условие 9.2.5.2 имаме съставен Акт за административно нарушение 
№2/10.01.2018г.с  наложено НП №2/22.02.2018г. за неизпълнение Условие 3.4 и 
изискванията на чл.16 ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух, на фирмата е  
В последващо изпълнение на Условие 3.4 е предоставена информация в РИОСВ с Вх. № 
1112/02.03.2018г. 

           Съгласно Условие 9.2.6 за отчетната година операторът няма задължения , тъй като не 
е превишена  праговата стойност за консумация на разтворители от 5 тона/година,  
представена информация по Условие 9.2.6.1 

Представена е инструкция за изготвяне на „План за управленеи на разтворителите”  в РИОСВ с  
писмо Вх.№ 004663/12.12.2017г.   
Съгласно Условие 9.2.6.1 е представена информация  в РИОСВ с  писмо Вх.№ КОС-11-
384(4)/04.02.2019г за извършващи дейности през 2018г. в обхвата на Наредба 7/21.10.2003 за 
нормите за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, 
главно в атмосферният въздух в резултат от употребата в инсталации за лакиране на лакове на 
водна основа. 
Съгласно Условие 9.2.7 се прилага инструкция AA.UM.36.226 за Периодична оценка на 
съотвествие на измерините стойности на контролираните параметри с определените в КР норми 
за емисии в атмосферата от точкови източници. Инструкцията съдържа  установяване на 
причини за несъотвествие и предприемане на коригиращи действия. 
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Таблица 4.2.11 Оценка на съответствието между нормата и измерения поток от проведен мониторинг през 2018 

 

 

1. Участък „ Обработка на цилиндри и тръби – механична обработка“ 

 
Изпускащо 
устройство 

№ 

Резултати от изпитване Емисионни норми описани в КР 95-Н1/2017 Съотве 

ствие Масов 
поток на 
вредното 

в/во 
Приведена     

[Nm3/h] 

Прах 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

Приведена     
[mg/Nm3] 

SO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

NO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

CO 

Приведена     
[mg/Nm3]  

Cr6+ 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Максимален 
дебит на 

газове 

[Nm3/h] 

Прах 

[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

[mg/Nm3] 

SO x 

[mg/Nm3] 

NO x 

[mg/Nm3] 

CO  

[mg/Nm3] 

Cr6+ 

[mg/ 
Nm3] 

26 50,8 - - - - - - 60 - - - - - - Да 

27 47,9 - - - - - - 60 - - - - - - Да 

28 52,5 - - - - - - 60 - - - - - - Да 

34 27,0 - - - - - - - - - - - - - Да 

40 - - - - - - - - - - - - - - Да 

29 2 270 5,71 - - - - - 12 000 20 - - - - - Да 

30 1 374 6,16 - - - - - 12 500 20 - - - - - Да 

47 3 023 14,79 - - - - - 6 000 20 - - - - - Да 

42 3 955 0,8 - - - - - 5 900 20 - - - - - Да 

43 1 407 12,42 - - - - - 3 000 20 - - - - - Да 

 

2. Участък „Обработка на малки детайли“(ТЕМ; байцване) 

Изпускащо 
устройство 

№ 

Резултати от изпитване Емисионни норми описани в КР 95-Н1/2017 Съотве 

Ствие Масов 
поток на 
вредното 

в/во 
Приведена     

[Nm3/h] 

Прах 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

Приведена     
[mg/Nm3] 

SO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

NO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

CO 

Приведена     
[mg/Nm3]  

Cr6+ 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Максимален 
дебит на 
газове 

[Nm3/h] 

Прах 

[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

[mg/Nm3] 

SO x 

[mg/Nm3] 

NO x 

[mg/Nm3] 

CO  

[mg/Nm3] 

Cr6+ 

[mg/ 
Nm3] 

32 2 962 0 - - 0 - - 6 000 - - - - - - Да 

33 2 665 7,79 - - 0 - - 3 000 20 - - 400 - - Да 
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3. Участък „Обработка на бутални пръти“(Галваника) 

Изпускащо 
устройство 

№ 

Резултати от изпитване Емисионни норми описани в КР 95-Н1/2017 Съотве 

Ствие Масов 
поток на 
вредното 

в/во 
Приведена     

[Nm3/h] 

Прах 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

Приведена     
[mg/Nm3] 

SO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

NO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

CO 

Приведена     
[mg/Nm3]  

Cr6+ 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Максимален 
дебит на 

газове 

[Nm3/h] 

Прах 

[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

[mg/Nm3] 

SO x 

[mg/Nm3] 

NO x 

[mg/Nm3] 

CO  

[mg/Nm3] 

Cr6+ 

[mg/ 
Nm3] 

37 20 839 4,39 - - - - 0 34 000 5 - - - - 0,05 Да 

 

4. Горивни инсталации с номинална топлинна мощност под 50MW 

Изпускащо 
устройство 

№ 

Резултати от изпитване Емисионни норми описани в КР 95-Н1/2017 Съотве 

ствие Масов поток 
на вредното 

в/во 
коригирани 

за 
съдържание 
на кислород 

или 
Приведена     
[Nm3/h] 

Прах 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

Приведена     
[mg/Nm3] 

SO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

NO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

CO 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Cr6+ 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Максимален 
дебит на 

газове 

[Nm3/h] 

Прах 

[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

[mg/Nm3] 

SO x 

[mg/Nm3] 

NO x 

[mg/Nm3] 

CO 

[mg/Nm3] 

Cr6+ 

[mg/ 
Nm3] 

36 1 765 - - 0 89.33 0 - 2 880 - - 5 250 100 - Да 

38 1 157 - - 0 106.0 0 - 5 000 - - 5 250 100 - Да 

39 943,1 - - 0 100.0 0 - 1 980 - - 5 250 100 - Да 

1-25 144 - - - - - - 288 - - - - - - Да 

49-56 138 - - - - - - 288 - - - - - - Да 

5. Лакираща инсталация 

Изпускащо 
устройство 

№ 

Резултати от изпитване Емисионни норми описани в КР 95-Н1/2017 Съотве 

ствие Масов 
поток на 
вредното 

в/во 
Приведена     

[Nm3/h] 

Прах 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

Приведена     
[mg/Nm3] 

SO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

NO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

CO 

Приведена     
[mg/Nm3]  

Cr6+ 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Максимален 
дебит на 

газове 

[Nm3/h] 

Прах 

[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

[mg/Nm3] 

SO x 

[mg/Nm3] 

NO x 

[mg/Nm3] 

CO  

[mg/Nm3] 

Cr6+ 

[mg/ 
Nm3] 

L02 7 262 11.86 - - - - - 10 000 20 - - - - - Да 

L04 2 836 - - - - - - 3 500 - - - - - - Да 

L05 942 - - - - - - 2 000 - - - - - - Да 

L09 7 977 - 63.06 - - - - 8 500 - 75 - - - - Да 
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L10 8 432 - 47.56 - - - - 13 000 - 50 - - - - Да 

L12 9 667 - 43.29 - - - - 12 000 - 50 - - - - Да 

 

6. Горивни инсталации към Лакираща инсталация 

Изпускащо 
устройство 

№ 

Резултати от изпитване Емисионни норми описани в КР 95-Н1/2017 Съотве 

ствие Масов 
поток на 
вредното 

в/во 
Приведена     

[Nm3/h] 

Прах 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

Приведена     
[mg/Nm3] 

SO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

NO x 

Приведена     
[mg/Nm3] 

CO 

Приведена     
[mg/Nm3]  

Cr6+ 

Приведена     
[mg/Nm3] 

Максимален 
дебит на 

газове 

[Nm3/h] 

Прах 

[mg/Nm3] 

Общ 
органичен 
въглерод 

[mg/Nm3] 

SO x 

[mg/Nm3] 

NO x 

[mg/Nm3] 

CO  

[mg/Nm3] 

Cr6+ 

[mg/ 
Nm3] 

L01 461 - - - - - - 630 - - - - - - Да 

L03 291 - - - - - - 330 - - - - - - Да 

L06 215 - - - - - - 330 - - - - - - Да 

L07 361 - - - - - - 500 - - - - - - Да 

L08 112 - - - - - - 170 - - - - - - Да 

L11 71 - - - - - - 106 - - - - - - Да 
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Оценката от съответствието е че Резултатите от изпитването са в норми спрямо Емисионните 
норми описани в Комплексно разрешително 95-Н1/2017. Неразделна част от доклада за 
извършени собствени измервания на вредни вещества изпускани в атмосферният въздух от 
неподвижни източници е протокол от изпитване № 425П.1÷425П.29/25.01.2018год. 

Съгласно Условие 9.2.8 е представена информация  в РИОСВ с  писмо Вх.№ КОС-11-
245(11)/22.01.2019г съдържаща Годишен отчет за използваните количества флуоросъдържащи 
парникови газове през 2018г. 

Условие 9.3  Неорганизирани емисии 
Съгласно Условие 9.3.2. се прилага инструкция AA.UM.36.227 за периодична оценка за 
наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините 
за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. 
Съгласно Условие 9.3.3. се  прилага инструкция AA.UM.36.228 за извършване на периодична 
оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните 
емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия. 
Условие 9.4  Интензивно миришещи вещества 
Съгласно Условие 9.4.3 се прилага инструкция AA.UM.36.229 за периодична оценка на 
спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи 
вещества, установяване на причините за несъответсвията и предприемане на коригиращи 
действия. 
По Условие 9.3.2.,Условие 9.3.3. и Условие 9.4.3 - няма документирани неорганизирани емисии 
и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. 
Условие 9.6  Условия за собсвен мониторинг 
Условие 9.6.1 Изисквания към собствен мониторинг на емисии на врени вещества във 
Въздуха 
Съгласно Условие 9.6.1.1 е представен План за мониторинг на емисиите в атмосферата от 
всички изпускащи устройства на площадката за съгласуване  в РИОСВ с  писмо Вх.№ 
5892/30.11.2017г 
 По Уловие 9.6.1.2. през изтеклата 2018 година са извършени собствени периодични измервания  
на Изпускащо  устройство №37( честота на измерване-веднъж годишно),   а за всички останали 
изпускащи устройства (честота на мониторинг две години)   
Резултати от мониторинг 
Участък „Обработка на цилиндри и тръби – механична обработка“ 

  Изпускащо устройство №  26   

 Източник на отпадъчни газове:  Миялна машина за обезмасляване на 

детайли 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 60 
не 50,8 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  27   
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Източник на отпадъчни газове:  Миялна машина за обезмасляване на детайли 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 60 
не 47,9 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  28   

 Източник на отпадъчни газове:  Миялна машина за обезмасляване на 

детайли 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 60 
не 52,5 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  34   

 Източник на отпадъчни газове:  Миялна машина за обезмасляване на 

детайли 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h - 
не 27,0 

веднъж на две 

години 
Да 

 

Изпускащо устройство №  40   

 Източник на отпадъчни газове:  Миялна машина за обезмасляване на 

детайли 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h - 
не 22,5 

веднъж на две 

години 
Да 

 

 

 

 
 
 Изпускащо устройство №  29 

 

Източник на отпадъчни газове: Автоматично електроженно заваряне 
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Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20 н е 5,71 веднъж на 
две години Да 

 
Дебит 

Nm3/h 12000 не 2270 веднъж 
годишно Да 

 
   
 
Изпускащо устройство №  30 

 

Източник на отпадъчни газове: Ръчно  автоматично електроженно заваряне 
 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20 н е            6,16 веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 12500 не 1374 веднъж на 
две години Да 

 
В КР 95-Н1/2017 ИУ 30 и ИУ31 са обединени в ИУ 30.  

 
 

  Изпускащо устройство №  47  
Източник на отпадъчни газове: Ръчно  автоматично електроженно заваряне 

 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20 н е 14,79 веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 6000 не 3023 веднъж на 
две години Да 

 
  
 
 Изпускащо устройство №  42 

 

Източник на отпадъчни газове:  Странични смукатели на машини     
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Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20 н е 0,8 веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 5900 не 3955 веднъж на 
две години Да 

 
 

  Изпускащо устройство №  43  
Източник на отпадъчни газове: Странични смукатели на машини за шл    

 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20 н е 12.42 веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 3000 не 1407 веднъж на 
две години Да 

 
 
Участък „Обработка на малки детайли“(ТЕМ, байцване) 

  Изпускащо устройство №  32  
Източник на отпадъчни газове: 2 броя байцващи вани 

 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

NOх mg/Nm3 400 не 0,0 
веднъж на 
две години Да 

Прах mg/Nm3 20 н е - веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 6000 не 2962 веднъж на 
две години Да 

 
 
 

  Изпускащо устройство №  33  
Източник на отпадъчни газове: 2 броя Машини за термично запиляван  
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Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

NOх mg/Nm3 400 не 0,0 
веднъж на 
две години Да 

Прах mg/Nm3 20 н е 7,79 веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 3000 не 2665 веднъж на 
две години Да 

 
Участък „Обработка на бутални пръти“(Галваника) 

Изпускащо устройство №  37 

 

                    Източник на отпадъчни газове: Твърдо хромиране 
 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Хром 6+ mg/Nm3 0.05 н е - веднъж 
годишно Да 

Прах mg/Nm3 5 не 4,39 веднъж 
годишно Да 

Хром mg/Nm3 Няма 
норма не 0,015 Няма 

Условие 
 

Да 

Дебит Nm3/h 34000 не 20839 веднъж 
годишно Да 

 
Изпускащо устройство №  36  

Източник на отпадъчни газове: 
Котел № 1 - при номинал 0.300MW 
 

 
 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm3 5 - 0.0 
веднъж на 
две години 

Да 

NO2 mg/Nm3 250 - 89.33 Да 

CO mg/Nm3 100 н е 0.0 Да 

Дебит Nm3/h 2880 не 1765 веднъж на 
две години Да 

 
Изпускащо устройство №  38  

  

Горивни инсталации с номинална топлинна мощност под 50МW 

  Изпускащо устройство №  36 
  Източник на отпадъчни газове:                                                       
   Котел № 1 -  с номинал 0.149MW 
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Източник на отпадъчни газове: Котел № 2 - при номинал 0.330MW  
 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm3 5 -           0.0 
веднъж на 
две години 

Да 

NO2 mg/Nm3 250 - 106,0 Да 

CO mg/Nm3 100 н е 0.0 Да 

Дебит Nm3/h 5000 не 1157 веднъж 
годишно Да 

 
Изпускащо устройство №  39  

Източник на отпадъчни газове: 
Котел № 3 - при номинал 0.300MW 
Котел № 4 - при номинал 0.400MW                 

 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm3 5 -           0,0 
веднъж на 
две години 

Да 

NO2 mg/Nm3 250 - 100 Да 

CO mg/Nm3 100 н е 0,0 Да 

Дебит Nm3/h 1980 не 943,1 веднъж 
годишно Да 

 
  Изпускащо устройство №  49-56  

 Източник на отпадъчни газове:  Газови инфрачервени излъчватели 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 288 
не 138 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  1-25   

 Източник на отпадъчни газове:  Газови инфрачервени излъчватели 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 288 
не 144 

веднъж на две 

години 
Да 
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Лакираща инсталация 

Изпускащо устройство №  L02   

 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на дробометна камера 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 10 000 
не 7262 

веднъж на две 

години 
Да 

Прах mg/Nm3 
20 

не 11,86 
веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  L04   

 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на кабина фосфатиране 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 3500 
не 2836 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  L05   

 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на кабина фосфатиране 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2000 
не 942 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  L09   

 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на кабина за лакиране 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 8500 
не 7977 

веднъж на две 

години 
Да 

Общ 

органичен 

въглеводород 

 

mg/Nm3 

 

75 не 63,06 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  L10   
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 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на сушилна пещ 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 13000 
не 8432 

веднъж на две 

години 
Да 

Общ 

органичен 

въглеводород 

 

mg/Nm3 

 

50 не 47,56 

веднъж на две 

години 
Да 

 

Изпускащо устройство №  L12   

 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на въздухообмен спрей кабина 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 12000 
не 9667 

веднъж на две 

години 
Да 

Общ 

органичен 

въглеводород 

 

mg/Nm3 

 

50 не 43,29 

веднъж на две 

години 
Да 

Горивни инсталации към Лакираща инсталация 

Изпускащо устройство №  L01   

 Източник на отпадъчни газове:  Газова горелка 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 630 
не 461 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  L03   

 Източник на отпадъчни газове:  Газова горелка 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 330 
не 291 

веднъж на две 

години 
Да 
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Изпускащо устройство №  L06   

 Източник на отпадъчни газове:  Газова горелка 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 330 
не 215 

веднъж на две 

години 
Да 

 
Изпускащо устройство №  L07   

 Източник на отпадъчни газове:  Газова горелка 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 500 
не 361 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  L08   

 Източник на отпадъчни газове:  Газова горелка 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 170 
не 112 

веднъж на две 

години 
Да 

 

Изпускащо устройство №  L11   

 Източник на отпадъчни газове:  Дизелова горелка 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 106 
не 71 

веднъж на две 

години 
Да 

 
 
Съгласно Условие 9.6.2 Собствените и периодични измервания са извършени от акредитирана 
лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ“към „Пехливанов инженеринг“ООД, 
съгласно чл. 22 Наредба №6/26.03.1999 за реда и начина за измерване на емисии и вредни 
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вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.  
 Съгласно Условие 9.6.3. Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция 
PA.UM.36.004 за изчисления на преките годишни емисии за замърсители в атмосферния въздух. 
Докладваме ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите 
във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.8. 
 
