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1 УВОДНА ЧАСТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

Настоящият Годишен доклад е изготвен в изпълнение на Условие 5.10.2 от 

Комплексно разрешително (КР) № 487-Н0/2014, за експлоатация на инсталациите и 

съоръженията на територията на “Г.М.” ЕООД, гр. София. 

 

Докладът е изготвен съгласно образец, представен в утвърдената със Заповед № РД-

806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на Комплексното 

разрешително и Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително”. 

 

Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите за периода от 01.01.2021 г. 

до 31.12. 2021 г. 

 

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно 

разрешително (КР) 

 

Инсталация за производство на етилов алкохол чрез преработка на зърно 

(точка 4.1 “б” от Приложение 4 към ЗООС) 

 

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията 

 

гр. София 1528, ул. „Поручик Хр. Топракчиев” №1 

 

1.3 Регистрационен номер на КР 

 

Комплексно разрешително на “Г.М.” ЕООД, гр. София № 487-Н0/2014 

 

1.4 Дата на подписване на КР 

 

Дата на подписване на КР № 487-Н0/2014- 15.04.2014 г. 

 

1.5 Дата на влизане в сила на КР 

 

Дата на влизане в сила на КР № 487-Н0/2014- 07.05.2014 г. 

 

1.6 Име на собственика или на оператора 

 

“Г.М.” ЕООД 

гр. СОФИЯ 

 

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

 

гр. София 1528 

ул. „Поручик Христо Топракчиев” №1 

тел.:  02 / 807-19-19 

факс:  02 / 807-19-39 

e-mail: office@gm-bg.com 
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1.8 Име на лицето за контакти 

 

Кирил Кирилов Коларов – Началник производство, 

 

1.9 Телефон, факс и e-mail на лицето за контакти 

 

гр. София 1528 

ул. „Поручик Христо Топракчиев” №1 

тел. +359 2807 19 19 

Мобилен +359 885 503 182 

факс: +359 2 807 19 39 

e-mail: kolarov@gm-bg.com 

 

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

инсталацията  

 

Общ технологичен процес за производството на етилов алкохол 

Производствените мощности на “Г.М.” ЕООД работят със суровина царевица 

или пшеница. Суровината постъпва в 1 брой силоз с обща вместимост 3900 тона (14 

броя клетки по 100 тона всяка и една 2500 тона). От силоза суровината постъпва в Цех 

за заготовка, в който протичат следните процеси: раздробяване (смилане) на зърното в 

2 броя мелници; втечняване на смляната суровина в 2 броя втечнители (работят 

последователно) като всеки от тях е с вместимост 20 m3; втечнената субстанция 

преминава в 3 броя съдове за задържане с обща вместимост 18 m3; след съдовете за 

задържане субстанцията преминава в 2 броя съдове за озахаряване (работят 

последователно) като всеки съд е с вместимост 20 m3; след озахаряването субстанцията 

постъпва в 13 броя съдове за ферментация с общ обем 1060 m3; след пълната 

ферментация субстанцията постъпва за дестилация в 1 брой дестилационна колона; 

полученият дестилат постъпва за ректификация (пречистване) в 2 брой 

ректификационни колони; етиловият алкохол (готов продукт) постъпва в съдове за 

съхранение. Към инсталацията за производство на етилов алкохол има изградена 

инсталация за улавяне на спиртните пари (спиртоуловител), която връща втечнените 

спиртни пари в оборотен цикъл - не съществуват изпускащи устройства. 

 

Общ технологичен процес за производство на сух зърнен спиртоварен 

остатък 

От инсталацията за производство на етилов алкохол чрез преработка на зърно се 

получава междинен продукт - мокър остатък от производствения процес богат на 

белтъчини, който след процес на сушене се превръща в сух зърнен спиртоварен остатък 

- DDG, с търговско наименование – фермодил. Производството на фермодил е процес 

по оползотворяване на отпадъчните продукти получени при основното производство за 

производство на етилов алкохол. Технологичният процес за производството на 

фермодил /сух зърнен спиртоварен остатък/ в дружеството, има една линия за 

производство на гранулиран продукт: 

Максималният капацитет на инсталацията за производство на фермодил е 24 t на 

денонощие или 8 760 t годишно. 

Обобщена блок-схема на производството е представена по-долу: 
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Фигура 1 Обобщена блок-схема на производството 

Парокотелно 

В парокотелната централа на дружеството има общо два броя парни котли. В 

котелното са монтирани 2 броя котли за производство на пара за нуждите на 

производството. Котлите работят на гориво природен газ. Дружеството извършва 

собствен мониторинг на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух в отпадъчни 

газове от работата на котлите. 
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1.11 Производствен капацитет на инсталациите  

 

№ 
Наименование на 

Инсталацията 

Разрешен 

Капацитет/годишно 

Реално производство за 

2021 год. 

Съответствие с 

условията на 

Комплексното 

Разрешително 

(ДА/НЕ) 

1. 
Инсталация за 

производство на 

етилов алкохол чрез 

преработка на зърно 

(точка 4.1 “б” от 

Приложение 4 на 

ЗООС) 

1 238 m3/годишно 3 564 m3/годишно 

(3 563 672 литра) 

 

 

НЕ 

 

Във връзка с възникналата извънредна епидемична обстановка през 2020 и 2021 

година и липсата на средства за дезинфекция в страната, от инсталацията за 

производство на етилов алкохол са произведени количества надвишаващи разрешените 

в Комплексно разрешително № 487-Н0/2014г. От операторът веднага са предприети 

действия за актуализация на комплексното разрешително като през 2020 година е 

подадено Уведомление за инвестиционно намерение „Увеличаване на 

производството на етилов алкохол чрез оптимизация на съществуващите 

мощности на инсталацията на „Г.М.“ ЕООД и монтиране на нова дестилационно-

ректификационна инсталация (ДРИ)“. В последствие е подадена и  Информация за 

преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно чл.6, ал.1 от Наредбата за 

ОВОС. Съгласно получено Решение №СО-126-ПР/2021г. на  РИОСВ за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС е преценено такава оценка да не се 

извършва. 