Документиране и докладване / Условие 9.7  / 
Съгласно Условие 9.7.1. Притежателят на настоящоторазрешително документират и съхраняват 
на площадката за всяка календарна година резултатите по Условие 9.6.1.2 
Съгласно Условие 9.7.2. Притежателят на настоящоторазрешително документират и съхраняват 
информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския 
регистър за изпускането и преноса на замърсителите. 
Съгласно Условие 9.7.3. се води Дневник през отчетната година е нямало предприети мерки за 
констатирани неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества. 
По Условие 9.7.4 се води дневник, няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от 
дейностите, извършвани на площадката. 
Съгласно Условие 9.7.6 е представено писмо  в РИОСВ с  Вх.№ 1112/02.03.2018г с приложен 
Доклад за извършен собствен мониторинг на емисии от точкови източници в атмосферата през 
2018. Представено писмо  в РИОСВ с  Вх.№ КОС-04-0363(62)/28.02.2019 Доклад за 
изпускането и преноса на замърсители за 2018 година от ЕРИПЗ. Информацията е представена  
и в Таблица 1 , от Приложение 1 . 
 
Съгласно Условие 9.7.7 Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от 
ГДОС стойноститеза изчислените в съотвествие Условие 6.8 , колиества емитирани 
замърсители във въздуха, за производство на единица продукт, за всяко изпускано вредно 
вещество от инсталацията по Условие 2, попадъщи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 4.2.12     Определяне годишното количество замърсители в атмосферния въздух и оценка 

на съотвествие за 2018г,  
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4.3 Емисии в отпадъчните води / Условие 10/ 
Производствени отпадъчни води / Условие 10.1/ 
Работа на пречиствателните съоръжения / Условие 10.1.1/ 
Съгласно КР Условие 10.1.1.1. се   експлоатират  следните пречиствателни съоръжения : 
 Инсталация за повърхностна бработка на метали чрез електролитни или химични 

процеси-Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ 
 Каломаслоуловител за дъждовни води  от паркоместа и улици -№1 
 Каломаслоуловител за дъждовни води от паркоместа и улици към участък „Дълги и 

специализирани цилиндри“ -№2 
 ПСБФВ (състояща се от :първичен утаител ,статичен биофилтър  с фиксирана утайка 

вторичен утаител за избистряне на пречистената вода ) 
 
Съгласно Условие 10.1.1.2.  за всяко пречиствателно съоръжение са определени : 

• Контролираните параметри  
• Оптимални стойности на контролирани параметри  
• Честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри  
• Вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри  

    
      Съгласно Условие 10.1.1.3 се прилагат инструкции AA.UM. 36.108;  AA.UM. 36.109; 
AA.UM. 36.216 за поддържане на оптимални стойности на технологични параметри, 
осигоряващи оптимален работен режим на ПС по Условие 10.1.1.3 
  Съгласно Условие 10.1.1.4 Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните 
съоръжения като резултатите се записват в дневници. 
 
Контрол на пречиствателното обрудване / Условие 10.1.1.5/ 

№ Замърсител Норма за пределни к/ва 
за изпускане по 
Приложение II oт ЕРИПЗ 

Измерени емисии Произведена продукция  
2018 

Замърсител за 
единица продукт 

кг/година кг/година м² кг/м² 
 
1 

Хром и съединенията 
му(като Cr) 
 

100 2.513 

 у-к Твърдо 

хромиране 

 
25737,6 

 
0,00009 

 
 
2 

Фини прахови 
частици<10µm 
(PM 10) 

50 000            887,513 
у-к Твърдо хромиране 

У-к Малки детайли 

 
91 246,60 

0,00973 

3 Азотни окиси 
(NOx/NO2) 

100 000 1209,437 
непромишлени 
горивни инсталации-
топлоцентрали към 
жилищния сектор 

 
 
               91 246,60 

 
 

0,0132 

4 Серни окиси 
(SOx/SO2) 

- 0 91 246,60 0 

5 Въглероден оксид 
(СО) 

- 0 91 246,60 0 

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

- 5078,553 91 246,60 0,0556 
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   Съгласно Условие 10.1.1.5.1 се прилагат инструкции AA.UM. 36.209;  AA.UM. 36.210; 
AA.UM. 36.214; AA.UM. 36.232 за периодична проверка на техническата и експлоатационна 
изправност на всички пречиствателни съоръжения, инструкцията включва установяване 
причини за несъотвествия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се отразяват в 
дневници . 
 
 
Документиране и докладване / Условие 10.1.1.6/ 
Съгласно Условие 10.1.1.6.1  водят се и съхраняват дневници на територията на площадката 
Съгласно Условие 10.1.1.6.2 Притежателят на настоящоторазрешително документират и 
съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните 
съоръжения. 
Съгласно Условие 10.1.1.6.3 се води дневник за периодична проверка на съответствието 
измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение  
Съгласно Условие 10.1.1.6.3.1 за отчетната година има установени  едно    несъответствие при 
работата на ПСБФВ:   

• През 02.2018 е  имало превишаване на показатели – НВ; ХПК; БПК 5  за ТП3 и ТП4 в 
следствие от ниските температури. Предприети мерки почистване на утайтелното 
пространсво и добавяне по схема МО. 
 

Емисионни норми индивидуални емисионни ограничения / Условие 10.1.2/ 
      Съгласно Условие 10.1.2.1 Фирмата зауства смесен поток производствени води след 
пречисване (отпадъчни промивни води от въздухоочистката в галваничен цех, участък 
„Бутални пръти“, отпадъчни промивни води от ръчно изплакване на хромирани изделияв 
галваничен цех, участък „Бутални пръти“, отработени байцващи  и промивни разтвори в 
участък „Малки детайли“, отпадъчни води от фосфатиране и обезмасляване в участък 
„Лакиране) след пречистване в ПСОВ, битово-фекални отпадъчни води, след пречистване в 
ПСБВФ и дъждовни води, след пречистване от 2бр.каломаслоуловители, чрез отвеждащ канал в 
река Тунджа , единствено при спазване на Условие 10.1.2.1. 
 
Условие 10.1.3 Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във 
водоприемниците – водни обекти, приемник на заустваните отпадъчни води 
Платена е такса в размер на 202,69лв за разрешено ползване на воден обект по реда на Тарифа 
за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект,  (ПМС 
177/24.06.2011г.,) за заустване на отпадъчни води във водоприемник трета категория за 2018 г. 
по сметката на Басейнова Дирекция гр.Пловдив. Изпратели Доклад по чл 47 от ЗВ до БДИБР  гр 
Пловдив и РИОСВ гр. Ст.Загора Изх.№ 097/01.03.2019 г., в който се съдържа доказателсво за 
извършеното плащане. 
Сгласно  Условие 10.1.3.2 през отчетната година не е имало случай на залпови изпусквания на , 
вследствие от аварийни ситуации. Води се дневник за експлоатация на пречиствателни 
съоръжения. 
 
Условие 10.1.4 Условия за собствен мониторинг.  
Сгласно  Условие 10.1.4.1 Мониторингът да се извършва съгласно Таблица 10.1.4.1 , той е 
възложен на акредитирана Лаборатория за изпитване”Лемна Екоинвест България” гр.Бургас 
съгласно Договор. 

 
Таблица 10.1.4.1. 
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Съгласно Условие 10.1.4.2 е представен План за мониторинг на емисии в отпадъчните води от 
плоюаядката в РИОСВ с Вх.№5892/30.11.2017г., съобразен с условията на КР 
Съгласно Условие 10.1.4.3 се прилага инструкция PA.UM.30.008  и PA.UM.30.011 за   
измерване и изчисляване количества заустени пречистени отпадни води по Условие 10.1.2.1 в р. 
Тунджа, чрез разходомерни устройства обозначени на Приложение 9, ежемесечните  даните се 
записват в Дневник. 
Съгласно Условие 10.1.4.4 се прилага инструкция АA.UM.30.212; АA.UM.30.213; 
АA.UM.30.215;  за Оценка на резултатите от собствен мониторинг за пречиствателна станция за 
производсвени отпадъчни води. Инструкцията съдържа причини за несъотвествия и и 
предприемане на коригиращи действия. Води се дневник. 
  

Таблица 4.3.3 Оценка на съотвествие на всички разрешени потоци по отношение на 
количествиния мониторинг 

 
Количество 

заустени отпадни 
води 

Мерна единица НДЕ съгласно КР 
95-Н1/2017 

Измерени 
количества през 

2018 година 

Съотвествие 

Пробовземна точка №1 - Изход ПСОВ 
Qmax. час m3/h 2,5 0.116 Да 
Qср.д.н. m3/24h 7,5 3.7 Да 
Qср.год. m3/уr 1 630 621.08 Да 

Пробовземна точка №3 - Изход ПСБФВ 
Qmax. час m3/h 2,5 1.83 Да 
Qср.д.н. m3/24h 60 44.104 Да 
Qср.год. m3/уr 21 900 13 368.23 Да 

Пробовземна точка №4 - Изход Площадка 
Qmax. час m3/h 6 2.27 Да 
Qср.д.н. m3/24h 140 54.48 Да 
Qср.год. m3/уr 49 551 18 664.48 Да 

 
Съгласно Условие 10.1.4.5 се прилага инструкция PA.UM.30.004 за изчисляване преките 
годишни емисии за замърсители производсвени опадни води. Изчисленията са приложени в 
Приложение I от ГДОС 2017. 

Представен е Доклад на хартиен носител и метода на изчисление емитираните количества на 
замърсителите с отпадни води, за производството на единица продукт в РИОСВ с Вх.№ КОС-04-
0363(62)/28.02.2019 

 
Оценка на съотвествие спрямо Предели количества за изпускане по ЕРИПЗ по Приложение II и 
Изчислени Емисии за ЕРИПЗ е че изчисленията са под нормаите за предел и не подлежат на 
докладване в регистъра на ЕРИПЗ. Информацията е представена  и в Таблица 1 , от 
Приложение 1 . 
Битови-фекални води / Условие 10.2/ 
Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения/ Условие 10.1.1/ 
Съгласно Условие 10.2.1.1 Фирмата зауства смесен поток производствени води след пречисване 
(отпадъчни промивни води от въздухоочистката в галваничен цех, участък „Бутални пръти“, 
отпадъчни промивни води от ръчно изплакване на хромирани изделияв галваничен цех, участък 
„Бутални пръти“, отработени байцващи  и промивни разтвори в учстък „Малки детайли“, 
отпадъчни води от фосфатиране и обезмасляване в участък „Лакиране) след пречистване в 
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ПСОВ, битово-фекални отпадъчни води, след пречистване в ПСБВФ и дъждовни води, след 
2бр.каломаслоуловители, чрез отвеждащ канал в река Тунджа , единствено при спазване на 
Условие 10.1.2.1. 
Условие 10.2.2 Условия за собствен мониторинг 
Съгласно Условие 10.2.2.1 са извършени 12  мониторинга за  Изход ПСОВ – ТП 1; изход от 
ПСБФВ – ТП3; Изход площадка – ТП 4 съгласно  Условие 10.1.4.1 . Протоколите от анализите 
са предоставени на РИОСВ. 

• ПСОВ( ПТ1)  Протоколи: № 15/23.01.2018; № 80/06.03.2018; № 122/02.04.2018; № 
159/23.04.2018; № 210/17.05.2018; № 303/11.06.2018; № 722/30.07.2018; № 
900/20.08.2018;№ 1076/17.09.2018; № 1212/29.10.2018; № 1262/19.11.2018; № 
1290/10.12.2018 

• ПСБФВ( ПТ3)  Протоколи:№ 16/23.01.2018; № 81/06.03.2018; № 123/02.04.2018 
        № 160/23.04.2018; № 247/28.05.2018;№ 304/11.06.2018 ;№ 759/06.08.2018; 
        № 901/20.08.2018 ;№ 1077/17.09.2018 ;№ 1213/29.10.2018;№ 1263/19.11.2018; 
        № 1291/10.12.2018. 
• Изход площадка( ПТ4)  Протоколи:№ 17/23.01.2018; № 82/06.03.2018;  
 № 124/02.04.2018; № 170/02.05.2018;  № 248/28.05.2018;№ 305/11.06.2018; 
№ 760/06.08.2018;№ 902/20.08.2018; ;№ 1078/17.09.2018;№ 1214/29.10.2018; 

       № 1264/19.11.2018; ;№ 1292/10.12.2018.         
 
Дъждовни води/ Условие 10.3/ 
Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения / Условие 10.3.1/ 
Съгласно Условие 10.3.1.1 Фирмата зауства смесен поток производствени води след пречисване 
(отпадъчни промивни води от въздухоочистката в галваничен цех, участък „Бутални пръти“, 
отпадъчни промивни води от ръчно изплакване на хромирани изделияв галваничен цех, участък 
„Бутални пръти“, отработени байцващи  и промивни разтвори в учстък „Малки детайли“, 
отпадъчни води от фосфатиране и обезмасляване в участък „Лакиране) след пречистване в 
ПСОВ, битово-фекални отпадъчни води, след пречистване в ПСБВФ и дъждовни води, след 

2бр.каломаслоуловители, чрез отвеждащ канал в река Тунджа , единствено при спазване на 
Условие 10.1.2.1. 
Условия за собствен мониторинг / Условие 10.3.2./ 
Съгласно Условие 10.3.2.1 са извършени 12  мониторинга за  Изход ПСОВ – ТП 1; изход от 
ПСБФВ – ТП3; Изход площадка – ТП 4, Представени в РИОСВ  
Таблица 4.3.4 
         

 
 
Дата 

 
 
Костатир
ани 
несъотвес
твия 

Наказате
лно 
постанов
ление 

Вид 
санкци
я 

Стойно
ст 

 
 
Дата н 
плащане 

Причини за 
несъответствие Коригиращи действия 

 
 
 

30.05.20
18 

 
 
 

Да 35 /17.08. 
2018 

еднокра
тна 

3 000.00 
лв 

 

19.09.2018 

Повишени норми 
на БПК5; НВ; ХПК 

-Почистване на 
каломаслоуловител 

- Ревизия на 
канализационна система 

- Въвеждане на 
допълнително 

количество МО 
25.10.20

18 
Не - - - - - - 
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Документиране и докладване / Условие 10.4/ 
Съгласно Условие 10.4.1. се съхраняват резултатите от мониторинга и показателите за качество 
и количество на отпадни води по Условие 10.1.4.1. Води се дневник в който се записват 
данните. 
Съгласно Условие 10.4.2. 
През отчетната година е имало извършени 12 проверки за собствен мониторинг и 2 проверки от 
страна на контролните органи. 

- Контролен мониторинг от РИОСВ – 2 проверки на 
o 30.05.2018 , Протокол за проверка 0000046 
o 25.10.2018, Протокол за проверка 0000100 

    Във връзка с констатирани превишения  на индивидуалните емисионни ограничения  на 
контролираните параметри на 30.05.2018.при контролна проверка на РИОСВ и съгласно  
Протокол от проверка 0000046 и последващо НП 35 /17.08.2018г.   ни е наложена  еднократна 
месечна санкция в размер на 3 000,00 лв.  
- Собствен мониторинг – изчършени са общо 12 проверки за всеки месец на  
Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във 
водни обекти/канализация 

В момента се извършва реконструкция и подновяване на текущата ПСБФВ с цел изпълнения на 
Условията в КР 95-Н1/2017г, като се модернизира със специален софтуер за по-точно 
коригиране и отчитане на временни несъотвестия 
 

Съгласно Условие 10.4.4 е представен Доклад на хартиен носител и метода на изчисление 
емитираните количества на замърсителите с отпадни води, за производството на единица 
продукт в РИОСВ с Вх.№ КОС-04-0363(62)/28.02.2019 

Съгласно Условие 10.4.5 се докладва стойностите на изчислените  в съотвествие с Условие 6.8 
норми за ефективност при изпускане на замърсители, за всяко изпускано вредно вещество от 
инсталация по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС. 
 

 
Таблица 4 .3.5 Данни за емитираните количества на замърсителите с отпадни води, за 

производство на единица продукт-  2018г, по ЕРИПЗ 
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Информацията е представена  и в Таблица 1 , от Приложение 1 . 
4.4 Управление на отпадъци / Условие 11/ 
Образуване на отпадъци/ Условие 11.1 / 
 Съгласно Условие 11.1.1  Образуваните отпадъци при работа на инсталация по Условие 2  не се 
различават по вид (код и наименование) и  не превишават количествата в Таблици 11.1.1 
Таблици 11.1.2 и Таблици 11.1.3. от КР95-Н1/2017, Производствени отпадъци и годишна норма 
на ефективност Съгласно Условие 11.1.2  се прилага инструкция AA.UM.36.217  за Периодична 
оценка на съотвествие на нормите на ефективност при образуването на отпадъци. Инструкцията 
включва установяване причини несъотвествия и коригиращи действия. Резултате се записват в 
Днесвник. 
Таблица

№ Замърсител Норма за пределни к/ва 
за изпускане по 
Приложение II oт ЕРИПЗ 

Количество 
изчислени емисии 
във водата за 2018 

Произведена продукция  Замърсител за 
единица продукт 

кг/година кг/година м² кг/м² 
 

1 
Неразтворени 
вещества 
 

- 397,08  
91246,6 

 
0,0043 

 
 

2 

Хром и 
съединенията 
му(като Cr) 

50  0,485  
25934,4 

0,000018 

3 Мед и съединенията 
му(като Сu) 

50 0,783 91246,6 0,000008 

4 Кадмий и 
съединенията му 
като (Cd) 

5 0,0093 91246,6 0,0000001 

5 Никел и 
съединенията му 
като (Ni) 

20 0,085 91246,6 0,0000009 

6 Общ фосфор 5 000 74,844 91246,6 0,00082 

7 Общ органичен 
въглерод 
(Нефтопродукти) 

50 000 8,212 91246,6 0,00009 



                               ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018г. 
по Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г. 

 

“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал “ТЕНЕВО” 
 

52 

                                                                                                                                                                    

Вид 

отпадък 

Код Коли

ч. 