Веднага след приключване на процедурата по Глава шеста, Раздел III от ЗООС 

“Г.М.” ЕООД подаде за разглеждане в ИАОС информация по Приложение 5 съгласно 

чл.16, ал.1  от Нарадбата за КР. Към настоящия момент все още няма решение във 

връзка с предадената информация по Приложение 5. Веднага след приключване на 

процедурата по Приложение 5 от Наредбата за КР оператора ще придприеме 

последващи действия за актуализация на комплексното си разрешително съгласно 

становището на ИАОС. Параметрите за които се кандидатства за промяна са дневната 

продукция да достигне 40 000 литра етилов алкохол или 14 400 m3 етилов алкохол 

годишно. 
 

№ 
Инсталации, които не попадат в обхвата на 

Приложение №4 на ЗООС: 
Капацитет 

1. Парокотелна инсталация: 

- Котел 1 

- Котел 2 

1,734 МW 

1,734 МW 

 

1.12 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията  

 

Регионална инспекция по околна среда и води – София 

гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” №136, п.к. 332 

тел.: (02) 940 64 20 
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1.13 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район 

гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60 

тел: (064) 885 100 

 

1.14 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

 

В Дружеството няма назначен еколог. Отговорното лице по отношение на 

опазването на околната среда е Кирил Коларов – – Началник производство. 
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2 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

  

Съгласно Условие 5 от КР № 487-Н0/2014 г., Дружеството е разработило и прилага 

Система за управление на околната среда (СУОС). 

 

2.1 Структура и отговорности: 

 

Съгласно Условие 5.1.1 и Условие 5.1.2 е изготвен списък с персонала, който 

извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, 

отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Този списък е представен в 

документ Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение 

на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в 

Комплексно разрешително (КР) № 487-Н0/2014 от  23.04.2014г. на “Г.М.” ЕООД, гр. 

София съглосно Условие 5.1.1 и Условие 5.1.2. 

Списъкът се съхранява и се актуализира при промяна на персонала/лицата или 

отговорностите. 

 

2.2 Обучение: 

 

В изпълнение на Условие 5.2.1 от КР е изготвена и се прилага 

инструкция/процедура за ежегодно определяне на потребностите от обучение на 

персонала. Инструкцията е разписана в ИОС 5.2.1 Обучение по околна среда. Всяко 

едно обучение се документира във формуляр ФОС 5.2.1-01- Матрица на потребностите 

и записи от обучението. 

През отчетният период на 2021 год. е проведено едно обучение, с предмет – 

прилагане на Системата за управление на околната среда с условията  на Комплексно 

разрешително и нормативните изисквания засягащи Околната среда от Отговорник 

околна среда, като са спазени всички точки съгласно процедура ИОС 5.2.1 - Обучение 

по околна среда, за гарантиране на съответствието с изискванията на екологичното 

законодателство и Условията на Комплексното разрешително. 

 

2.3 Обмен на информация: 

 

В изпълнение на Условие 5.3.1 на площадката се поддържа актуална информация 

за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, ежедневно на 

оперативки се обсъжда ако има възникнали екологични въпроси от ръководителите на 

звена, както и промени в законодоателството. В случай, че има възникнали екологични 

проблеми по отношение на вътрешния или външния обмен на информация се докладва 

с протокол до Управителя на фирмата. (ИОС 5.3.1 Обмен на информация по околна 

среда).  

В изпълнение на Условие 5.3.2 на територията на предприятието се поддържа 

актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно 

условията на КР, техните адреси и начин за контакт, включително за спешни случаи 

(Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията 

в Комплексното разрешително).  

Обменът на информация се извършва съгласно процедура ИОС 5.3.1 Обмен на 

информация по околна среда. 
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2.4 Документиране: 

 

Съгласно Условие 5.4.1 има изготвен актуален списък с нормативните актове, 

отнасящи се до работата на инсталациите – Списък на български нормативните актове 

по опазване на околната среда. 

Съгласно Условие 5.4.2 е изготвен списък и са документирани всички 

необходими инструкции, изисквани с Комплексното разрешително, които се 

съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката от лицата, 

отговорни за тяхното изпълнение. Списъкът е представен във формуляр Списък на 

документите във връзка със Система за управление на околната среда (СУОС) и 

Комплексно разрешително (КР) № 487-Н0/2014 от 23.04.2014г. на “Г.М.” ЕООД, гр. 

София. 

Предаването на документи на персонала/отговорните лица се извършва съгласно 

процедура ИОС 5.5.1 Управление на документите и записите по околна среда. 

 

2.5 Управление на документи: 

 

Съгласно изискванията на Условие 5.5.1 в Дружеството се прилага инструкция за 

актуализация на документите, изисквани с Комплексното разрешително, в случай на 

промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за 

изземване на невалидната документация (ИОС 5.5.1 Управление на документите и 

записите по околна среда). 

 

2.6 Оперативно управление 

 

В изпълнение на Условие 5.6.1 са изготвени всички инструкции за експлоатация 

и поддръжка, изисквани с КР №487-Н0/2014. Инструкциите са изготвени от 

съответните отговорни лица и са утвърдени от Управителя на Дружеството. 

Инструкциите за експлоатация и поддръжка са: 

№ Наименование на инструкцията 

ИОС 8.1.3 Експлоатация и поддръжка на оборудването на процесите „Озахаряване и 

„Дестилация”, които са основен консуматор на вода за производствени нужди. 

ИОС 8.1.4 Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, 

установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване 

ИОС 8.2.1.2 Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологично оборудване към 

процесите на „Озахаряване” и „Ферментация”, основни консуматори на 

електроенергия и процес „Дестилация”, основен консуматор на топлоенергия към 

Инсталация за производство на етилов алкохол чрез преработка на зърно 

ИОС 8.3.4.4 Поддръжка на резервоарите, описани в условие 8.3.4.3. 

ИОС 8.3.4.5 Поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и 

складовете за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти към 

инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на 

комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия 

ИОС 8.3.4.6 Инструкция за установяване и отстраняване на течове от резервоари за течни 

продукти 
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№ Наименование на инструкцията 

ИОС 8.3.4.7 Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на 

фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за горива 

 

ИОС 13.1.1 Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване 

на течовете. 

 

ИОС 15.1 Пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите от 

Условие 2 на комплексното разрешително, съдържаща необходимите мерки и 

действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси 

 

Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се предоставят на 

компетентния орган при поискване. 

 

2.7 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия: 

 

Съгласно Условие 5.7. е разработена и се прилага инстрекция ИОС 5.7. 

Управление на несъответствията по околна среда, като се водят следните документи: 

ФОС 5.8.2-06 Регистър на назначените коригиращи действия, ФОС 5.9-01 Регистър на 

несъответствията, ФОС 8.1.5.3-01 Проверка на несъответствието и назначаване на 

коригиращо действие 

 

2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации: 

 

В изпълнение на Условие 5.8.1 е разработена и се прилага ИОС 5.8.1 Инструкция 

за Преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа 

на технологичното оборудване след всяка авария. 

 

Съгласно Условие 5.8.2 е изготвена и се прилага ИОС 5.8.2 Инструкция за 

аварийно планиране и действия при аварии, в която са уточнени дейностите по: 

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 

производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната 

среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни 

ситуации в резултат на наводнение или земетресение; 

- определяне на възможните начини на действие за вече определените 

аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра 

защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от 

аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, 

включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването 

на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на 

замърсяванията от аварията. 

- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за 

изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на 

готовността му за действие; 

- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за 

извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага 

винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или 

инсталации на територията на площадката; 
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- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на 

коригиращи действия; 

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване 

при авария; 

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, 

редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до 

местата за тяхното съхранение; 

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. 

пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-

подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и 

поддръжка в изправност; 

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени 

телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за 

изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии. 

За всяка отделна дейност има изготвени и се попълват регламентираните в 

инструкцията формуляри, а именно  

• ФОС 5.8.2-01  Регистър на опасните вещества 

• ФОС 5.8.2-02 Списък на възможните аварийни ситуации с въздействие 

върху околната среда и здравето на хората. 

• ФОС 5.8.2-05  Причини за аварията и назначаване на коригиращи 

действия 

• ФОС 5.8.2-06 Регистър на назначените коригиращи действия 

• ФОС 5.8.2-07  Регистър на авариите 

• ФОС 5.8.2-08  Списък на средствата за оповестяване на аварии 

• ФОС 5.8.2-09  Списък и проверка на средствата за лична защита 

• ФОС 5.8.2-10  Списък и проверка на средствата за противодействие на 

възможните аварии 

• ФОС 5.8.2-11  Списък на персонала, отговорен за действията при авария 

• ФОС 5.9–01 Регистър на несъответствията 

 

Инструкциите се прилагат винаги, когато има промяна в работата на 

инсталацията, след авария и винаги при промяна в разположението на пътища, 

съоръжения или инсталации на територията на площадката. 

Въвеждането на нови и изменението/актуализацията на наличните документи при 

всяка възникнала необходимост, вкл. и след аварийни ситуации, е регламентирано в 

инструкция ИОС 5.5.1 Управление на документи и записите по околна среда 

 

2.9 Записи: 

 

Съгласно Условие 5.9.1, данните от наблюдението на емисионните и технически 

показатели, както и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на 

условията в комплексното разрешително, се записват във формуляри към съответните 

инструкции. Всяко установено несъответствие се отбелязва във формуляр ФОС 5.9.-01  

Регистър на несъответствията. 

 

2.10 Докладване: 

 

Дружеството разполага с Комплексно разрешително № 487-Н0/2014 с дата на 

подписване 25.11.2013 год. и влязло в сила на 15.04.2014 г. 
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Настоящият Годишен доклад е изготвен в изпълнение на Условие 5.10.2 от КР. 

Докладът е изготвен съгласно образец, представен в утвърдената със Заповед № РД-

806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на Комплексното 

разрешително и Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително”. 

 

Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите за периода от 

01.01.2021 год. до 31.12. 2021 год. 

 

2.11 Актуализация на системата за управление по околна среда (СУОС): 

 

Съгласно Условие 5.11 на КР 

Извършва се актуализация на СУОС при актуализация или изменение на 

издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова, както и 

документацията по него. 

 

2.12 Уведомяване 

 

Съгласно Условие 7.2 операторът е длъжен да уведомява Областния управител, 

Кмета на община Искър, РИОСВ и териториалните структури на ГД “ПБЗН” – МВР, 

при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни 

и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с КР 

или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, 

след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването. 

През изминалата 2021 г. не са възниквали аварийни или други замърсявания, 

както и замърсяване на повърхностни и подземни води, за които да бъдат уведомени 

определените компетентни органи. Не са нарушавани установените с КР или с 

нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда 

(Условие 7.5). 

 

3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

3.1 Използване на вода 

 

“Г.М.” ЕООД използва вода за битово-питейни, производствени и 

противопожарни нужди, която се осигурява от водопроводната мрежа на гр. София. 

Поддръжката на водопроводната мрежа на площадката на предприятието се извършва 

от доставчика на вода „Софийска вода” АД съгласно указанията им и инструкциите им 

за поддръжка. Персоналът на предприятието извършва ежедневен визуален контрол за 

наличието на течове и нарушение на структурната цялост на съоръженията. При 

установяване на нередности да се уведоми незабавно Главния технолог и Механика. Те 

от своя страна уведомяват управителя на дружеството. 

Съгласно Условие 8.1.1, използването на вода става при наличие на актуален 

договор със съответното “ВиК” дружество, като „Г.М.” ЕООД разполага с Договор за 

отвеждане на отпадъчните води на дружеството със „Софийска вода” АД. Отчитането 

на изразходваната вода става чрез измервателно устройство. 