съгл 

.КР   

Годиш
на 
норма 
на 
ефекти
вност  
съгл 
КР   
t/м²  
 
 
 
 
 
НДЕ 

 
Генерирано количество по-годии t/y 

 
Генерирано количество  t/m²   /Годишна норма за 
ефективност   t/m² 

Съотве
тствие 

2013 

 

 

 

2014 

2014 

 

 

 

2015 

2015 

 

 

 

2016 

2016 

 

 

 

2017 

2017 

 

 

 

2018 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 

20120176 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 

 

Производствени опасни отпадъци, образувани от Участък „Бутални пръти“ 
Неорганични 
отпадъци 
съдържащи 
опасни 
вещества 

Нов код 

160303* 

 

6 0,00014 0,37 0,233 0,32 0,456 0,003 0,00001

94 

0,00000

96 

0,000014 0,000018 0,0000001 Да 

 

Производствени неопасни отпадъци, образувани от Участък „Бутални пръти“ 
Отработен 
активен 
въглен ( от 
дехлориране 
на входяща 
вода) 

190904 1t/20y 0,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да 

Опасни отпадъци, образувани от ПСОВ   
Утайки 
филтърен 
кек,съд. 
опасни в-ва 

110109* 25 - 17,2 10,2 12,7 25 25,0 0,00090 0,00042 0,00019 0,00096 0,00027 Да 

Наситени или 
отработени 
йонообменни 
смоли 

110116* 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Да 

Опасни отпадъци, образувани отучастък „Цилиндри и тръби“ 
Отпадъци от 
обезмасляван
е съдържащи 
опасни 
вещества 

110113* 140 - 0 0 0 63 121,0 - - - - - Да 

Машинни 
масла на 
минерална 
основа , 
несъдържащи 
халогенни 
елементи (с 
изключение 
на емулсии и 
разтвори) 

120107* 10 - 0 0 0 1 6.100 - - - - - Да 

Машинни 
емулсии и 
разтвори, 
несъдържащи 
халогенни 
елементи 

120109* 300 - 228,7

2 

250,0 257 262,48 202.500 - - - - - Да 

Утайки, 
съдържащи 
метали(утайк
и от 
шлифоване, 
хонинговане,
и 
лепинговане) 

120118* 3 - - - - 0,02 0,618 - - - - - Да 

Нехлорирани 
хидравлични 
масла на 
минерална 
основа- 

130110* 60         - 31,1 20,1 20,1 26,6 24,0 - - - - - Да 

Производсвени отпадъци, образувани от Участък „Цилиндри и тръби“ 
Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
черни метали 

12 01 01 3500        - 1970,

34 

1998,92 2296,60 2558,82

5 

2 750,082 - - - - - Да  

Прах и 
частици от 
черни метали  120102 60 - 37,9

9 

28,14 47,00 47,92 48,390 - - - - - Да 

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
цветни 
метали 

120103 50 - 0 0 0 30.289 36,115 - - - - - Да 

Опасни отпадъци, образувани от Участък „Лакиране“ 
Водни 
суспензии,коит
о съдържат бои 
или лакове, 
съдържащи 
органични 
разтворители 
или други 
опасни 
вещества 

080119* 20        - 0 
 
0 0 

 
20 

22.100 
- - - - - Не 

Утайки от 
фосфатиране 110108* 3          - 0 0 0 0 1,350  - - - - - Да 
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През отчетната 2018 г.се  е извървала ежемесечна оценка за съответствието на количеството на 
Производствени опасни отпадъци, образувани от „Участък „Бутални пръти“ ( 16 03 03*; 19 09 
04), за осталите производствени отпадъци се следи  годишна оценка за съответствието на 
количеството. Резултатите от оценката е, че има 1 бр несъотвествиеза отпадък 08 01 19*от 
участък „Лакиране“ за което е написан протокол и са взети мерки, всички останали отпадъци са 
в норма по КР 95-Н1/2017. 
            За 2017г. не са констатирани несъотвествия .   
             За 2016г.е изготвен  1бр. протокол за несъответствие на годишно количество образувани  
отпадъци  и годишна норма за ефективност в края на отчетната година .     
             За 2015г.е изготвен  1бр. протокол за несъответствие на годишно количество образувани  
отпадъци  и годишна норма за ефективност в края на отчетната година .     
              За 2014г.е изготвен  1бр. протокол за несъответствие на годишно количество 
образувани  отпадъци  и годишна норма за ефективност в края на отчетната година .     
  Установено е превишение за отчетната година на годишно генерирания на отпадък с код 12 01 
01 -стърготини стружки и изрезки от черни метали  както и за отчетните 2011,2012 ,2013,2014, 
2015г. поради увеличено производство .С предстоящото заявление за Ново  КР ще бъде 
поискано увеличение на годишо разрешеното количество за този отпадък поради настоящо и  
планирано увеличение на производствения капацитет . 
         
     Основни прични за несъответствие през 2014,2015 и 2016  за месечно  , годишно количество 
,както и годишната норма на ефективност  на отпадък с код 11 01 09* утайки и филтърен кек 
съдържащи опасни вещества са както увеличеното месечно и годишно производство хромирана 
продукция така и генериране на утайки съответно от пречистване на води отпадащи при миене 
и почистване на галванични вани и  аноди ,електролизьорна клетка (регенериране  и 
прочистване на електролита от тривалентен хром и други замърсявания) както и други 
операции  ,които са част от технологичният процес  и не са взети предвид  в 
КР№95/2006г.поради липса на практически опит. 
 
Приемане на отпадъци за третиране / Условие 11.2.3/ 
Съгласно Условие 11.2.3 не се приемат отпадъци от външни фирми за третиране на плоюадката 
по Условие 3.3 
Предварително съхранение на отпадъци/ Условие 11.3/ 
Съгласно Условие 11.3.1  се  извършва предварително съхранение на отпадъци с кодове и 
наименование. 
Таблица 4.4.2 Съхранение на отпадъци 

Код Наименование на отпадъка Годишно 
количество 
разрешено 

за 
съхранение, 

[t/y] 

Срок за 
съхранение 

[y] 

Склад / място 
на съхранение 

08 01 19* Водни суспензии, които 
съдържат бои или лакове, 

20 1 Склад 20 
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съдържащи органични 
разтворители или други опасни 
вещества 

11 01 08* Утайки от фосфатиране 3 1 Склад 20 

11 01 09* Утайки от филтърен кек, 
съдържащи опасни вещества 

25 1 Склад 20 

11 01 16* Наситени и отработени 
йоннообменни смоли 

1 1 Склад 20 

11 01 13* Отпадъци от обезмасляване, 
съдържащи опасни вешества 

140 1 Склад 20 

12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки 
от черни метали 

3500 3 Склад 5 

12 01 02 Прах и частици от черни метали 60 3 Склад 5 

12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки 
от цвтни метали 

50 3 Склад 5 

12 01 07* Машинни масла на минерална 
основа, несъдържащи халогенни 
елементи(с изкючение на 
емулсии и разтвори) 

10 3 Склад 20 

12 01 09* Машини емулсии и разтвори, 
несъдържащи халогенни 
елементи 

300 1 Склад 20 

12 01 18* Утайки, съдържащи метали 
(утайки от шлифоване, 
хонинговане и лепинговане), 
които съдържат масло 

3 1 Склад 20 

13 01 10* Хехлорирани хидравлични масла 
на минерална основа 

60 3 Склад 20 

13 02 05* Нехлорирани моторни и 
смазочни масла и масла за зъбни 
предавки на минерална основа 

30 3 Склад 20 

13 05 03* Утайки от маслоуловителни 
шахти 

30 3 Склад 20 

13 05 06* Масло от маслено-водни 
сепаратори 

2 3 Склад 20 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 35 3 Прес-контейнер 
15 01 02 Пласмасови опаковки 3 3 Прес-контейнер 

15 01 03 Опаковки от дървени материали 140 3 Склад 25 

15 01 04 Метални опаковки 7 3 Склад 5 

15 02 02* Абсорбенти, филтърни 
материали (включително маслени 

4 1 Склад 20 
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филтри, неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване, предпазни 
облекла, замърсени с опасни 
вещества 

15 02 03 Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 

21 3 Склад 20 

16 03 03* Неорганични отпадъци, 
съдържащи опасни вещества 

6 1 Склад 20 

16 06 01* Оловно акумолаторни батерии 3 3 Склад 20 

16 06 04 Алкални батерии (с изключение 
на 16 06 03) 

0,3 3 Склад 20 

19 09 04 Отработен активен въглен 1t/20y 1 Склад 20 

19 08 05 Утайки от пречистване на води 
населени места 

15 3 Утайтелно 
пространство на 

ПСБФВ 

19 09 05 Наситени или отработени 
йоннообменни смоли 

2t/20y 3 Склад 20 

20 01 01 Хартия и картон 10 3 Прес-контейнер 

20 01 21* Луминисцентни тръби и други 
отпадъци съдържащи живак 

0.7 1 Склад 20 

20 01 35* Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 
23, съдържащо опасни 
компоненти 

1,5 3 Склад 20 

Съгласно Условие 11.3.2  се  извършва предварително съхранение на отпадъците, образувани 
при производствени дейност на площадката, за срок, не по –дълъг от: 

- Три години при последващо предаване за оползотворяване; 
- Една година при последващо  

Съгласно Условие 11.3.3  се  извършва предварително съхранение на отпадъците, които се 
образуват на площадкатана места определени за тази цел ( Схема на складови площи и 
площадки) 
Съгласно Условие 11.3.3.1 през отчетната 2018 година  е имало промяна на мястот за 
съхранение на образуваните на площадката отпадъци, за което сме информирали РИОСВ с 
писмо №817/16.04.2018 
Съгласно Условие 11.3.4 събирането на отпадъците се спазват изискванията на Наредбата за 
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ПМС№53/ 19.03.1999г. 
Опасните отпадъци се събират в затворени съдове, с надпис “опасен отпадък”, код и 
наименование       на отпадъка съгласно Наредба №2/23.07.20014г.за класификацията на 
отпадъците. 
    Съгласно Условие 11.3.5 предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и 
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електронно оборудване се извършва е в съответствие с   НАРЕДБА за излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване /ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 
19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г. Има обозначение с информационна табела, място за 
съхранени съдържаюа име и код на отпадъка. 
   Съгласно Условие 11.3.6 предварителното съхранение на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти се осъществява на площадките за временно съхранение.Те са оградени и 
отделени от останалите обекти обозначени са  с табели със съответните отговорници в 
съотвествие с изискванията на „Наредба за отработени масла и отпадъчните нефтопродукти“ 
   Съгласно Условие 11.3.7 предварителното съхранение на батерии и акумолатори и негосни 
батерии за употреба се осъществява на площадките за временно съхранение.Те се съхраняват в  
специлни кутии обозначени   с табели със съответните отговорници в съотвествие с 
изискванията на „Наредба за батерии и акумолатори и за негодни за употреба батерии и 
акумолатори“ 
   Съгласно Условие 11.3.8 предварителното съхранение на отпадъци се осъществява в склад 20, 
по начин който не позволява  смесването на различни видове отпадъци чрез съхранение в 
плътно затворени съдове с вместимост от 1000 л и секционно разпредление площа на склада за 
отделните видове отпадъци.  
   Съгласно Условие 11.3.9 прилага се нструкция AA.UM.36.219 периодична оценкана 
съотвествието на предварително съхранение на отпадъци. Инструкцията съдържа причини за 
несъоествие. 
         През отчетната 2018 година са направени 12 проверки на складове за съхранение на 
отпадъци  по Условие 11.3.9 ,записите се водят по месеци в дневник. Не са констатирани 
несъотвествия. 
            За 2017г. са направени 12 проверки на складове за съхранение на отпадъци. Записите се 
водят в дневник. Не са констатирани несъотвествия. 
             За 2016г. са направени 12 проверки на складове за съхранение на отпадъци. Записите се 
водят в дневник. Не са констатирани несъотвествия. 
              За 2015г. са направени 12 проверки на складове за съхранение на отпадъци. Записите се 
водят в дневник. Не са констатирани несъотвествия. 
           За 2014г.  са направени 12 проверки на складове за съхранение на отпадъци. Записите се 
водят в дневник. Не са констатирани несъотвествия. 
 
   Транспортиране на отпадъци/ Условие 11.4/ 

    Съгласно Условие 11.4.1  Транспортирането на отпадъци Условие 11.4.1 се извършва въз основа на 
писмен договор с фирми   притежаващи   разрешение, комплексно разрешително или регистрационен 
документ по чл. 67  и/или по чл.78 от ЗУО за  извършване на такава дейност    : 

 „МЕГА РЕСУРС”АД-Договор 21.02.2017 и Договор 02.01.2019 
Лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали  
Решение №13-ДО-464-00/25.02.2013г.по чл 35 от ЗУО 
 “Лумакс транс” ЕООД гр.Русе - Договор 01.21.2013г.,-  

Решение № 00-ДО-145-04/21.10.2005 г.по чл.35 отЗУО 
 -„БалБок инженеринг”АД гр.София-Договор №LL-2009-0179/за луминесцентни 

тръби -20 01 21*/ и Договор 00-174-Р-2009/за предаване и приемане за третиране на 
опасни отпадъци. 

 „Еф Си Си България”ЕООД - Договор от11.12.2017 г.-Решение №12-РД-794-
05/25.09.2015г 

 „Уейст Консулт“ ЕООД  - Договор от 06.11.2017 Решение №09-РД-219-05/16.08.2016 
  „ЕКОМАКС”ЕООД – Договор от 20.11.2017 КР 486-Н0/2014 
 „БИОТИМ“ ЕООД – Договор  от 03.12.2018 Решение №13-РД-439-00/27.04.2018 
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  Производствените отпадъци се транспортират със съпроводителен  документ или сертификат 
на товара (отпадъка). Опасните отпадъци се съпровождат с транспортна карта, съгласно 
Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 
20.06.2014г.).  Прилага се инструкция AA.UM.36.220 за Периодична оценка на съовествието на 
транспортирането на отпадъци. Резултатите се от оценката се записват в Дневник. 
     Съгласно Условие 11.4.2  изготвят се „Индификационен документ“, съгласно Наредба 
№1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация информация за 
дейностите по отпадъците, както е реда за водене на публични регистри, в случайте на предава 
на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. 
      Съгласно Условие 11.4.3 се изготвя и съхраняваи предоставя  при поискване за всяка 
партида отпадък: 

- Класификационен лист на отпадъка (за производствени отпадъци) 
- Класификационен лист на отпадъка (за опасни отпадъци) 
- „Индификационен документ“, съгласно Наредба №1/04.06.2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация информация за дейностите по 
отпадъците, както е реда за водене на публични регистри, в случайте на предава на 
опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. (за опасни отпадъци) 

- „Писмена инструкция за действие при аварии“ AA_UM.36.302 
 
Оползотворяване в това число рециклиране на отпадъци/ Условие 11.5/ 
Съгласно Условие 11.5.1 се предават за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от 
дейността на предприятието извън територията на плоюадката единствено на лица, 
притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл.78 от ЗУО   или КР за конкретния вид отпадък за 
извършване на съоветния вид дейност, въз основа на писмен договор  или  да ги предава по 
реда и при спазване на изискванията на РЕО №1013/2006. 
Съгласно Условие 11.5.2 се предават отпадъците, образувани от дейността на предприятието 
при експлоатация на инсталация по Условие 2, приоритетно   за оползотворяване  пред 
обезвреждане. 
Прилага се инструкция AA.UM.36.221  за периодична оценка на съотвествието на 
оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци. Инструкцията съдържа 
причини за несъотвествие и коригиращи действие. Води се Дневник. 
Оползотворяване в това число рециклиране на отпадъци / Условие 11.6/ 
 Съгласно Условие 11.6.1 се предават за обезврежане отпадъци от дейността на предприятието 
извън територията на плоюадката единствено на лица притежаващи документ по чл. 67 и/или 
по чл.78 от ЗУО   или КР за конкретния вид отпадък за извършване на съоветния вид дейност, 
въз основа на писмен договор  или  да ги предава по реда и при спазване на изискванията на 
РЕО №1013/2006. Прилага се инструкция AA.UM.36.222  за периодична оценка на 
съотвествието на обезвреждането на отпадъци. Инструкцията съдържа причини за 
несъотвествие и коригиращи действие. Води се Дневник. 