Прилагат се инструкции за: 

• Експлоатация и поддръжка на оборудването на процесите 

„Озахаряване и „Дестилация”, които са основен консуматор 

на вода за производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.3.), 
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• поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на 

площадката, установяване на течове и предприемане на 

действия за тяхното отстраняване (съгл. Усл. 8.1.4.), 

• измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните 

количества вода за производствени нужди(съгл. Усл. 8.1.5.2), 

• оценка на съответствието на изразходваните количества вода 

за производствени нужди с Условие 8.1.2 на комплексното 

разрешително и установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия(съгл. Усл. 8.1.5.3). 

Резултатите от прилагането на инструкцията се 

документират ФОС 8.1.5.2-01 Използвани количества вода. 

Изчислената стойност на годишната норма за ефективност за 

2021 г. е в съответствие с определената в Условие 8.1.2 и не 

са предприемани коригиращи действия. 
 

В Таблица 3.1-1 е представена информация за използваната през 2021 г. вода за 

производствени нужди от инсталацията за производство на етилов алкохол от зърно, 

изразена като количество за единица продукт (годишна норма за ефективност). 

  
Таблица 3.1-1: Използване на вода за производствени нужди за 2021 г. 

Източник на вода 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица продукт 

Съответствие с 

условията на 

Комплексното 

Разрешително 

(ДА/НЕ) 

Градска водопроводна 

мрежа 
10,5м3 19 048 м3 5,35 м3  ДА 

 

Съгласно Условие 8.1.5.1 и Условие 8.1.5.2, количеството вода, използвана за 

производствени нужди се отчита чрез водомерно устройство. Главният технолог отчита 

показанията на монтираните водомери и се регистрират в дневник в счетоводството. 

Получените данни се записват  в ФОС 8.1.5.2-01 Използвани количества вода. 

През отчетната година е използвано 19 048 м3 за производството на 3 564 м3 етилов 

алкохол, което не надвишава разрешеното количество по Условие 8.1.2. 

 

3.2 Използване на енергия 

 

Електрозахранването на предприятието се извършва чрез независим 

електропровод. Кабелите до предприятието са подземни. На територията на 

предприятието има трафопост 16-017-Гео Милев І. Захранването на производствените 

цехове се осъществява чрез вътрешнозаводско сградно окабеляване. 

На работната площадка на “Г.М.” ЕООД има парокотелна инсталация, където има 

общо два броя парни котли VAPOPREX HVP 2500 основен и спомагателен, за 

производство на пара за нуждите на производството. Котлите работят на гориво 

природен газ. Котлите са с еднаква мощност - 1.734 MW всеки. Разходът на 

електрическа енергия се отчита посредством измервателно устройство. „Г.М.“ ЕООД 

има сключени договори с „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД за доставяне на 

електрическа енергия и със „София Газ“ ЕАД за доставка на природен газ. 
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Прилагат се инструкции за: 

• експлоатация и поддръжка на технологично оборудване към 

процесите на „Озахаряване” и „Ферментация”, основни консуматори 

на електроенергия и процес „Дестилация”, основен консуматор на 

топлоенергия към Инсталация за производство на етилов алкохол чрез 

преработка на зърно (съгл. Усл. 8.2.1.2 от КР). 

• проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, 

установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното 

отстраняване(съгл. Усл. 8.2.1.3 от КР). 

• измерване, изчисляване и документиране на изразходваните 

количества електро и топлоенергия (съгл. Усл. 8.2.2.1 от КР). 

• Оценка на съответствието на измерените и изчислените количества 

консумирана електро и топлоенергия с определените такива в Условие 

8.2.1 и установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия за отстраняването им (съгл. 

Усл. 8.2.2.2 от КР). Резултатите от прилагането на инструкцията се 

документират във ФОС 5.8.2-06 Регистър на назначените коригиращи 

действия, ФОС 5.9-01 Регистър на несъответствията, ФОС 8.1.5.3-

01 Проверка на несъответствието и назначаване на коригиращи 

действия, ФОС 8.2.2.1-01 Използвани количества електро и 

топлоенергия. 

 

В Таблица 3.2-1 е представена информация за използваната през 2021 г. 

електроенергия и топлоенергия за производствени нужди от инсталация за 

производство на етилов алкохол, изразена като годишно количество за единица 

продукт (годишна норма за ефективност). 

 
Таблица 3.2-1: Използване на електроенергия за производствени нужди за 2021 г. 

Електроенергия/ Топлоенергия 

Количество за 

единица продукт 

съгласно КР 

(MWh/ед. пр.) 

Използвано 

количество за 

единица продукт за 

2021 

(MWh/ед. пр.) 

Съответствие 

Електроенергия за производствени 

нужди 
0,53  0,3  ДА 

Топлоенергия за производствени 

нужди 
2,93 2,89 ДА 

 

Използваното количество електроенергия и топлоенергия за единица продукт за 

2021 г. (годишна норма за ефективност) не превишава разрешеното количество по 

Условие 8.2.1.1 

Изразходваното количество електроенергия и топлоенергия от инсталацията за 

производство на етилов алкохол се отчита по измервателните устройства и се 

изчислява съгласно инструкция ИОС 8.2.2.1 Измерване, изчисляване и документиране 

на изразходваните количества електро и топлоенергия. Резултатите от от прилагането 

на инструкцията се документират във ФОС 8.2.2.1-01 Използвани количества електро и 

топлоенергия. 

Изчислената стойност на годишната норма за ефективност за 2021 г. е в 

съответствие с определената в Условие 8.2.1 и не са предприемани коригиращи 

действия. 
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3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

Производствените мощности на “Г.М.” ЕООД работят със суровина царевица или 

пшеница  

Прилагат се инструкции за: 

• измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини 

съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1(съгл. Усл. 8.3.2.1 от КР). 

Резултатите от прилагането на инструкцията се документират във ФОС 8.3.2.1-

01 Използвани количества суровини. 

• оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини с 

определените такива в Условие 8.3.1.1 на комплексното разрешително и 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия (съгл. Усл. 8.3.2.2 от КР). 

 

В Таблица 3.3-1 е представена информация за използваната през 2021 г. суровина 

от инсталация за производство на етилов алкохол, изразена като годишно количество за 

единица продукт (годишна норма за ефективност). 

 
Таблица 3.3-1: Използване на суровини за 2021г. 

Суровини 

Количество за единица 

продукт съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица продукт 

за 2021 

Съответствие 

Зърно (царевица, 

пшеница) 
2,26 t/единица продукт 9 361 тона 2,63  НЕ  

 

Причината поради, която се превишава Годишната норма за ефективност по КР 

е, че зърното е суровина, която е с променливи качествени показатели /нишестено 

съдържание, влага, гултен/ и това оказва влияние при производството на крайния 

продукт етилов алкохол. 

Като коригиращо действие сме предприели стъпки за актуализация на 

комплексното си разрешително описани в т.1.11 от настоящият доклад. Грешката 

за посочената по-ниска норма е допусната още при изготвяне на заявлението за 

издаване на комплексно разрешително на дружеството като не са събразени 

посочените по горе променливи качествени показатели, които оказват влияние 

при производството на етилов алкохол. 

 

В Комплексното разрешително не са заложени норми за ефективност на 

консумацията на спомагателни материали и горива и няма условия за докладване на 

техния разход. 

 

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

 

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории 

на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на 

класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси са опаковани, 

етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните 

листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 

1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010 (съгласно Условие 8.3.4.1). Копия 
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от информационните листове за безопасност се съхраняват на площадката на 

предприятието и се представят при поискване от РИОСВ (съгласно Условие 8.3.4.1.1). 

Прилагат се инструкции за: 

• поддръжка на резервоарите, описани в условие 8.3.4.3. (съгл. Усл. 8.3.4.4 от КР).  

• поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и 

складовете за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти към 

инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на 

комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия(съгл. Усл. 8.3.4.5 от КР). 

• установяване и отстраняване на течове от резервоари за течни продукти (съгл. 

Усл. 8.3.4.6 от КР). 

• установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, 

уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за горива(съгл. Усл. 8.3.4.7 

от КР). 

 

Съхранението на химичните вещества и смеси отговаря на условията за 

съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда 

и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б от Закона 

за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Условие 

8.3.4.1.2). 

 

Съгласно Условие 8.3.6.1, в Таблица 3.4-1 са представени обобщени данни от 

извършените през отчетния период на 2021 г. проверки по Условие 8.3.4.3. 

 
Таблица 3.4-1: Извършени проверки на складовете за зърно, суровини и спомагателни материали 

Обект на проверките 
Брой 

проверки 

Установени 

несъответствия 

Причини за 

несъответствият

а 

Предприети/ 

планирани 

коригиращи 

действия 

Склад №1-Силоз ежедневно няма – – 

Склад №2-Силоз ежедневно няма – – 

Склад №3- Склад за 

ензими 
ежедневно няма – – 

Склад №4 - Склад за 

резервни материали 
ежедневно няма – – 

Склад №5 - Склад за 

фермодил 
ежедневно няма – – 

Склад №6 - Склад за общи 

материали 
ежедневно няма – – 

Склад №7 - Общ склад ежедневно няма – – 

Склад №8 - Общ склад ежедневно няма – – 

4 ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на 

Образеца на ГДОС, утвърден от министъра на ОСВ. Представените по-долу данни са 

получени въз основа на измервания и изчисления. 

 

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

 

Дружеството определя количествата на замърсителите, съгласно изискванията на 

Регламент № 166/2006 год. относно създаване на Европейски регистър за изпускането и 
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преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) за емисиите на вредни вещества, изпускани от този 

тип дейност, включен в Приложение I на регламента: 

От основната дейност на площадка на “Г.М” ЕООД не се отвеждат пряко или 

непряко отпадъчни води в подземни водни обекти. Има изградена разделна площадкова 

канализация за производствени отпадъчни води и за битово-фекални води, които 

постъпват в сборна шахта, след което заустват в градската канализация. 

 

ПРЕНОС НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ПОЧВАТА 

 

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността на 

предприятието и няма превишаване на количествата, посочени в приложение II на 

Регламент № 166/2006 год. Поради това няма замърсители, които да се докладват, 

съгласно Условие 11.9.8. 

 

ПРЕНОС НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В АТМОСФЕРАТА 

 

От 2 броя изпускащи устройства в атмосферата, описани в Условие 9.2.2, 

Дружеството има задължение да докладва по ЕРИПЗ замърсителите, изпускани от 

Комин 1 (Парен котел №1) и Комин 2 (Парен Котел №2) използвани за производствени 

нужди. 

Обръщаме внимание, че изчислените количества засягат цялата производствена 

дейност на „Г.М.” ЕООД, а не попадащата в Приложение № 4 от ЗООС. От 

Инсталация за производство на етилов алкохол няма организирани емисии в 

атмосферният въздух. 

 

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

на следния метод: 

• Изчисляване – чрез използване на емисионни фактори за съответния 

замърсител, взети от Актуализирана единна методика за инвентаризация на 

емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на 

МОСВ). Методиката се използва за провеждане на инвентаризация и определяне 

по балансов път на емисиите на вредни вещества във въздуха. Тя адаптира 

методика CORINAIR-2009 за условията на България, като се отчитат 

националните специфики по отношение на дейности, технологии, оборудване и 

действащата нормативна уредба за атмосферния въздух; 

 

В случай, че дадено вещество не превишава определения праг мястото в 

таблицата е маркирано с тире, "-", с цел да се покаже че прагът не е превишен, а в скоби 

е посочено изчисленото годишно количество. За получаване на резултатите е използван 

метода на изчислена стойност (С). 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Табл.4.1-1: Замърсители по ЕРИПЗ 

№ CAS 

номер 

 

Замърсител 

 

Емисионни прагове  

(Изчислени годишни количества 

колона 1) 

 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

kg/год. 