Във връзка сУсловие11.5.1.и Условие11.6.1. са предадени за оползотворяване/ обезвреждане на:                                                                                                                                                                         
“Лумакс транс” ЕООД гр.Русе по договор с“Лубрика „ООД следните отпадъци                                      
-нехлорирани хидравлични масла на минерална основа –код 11 01 13* 
 - машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи(с изкючение на 
емулсии и разтвори)- код   12 01 07* 
-машинни емулсии и разтвори несъдържащи халогенни елементи –код 120109*                                                 
- масла от използвани  смазочно охлаждащи течности – код 13 01 10*                                                        
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-нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки-код 13 02 05*                                                 
-масло от масленоводни сепаратори –код 13 05 06* 

      „Балбок Инженеринг”АД следните отпадъци. 
      -флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак- код 20 01 21* 

-абсорбенти,филтърни материали-код 15 02 02* 
-наситени или отработени йоннообменни смоли-19 09 05* 

      „Уейст Консулт”ЕООД следните отпадъци. 
-утайки от филтърен кек съдържащи опасни вещества-код 11 01 09* 
    За 2017г. е предаван за депониране   отпадък с този код 

      „ЕКОМАКС”ЕООД следните отпадъци. 
-водни суспензии съдържащи бои и лакове -код 08 01 19* 
-машинни емулсии и разтвори несъдържащи халогенни елементи –код 120109*  
-Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които 
съдържат масло- код 120118*    
   -   Утайки от маслоуловителни шахти- 13 05 03*                           
-абсорбенти,филтърни материали-код 15 02 02* 
- Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) – код 16 06 04 
 -флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак- код 20 01 21*   
  - Пластмасови опаковки – 15 01 02                                                
 
„МЕГА РЕСУРС”АД следните отпадъци 

- Стърготини, стружки и изрезки на черни  метали  - код 12 01 01 
- Прах и частици от черни метали – код 12 01 02 
- Стърготини, стръжки изрезки от цветни метали – код 12 01 03 
- Опаковки от дървени материали – код 15 01 03 
- Метални опаковки – код 15 01 04 

„Еф Си Си България”ЕООД следните отпадъци: 
-  Битов отпадък– 20 01 05 
- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни 

от упоменатите в 15 02 02–  код15 02 03 
„БИОТИМ“ ЕООД следните отпадъци: 

- Хартиени и картонени опаковки – 15 01 01 
- Пластмасови опаковки – 15 01 02 
- Хартия и картон – 20 01 01 

 
 
Контрол и измерване на отпадъци /Условие 11.7 /  
Съгласно Условие 11.7.1  Количества генерирани на площадката отпадъци  през отчетната 
година 2018 
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Таблица 4.4.3 Количества генерирани отпадъци през отчетната година 

Отпадък 
 
 

Код 
 
 

Годишно 
количество 

Годишна норма 
на ефективност 

t/м² 

Предвари
телно 
съхранява
не  
 
[год] 

Транспор- 
тиране – и 
предаване за 
обезвреждане и 
оползотворяван
е на фирма 
 
 

Годишно 
количеств
о 
предадени 
отпадъци 
t/y 

Съответ 
ствие 
 
 

Количест
ва 
определе
ни с КР, 

 

Реално 
измере
но, t/y 

Коли-
чества 
норми  
в КР 

Реално 
измерено
, 
t/m2 

Производствени опасни отпадъци, образувани от Участък „Бутални пръти“ 

Неорганични 
отпадъци 
съдържащи опасни 
вещества 

Нов код 
160303* 
 

      6 0,003 

 

0,00014 0,000000
1 1 Няма предадени       0 Да 

Производствени неопасни отпадъци, образувани от Участък „Бутални пръти“ 
Отработен активен 
въглен ( от 
дехлориране на 
входяща вода) 

190904 1t/20y 0 

 

0,004 0 1 

Няма предадени      
не са 

генерирани за 
отчетната 

 

0 Да 

Опасни отпадъци, образувани от ПСОВ   
Утайки филтърен 
кек,съд. 
опасни в-ва 

110109* 
25 25 - 0,00027 1 

„УеЙст 
Консулт“ ЕООД 

 
23,14 Да 

Наситени или 
отработени 
йонообменни смоли 

110116* 
1 0 - - 1 

Няма предадени      
не са 

генерирани за 
 

 

0 Да 

Опасни отпадъци, образувани отучастък „Цилиндри и тръби“ 
Отпадъци от 
обезмасляване 
съдържащи опасни 
вещества 

110113* 
140 121,0 - 

- 1 „Лумакстранс“ 
ЕООД  93,300 Да 

Машинни масла на 
минерална основа , 
несъдържащи 
халогенни елементи 
(с изключение на 
емулсии и разтвори) 

120107* 
10 6,100 - 

- 1 „Лумакстранс“ 
ЕООД 3,480 Да 

Машинни емулсии 
и разтвори, 
несъдържащи 
халогенни елементи 

120109* 
300 202,500 - 

 1 

„Лумакстранс“ 
ЕООД и 

„ЕКОМАКС“ 
ООД 

200,460 Да 

Утайки, съдържащи 
метали(утайки от 
шлифоване, 
хонинговане,и 
лепинговане) 

120118* 
3 0,618 - 

        - 1 Няма предадени       0 Да 

Нехлорирани 
хидравлични масла 
на минерална 
основа  

130110* 
60 24,0        - - 3 „Лумакстранс“ 

ЕООД 11,420 Да 

Производсвени отпадъци, образувани от Участък „Цилиндри и тръби“ 
 

Стърготини, 
стружки и изрезки 

   

12 01 01 
3500 2750,082 - - 3 „Мега Ресурс“ 

АД 2 770,592 Да 

Прах и частици от 
черни метали  

12 01 02 60 48,390 - - 3 „Мега Ресурс“ 
АД 49,230 Да 

Стърготини и 
стружки изрезки от 
цветни метали  

12 01 03 
50 36,115 - - 3 „Мега Ресурс“ 

АД 37,265 Да 

Опасни отпадъци, образувани от Участък „Лакиране“ 
Водни 
суспензии,които 
съдържат бои или 
лакове, съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

080119* 

20 22.100 - - 1 „ЕКОМАКС“ 
ООД 20,000 Не 

Утайки от 
фосфатиране 

110108* 

3 1,350 - - 1 Няма предадени       0 Да 

Отпадъци, образувани вследствие от производствени дейности 
 

Нехлорирани 
моторни и смазочни 
масла и масла за 
зъбни предавки на 

  

130205* 
- 9,000 - - 3 „Лумакстранс“ 

ЕООД 4,670 Да 

Утайки от 
маслоуловителни 
шахти 

130503* 
- 3,690 - - 1 „ЕКОМАКС“ 

ООД 4,500 Да 
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Масло от маслено-
водни сепаратори 

130506* 

- 2,947 - - 3 „Лумакстранс“ 
ЕООД 1,970 Да 

Хартиени и 
картонени опаковки 

150101 

- 25,000 - - 3 
„Еф Си Си 
България“ 

ЕООД 
24,695 Да 

Пласмасови 
опаковки 

150102 

- 0,650 - - 3 

„Еф Си Си 
България“ 

ЕООД; 
“ЕкоМакс“ООД 

0,850 Да 

Опаковки от 
дървени материали 

150103 

- 101,34 - - 3 „Мега Ресурс“ 
АД 102,74 Да 

Метални опаковки 150104 
- 6,650 - - 3 „Мега Ресурс“ 

АД 6,650 Да 

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

150202* 

- 1,040 - - 1 „ЕКОМАКС“ 
ООД 2,000 Да 

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

150203 

- 1,800 - - 3 
„Еф Си Си 
България“ 

ЕООД; 
1,600 Да 

Оловно 
акумолаторни 
батерии 

160601* 
- 0,001 - - 3 Няма 

предадени       0 Да 

Алкални батерии (с 
изключение на 16 
06 03) 

160604 
- 0,0120 - - 3 „ЕКОМАКС“ 

ООД 0,011 Да 

Утайки от 
пречистване на 
води населени 
места 

190805 

- 0,502 - - 3 
„Братя 

Панчеви“ 
ЕООД 

1,102 Да 

Наситени или 
отработени 
йоннообменни 
смоли 

190905 

- 0,210 - - 3 Няма 
предадени 0 Да 

Хартия и картон 200101 
- 9,000 - - 3 

„Еф Си Си 
България“ 

ЕООД 
9,540 Да 

Луминисцентни 
тръби и други 
отпадъци 
съдържащи живак 

200121* 

- 0,119 - - 1 „ЕКОМАКС“ 
ООД 0,119 Да 

Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни 
компоненти 

200135* 

- 0,014 - - 3 „Мега Ресурс“ 
АД 0,064 Да 
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Съгласно Условие 11.7.2 прилага се инструкция РA.UM.36.006  за измерване или изчисляване 
на количествата образувани отпадъци. Води се Дневник. 
Съгласно Условие 11.7.3 прилага се инструкция АA.UM.36.218 за оценка на съотвествие на 
наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите на 
ефективност при образуване на отпадъците с определените вс КР .  Инструкцията съдържа 
причини за несъотвествие и коригиращи действие. Води се Дневник. 
Условие 11.8  Анализ на отпадъците 
Съгласно Условие 11.8.1  се извършват анализи на образуваните при производната дейност 
отпадъци с цел класификация на отпадъка. През отчетната година 2018  е констатирано, едно 
несъотвествие от генерираните отпадъци по вид и произход от позволените ни в КР. 
 
 

”ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ”ЕООД 
гр. Червен бряг, филиал Тенево,8672,с.Тенево, община Тунджа, обл. Ямбол, 

Индустриална зона 
 

П Р О Т О К О Л 
за несъответствие 

 
Днес 02.01.2019 г. Комисия в състав: 

-инж. Ива Динкова– Мениджър Околна среда 
- Сълзица Стоянова – Отговорник по БРЗ 
- Николай Николов – Ръководител Участък „Лакиране“ 
извърши годишна оценка на съответствието за 2018 година на количеството образувани 
при производството на годишното количество отпадъци, събирането ,временното 
съхранение, транспортиране, оползотворяване, преработване, рециклиране и обезвреждане 
на същите спрямо условията в Комплексното разрешително. 
След направената оценка на съответствието ,комисията анализира причините за 
несъответствие и набеляза коригиращи действия. 

Отпадък- 
код 

Условие Норма в КР Несъответствие Причини за 
несъответствие 

Коригиращи 
действия 

08 01 19* 11.1.1. 20,000 t/y 2,100 t/y Повишено 
производство и 
следователно 
почистване на 

лакиращата 
инсталация в 

Участък „Лакиране“ 

Изискано е 
увеличение на 

годишната норма на 
отпадъка описано от 

РИОСВ 
Стара Загора в 

РЕШЕНИЕ 
№ СЗ -70 - 
ПР/2018 г. 
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Съгласно Условие 11.8.2 Няма извършени анализи на отпадъците от акредитирана лаборатори 
през отчетната година 
Условие 11.9 Документиране и докладване 
Съгласно Условие 11.9.1  е изготвен „ Доклад по дейностите по управление на отпадъците 
съгласно Наредба № 1/04.06.2014 за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри.  
Съгласно Условие 11.9.3 е докладвано  с писмо с Вх.№ 2958/04.02.2019 до ИАОС „ Доклад по 
дейностите по управление на отпадъците съгласно Наредба № 1/04.06.2014 за реда и образците, 
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на 
публични регистри. 
Съгласно Условие 11.9.5 е представено писмо с Вх.№ КОС-04-0363(62)/28.02.2019 до РИОСВ 
съдържащо информация изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, 
посочени в Приложение II, за които са надвишени пределните количества в Приложение II на 
регламента № 166/2006 относно създаването на ЕРИПЗ и съгласно чл. 5 от Регламент 166/2006 . 
 

Таблица 4.4.4 Пренос извън площадката на опасни отпадъци за предприятието ппревищаваюи 
праговите стайности (съгласно член 5) 

 
 

Име на 
отпадъка 

Код Начин на 
третиране 

Начин на 
изчисляване 

Количество 
[т/год] 

Предаден на 
фирма 

Водни 
суспензии,които 
съдържат бои или 
лакове, 
съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

080119* 
обезвреждане Изчислителен 

метод 
(сумарен) 

20,0 „ЕКОМАКС“ 
ЕООД 

Утайки филтърен 
кек,съдържащи 
опасни в-ва 

  

110109* 

 

Обезвреждане 

(депониране) 

Изчислителен 
метод 

(сумарен) 

23,14 
„УеЙст Консулт“ 

ЕООД 

 

Отпадъци от 
обезмасляване 
съдържащи опасни 
вещества 
 

110113* 

 
обезвреждане Изчислителен 

метод  

(сумарен) 

93,3 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

Машинни масла на 
минерална основа, 
несъдържащи 
халогенн             
елементи (с 
изключение на 

12 01 07*                      
оползотворяване Изчислителен 

метод  
3,480 „Лумакстранс“ 

ЕООД 
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емулсии и 
разтвори) 

Машинни емулсии 
и разтвори, 
несъдържащи 
халогенни 
елементи 

120109* 
обезвреждане Изчислителен 

метод 
(сумарен) 

200,46 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

Нехлорирани 
хидравлични 
масла на 
минерална основа- 

130110* 
оползотворяване Изчислителен 

метод 
(сумарен) 

11,42 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

Нехлорирани 
моторни ,смазочни 
масла за зъбни 
предавки  на                                        
минерална основа 

130205*                    
оползотворяване Изчислителен 

метод  
4,670 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

Утайки от 
маслоуловителни 
шахти 

13 05 03*                            
обезвреждане Изчислителен 

метод  
4,500 „ЕКОМАКС“ 

ЕООД 

Масло от 
масленоводни 
сепаратори 

130205*                    
оползотворяване Изчислителен 

метод  
1,970 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

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

150202 *    
обезвреждане Изчислителен 

метод  
2,000 „ЕКОМАКС“ 

ЕООД 

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци 
съдържащи живак 

20 01 21*                         
обезвреждане Изчислителен 

метод  
0,119 „ЕКОМАКС“ 

ЕООД 

излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23, 
съдържащи опасни 
компоненти (3) 

20 01 35*                                  
оползотворяване Изчислителен 

метод 
(сумарен) 

0,064 „Мега Ресурс“АД 
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Стърготини, 
стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 
оползотворяване Изчислителен 

метод 
(сумарен) 

2770,592 „Мега Ресурс“АД 

 

 

4.5 Шум / Условие 12./ 
Емисии / Условие 12.1/ 
Съгласно Условие 12.1.1 се осъществяват дейности на производствената площадка по начин 
недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно 
ниво на шума, както следва: 
По границите на производствената площадка: 

- Дневно ниво – 70 dB(A) 
- Вечерно ниво - 70 dB(A) 
- Нощно ниво - 70 dB(A) 

В места на въздействие (в наи- близо разположените спрямо промишления източник урбанизирани 
територии и извън тях): 

- Дневно ниво – 55 dB(A) 
- Вечерно ниво - 50 dB(A) 
- Нощно ниво - 45 dB(A) 

 
Контролни измервания / Условие 12.2/ 
Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение веднъж на две години на показателите : 

• обща звукова мощност на площадката; 
•  еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката; 
• еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. 

През отчетната година 2018 има извършени наблюдения. 
 

 
Описание на основните източници на шум в границите на промишления обект:  

• аспирационни системи; 
• вентилатори;  
• скрубери;  
• вътрешно-заводски транспорт;  
• компресор 
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Пор. 

№ 

Описа

ние на 

точка 

Честота на 
измерване 

 
 

Метод на 
измерване 

 
Измерване 

Дневно/вече
рно/нощно 

 
Натоварване 

Дневно/вечерно/нощно 

Дата на 
измерване 

Дневно/вечер
но/нощно 

Еквивалентн
о ниво на 

шум – dB(A) 
 

Норма по 
КР-Н1/2017 
• Дневно  
• Вечерно  
• Нощно  

Съотв
етстви

е 

1 ИТ1 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 56,4±0,3 
• 55,9±0,3 
• 52,4±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

2 ИТ2 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 50,5±0,3 
• 50,3±0,3 
• 48,2±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 

 
• Да 
• Да 
• Да 

3 ИТ3 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 45,7±0,3 
• 45,1±0,3 
• 43,7±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

4 ИТ4 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 51,3±0,3 
• 50,6±0,3 
• 49,1±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

5 ИТ5 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 54,5±0,3 
• 54,9±0,3 
• 54,3±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 
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6 ИТ6 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 50,8±0,3 
• 51,2±0,3 
• 50,5±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

7 ИТ7 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 54,9±0,3 
• 50,6±0,3 
• 49,1±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

8 ИТ8 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 64,4±0,3 
• 59,8±0,3 
• 60,2±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

9 ИТ9 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 64,4±0,3 
• 65,6±0,3 
• 63,9±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

10 ИТ10 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 59,7±0,3 
• 60,4±0,3 
• 59,5±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

11 ИТ11 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 54,6±0,3 
• 54,2±0,3 
• 54,4±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 
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12 ИТ12 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 50,9±0,3 
• 49,7±0,3 
• 49,2±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

13 ИТ13 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 56,1±0,3 
• 55,3±0,3 
• 54,1±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

14 ИТ14 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 50,6±0,3 
• 50,5±0,3 
• 50,9±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

15 ИТ15 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 55,8±0,3 
• 54,7±0,3 
• 56,4±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

16 ИТ16 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 61,5±0,3 
• 60,3±0,3 
• 59,8±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

17 ИТ17 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 56,3±0,3 
• 57,2±0,3 
• 54,6±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 
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18 ИТ18 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 63,1±0,3 
• 62,9±0,3 
• 50,1±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

19 ИТ19 Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 57,6±0,3 
• 57,1±0,3 
• 44,6±0,3 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

20 

ИТ20 
точка в 

място на 
въздейст

вие 

Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 26,5±1,1 
• 26,7±1,1 
• 28,8±1,1 

 
• 55,0 
• 50,0 
• 45,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

21 

ИТ21 
ниво на 

обща 
звукова 

мощност 

Веднъж на 
две години 

ФМ 
06/14:2014 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

100% max натоварване 
/Галваника; Монтажен 

участък; Резачно; 
Дробомети: Компресори 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 107,0±4,4 
• 107,3±4,4 
• 106,4±4,4 

 
• - 
• - 
• - 

 
• Да 
• Да 
• Да 
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  Съгласно Условие 12.2.2. се прилага инструкция PA.UM.36.007  за Наблюдение на шумови 
показатели     

 Съгласно Условие 12.2.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените 
еквивалентните нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в 
мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Оценката за съответствие на 
установените нива на шум се извършва от Мениджър околна среда  след предаване на 
резултатите от акредитираната лаборатория.  
     През изтеклата отчетна 2018 година е извършено наблюдение на общата звукува мощност и 
нива на звуково налягане на площадката ,резултатите са Доклад представен в РИОСВ с 
вх.№916/21,02,2018, той е изготвен въз основа на протоколи от изпитване № 
425П.14/24.01.2018год.; № 425П.15/24.01.2018год. и № 425П.16/24.01.2018год. на ЛИК 
''ЛИПГЕ'' към ''Пехливанов инжинеринг'' ООД  и приложената към тях План скица с 
разположение на точките за измерване 

Документиране и докладване /   Условие 12.3/ 
 По Условие 12.3.3. Няма регистрирани жалби от живущи около площадката за създаден 
дискомфорт от шум, чийто източник да се намира на територията на фирмата. Най близката 
жилищна сграда се намира на около 2.5км.  

 

 
4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване / Условие 13./ 
Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване / Условие 13.1/ 

   Съглано Условие 13.1.1 се прилага инструкция AA.UM.36.110  за Периодична проверка за 
наличие на течове и тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Инструкцията съдържа 
констатиране на несъотвествия и корогиращи дейности. Води се дневник.   