във въздух 

(колона 1a) 

kg/год. 

във води 

(колона 

1b) 

kg/год. 

в почва 

(колона 

1c) 

kg/год. 

  

2# 630-08-0 Въглероден 

оксид(СО) 

- 

C 

(73,56 кг) 

- - - * 

8#  Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

- 

C 

(3 007,2 кг) 

- - - * 

11#  Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

- 

C 

(113,81 кг) 

- - - * 

Легенда: 

 

 

 

 

 

*Една звездичка (*) означава, че за този замърсители следва да се използва по-скоро емисионният праг в 

колона(1)(a), отколкото прагът за производство, обработка или употреба 

 

ГОРИВНИ ГАЗОВЕ (SOx, NOx, CO) 

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

внесената топлина в горивната инсталация се умножава по съответния ЕФ: 

 

Eз = EFз x Cг х Qr
i  

Където:  

ЕFз – емисионния фактор на съответния замърсител в g/GJ 

 

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

 

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

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

кубични (MJ/Nm3). 

 

В Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на 

вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ) емисионните 

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

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

 
Таблица 4.1-2 Основни замърсители и емисионни фактори 

Замърсител 
Дейност и 

съоръжение 
Код на процеса (SNAP CODE) 

Единица 

мярка 

Емисионен 

фактор 

SOx Горивни 

инсталации 

< 50MWth 

030103 Горивни процеси в 

промишлеността – Горивни 

процеси в котли, газови турбини 

и стационарни двигатели 

g/GJ 
2.46 (макс.) 

няма ср. стойност 

NOx g/GJ 
65 (макс.) 

60 (средно) 

10 000 

С 

 

6,132 кг 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

- начин на определяне на стойността M(измерена стойност), 

Е(стойност, получена на база експертна оценка), С(изчислена стойност) 

- изчислена стойност за 2021 година 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/mpg-13/Metodika_2013.html
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Замърсител 
Дейност и 

съоръжение 
Код на процеса (SNAP CODE) 

Единица 

мярка 

Емисионен 

фактор 

CO g/GJ 
1.59 (макс.) 

1.20 (средно) 

При изчисленията се използват максималните стойности за азотни оксиди (NOx), 

въглероден оксид (CO) и за серните оксиди (SOx). 

 

 

Изразходваното количество природен газ за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 

год. е 1 341,007*103 Nm3 общо. 

 

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

 

Следователно: 

Количествата отделени SOx през 2021 год. са: 

2.46 / 1000 * 1 341 007 * 34.5 / 1000 = 113,81 kg/за отчетния период. 

Количествата отделени NOx през 2021 год. са:   

65 / 1000 * 1 341 007 * 34.5 / 1000 = 3 007,2 kg/за отчетния период. 

Количеството отделен CO през 2021год. е:   

1.59 / 1000 * 1 341 007 * 34.5 / 1000 = 73,56 kg/ за отчетния период. 

 

Не се превишават праговите стойности и на трите замърсители по Приложение 2 

на Регламента (Таблица 4.1-1). 
 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния 

въздух организирано. 

На площадката има документирана информация за всички вещества и техните 

количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса 

на замърсителите (ЕРИПЗ). 

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на 

площадката. 

В резултат от прилагането на инструкция за оценка на наличие на източници на 

неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества не се установява 

наличие на такива. 

 

Прилагат се: 

• Оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с 

определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие 9.1.3) 

• Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 

емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от 

тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им (Условие 9.2.2) 

Софтуера за управление на двата броя котли позволява непрекъснато наблюдение 

на горивните процеси, което позволява постоянен мониторинг на изпускащите се 

газове. В случай, че настъпи промяна в някой от параметрите в горивния процес 

системата влиза в авариен режим и може сама да изключи котлите и това не 

позволява аварии. 



Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено 

комплексно разрешително № 487-Н0/2014г. на  “Г.М.” ЕООД, гр. София 

 2022 год. 18  

• Периодично оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на 

емисиите на интензивно миришещи вещества (Условие 9.3.3) 

През 2021 няма такива емисии. 

 

Съгласно Условие 9.6.2.2, информация за всички вещества и техните количества, 

свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и преноса на 

замърсители (ЕРИПЗ) се документира и съхранява на площадката. 

 

Изпусканите емисии се изчисляват, документират и докладват с прилагането на 

изискванията на Регламент № 166/2006 год. относно създаване на Европейски регистър 

за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Резултатите за 2021 година са 

дадени в Таблица 4.1-1.  

 

В Таблица 4.2-1 и Таблица4.2-2 са представени резултатите от извършените 

собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове от изпускащите устройства, посочени в Таблица 9.5.1.1. от КР. 

Няма констатирани несъответствия 
 

Таблица 4.2-1. Изпускащо устройство К1 на Котел 1 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота 

на 

монито 

ринг 

Съот-

ветствие 

брой 

% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Съдържание на 

серен диоксид 

/SO2/ 

mg/Nm3 35 - 0 Веднъж 

на две 

години 

ДА 

1/100 % 

Съдържание на 

азотни оксиди 

/NO и NO2/ 

mg/Nm3 250 - 52±12 Веднъж 

на две 

години 

ДА 

1/100 % 

Съдържание на 

въглероден 

оксид/СO/ 

mg/Nm3 100 - 0 Веднъж 

на две 

години 

ДА 

1/100 % 

 

Изпитването е извършено от Екологична изпитвателна лаборатория 

“LABLAND” при “ЛАБЕКСПЕРТ” ООД– Протокол от изпитване №074/21.07.2020. 

Няма констатирани несъответствия съгласно Условие 9.1.3. 