   Съглано Условие 13.1.2 се прилага инструкция AA.UM.36.210 за Периодична проверка и 
поддържане на състоянието на канализационната система за отпадъчни води на пкощадката. 
Инструкцията съдържа констатиране на несъотвествия и корогиращи дейности. Води се дневник.   

   Съглано Условие 13.1.3 се прилага инструкция AA.UM.36.303 за отсраняване на разливи и 
изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Инструкцията 
съдържа констатиране на несъотвествия и корогиращи дейности. Води се дневник.  През 
отчетният период има регистрирани 25 случая на локални разливи които са обработени с подхоящ 
абсорбент. 
Съглано Условие 13.1.4 не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично 
пречисвателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове до момента на 
отстраняването им 

- осигурено е достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на 
разливи за случайте по Условие 13.1.3 и Условие 13.1.4 

- извършването на товароразтоварните дейности става само на определените за това места, 
осигурени против разливи и течове за случайте по Условие 13.1.3 

Съглано Условие 13.1.5 и Условие 13.1.6  не е имало  изграждане на кострукции и инжинерно 
стройтелни съоръжения. Нямало е случай на възможен контакт  с подземни води от които могат 
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да бъдат замърсени подземни води и почвите. Нямаме случай на използване на на материали, 
съдържащи приоритетни вещества. 

Съглано Условие 13.1.7 Не се инжектира, реинжектира, пряко или непряко отчеждане на 
приоритетно опасни и вредни вещества в почвата и подземни води. 

  Условия за мониторинг в почвата / Условие 13.2/ 
 Съгласно Условие 13.2.1. е изготвен и съгласуван с РИОСВ и ИАОС „План за мониторинг на 
почвите“ с писмо с Вх.№5892/30.11.2017 по реда на Условие 6.13. 

Съгласно Условие 13.2.2. притежателят на настоящото разрешително да извършва собсвен 
мониторинг на почви , съгласно: 

Таблица 4.6.1 

Показател Честота 

Активна реакция рН Веднъж на десет години 

Хром Веднъж на десет години 

Арсен Веднъж на десет години 

Кадмий Веднъж на десет години 

Мед Веднъж на десет години 

Цинк Веднъж на десет години 

Пробовземанито и анализите да се изчършват от акредитирана лаборатория. Прилага се 
инструкция AA.UM.36.224  Периодична оценка на съовествието на концентрациите на вредни 
вещества в почвите с измерените стойности. Инструкцията включва установяване на пречини за 
несъотвествие и коригиращи дейности. Води се Дневник. 

. 

Документиране и докладване / Условие 13.3/ 

 По Условие 13.3.4. За 2018г.не е извършван мониторинг на почви. Последният проведен 
мониторинг е бил през отчетната 2015г 

Съгласно Условие 13.3.5 : 
При  разливи се използуват сорбиращи материали,които  се събират в специални съдове за  
отпадък и се предават на съответни лицензирани фирми като такъв. 
През отчетният период има регистрирани 25 случая на локални разливи които са обработени с 
подхоящ абсорбент. 

           По Условие 13.3.6.  

   Осигурено е достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на 
разливи за случайте по Условие 13.1.3 и Условие 13.1.4 

   Извършването на товароразтоварните дейности става само на определените за това места, 
осигурени против разливи и течове за случайте по Условие 13.1.3 
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5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА 
НА КР (ИППСУКР) 

 
Точки І, ІІ, ІІІ са със срокове за изпълнение 2006 г. и са отразени в ГДОС за съответната  година. 

 
По т.ІV.-Изграждане и пускане в експлоатация на циклон към изпускащо устройство №35 на 
Дробометна машина към участък “Цилиндри”  
По т.V.-Осигуряване на съответствие на височината на изпускащи устройства № 35 с изискванията на 
чл.4,ал.3 от Наредба №1/27.06.2005 г. : 
С  Решение № 95-Н0-И0-А1/2008 г. на Министъра на околната среда и водите / писмо на МОСВ № 
26-00-3571/21.10.2008 г./ е актуализирано КР № 95/  2006 г.от 21.10.2008 г. 
-замяна на пречиствателно съоръжение за емисии в атмосферата-циклон с ръкавен филтър и 
извеждане от експлоатация Изпускащо устройство № 35 

По т.V.: 
Осигуряване на съответствие на височината на изпускащи устройства №29 с изискванията на чл.4,ал.3 
от Наредба №1/27.06.2005 г. –срокът за изпълнение беше в 2006 г. за което е докладвано в ГДОС за 
съответната година. 
    Точки І 

  След решение на ръководството на  фирма „Палфингерпродукционстехник“ на 01.02.2018г.беше 
представено уведомление за инвестиционно намерение вх№817/16.02.2018г в РИОСВ Ст. Загора за  
изграждане на „Подземно газово стопанство“с последващо РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ПР/2018.С писма 
вх№КР-2847/12.04.2018г. на ИАОС и вх№ 26-00-416/12.04.2018г на МОСВ, бяха информирани, 
съгласно условие 7.2 за осъществяването на ИН намерение за  изграждане на „Подземно газово 
стопанство“ . 

Точки І, ІІ, ІІІ 
  След решение на ръководството на  фирма „Палфингерпродукционстехник“ на 01.05.2018г.беше 
представено уведомление за инвестиционно намерение вх№2510/21.05.2018г в РИОСВ Ст. Загора 
за  „Разширение на производственият капацитет и изграждане на две нови производствени Халета“ 
с последващо РЕШЕНИЕ № СЗ-70-ПР/2018. С писма вх№КР-3268/14.05.2018г. на ИАОС и вх№ 12-
00-474/14.05.2018г на МОСВ, бяха информирани, съгласно условие 7.2 за осъществяването на ИН 
намерение за  „Разширение на производственият капацитет и изграждане на две нови 
производствени Халета“.  
След приключване на задълженията ни по Глава шеста, разделтрети от ЗООС за всички промени е 
подадена информация съгласно изискванията на чл.125, ал.1т.1 от ЗООС с обхвата и съдържанието 
на Приложение 5 с писма вх№ КР-674/04.02.2019г. на ИАОС и вх№ 26-00-107/04.02.2019г на 
МОСВ. 

 
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

 
Преходни режими на работа/ Условие 15/ 

       Съгласно Условие 15.1 се прилага инструкции AA.UM.36.315; AA.UM.36.318; 
AA.UM.36.319  и AA.UM.36.320 за пускане и спиране на причиствателни съоръжения която 
осигурява: 
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- Пускане на пречиствателни съоръжения (ако е възможно технологично) в 
действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или 
части от тях; 

- Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на 
производствения процес 

    Съгласно Условие 15.2 се прилага инструкции AA.UM.36.321; AA.UM.36.322; 
AA.UM.36.323 и AA.UM.36.324 за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране 
на инсталации по Условие 2 съдържащи необходимите меркии действия осигуряващи 
оптимално протичане на производствените процеси. 

        Съгласно Условие 15.3 се прилага и води дневник , съдържащ продължителност на 
процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. 
   Съгласно Условие 15.4 се прилага AA.UM.36.325 и AA.UM.36.326   „План за мониторинг 
при анормални режими на инсталациите по Условие 2 , които включва минимум вида, 
количествата и продължителносста във времето на извънредните емисии и начините за 
тяхното измерване и контролиране 
Съгласно Условие 15.5 Няма регистрирани анормални режими на инсталациите по Условие 2.     
 

 Преходни режими на работа / Условие 16/ 
       Съгласно Условие 16.1 няма случай на уведомяване на РИОСВ  в отчетната година за 
прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2 на настоящото разрешително 
или на части от тях.   
        Съгласно Условие 16.2 През отчетната 2018 г. е подаден План за прекратяване на дейност на 
инсталции или части оттях с Вх.№ КОС-11-6089/07.12.2018 

  Съгласно Условие 16.3 за отчетната година няма предоставен в РИОСВ План за временно 
прекратяване на дейностите по плоюадката или части от тях, поради липсата на такива случай. 
  Съгласно Условие 16.5 няма случаи за докладване на плановете по Условие 16.2 и 16.3 през 
отчетната година. 
Съгласно Условие 16.6 няма случаи на закриване на всички инсталации и дейности по 
Приложение 4 от ЗООС през отчетната година. 
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7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

 
 Предотвратяване и действия при аварии и случай на непосредствена заплаха за 
екологични щетии/или причинени екологични щети./ Условие 14/ 

С писмо на МОСВ Изх. № УК – 32/13.07.2018. и Актуализация на Доклад за безопасност 
Вх.№ПГА-6438/17.12.2018  за одобряване  на предприятие с висок рисков потенциал. 

Прилага инструкция AA.UM.36.302  за Определяне на възможните аварийни ситуации с 
въздействие върху околната среда и здравето на хората 
  Съглано Условие 14.1. се прилага инструкция AA.UM.36.301  за Оценка на риска от аварии при 
извършване на организационни и технически промени. 
  Съглано Условие 14.2. се прилага инструкция AA.UM.36.301  за Предприемане на мерки за 
предотвратяване, контрол или ликвидиране на последствията при аварии.  
  Съглано Условие 14.3. се води Дневник  за всяка възникнала аварийна ситуация, съдържащ: 

- причини за аватията; 
-  време и място за възникване; 
- Последствия върху здравето на населението и околната среда; 
- Предприети действия по прекратяване на аварията и/ или отстраняване на 

последствията от нея. 
Дневника се попълва от Мениджър Околна Среда при налични аварии. 
Съглано Условие 14.4. през отчетната година 2018 не  е имало  случай на уведомяване на РИОСВ 
за случайте: 

- Измерени концентрации на  вредни вещества над емисионите норми , заложени в 
комплексно разрешително; 

- Непланирани емисии; 
- Инцидент, които е причинил замърсяване на повърхностни и подземни води, или е 

застрашил въздуха и/или почвата, или при които се изсиква общината да реагира 
незабавно. 

Няма регистрирани аварийни ситуациии за отчетната година.  
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената  информация в 

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

разрешително № 95- Н1/2017 г. на “ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 

филиал Тенево.                                                                                                                                                   

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

този доклад на трети лица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     

       Подпис  …………………                                                      Дата : 15.05.2019г.                        

Име на подписващия : Петер Шулце                                                                                         

Длъжност в организацията:”Прокурист” 
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Приложение I 
 
 
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

   Емисионни прагове (колона 1) Праг за 
пренос на 
замърсите-
ли извън 

площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производс

т-во, 
обработка 

или 
употреба 

  № CAS номер Замърсител във въздух  

(колона 1а) 

във води 

(колона 1в) 

в почва 

(колона 1с) 

 

 

 

 
   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

2# 630-08-0 Въглероден 
оксид (СО) 

(0.0 ) 

M 

    

8#  Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

 

     (1209,437) 

 

 

  - * 

11#  
Серни окиси 
(SOx/SO2) 

     (0.0) 

М 

 

  - * 

13#  
Общ фосфор 

 (74,84 ) 

M 

 10 000 10 000 

18# 7440-43-9 Кадмий и 
съединенията му 
(катo Cd) 

      (0,0093 ) 

M 

 10 000 10 000 

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

 ( 2,513 ) 

M 

 (0,485 ) 

M 

   

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

       (0,078) 

M 

   

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

 ( 0,0858  ) 

M 

 500 10 000 

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

( 5078,553 ) 

M 

      (8,212  ) 

M 

   

86#  Фини прахови 
частици<10µm 

(PM 10) 

   ( 887,513  ) 

М 
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С - изчислена стойност 
М - измерена стойност 
 
Участък „Обработка на цилиндри и тръби – механична обработка“ 

  Изпускащо устройство №  26   

 Източник на отпадъчни газове:  Миялна машина за обезмасляване на 

детайли 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 60 
не 50,8 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  27   

 Източник на отпадъчни газове:  Миялна машина за обезмасляване на 

детайли 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 60 
не 47,9 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  28   

 Източник на отпадъчни газове:  Миялна машина за обезмасляване на 

детайли 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 60 
не 52,5 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  34   

 Източник на отпадъчни газове:  Миялна машина за обезмасляване на 

детайли 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h - 
не 27,0 

веднъж на две 

години 
Да 
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Изпускащо устройство №  40   

 Източник на отпадъчни газове:  Миялна машина за обезмасляване на 

детайли 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h - 
не 22,5 

веднъж на две 

години 
Да 

 

 

 

 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20 н е 5,71 веднъж на 
две години Да 

 
Дебит 

Nm3/h 12000 не 2270 веднъж 
годишно Да 

 
   
 
Изпускащо устройство №  30 

 

Източник на отпадъчни газове: Ръчно  автоматично електроженно заваряне 
 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20 н е            6,16 веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 12500 не 1374 веднъж на 
две години Да 

 
В КР 95-Н1/2017 ИУ 30 и ИУ31 са обединени в ИУ 30.  

 
 

  Изпускащо устройство №  47  

 
 
 Изпускащо устройство №  29 

 

Източник на отпадъчни газове: Автоматично електроженно заваряне 



                               ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018г. 
по Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г. 

 

“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал “ТЕНЕВО” 
 

78 

Източник на отпадъчни газове: Ръчно  автоматично електроженно заваряне 
 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20 н е 14,79 веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 6000 не 3023 веднъж на 
две години Да 

 
  
 
 Изпускащо устройство №  42 

 

Източник на отпадъчни газове:  Странични смукатели на машини     
 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20 н е 0,8 веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 5900 не 3955 веднъж на 
две години Да 

 
 

  Изпускащо устройство №  43  
Източник на отпадъчни газове: Странични смукатели на машини за шл    

 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20 н е 12.42 веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 3000 не 1407 веднъж на 
две години Да 

 
 
Участък „Обработка на малки детайли“(ТЕМ, байцване) 

  Изпускащо устройство №  32  
Източник на отпадъчни газове: 2 броя байцващи вани 
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Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

NOх mg/Nm3 400 не 0,0 
веднъж на 
две години Да 

Прах mg/Nm3 20 н е - веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 6000 не 1765 веднъж на 
две години Да 

 
 

  Изпускащо устройство №  33  
Източник на отпадъчни газове: 2 броя Машини за термично запиляван  

 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

NOх mg/Nm3 400 не 0,0 
веднъж на 
две години Да 

Прах mg/Nm3 20 н е 7,79 веднъж на 
две години Да 

Дебит Nm3/h 3000 не 2665 веднъж на 
две години Да 

 
Участък „Обработка на бутални пръти“(Галваника) 

Изпускащо устройство №  37 

 

                    Източник на отпадъчни газове: Твърдо хромиране 
 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Хром 6+ mg/Nm3 0.05 н е - веднъж 
годишно Да 

Прах mg/Nm3 5 не 4,39 веднъж 
годишно Да 

Хром mg/Nm3 Няма 
норма не 0,015 Няма 

Условие 
 

Да 

Дебит Nm3/h 34000 не 20839 веднъж 
годишно Да 

 
 
 

  

Горивни инсталации с номинална топлинна мощност под 50МW 

  Изпускащо устройство №  36 
  Източник на отпадъчни газове:                                                       
   Котел № 1 -  с номинал 0.149MW 
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Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm3 5 - 0.0 
веднъж на 
две години 

Да 

NO2 mg/Nm3 250 - 89.33 Да 

CO mg/Nm3 100 н е 0.0 Да 

Дебит Nm3/h 2880 не 2086 веднъж на 
две години Да 

 
Изпускащо устройство №  38  
Източник на отпадъчни газове: Котел № 2 - при номинал 0.330MW  

 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm3 5 -           0.0 
веднъж на 
две години 

Да 

NO2 mg/Nm3 250 - 106,0 Да 

CO mg/Nm3 100 н е 0.0 Да 

Дебит Nm3/h 5000 не 1157 веднъж 
годишно Да 

 
Изпускащо устройство №  39  

Източник на отпадъчни газове: 
Котел № 3 - при номинал 0.300MW 
Котел № 4 - при номинал 0.400MW                 

 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

^ 

Съответствие 
 Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm3 5 -           0,0 
веднъж на 
две години 

Да 

NO2 mg/Nm3 250 - 100 Да 

CO mg/Nm3 100 н е 0,0 Да 

Дебит Nm3/h 1980 не 943 веднъж 
годишно Да 

 
  Изпускащо устройство №  49-56  

 Източник на отпадъчни газове:  Газови инфрачервени излъчватели 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 
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Дебит Nm3/h 288 
не 138 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  1-25   

 Източник на отпадъчни газове:  Газови инфрачервени излъчватели 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 288 
не 144 

веднъж на две 

години 
Да 

 
Лакираща инсталация 

Изпускащо устройство №  L02   

 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на дробометна камера 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 10 000 
не 7262 

веднъж на две 

години 
Да 

Прах mg/Nm3 
20 

не 11,86 
веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  L04   

 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на кабина фосфатиране 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 3500 
не 2836 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  L05   

 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на кабина фосфатиране 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 2000 
не 942 

веднъж на две 

години 
Да 
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Изпускащо устройство №  L09   

 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на кабина за лакиране 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 8500 
не 7977 

веднъж на две 

години 
Да 

Общ 

органичен 

въглеводород 

 

mg/Nm3 

 

75 не 63,06 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  L10   

 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на сушилна пещ 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 13000 
не 8432 

веднъж на две 

години 
Да 

Общ 

органичен 

въглеводород 

 

mg/Nm3 

 

50 не 47,56 

веднъж на две 

години 
Да 

 

Изпускащо устройство №  L12   

 Източник на отпадъчни газове:  Аспирация на въздухообмен спрей кабина 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 12000 
не 9667 

веднъж на две 

години 
Да 

Общ 

органичен 

въглеводород 

 

mg/Nm3 

 

50 не 43,29 

веднъж на две 

години 
Да 

Горивни инсталации към Лакираща инсталация 

Изпускащо устройство №  L01   

 Източник на отпадъчни газове:  Газова горелка 
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Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 630 
не 461 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  L03   

 Източник на отпадъчни газове:  Газова горелка 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 330 
не 291 

веднъж на две 

години 
Да 

 
 

Изпускащо устройство №  L06   

 Източник на отпадъчни газове:  Газова горелка 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 330 
не 215 

веднъж на две 

години 
Да 

 
Изпускащо устройство №  L07   

 Източник на отпадъчни газове:  Газова горелка 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 500 
не 361 

веднъж на две 

години 
Да 

Изпускащо устройство №  L08   

 Източник на отпадъчни газове:  Газова горелка 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 170 
не 112 

веднъж на две 

години 
Да 
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Изпускащо устройство №  L11   

 Източник на отпадъчни газове:  Дизелова горелка 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг ^ 
Съответствие 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Дебит Nm3/h 106 
не 71 

веднъж на две 

години 
Да 

 
 
 
 
Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или 
дъждовни) във водни обекти/канализация 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

Параметър Единица НДЕ,         
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг Период 

Съот- 
ветствие 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

м3/ден 

м3/час 

м3/год 

2,5 

7,5 

1 630 

 

0.116 

3.7 

621.08 

За 2018 г. Да 

МОНИТОРИНГ  
Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 

 
 

Пробовземане: 
23.01.18 г 

 
 Параметър Единица НДЕ,         

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 
ветствие 

Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,0014 Веднъж 
месечно Д а 

Хром /6+/ mg/dm3 0,1 <0,010  Да 

Мед mg/dm3 0.5 <0,001* Веднъж 
месечно Д а 

рН  6.5-9.0 7,4 Веднъж 
месечно Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 0,40 Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0005* Веднъж 
месечно Да 
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Никел mg/dm3 0,5 0,001* 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

    м3/час 
м3/ден 
м3/мес 

2,5 

7,5 

- 

0,116 

3,6 

86,26 

 
 

м.януари 

 

Д а 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

 

Пробовземане: 
27.02.18 г 

 
               рН  6.5-9.0 7,5 Веднъж 

месечно Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 4,0 Веднъж 

месечно Д а 

Мед и 
съединенията 

му/като Cu 
mg/dm3 0.5 0,025 Веднъж 

месечно Д а 

Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,078 Веднъж 
месечно Д а 

Хром-
шествалентен mg/dm3 0.1 <0,010 Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0005* Веднъж 
месечно Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,0049 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

    м3/час 
м3/ден 
м3/мес 

2,5 
7,5 
-- 

 

0,188 
4,52 

108,67 
   

 
 

м.февруари 
 
 
 
 

 

Д а 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

 

Пробовземане: 
27.03.18 г 

 
               рН  6.5-9.0 7,4 Веднъж 

месечно Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 0,60 Веднъж 

месечно Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 0,36 
Веднъж 
месечно 

 

Да 

Мед  mg/dm3 0.5 
0,023 

     Веднъж  
     месечно 

 

               Д а 
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Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,0050 Веднъж 
месечно Д а 

Хром-
шествалентен mg/dm3 0.1 <0,010* Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0005* Веднъж 
месечно Да 

Никел mg/dm3 0,5 <0,001* 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
7,5 
- 

0,098 
2,35 
56,52 

м.март 
 Д а 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

 

Пробовземане: 
17.04.18 г 

 
               рН  6.5-9.0 7,6 Веднъж 

месечно Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 0,80 Веднъж 

месечно Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 0,34 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Мед  mg/dm3 0.5 
0,001* 

     Веднъж  
     месечно 

 

               Д а 

Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,0082 Веднъж 
месечно Д а 

Хром-
шествалентен mg/dm3 0.1 <0,010* Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0005* Веднъж 
месечно Да 

Никел mg/dm3 0,5 <0,001* 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
7,5 
- 

0,165 
3,98 
95,58 

м.април 
 Д а 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

 

Пробовземане: 
15.05.18 г 

 
 

              рН  6.5-9.0 7,6 Веднъж 
месечно Д а 
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Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 6,5 Веднъж 

месечно Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 0,360 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Мед  mg/dm3 0.5 
0,001* 

     Веднъж  
     месечно 

 

               Д а 

Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,025 Веднъж 
месечно Д а 

Хром-
шествалентен mg/dm3 0.1 <0,010* Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0005* Веднъж 
месечно Да 

Никел mg/dm3 0,5 <0,001* 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
7,5 
- 

0,084 
2,02 
48,68 

м.май 
 Д а 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

 

Пробовземане: 
05.06.18 г 

 
               рН  6.5-9.0 8,0 Веднъж 

месечно Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 7,6 Веднъж 

месечно Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 1,1 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Мед  mg/dm3 0.5 
0,137 

     Веднъж  
     месечно 

 

               Д а 

Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,45 Веднъж 
месечно Д а 

Хром-
шествалентен mg/dm3 0.1 <0,010* Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0118 Веднъж 
месечно Да 

Никел mg/dm3 0,5 <0,0185 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Дебит на 
отпадъчните 

    м3/час 
    м3/ден 

2,5 
7,5 

0,047 
1,135 

м.юни 
 Д а 
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води м3/мес - 27,24 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

 

Пробовземане: 
24.07.18 г 

 
               рН  6.5-9.0 7,78 Веднъж 

месечно Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 5,0 Веднъж 

месечно Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 4,4 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Мед  mg/dm3 0.5 
0,18 

     Веднъж  
     месечно 

 

               Д а 

Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,45 Веднъж 
месечно Д а 

Хром-
шествалентен mg/dm3 0.1 <0,010* Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0005* Веднъж 
месечно Да 

Никел mg/dm3 0,5 <0,033 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
7,5 
- 

0,08 
1,99 
47,93 

м.юли 
 Д а 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

 

Пробовземане: 
14.08.18 г 

 
 

              рН  6.5-9.0 8,3 Веднъж 
месечно Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 5,2 Веднъж 

месечно Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 0,23 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Мед  mg/dm3 0.5 
0,018 

     Веднъж  
     месечно 

 

               Д а 

Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,17 Веднъж 
месечно Д а 
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Хром-
шествалентен mg/dm3 0.1 <0,010* Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0009 Веднъж 
месечно Да 

Никел mg/dm3 0,5 <0,001* 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
7,5 
- 

0,37 
0,904 
21,71 

м.август 
 Д а 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

 

Пробовземане: 
11.09.18 г 

 
 

              рН  6.5-9.0 7,6 Веднъж 
месечно Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 2,2 Веднъж 

месечно Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 0,27 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Мед  mg/dm3 0.5 
0,001* 

     Веднъж  
     месечно 

 

               Д а 

Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,0017 Веднъж 
месечно Д а 

Хром-
шествалентен mg/dm3 0.1 <0,010* Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0005* Веднъж 
месечно Да 

Никел mg/dm3 0,5 <0,0011 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
7,5 
- 

0,033 
0,815 
19,58 

м.септември 
 Д а 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

 

Пробовземане: 
23.10.18 г 

 
               рН  6.5-9.0 7,6 Веднъж 

месечно Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 0,3 Веднъж 

месечно Д а 
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Фосфор (общ) mg/dm3 5 0,37 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Мед  mg/dm3 0.5 
0,001* 

     Веднъж  
     месечно 

 

               Д а 

Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,20 Веднъж 
месечно Д а 

Хром-
шествалентен mg/dm3 0.1 <0,010* Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0005* Веднъж 
месечно Да 

Никел mg/dm3 0,5 <0,001* 
Веднъж 
месечно 

 
Да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
7,5 
- 

0,04 
1,17 
28,19 

м.октомври 
 Д а 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

 

Пробовземане: 
13.11.18 г 

 
 

              рН  6.5-9.0 7,6 Веднъж 
месечно 

Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 0,3* Веднъж 

месечно Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 0,26 
Веднъж 
месечно 

 

Да 

Мед  mg/dm3 0.5 0,001 
     Веднъж  
     месечно 

 

               Д а 

Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,007 Веднъж 
месечно 

Д а 

Хром-
шествалентен mg/dm3 0.1 <0,010* Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0005* Веднъж 
месечно 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 <0,001 
Веднъж 
месечно 

 

Да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
7,5 
- 

0,15 
2,5 

49,42 

м.ноември 
 Д а 

Пробовземна точка № 1-изход ПСОВ 
 

 

Пробовземане: 
04.12.18 г 

 
 

              рН  6.5-9.0 7,5 Веднъж 
месечно 

Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 0,3 Веднъж 

месечно Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 0,29 
Веднъж 
месечно 

 

Да 

Мед  mg/dm3 0.5 0,001 
     Веднъж  
     месечно 

 

               Д а 
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Хром /общ/ mg/dm3 0.5 0,0105 Веднъж 
месечно Д а 

Хром-
шествалентен mg/dm3 0.1 <0,010* Веднъж 

месечно Д а 

Кадмии mg/dm3 0,1 <0,0042 Веднъж 
месечно Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,0049 
Веднъж 
месечно 

 

Да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
7,5 
- 

0,054 
            1,30 

31,29 

м.Декември 
 Д а 

 

                                                                                          МОНИТОРИНГ 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ 

Параметър Единица НДЕ,         
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг Период Съот- 

ветствие 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

м3/час 

м3/ден 

м3/год 

2,5 

60 

21900 

 

1.83 

44.104 

13 368.23 

За 2018 г. Да 

 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ 
 

 

Пробовземане: 
23.01.18 г 

 
 Параметър Единица НДЕ,         

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 
ветствие 

рН  6.5-9.0 7,96 Веднъж 
месечно Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 19 
Веднъж 
месечно Д а 

ХПК mg/dm3 125              105 
Веднъж 
месечно Да 

БПК5 mg/dm3 25 25 
Веднъж 
месечно Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/3мес 

2,5 
60 
- 

1,87 

45,05 

1351,57 

 
януари 

 

Д а 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ 
 

 

Пробовземане: 
23.02.18 г 

 
 

рН  6.5-9.0 7,5 Веднъж 
месечно Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 56 
Веднъж 
месечно Не 
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ХПК mg/dm3 125             155 
Веднъж 
месечно Не 

БПК5 mg/dm3 25 54 
Веднъж 
месечно Не 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/3мес 

2,5 
60 
- 

1,54 

37,18 

1115,4 

февруари  

Д а 

Причина за несъотвествие: В следствие от продължителните ниски температури довело до отмиране на 
активна утайка. 
Коригиращи действия: Почистване на утайтелното пространство и внасяне по схме активна утайка до 
достигане на нормален режим на работа. 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ 
 

 

Пробовземане: 
27.03.18 г 

 
 рН  6.5-9.0 8,6 Веднъж 

месечно Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 23 
Веднъж 
месечно Д а 

ХПК mg/dm3 125             102 
Веднъж 
месечно Да 

БПК5 mg/dm3 25 24 
Веднъж 
месечно Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
60 
- 

2,5 

60,0 

1800 

март  

Д а 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ Пробовземане: 
17.04.18 г 

рН  6.5-9.0 8,6 Веднъж 
месечно Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 23 
Веднъж 
месечно Д а 

ХПК mg/dm3 125             102 
Веднъж 
месечно Да 

БПК5 mg/dm3 25 24 
Веднъж 
месечно Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/3мес 

2,5 
60 
- 

1,45 

34,96 

1049 

април  

Д а 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ Пробовземане: 
22.05.18 г 

рН  6.5-9.0 8,4 Веднъж 
месечно Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 23 
Веднъж 
месечно Д а 
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ХПК mg/dm3 125             99 
Веднъж 
месечно Да 

БПК5 mg/dm3 25 22 
Веднъж 
месечно Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/3мес 

2,5 
60 
- 

1,45 

35,0 

1050 

май  

Д а 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ Пробовземане: 
05.06.18 г 

рН  6.5-9.0 8,2 Веднъж 
месечно Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 23 
Веднъж 
месечно Д а 

ХПК mg/dm3 125             100 
Веднъж 
месечно Да 

БПК5 mg/dm3 25 23 
Веднъж 
месечно Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
60 
- 

2,45 

58,8 

1471,17 

юни  

Д а 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ Пробовземане: 
31.07.18 г 

рН  6.5-9.0 8,4 Всеки месец Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 8,0 
Всеки месец 

Да 

ХПК mg/dm3 125              63 
Всеки месец 

Да 

БПК5 mg/dm3 25 17 
Всеки месец 

Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
60 
- 

2,44 
58,61 

1465,32 

юли  

            Д а 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ Пробовземане: 
14.08.18 г 

рН  6.5-9.0 8,3 Всеки месец Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 8,8 
Всеки месец 

Да 

ХПК mg/dm3 125 64 
Всеки месец 

Да 

БПК5 mg/dm3 25 13 
Всеки месец 

Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
60 
- 

          2,74 
          59,5 

1487,6 

август  

            Д а 



                               ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018г. 
по Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г. 

 

“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал “ТЕНЕВО” 
 

94 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ Пробовземане: 
11.09.18 г 

рН  6.5-9.0 7,4 Всеки месец Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 10,8 
Всеки месец 

Да 

ХПК mg/dm3 125 105 
Всеки месец 

Да 

БПК5 mg/dm3 25 24 
Всеки месец 

Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
60 
- 

          1,38 
          33,23 

     830,65 

септември  

            Д а 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ Пробовземане: 
23.10.18 г 

рН  6.5-9.0 8,4 Всеки месец Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 19 
Всеки месец 

Да 

ХПК mg/dm3 125 73 
Всеки месец 

Да 

БПК5 mg/dm3 25 24 
Всеки месец 

Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
60 
- 

          0,74 
          17,91 

    447,87 

октомври  

            Д а 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ Пробовземане: 
13.11.18 г 

рН  6.5-9.0 8,6 Всеки месец Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 6,8 
Всеки месец 

Да 

ХПК mg/dm3 125 57 
Всеки месец 

Да 

БПК5 mg/dm3 25 15 
Всеки месец 

Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
60 
- 

          1,43 
          34,45 

      861,46 

ноември  

            Д а 

Пробовземна точка № 3 -изход ПСБФВ Пробовземане: 
14.08.18 г 

рН  6.5-9.0 8,3 Всеки месец Д а 

Неразтворени вещества mg/dm3 60 8,8 
Всеки месец 

Да 

ХПК mg/dm3 125 64 
Всеки месец 

Да 
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БПК5 mg/dm3 25 13 
Всеки месец 

Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

    м3/час 
    м3/ден 

м3/мес 

2,5 
60 
- 

          2,74 
          59,5 

1487,6 

август  

            Д а 

 

М О Н И Т О Р И Н Г 

Пробовземна точка № 4- изход площадка 

Параметър Единица НДЕ,         
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 
ветствие 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 

м3/час 

м3/год 

6 

140 

49 551 

 

2,27 

54,48 

18664,48 

За 2018 г. Да 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
17.01.18 г 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 8,3 Всеки месец Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 22 Всеки месец Д а 

ХПК mg/dm3 125             102 
Всеки месец 

Д а 

БПК5 mg/dm3 25 24 
Всеки месец 

Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 4,8 
Всеки месец 

Да 

Мед mg/dm3 0,5 0,001* 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5            0,0014 Всеки месец                Д а 

Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 <0,010* 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,0001* 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 <0,010* 
Всеки месец Д а 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

2,0 
48 

1440,57 

Месец 
януари 

Да 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
27.02.18 г 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 8,3 Всеки месец Д а 
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Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 56 Всеки месец Не 

ХПК mg/dm3 125             155 
Всеки месец 

Не 

БПК5 mg/dm3 25 54 
Всеки месец 

Не 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 4,9 
Всеки месец 

Да 

Мед mg/dm3 0,5 0,023 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5            0,0027 Всеки месец                Д а 

Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 <0,010* 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,0001* 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 0,36 
Всеки месец Д а 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

2,7 
41 

1946 

Месец 
февруари 

Да 

Причина за несъотвествие: В следствие от продължителните ниски температури довело до отмиране на 
активна утайка. 
Коригиращи действия: Почистване на утайтелното пространство и внасяне по схме активна утайка до 
достигане на нормален режим на работа. 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
27.03.18 г 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 7,7 Всеки месец Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 19 Всеки месец Д а 

ХПК mg/dm3 125             68 
Всеки месец 

Д а 

БПК5 mg/dm3 25 19 
Всеки месец 

Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 4,9 
Всеки месец 

Да 

Мед mg/dm3 0,5 0,0057 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5            0,036 Всеки месец                Д а 

Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 <0,010* 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,0013 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 0,38 
Всеки месец Д а 
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Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

1,78 
42,7 

1197,41 

Месец 
 март 

Да 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
24.04.18 г 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 8,5 Всеки месец Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 23 Всеки месец Д а 

ХПК mg/dm3 125              120 
Всеки месец 

Да  

БПК5 mg/dm3 25 17 
Всеки месец 

Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 4,6 
Всеки месец 

Да 

Мед mg/dm3 0,5 0,0039 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5            0,035 Всеки месец                Д а 

Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 <0,010* 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,0036 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 0,23 
Всеки месец Д а 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

2,6 
62,5 

1875,2 

Месец  
април 

Да 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
22.05.18 г 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 8,4 Всеки месец Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 25 Всеки месец Да 

ХПК mg/dm3 125             103 
Всеки месец 

Да 

БПК5 mg/dm3 25 23 
Всеки месец 

Да 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 4,7 
Всеки месец 

Да 

Мед mg/dm3 0,5 <0,001* 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5            0,0092 Всеки месец                Д а 

Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 <0,010* 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 
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Никел mg/dm3 0,5 <0,001* 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 0,20 
Всеки месец Д а 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

1,5 
37,1 

1115,09 

Месец  
май 

Да 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
05.06.18 г 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 8,1 Всеки месец Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 24 Всеки месец Да 

ХПК mg/dm3 125             44 
Всеки месец 

            Да 

БПК5 mg/dm3 25 10 
Всеки месец 

Да 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 3,9 
Всеки месец 

Да 

Мед mg/dm3 0,5 0,0039 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5          0,0091 Всеки месец              Д а 

Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 <0,010* 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,0032 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 <0,10* 
Всеки месец Д а 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

3,25 
78 

2340,45 

Месец  
юни 

Да 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
31.07.18 г 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 8,3 Всеки месец Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 16 Всеки месец Да 