 
Таблица 4.2-1. Изпускащо устройство К2 на Котел 2 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота 

на 

монито 

ринг 

Съот-

ветствие 

Брой/ 

% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Съдържание на 

серен диоксид 

/SO2/ 

mg/Nm3 35 - 0 Веднъж 

на две 

години 

ДА 

1/100 % 

Съдържение на 

азотни оксиди 

/NO и NO2/ 

mg/Nm3 250 - 72±16 Веднъж 

на две 

години 

ДА 

1/100 % 

Съдържание на 

въглероден 

оксид/СO/ 

mg/Nm3 100 - 0 Веднъж 

на две 

години 

ДА 

1/100 % 

 

Изпитването е извършено от Екологична изпитвателна лаборатория 

“LABLAND” при “ЛАБЕКСПЕРТ” ООД– Протокол от изпитване №075/21.07.2020.  

Няма констатирани несъответствия съгласно Условие 9.1.3. 
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4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

Съгласно Условие 10.1.1.1, отпадъчните води от площадката на “Г.М.” ЕООД се 

заустват като смесен поток (битово-фекални и дъждовни) в градската канализация, въз 

основа на актуален договор със „Софийска вода” АД. 

Софийска вода чрез своята лаборатория за контрол извършва мониторинг на 

отпадните води, като резултатите са документирани в Протокол, който ни изпращат.  

През 2021 няма отчетени несъответствия. 

 

4.4 Управление на отпадъците 

През отчетния период 2021 г. Дружеството не е предавало за оползотворяване и 

обезвреждане опасни отпадъци и не е предавало производствени отпадъци. Не се 

превишават праговите стойности от 2 t/год. за опасни отпадъци и 2000 t/год. за 

производствени отпадъци, съгласно Регламент № 166/2006 год. за създаване на 

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

В Таблица 4.4-1 и Таблица 4.4-2 по-долу е дадена информация за образуването, 

оползотворяването и обезвреждането на отпадъци през 2021 год. (Условие 11.9.2). 

 
Таблица 4.4-1: Образувани отпадъци за 2021 год. 

Наименование на отпадъка 
Код на 

отпадъка 

Количество 

по КР, t/год. 

Количество 

измерено, t/год. 

Съответствие с 

условията на 

Комплексното 

Разрешително  

(ДА/НЕ) 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 3 0 ДА  

Пластмасови опаковки 15 01 02 2 0 ДА 

Стъклени опаковки 15 01 07 0,5 0 ДА 

Излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 

09 до 16 02 13 

16 02 14 1 0 

ДА 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, различни 

от упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 80 0 

ДА 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 
20 01 21* 0,1 0 

ДА 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 7 6 ДА 

Забележка: 

По отношение на предарителното съхраняване и предаването за 

оползотворяване/обезвреждане на всички отпадъци не са констатирани несъответствия 

през отчетния период на 2021  год. 
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Таблица 4.4-2: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за 2021 год. 

Отпадък Код 

Оползотвор

яване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Фирма, 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване / 

обезвреждане 

извън площадката 

Съответствие 

с условията 

на 

Комплексното 

Разрешително  

(ДА/НЕ) 

Хартиени и 

картонени опаковки 
15 01 01 Няма Няма - - 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 Няма Няма - - 

Стъклени опаковки 15 01 07 Няма Няма - - 

Излязло от употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 02 09 

до 16 02 13 

16 02 14 Няма Няма - - 

Смеси от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и 

керамични изделия, 

различни от 

упоменатите в 17 01 

06 

17 01 07 Няма Няма - - 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* Няма Няма - - 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 Няма Няма 

ЕКО РЕСУРС –Р 

ЕООД 

ДА 

 

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие №2 от КР не 

се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в 

Условие 11.1.1. 

 

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността на 

предприятието, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 год., както и 

пренос извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент 

случаи (Условие 11.9.8). 

 

4.5 Шум 

За установяване на съществуващия шумов режим на територията на инсталацията 

са направени измервания на нивото на шума от Екологична изпитвателна лаборатория 

“LABLAND” при „ЛАБЕКСПЕРТ” ООД. Резултатите от проведените контролни 

измервания на нивата на шум са направени в 10 точки по границите на инсталацията 

резултатите от които са показани в Таблица 4.5-1. 
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Таблица 4.5-1. Измервания нивата на шум 

№ 

по 

ре

д 

Наименование на 

характеристиката 

Единица 

на 

величина

та 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

Стойност и 

допуск  

Съответствие с 

условията на 

Комплексното 

Разрешително 

(ДА/НЕ) 

Нощно ниво на шум  

Протокол от изпитване №078/24.07.2020 

1 Еквивалентно ниво на шума 

(фоново ниво) 

dB(A) 42,3±0,4 - - 

2 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 56,8±0,4 70 ДА 

3 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 61,6±0,4 70 ДА 

4 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 66,0±0,4 70 ДА 

5 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 62,7±0,4 70 ДА 

6 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 65,2±0,4 70 ДА 

7 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 69,0±0,4 70 ДА 

8 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 69,4±0,4 70 ДА 

9 Еквивалентно ниво на шума dB{A) 64,5±0,4 70 ДА 

10 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 63,7±0,4 70 ДА 

11 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 58,8±0,4 70 ДА 

12 Еквивалентно ниво на шум 

/точка на място на 

въздействие/ 

dB(A) 32,3±1,4 45 ДА 

Вечерно ниво на шум  

Протокол от изпитване №077/24.07.2020 

1 Еквивалентно ниво на шума 

(фоново ниво) 

dB(A) 42,9±0,4 - - 

2 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 56,9±0,4 70 ДА 

3 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 58,2±0,4 70 ДА 

4 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 63,0±0,4 70 ДА 

5 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 58,2±0,4 70 ДА 

6 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 59,9±0,4 70 ДА 

7 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 64,7±0,4 70 ДА 

8 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 65,2±0,4 70 ДА 

9 Еквивалентно ниво на шума dB{A) 60,3±0,4 70 ДА 

10 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 55,4±0,4 70 ДА 

11 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 54,7±0,4 70 ДА 

12 Еквивалентно ниво на шум 

/точка на място на 

dB(A) 28,1±1,2 50 ДА 
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№ 

по 

ре

д 

Наименование на 

характеристиката 

Единица 

на 

величина

та 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

Стойност и 

допуск  

Съответствие с 

условията на 

Комплексното 

Разрешително 

(ДА/НЕ) 