ХПК mg/dm3 125             71 
Всеки месец 

Да 

БПК5 mg/dm3 25 22 
Всеки месец 

Да 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 2,5 
Всеки месец 

Да 

Мед mg/dm3 0,5 <0,001* 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5            0,045 Всеки месец              Д а 
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Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 0,026 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,0038 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 2,8 
Всеки месец Д а 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

2,1 
50,4 

1512,32 

Месец 
 юли 

Да 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
14.08.18 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 8,3 Всеки месец Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 16 Всеки месец Д а 

ХПК mg/dm3 125             70 
Всеки месец 

Д а 

БПК5 mg/dm3 25 12 
Всеки месец 

Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 2,9 
Всеки месец 

Да 

Мед mg/dm3 0,5  0,0086 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5            0,0034 Всеки месец              Д а 

Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 <0,010* 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,027 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 0,12 
Всеки месец Д а 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

2,15 
51,62 

1548,6 

Месец 
август 

Да 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
11.09.18 г 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 8,4 Всеки месец Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 21 Всеки месец Д а 

ХПК mg/dm3 125             117 
Всеки месец 

Д а 

БПК5 mg/dm3 25 23 
Всеки месец 

Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 4,7 
Всеки месец 

Да 
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Мед mg/dm3 0,5 <0,001* 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5            0,0016 Всеки месец              Д а 

Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 <0,010* 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,0056 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 0,39 
Всеки месец Д а 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

1,2 
29 

872,65 

Месец 
септември 

Да 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
23.10.18 г 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 8,5 Всеки месец Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 19 Всеки месец Да 

ХПК mg/dm3 125             71 
Всеки месец 

Да 

БПК5 mg/dm3 25 23 
Всеки месец 

Да 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 4,5 
Всеки месец 

Да 

Мед mg/dm3 0,5     0,001* 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5            0,037 Всеки месец              Д а 

Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 <0,010* 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,001* 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 0,35 
Всеки месец Д а 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

3,64 
87,36 

2220,8 

Месец 
октомври 

Да 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
13.11.18 г 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 8,5 Всеки месец Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 14 Всеки месец Д а 

ХПК mg/dm3 125             54 
Всеки месец 

Д а 
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БПК5 mg/dm3 25 17 
Всеки месец 

Д а 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 2,7 
Всеки месец 

Да 

Мед mg/dm3 0,5 0,001 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5            0,001 Всеки месец                Д а 

Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 <0,010* 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,001 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 0,10 
Всеки месец Д а 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

2,4 
58,35 

1750,5 

Месец 
ноември 

Да 

Пробовземна точка № 4 -изход площадка Пробовземане: 
04.12.18 г 

рН mg/dm3 6,5- 9,0 8,0 Всеки месец Д а 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 25 0,3 Всеки месец Да 

ХПК mg/dm3 125             28 
Всеки месец 

Да 

БПК5 mg/dm3 25 11 
Всеки месец 

Да 

Фосфор (общ) mg/dm3 5 3,1 
Всеки месец 

Да 

Мед mg/dm3 0,5     0,001* 
Всеки месец 

Да 

Хром /общ/     mg/dm3 0,5            0,0040 Всеки месец              Д а 

Хром / шествалентен/ mg/dm3 0,1 <0,010* 
Всеки месец 

Д а 

Кадмий     mg/dm3 0,1 <0,0005* 
Всеки месец 

Да 

Никел mg/dm3 0,5 0,0055 
Всеки месец 

Да 

Нефто продукти 
mg/dm3 

25 0,20 
Всеки месец Д а 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 
м3/мес 

6 
140 

- 

0,71 
17,19 

515,89 

Месец 
октомври 

Да 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 
Отпадък 

 
 Код 

 
 

Годишно 
количество 

Годишна норма 
на ефективност 

t/м² 

Предвари
телно 
съхранява
не  
 
[год] 

Номер на 
площадка за 
временно 
съхранение 

Транспор- 
тиране – и 
предаване за 
обезвреждане и 
оползотворяван
е на фирма 
 
 

Съответ 
ствие 
 
 

 Количест
ва 
определе
ни с КР, 

 

Реално 
измере
но, t/y 

Коли-
чества 
норми  
в КР 

Реално 
измерено 
t/m2 

Неорганични отпадъци съдържащи 
опасни вещества 

Нов код 
160303* 
Стар код 
110198* 

      6 0,003 

 

0,00014 0,000000
1 1 

 20 
Няма предадени       Да 

Отработен активен въглен ( от 
дехлориране на входяща вода) 

190904 1t/20y 0 

 

0,004 0 1 
 20 Няма предадени      

не са 
генерирани за 

отчетната 
 

Да 

Утайки филтърен кек,съд. 
опасни в-ва 110109* 

25 25 - 0,00027 1 
 20 „УеЙст 

Консулт“ ЕООД 
 

Да 

Наситени или отработени йонообменни 
смоли 110116* 

1 0 - - 1  20 Няма предадени      
не са 

генерирани за 
 

 

Да 

Отпадъци от обезмасляване съдържащи 
опасни вещества 

110113* 
140 121,0 - 

- 1 
 20 „Лумакстранс“ 

ЕООД  Да 
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Машинни масла на минерална основа , 
несъдържащи халогенни елементи (с 
изключение на емулсии и разтвори) 

120107* 
10 6,100 - 

- 1 

 20 
„Лумакстранс“ 

ЕООД  Да 

Машинни емулсии и разтвори, 
несъдържащи халогенни елементи 

120109* 
300 202,500 - 

 1 
20 „Лумакстранс“ 

ЕООД и 
„ЕКОМАКС“ 

ООД 

Да 

Утайки, съдържащи метали(утайки от 
шлифоване, хонинговане,и лепинговане) 

120118* 
3 0,618 - 

        - 1 

20 
Няма предадени       Да 

Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа- 

130110* 
60 24,0        - - 3 20 „Лумакстранс“ 

ЕООД Да 

Стърготини, стружки и изрезки от черни 
метали 

12 01 01 
3500 2750,082 - - 3 5 „Мега Ресурс“ 

АД Да 

Прах и частици от черни метали  12 01 02 60 48,390 - - 3 5 „Мега Ресурс“ 
АД Да 

Стърготини и стружки изрезки от цветни 
метали  

12 01 03 
50 36,115 - - 3 5 „Мега Ресурс“ 

АД Да 

Водни суспензии,които съдържат бои 
или лакове, съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 

080119* 

20 22,100 - - 1 

20 

„ЕКОМАКС“ 
ООД Не 
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Утайки от фосфатиране 110108* 

3 1,350 - - 1 
20 

Няма предадени       Да 

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

130205* 
- 9,00 - - 3 

20 „Лумакстранс“ 
ЕООД Да 

Утайки от маслоуловителни шахти 130503* 
- 3,690 - - 1 20 „ЕКОМАКС“ 

ООД Да 

Масло от маслено-водни сепаратори 130506* 

- 2,947 - - 3 
20 „Лумакстранс“ 

ЕООД Да 

Хартиени и картонени опаковки 150101 

- 25,0 - - 3 
Прес-

контейнер 
„Еф Си Си 
България“ 

ЕООД 
Да 

Пласмасови опаковки 150102 

- 0,650 - - 3 
Прес-

контейнер 
„Еф Си Си 
България“ 

ЕООД 
Да 

Опаковки от дървени материали 150103 

- 101,34 - - 3 
25 „Мега Ресурс“ 

АД Да 

Метални опаковки 150104 
- 6,650 - - 3 5 „Мега Ресурс“ 

АД Да 

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване, предпазни облекла, 

150202* 

- 1,040 - - 1 
20 „ЕКОМАКС“ 

ООД Да 
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замърсени с опасни вещества 
Абсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, различни от упоменатите в 15 
02 02 

150203 

- 1,800 - - 3 
20 „Еф Си Си 

България“ 
ЕООД 

Да 

Оловно акумолаторни батерии 160601* 
- 0,001 - - 3 

20 Няма 
предадени       Да 

Алкални батерии (с изключение на 16 
06 03) 

160604 
- 0,0120 - - 3 

20 „ЕКОМАКС“ 
ООД Да 

Утайки от пречистване на води 
населени места 

190805 

- 0,502 - - 3 
Утайтелно 

пространств
о на ПСБФВ 

Братя Панчеви Да 

Наситени или отработени 
йоннообменни смоли 

190905 
- 0,210 - - 3 20 Няма 

предадени       Да 

Хартия и картон 200101 
- 9,00 - - 3 Прес-

контейнер 
„Еф Си Си 
България“ 

ЕООД 
Да 

Луминисцентни тръби и други отпадъци 
съдържащи живак 

200121* 
- 0,119 - - 1 20 „ЕКОМАКС“ 

ООД Да 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни компоненти 

200135* 

- 0,014 - - 3 
20 „Мега Ресурс“ 

АД Да 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотворява
не на 
площадката 

Обезвреждане 
на 
площадката 

Общо 
предадени за 
оползотворяване 
/обезвреждане 
   тона 
 

Име на външната 
фирмата извършваща 

операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Неорганични отпадъци 
съдържащи опасни 
вещества 
 
 
 

Нов код 
160303* 
Стар код 
110198* 
 

- - 0 Няма предадени за 
2018       Да 

Отработен активен 
въглен ( от 

  
  

190904 - - 0 Няма предадени     за 
2018 Да 

Утайки филтърен 
кек,съд. 
опасни в-ва 

110109* 
- - 23,14 

„УеЙст Консулт“ 
ЕООД 

 

Да 
 
 
 

Наситени или 
отработени 
йонообменни смоли 

110116* 
- - 0 Няма предадени    за 

2017 Да 

Отпадъци от 
обезмасляване 

  
 

110113* 
- - 93,300 „Лумакстранс“ 

ЕООД  
Да 

Машинни масла на 
минерална основа , 
несъдържащи 

   
   

  

120107* - 
 
 

- 3,480 „Лумакстранс“ 
ЕООД 

Да 

Машинни емулсии и 
разтвори, несъдържащи 
халогенни елементи 

120109* 
- -  

200,460 

„Лумакстранс“ 
ЕООД и  

„ЕКОМАКС“ 
 

Да 

Утайки, съдържащи 
метали(утайки от 
шлифоване, 

 
 

120118* 
- - 0 Няма предадени за 

2018       

Да 

Нехлорирани 
хидравлични масла на 
минерална основа- 

130110* 
- - 11,420 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

Да 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни 

метали 

12 01 01 
- - 2770,592 „Мега Ресурс“ АД 

Да 

Прах и частици от 
черни метали  

12 01 02 

- - 49,230 „Мега Ресурс“ АД 

Да 

Стърготини и стружки 
изрезки от цветни 
метали  

12 01 03 
- - 

 
37,265 „Мега Ресурс“ АД 

Да 

Водни суспензии,които 
съдържат бои или 
лакове, съдържащи 

 
   

  

080119* 
- - 

 
20,0 

 
 

„ЕКОМАКС“ 
ООД 

Не 

Утайки от фосфатиране 110108* 
- - 0 Няма предадени  за 

2018     

Да 

Нехлорирани моторни 
и смазочни масла и 
масла за зъбни 

   
 

130205* 
- - 4,670 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

Да 
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Утайки от 
маслоуловителни 
шахти 

130503* 
- - 4,500 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

Да 
 
 

Масло от маслено-
водни сепаратори 

130506* 
- - 1,970 „Лумакстранс“ 

ЕООД 
Да 

Хартиени и картонени 
опаковки 

150101 
- - 24,695 „Еф Си Си България“ 

ЕООД 
Да 

Пласмасови опаковки 150102 
- - 0,850 „Еф Си Си България“ 

ЕООД 
Да 

Опаковки от дървени 
материали 

150103 
- - 102,74 „Мега Ресурс“ АД 

Да 

Метални опаковки 150104 
- - 6,650 „Мега Ресурс“ АД 

Да 

Абсорбенти, филтърни 
материали 
(включително маслени 

  
   

  
   

  

150202* 
- - 2,000 БалБок инжинеринг АД 

Да 

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

150203 

- - 1,600 БалБок инжинеринг АД 

Да 

Оловно акумолаторни 
батерии 

160601* 
- - 0 Няма предадени  за 

2018     
Да 

Алкални батерии (с 
изключение на 16 06 
03) 

160604 
- - 0,11 „ЕКОМАКС“ 

ООД 
Да 

Утайки от пречистване 
на води населени места 

190805 
- - 1,102 Братя Панчеви 

Да 

Наситени или 
отработени 
йоннообменни смоли 

190905 
- - 0 Няма предадени  за 

2018     
Да 

Хартия и картон 200101 
- - 9,540 „Еф Си Си България“ 

ЕООД 
Да 

Луминисцентни тръби 
и други отпадъци 
съдържащи живак 

200121* 
- - 0,119 „ЕКОМАКС“ 

ООД 
Да 

Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 

  
     
     

  
 

200135* 
- - 0,064 „Мега Ресурс“ АД 

Да 

Таблица 6. Шумови емисии 

Място на 
измерването 

Дата на 
измерване 

Дневно/вечерно/
нощно 

Ниво на звуково 
налягане в dB 

(А) 

Измерено 
през деня/ 

вечерта 
/ноща 

Норма по КР-
Н1/2017 
• Дневно  
• Вечерно  
• Нощно 

Съответствие 

ИТ1 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 56,4±0,3 
• 55,9±0,3 
• 52,4±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ2 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 50,5±0,3 
• 50,3±0,3 
• 48,2±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 

 
• Да 
• Да 
• Да 



                                          ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018г.                               
по Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г..                              

 

“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал “ТЕНЕВО” 
 

108 

ИТ3 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 45,7±0,3 
• 45,1±0,3 
• 43,7±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ4 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 51,3±0,3 
• 50,6±0,3 
• 49,1±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ5 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 54,5±0,3 
• 54,9±0,3 
• 54,3±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ6 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 50,8±0,3 
• 51,2±0,3 
• 50,5±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ7 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 54,9±0,3 
• 50,6±0,3 
• 49,1±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ8 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 64,4±0,3 
• 59,8±0,3 
• 60,2±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ9 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 64,4±0,3 
• 65,6±0,3 
• 63,9±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ10 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 59,7±0,3 
• 60,4±0,3 
• 59,5±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ11 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 54,6±0,3 
• 54,2±0,3 
• 54,4±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ12 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 50,9±0,3 
• 49,7±0,3 
• 49,2±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ13 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 56,1±0,3 
• 55,3±0,3 
• 54,1±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ14 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 50,6±0,3 
• 50,5±0,3 
• 50,9±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ15 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 55,8±0,3 
• 54,7±0,3 
• 56,4±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ16 • 24.01.2018 
• 24.01.2018 
  

• 61,5±0,3 
• 60,3±0,3 
  

 
• Дневно 
  
  

 
• 70,0 
  
  

 
• Да 
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ИТ17 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 56,3±0,3 
• 57,2±0,3 
• 54,6±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ18 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 63,1±0,3 
• 62,9±0,3 
• 50,1±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ19 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 57,6±0,3 
• 57,1±0,3 
• 44,6±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ20 
точка в място на 

въздействие 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 26,5±1,1 
• 26,7±1,1 
• 28,8±1,1 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 55,0 
• 50,0 
• 45,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ21 
ниво на обща звукова 

мощност 

• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 107,0±4,4 
• 107,3±4,4 
• 106,4±4,4 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• - 
• - 
• - 

 
• Да 
• Да 
• Да 

ИТ1 
• 24.01.2018 
• 24.01.2018 
• 25.01.2018 

• 56,4±0,3 
• 55,9±0,3 
• 52,4±0,3 

 
• Дневно 
• Вечерно 
• Нощно 

 
• 70,0 
• 70,0 
• 70,0 

 
• Да 
• Да 
• Да 
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Протоколи от проведен мониторинг по шум съгласно чл. 19 от Наредба 54/20010 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател Точка на 
пробовземане 

Концентрация 
в подземните 

води, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот-
ветствие 

      

За отчетната година 2018 не е провеждан мониторинг на подземни води  

Таблица 8. Опазване на почви 

За отчетната година 2018 не е провеждан мониторинг на почви 

 Таблица 9. Аварийни ситуации 
Няма регистрирани аварийни ситуациии за отчетната година 2018. 
  

  Показател Концентрация в  
почвите Базово състояние 

 
 

Пробовземна точка Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ- 
ствие 

Активна реакция /рН/      

Хром      

Арсен      

Кадмий      

Мед      

Цинк      
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Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за която е предоставено КР 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител на 
оплакването Причини Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

      

 
Няма регистрирани оплаквания и възражения за отчетната година 2018. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на 
инцидента 

Описани
е на 
инцидент
 

Причини Предприети 
действия 

Планиран
и действия 

Органи, които са 
уведомени 
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Приложение I 
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   Емисионни прагове (колона 1) Праг за 
пренос на 
замърсите-
ли извън 

площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производс

т-во, 
обработка 

или 
употреба 

  № CAS номер Замърсител във въздух  

(колона 1а) 

във води 

(колона 1в) 

в почва 

(колона 1с) 

 

 

 

 
   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

2# 630-08-0 Въглероден 
оксид (СО) 

(0.0 ) 

M 

    

8#  Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

    ( 1209,437) 

М 

 

  - * 

11#  
Серни окиси 
(SOx/SO2) 

     (0.0) 

М 

 

  - * 

13#  
Общ фосфор 

 (74,84 ) 

M 

 10 000 10 000 

18# 7440-43-9 Кадмий и 
съединенията му 
(катo Cd) 

      (0,0093 ) 

M 

 10 000 10 000 

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

 ( 2,513 ) 

M 

 (0,485 ) 

M 

   

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

       (0,078) 

M 

   

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

 ( 0,0858  ) 

M 

 500 10 000 

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

( 5078,553 ) 

M 

      (8,212  ) 

M 

   

86#  Фини прахови 
частици<10µm 

(PM 10) 

   ( 887,513  ) 

М 
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Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
С - изчислена стойност 
М - измерена стойност 
 
 
 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ 

НА ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 

ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА  

2018 ГОДИНА 
 

1. Изчисляване на годишните количества  замърсители в атмосферния въздух 

1.1.Хром  и съединенията  му: 

Изпускащо у-во № 37 

   Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  

 D - Количество отпадъчни газове – 20839Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

24 часа х 335денонощия = 8040часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.015 mg/Nm3  

 10-6 – коефициент за превръщане, mg/Nm3 →  кg/Nm3 

     6
0 10*** −= CTDE =20 839Nm3/h х 8040h х 0.015mg/Nm3 х 10-6  

     Е=  2.513kg/y 

 Количество на хром и съединенията му изпускани в атмосферния въздух за 2018 е  2,513 kg. Стойноста е 

под „пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  и не подлежат на отчитане в 

елктронният регистър на ЕРИПЗ 

1.2.Фини прахови частици<10 µm: 

Изпускащо у-во № 29 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –2270Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 5,71 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 
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6

0 10*** −= CTDE =2270 Nm3/h х 3840h х 5,71 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 49,77 kg/y 

Изпускащо у-во № 30 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1374Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 6,16 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1374Nm3/h х 3840h х 6,16 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 32,50 kg/y 

В КР 95-Н1/2017 ИУ 30 и ИУ31 са обединени в ИУ 30.  