въздействие/ 

Дневно ниво на шум  

Протокол от изпитване №076/17.07.2020 

1 Еквивалентно ниво на шума 

(фоново ниво) 

dB(A) 43,2±0,4 - - 

2 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 55,0±0,4 70 ДА 

3 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 57,3±0,4 70 ДА 

4 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 61,8±0,4 70 ДА 

5 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 60,8±0,4 70 ДА 

6 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 62,5±0,4 70 ДА 

7 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 66,8±0,4 70 ДА 

8 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 69,5±0,4 70 ДА 

9 Еквивалентно ниво на шума dB{A) 64,8±0,4 70 ДА 

10 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 61,2±0,4 70 ДА 

11 Еквивалентно ниво на шума dB(A) 56,8±0,4 70 ДА 

12 Еквивалентно ниво на шум 

/точка на място на 

въздействие/ 

dB(A) 30,8±1,3 55 ДА 

 

Съгласно Условие 12.2.2 и 12.2.3. се прилага ИОС 12.2.2 Периодично наблюдение 

на показателите на шум по Условиe 12.2.1 на комплексното разрешително. 

Резултатите от прилагането на инструкцията се документират във ФОС 5.8.2-06 

Регистър на назначените коригиращи действия, ФОС 5.9-01 Регистър на 

несъответствията, ФОС 8.1.5.3.-01 Проверка на несъответствието и назначаване на 

коригиращо действие. 

 

През 2021 г. няма постъпили оплаквания от живущи около площадката, няма 

установени несъответствия с поставените в КР максимално допустими нива на шума, и 

не са предприемани коригиращи действия (Условие 12.3.3). 

 

Не са констатирани несъответствия с поставените в разрешителното максимално 

допустими нива и не се е налага извършването на коригиращи действия. 

 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

Съгласно Условие 13.1.1 се прилага ИОС 13.1.1 Периодична проверка за 

наличие на течове от оборудване, разположено на открито, установяване на 

причините и отстраняване на течовете.  

През 2021 г. е извършван ежедневен визуален контрол, като не са установени 

течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. 
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Съгласно Условие 13.1.2 се прилага ИОС 13.1.2 Инструкция за отстраняване 

на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената 

площадка и третиране на образуваните отпадъци. 

 

Съгласно Условие 13.1.3 се съхраняват достатъчно количество подходящи 

сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определените за целта 

места. 

 

Съгласно Условие 13.1.5, товаро-разтоварните дейности на площадката, които 

биха могли да доведат до течове/изливания, се извършват само на определените за 

целта места. 

 

Съгласно Условие 13.2.2, данни за разливи се документират в Дневник на 

установените разливи. През 2021 год. не са регистрирани случаи на разливи и/или 

изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. 

 

Няма условие в КР за извършване на мониторинг на почви. 

 

Обобщени данни съгласно Условие 13.2.3 са представени в Таблица 4.6-1. 

 
Таблица 4.6-1: Проверки за наличие на течове тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито и отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества 

Проверки за течове/ 

Отстраняване на разливи 

Брой 

проверки/ 

Брой 

разливи 

Установени 

течове/разливи 

Причини за 

теча/разлива 

Предприети 

мерки за 

отстраняване на 

теча/разлива 

Проверка за наличие на 

течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на 

открито 

ежедневно няма – – 

Отстраняване на разливи 

и/или изливания на вредни 

и опасни вещества 

0 няма – – 

5 ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 

ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР 

(ИППСУКР) 

В условията на КР на „Г.М” ЕООД няма заложени изисквания за привеждане в 

съответствие. 

 

6 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ 

ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

 

Няма взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, 

посочени в Условие №2 на настоящото разрешително или на части от тях. 
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7 СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ 

 

7.1 Аварии 

В изпълнение на Условие 14.1, Дружеството е разработило и спазва вътрешен авариен 

план, утвърден от Управителя. В Плана са включени следните елементи: 

• действия и средства по известяване на персонала и компетентните 

обществени органи за аварията; 

• действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от 

характера на аварията; 

• действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и 

маршрути за евакуация; 

• действия за предотвратяване/ ограничаване на въздействието върху здравето 

и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от 

характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и 

пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/ 

повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; 

• действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна 

медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”); 

• действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и 

нейните околности, предизвикани от аварията; 

• поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; 

• актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в 

плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни 

действия и съседните оператори. 

 

Съгласно Условие 14.3 се води документация за всяка възникнала аварийна 

ситуация, като се попълват формуляри ФОС 5.8.2-05  Причини за аварията и 

назначаване на коригиращи действия, ФОС 5.8.2-06  Регистър на назначените 

коригиращи действия, ФОС 5.8.2-07 Регистър на авариите. Документират се 

причините за аварията, времето и мястото на възникване, последствията върху здравето 

на населението и околната среда и предприетите действия по прекратяването на 

аварията и/или отстраняването на последствията от нея. 

През 2021 год. не са регистрирани аварии. 

 
Таблица 7.1-1: Аварийни ситуации 

Дата на 

аварията 

Описание на 

аварията 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

Съгласно Условие 14.4 се прилага инструкция ИОС 14.4 Мерки за ограничаване 

или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води 

вследствие на аварийни ситуации. 

 

Съгласно Условие 14.6 е изготвена оценка за възможни случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер 

на разходите, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността 

за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 
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7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

които е издадено КР. 

 
Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

      

 

През отчетния период на 2021 г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани 

с дейността на инсталациите. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 487-Н0/2014 г. на “Г.М” ЕООД, гр. София. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на 

копия от този доклад на трети лица. 
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