Изпускащо у-во № 47 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –3023Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 14,79 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =3023Nm3/h х 3840h х 14,79 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 171.687 kg/y 

Изпускащо у-во № 42 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –3955Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0,8 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =3955Nm3/h х 3840h х 0,8 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 12,149 kg/y 

Изпускащо у-во № 43 

Формула за изчисляване: 
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6
0 10*** −= CTDE  

 D - Количество отпадъчни газове –1407Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 12,42 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1407Nm3/h х 3840h х 12,42mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 67.103 kg/y 

Изпускащо у-во № 33 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –2665Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 7,79 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =2665 Nm3/h х 3840h х 7,79 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 79.719 kg/y 

Изпускащо у-во № 37 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –20 839 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

    24 часа х 335денонощия = 8040часа 

 С0 - Емисия, измерена – 4,39 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE  =20 839Nm3/h х 8040h х 4,39 mg/Nm3 х 10-6  

     Е=735.525kg/y 

Изпускащо у-во № L02 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –7262 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

    16 часа х 240денонощия = 3840часа 

 С0 - Емисия, измерена – 11,86 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 
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6

0 10*** −= CTDE  =7262Nm3/h х 3840h х 11,86 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 330.728 kg/y 

 

Общо количество прах /Изпускащи у-ва 29+30+47+42+43+33+37+ L02/= 

=49.77+32.50+171.687+12,149+67.103+79.719+735.525+330.728  = 1479.188 kg/y 
Общо количество Фини прахови частици <10 µm=60% общо количество прах=60% 1479.188= 

887.513 kg/у 

Kоличество фини прахови частици <10 µ m  изпускани в атмосферния въздух за 2018 е 887.513 kg/у 

Забележка: В изчисленията са взети стойностите на емисии за ФПЧ 10 от 2018 г. за ИУ 29;30;47;42;43;33;37; 

L02 тъй като от  Ръководството за инвентаризация на емисии-CORINAIR няма намерена  методика за тези 

изпускащи устройства. 

1.3.Азотни оксиди (NOx/NO2): 

Изпускащо у-во № 33 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –2665Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =2665 Nm3/h х 3840h х 0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0 kg/y 

Изпускащо у-во № 36 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1765 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 89.33 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1765 Nm3/h х 3840h х 89.33 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 605.443 kg/y 

Забележка: ИУ 36 е към газовият котел отопляващ административната сграда сезонно и осигуряващ топла вода 

за баните целогодишно. 

Изпускащо у-во № 38 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
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 D - Количество отпадъчни газове –1157 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 174денонощия = 2784 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 106.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1157 Nm3/h х 2784h х 106.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 341,435 kg/y 

Изпускащо у-во № 39 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –943,1 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 174денонощия = 2784 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 100.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =943,1 Nm3/h х 2784h х 100.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 262,559 kg/y 

 

Общо количество Азотни оксиди /Изпускащи у-ва 33+36+38+39= 

=0+605.443+341,435+262,559  = 1209,437 kg/y 
Kоличество Азотни оксиди изпускани в атмосферния въздух за периода 2018 е 1209,437 kg/у Стойноста е под 

„пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  и не подлежат на отчитане в елктронният 

регистър на ЕРИПЗ 

Забележка: В изчисленията са взети стойностите на емисии за ФПЧ 10 от 2018 г. за ИУ 33;36;38;39 тъй 

като от  Ръководството за инвентаризация на емисии-CORINAIR няма намерена  методика за тези изпускащи 

устройства. 

1.4.Серни оксиди (SOx/SO2): 

Изпускащо у-во № 36 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1765 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1765 Nm3/h х 3840h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0.0 kg/y 
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Изпускащо у-во № 38 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1157 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 174денонощия = 2784 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1157 Nm3/h х 2784h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0.0 kg/y 

Изпускащо у-во № 39 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –943,1 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 174денонощия = 2784 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =943,1 Nm3/h х 2784h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0 kg/y 

Общо количество Серни оксиди /Изпускащи у-ва 36+38+39/= 

=0+0+0= 0 kg/y 
Kоличество Серни оксиди изпускани в атмосферния въздух за периода 2018 е 0 kg/у. Няма налична стойност 

за изпускани серни окиси „пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  и не подлежат на 

отчитане в елктронният регистър на ЕРИПЗ 

Забележка: В изчисленията са взети стойностите на емисии за ФПЧ 10 от 2018 г. за ИУ 36;38,39 тъй като 

от  Ръководството за инвентаризация на емисии-CORINAIR няма намерена  методика за тези изпускащи 

устройства. 

 

1.5.Въглероден оксид (СО): 

Изпускащо у-во № 36 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1765 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 240денонощия = 3840 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   
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 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1765 Nm3/h х 3840h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0.0 kg/y 

Изпускащо у-во № 38 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –1157 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 174денонощия = 2784 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =1157 Nm3/h х 2784h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0.0 kg/y 

Изпускащо у-во № 39 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –943,1 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

16 часа х 174денонощия = 2784 часа 

 С0 - Емисия, измерена – 0.0 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE =943,1 Nm3/h х 2784h х 0.0 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 0 kg/y 

Общо количество Въглероден оксид /Изпускащи у-ва 36+38+39/= 

=0+0+0= 0 kg/y 
Kоличество Въглероден оксид изпускани в атмосферния въздух за периода 2018 е 0 kg/у. Няма налична 

стойност за изпускани серни окиси „пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  и не 

подлежат на отчитане в елктронният регистър на ЕРИПЗ 

Забележка: В изчисленията са взети стойностите на емисии за ФПЧ 10 от 2018 г. за ИУ 36;38,39 тъй като 

от  Ръководството за инвентаризация на емисии-CORINAIR няма намерена  методика за тези изпускащи 

устройства. 

1.6.Общ органичен въглерод(VОС)(като общ  С или ХПК/3): 

Изпускащо у-во № L09 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –7977 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  
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    16 часа х 240денонощия = 3840часа 

 С0 - Емисия, измерена – 63,06 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE  =7977Nm3/h х 3840h х 63,06 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 1931.63 kg/y 

Изпускащо у-во № L10 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –8432 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

    16 часа х 240денонощия = 3840часа 

 С0 - Емисия, измерена – 47,56 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE  =8432Nm3/h х 3840h х 47,56 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 1539.94 kg/y 

Изпускащо у-во № L12 

Формула за изчисляване: 
6

0 10*** −= CTDE  
 D - Количество отпадъчни газове –9667 Nm3/h 

 Т - Време на действие на изпускателното устройство:  

    16 часа х 240денонощия = 3840часа 

 С0 - Емисия, измерена – 43,29 mg/Nm3   

 10-6 – коефициент за превръщане,  mg/Nm3 → кg/Nm3 

     
6

0 10*** −= CTDE  =9667Nm3/h х 3840h х 43,29 mg/Nm3 х 10-6  

     Е= 1606.980 kg/y 

Общо количество Общ органичен въглерод /Изпускащи у-ва L09+L10+L12/= 

=1931.63+1539.94+1606.98= 5078.553 kg/y 
Kоличество Общ органичен въглерод изпускани в атмосферния въздух за периода 2018 е 5078.553 kg/у. Няма 

налична стойност за изпускани серни окиси „пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  

и не подлежат на отчитане в елктронният регистър на ЕРИПЗ 

Забележка: В изчисленията са взети стойностите на емисии за ФПЧ 10 от 2018 г. за ИУ L09;L10;L12 тъй 

като от  Ръководството за инвентаризация на емисии-CORINAIR няма намерена  методика за тези 
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2. Изчисляване на годишните количества  замърсители в отпадъчните води  
За изчисляване на годишните количества на отделните замърсители са на база Количества 

отпадни води отчетени на Изход площадка   и средна аретметична стойност на емисии за всеки 

замърсител на Изход площадка   за 2018 год. 

2.1.Общ органичен въглерод (нефтопродукти)  

Формула за изчисляване: 
3

0 10** −= CQE  
  Q - Количество отпадъчни води , m3 /у  

  С0  - Емисия, измерена , mg/dm3 / 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 

  Q - Количество отпадъчни води -  18664,48 за 2018 год. 

  С0  - средна емисия, измерена за 2018 год.-0,44 mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3  
3

0 10** −= CQE = 18664,48 m3  х 0,44 mg/dm3 х 10-3 

Е= 8,212 kg за 2018 год. 

Количество за 2018 год. общ органичен въглерод/нефтопродукти/ в отпадъчните води е 8.212kg. 

Стойноста е под „пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  и не подлежат на 

отчитане в елктронният регистър на ЕРИПЗ 

2.2.Хром и съединенията му като хром 

Формула за изчисляване: 
3

0 10** −= CQE  
  Q - Количество отпадъчни води , m3 /у  

  С0  - Емисия, измерена , mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 

 

  Q - Количество отпадъчни води -18664,48 за 2018 год  

  С0  - средна емисия, измерена за 2018 год 0,015+0,011= 0,026  mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 
3

0 10** −= CQE =18664,48 m3  х 0,026mg/dm3 х 10-3 

Е= 0,485 kg.  

Количество за 2018 год на хром и съединенията му в отпадъчните води е  0,485 kg. Стойноста е 

под „пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  и не подлежат на отчитане в 
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елктронният регистър на ЕРИПЗ 

2.3.Мед и съединенията му  

Формула за изчисляване: 
3

0 10** −= CQE  
  Q - Количество отпадъчни води , m3 /у  

  С0  - Емисия, измерена , mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 

 

  Q - Количество отпадъчни води -18664,48  за 2018 год. 

  С0  - средна емисия, измерена за 2018 год - 0,0042 mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 
3

0 10** −= CQE =18664,48   m3  х 0,0042 mg/dm3 х 10-3 

Е=0,078 kg  

Количество за периода 2018 год на мед и съединенията му в отпадъчните води е  0,078 kg. 

Стойноста е под „пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  и не подлежат 

на отчитане в елктронният регистър на ЕРИПЗ 

 

2.4.Неразтворени  вещества 

Формула за изчисляване: 
3

0 10** −= CQE  
  Q - Количество отпадъчни води , m3 /у  

  С0  - Емисия, измерена , mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 

  Q - Количество отпадъчни води -  18664,48   за 2018 год. 

  С0  - средна емисия, измерена за 2018 год.-  21,27 mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 
3

0 10** −= CQE = 18664,48   m3  х 21,27 mg/dm3 х 10-3  

Е= 397 kg  

Количество за периода 2018 год.  на неразтворени вещества в отпадъчните води е 396,99 kg. 

Няма заложена „пределно количество за изпъскане във водата по   приложение II  и не 

подлежат на отчитане в елктронният регистър на ЕРИПЗ 

2.5. Кадмий и съединенията му като (Cd) 

Формула за изчисляване: 



                                          ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018г.                               
по Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г..                              

 

“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал “ТЕНЕВО” 
 

130 

3
0 10** −= CQE  

  Q - Количество отпадъчни води , m3 /у  

  С0  - Емисия, измерена , mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 

  Q - Количество отпадъчни води -  18664,48  за 2018 год. 

  С0  - средна емисия, измерена за 2018 год.-  0,0005 mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 
3

0 10** −= CQE = 18664,48 m3  х 0,0005 mg/dm3 х 10-3  

Е= 0,0093 kg  

Количество за 2018 год. на Кадмий и съединенията му като (Cd) в отпадъчните води е 0,0093 

kg. Стойноста е под „пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  и не 

подлежат на отчитане в елктронният регистър на ЕРИПЗ 

 2.6. Никел и съединенията му като (Ni) 

Формула за изчисляване: 
3

0 10** −= CQE  
  Q - Количество отпадъчни води , m3 /у  

  С0  - Емисия, измерена , mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 

  Q - Количество отпадъчни води -18664,48   за 2018 год. 

  С0  - средна емисия, измерена за 2018 год -  0,0046 mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 
3

0 10** −= CQE = 18664,48 m3  х 0,0046 mg/dm3 х 10-3  

Е= 0,0858 kg  

Количество за 2018 год на Никел и съединенията му като (Ni) в отпадъчните води е 0,0858kg. 

Стойноста е под „пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  и не подлежат 

на отчитане в елктронният регистър на ЕРИПЗ 

 

  2.7. Общ фосфор 

Формула за изчисляване: 
3

0 10** −= CQE  
  Q - Количество отпадъчни води , m3 /у  

  С0  - Емисия, измерена , mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 

  Q - Количество отпадъчни води -  18664,48  за 2018 год. 
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  С0  - средна емисия, измерена за 2018 год.-  4,01 mg/dm3 

  10-3 – коефициент за превръщане, mg/dm3 →kg/m3 
3

0 10** −= CQE = 18664,48  m3  х 4,01 mg/dm3 х 10-3  

Е= 74,84 kg  

Количество за 2018 год. на неразтворени вещества в отпадъчните води е 74,84 kg. Стойноста е 

под „пределни количества изпускане „ посочени в приложение II  и не подлежат на отчитане в 

елктронният регистър на ЕРИПЗ                                                                                                                                                                        

 
Пренос извън площадката на опасни отпадъци за предприятието ппревищаваюи праговите 

стайности (съгласно член 5) 
 
 

Име на 
отпадъка 

Код Начин на 
третиране 

Начин на 
изчисляване 

Количество 
[т/год] 

Предаден на 
фирма 

Водни 
суспензии,които 
съдържат бои или 
лакове, 
съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

080119* 
обезвреждане Изчислителен 

метод 
(сумарен) 

20,0 „ЕКОМАКС“ 
ЕООД 

Утайки филтърен 
кек,съдържащи 
опасни в-ва 

  

110109* 

 

Обезвреждане 

(депониране) 

Изчислителен 
метод 

(сумарен) 

23,14 
„УеЙст Консулт“ 

ЕООД 

 

Отпадъци от 
обезмасляване 
съдържащи опасни 
вещества 
 

110113* 

 
обезвреждане Изчислителен 

метод  

(сумарен) 

93,3 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

Машинни масла на 
минерална основа, 
несъдържащи 
халогенн             
елементи (с 
изключение на 
емулсии и 
разтвори) 

12 01 07*                      
оползотворяване Изчислителен 

метод  
3,480 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

Машинни емулсии 
и разтвори, 
несъдържащи 
халогенни 
елементи 

120109* 
обезвреждане Изчислителен 

метод 
(сумарен) 

200,46 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

Нехлорирани 
хидравлични 
масла на 
минерална основа- 

130110* 
оползотворяване Изчислителен 

метод 
(сумарен) 

11,42 „Лумакстранс“ 

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

130205*                    
оползотворяване Изчислителен 

метод  
4,670 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

Утайки от 
маслоуловителни 
шахти 

13 05 03*                            
обезвреждане Изчислителен 

метод  
4,500 „ЕКОМАКС“ 

ЕООД 

Масло от 
масленоводни 
сепаратори 

130205*                    
оползотворяване Изчислителен 

метод  
1,970 „Лумакстранс“ 

ЕООД 

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

150202 *    
обезвреждане Изчислителен 

метод  
2,000 „ЕКОМАКС“ 

ЕООД 

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци 
съдържащи живак 

20 01 21*                         
обезвреждане Изчислителен 

метод  
0,119 „ЕКОМАКС“ 

ЕООД 

излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23, 
съдържащи опасни 
компоненти (3) 

20 01 35*                                  
оползотворяване Изчислителен 

метод 
(сумарен) 

0,064 „Мега Ресурс“АД 

Стърготини, 
стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 
оползотворяване Изчислителен 

метод 
(сумарен) 

2770,592 „Мега Ресурс“АД 
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Приложение III Схема на ВиК и водомери на площадката 
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Приложение IV Карта на площадката с обозначени на нея всички изпускащи устройства 
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Приложение V Обощена схема на точките за контролен мониторинг на отпадни води на 
                           площадката 
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Приложение VI Планова схема на складови площи на площадката 
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Приложение VII Местоположение на пробовземни точки за мониторинг почви 
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Приложение VIII Местоположение на пробовземни точки за мониторинг шум 
 

 


	Годишен доклад за 2018год.
	за изпълнение на дейностите за които е представено Комплексно разрешително
	№ 95-Н1/2017 г.
	Инсталации, които попадат в обхвата на точка 2.6. от Прилож. 4 на ЗООС:
	Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
	РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

	”ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ”ЕООД
	за несъответствие
	 обща звукова мощност на площадката;
	  еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката;
	 еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие.
	През отчетната година 2018 има извършени наблюдения.
	По Условие 12.3.3. Няма регистрирани жалби от живущи около площадката за създаден дискомфорт от шум, чийто източник да се намира на територията на фирмата. Най близката жилищна сграда се намира на около 2.5км.
	Съгласно Условие 13.2.1. е изготвен и съгласуван с РИОСВ и ИАОС „План за мониторинг на почвите“ с писмо с Вх.№5892/30.11.2017 по реда на Условие 6.13.


