
  „Пашабахче България“ ЕАД 

1 
 

  

 

      
      

ГОДИШЕН ДОКЛАД 
ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПРЕЗ 2021 Г., ЗА КОЙТО Е 
ПРЕДОСТАВЕНО  КОМПЛЕКСНО 
РАЗРЕШИТЕЛНО № 561-Н0/2018 Г. 
 
 

 



  „Пашабахче България“ ЕАД 

2 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
ПРИЛОЖЕНИЯ: ......................................................................................................... 2 

І. УВОД ................................................................................................................................................................ 3 

ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ........................................................................ 20 

ІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ ................................................................................................................... 25 

1.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА ............................................................................................. 25 

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ....................................................................................... 27 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА ......................... 29 

4.СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ГОРИВА И ПРОДУКТИ ........ 34 

ІV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА ......................................... 36 

1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА 

(ЕРЕВВ) И PRTR....................................................................................................... 36 

2. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯТ ВЪЗДУХ................................. 37 

3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ............................ 56 

3.1 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ .................................................................... 57 

3.2 СМЕСЕН ПОТОК ОТПАДЪЧНИ ВОДИ СЛЕД ПРЕЧИСТВАНЕ И БИТОВО-ФЕКАЛНИ ВОДИ .. 61 

3.3 СМЕСЕН ПОТОК ОТ ОХЛАЖДАЩИ И ДЪЖДОВНИ ВОДИ .............................................. 65 

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ................................................................................. 67 

5. ШУМ ....................................................................................................................... 71 

6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ .............................. 72 

Ⅴ. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

УСЛОВИЯТА НА КР ...................................................................................................... 73 

Ⅵ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ...................... 74 

Ⅶ. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ................. 74 

ⅤⅢ. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД .................................................................. 75 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

Приложение № 1 Таблици; 

Приложение № 2 Протоколи от изпитване на емисии в атмосферния въздух 2020г. 

Приложение № 2-1 Протоколи от изпитване на отпадъчни води 2021г. 

Приложение № 2-2 Протокол от изпитване на дъждовни води 2021г. 

Приложение № 2-3 Протоколи от изпитване на подземни води 2020г. 

Приложение № 2-4 Протоколи от изпитване на почви 2020г. 

Приложение № 2-5 Протокол от изпитване на шум 2020г. 

Приложение № 3 Електронно копие на ГДОС. 

  



  „Пашабахче България“ ЕАД 

3 
 

І. Увод 
 

1. Наименование на инсталациите за които е издадено комплексно 

разрешително: 

Инсталациите, които попадат в обхвата на КР № 561-Н0/2018г., влязло в сила с 

Решение № 516-Н0-И0-А0/2018г. са изброени по -долу: 

Инсталации, които попадат в приложение №4 на ЗООС: 

- Инсталация за производство на домакинско стъкло, включваща: 

➢ Система за приготвяне на шихта; 

➢ 1 брой пещ – регенеративен тип; 

➢ 1 брой пещ – кислороден тип; 

➢ Декорация на стъклени изделия – 5 броя декориращи машини; 

➢ Хромиране 

т.3.3 от Приложение №4 към ЗООС; 

- Инсталация за производство на водород, включваща: 

➢ Модул №1; 

➢ Модул №2 , 

т.4.2 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС 

Инсталации, които не попадат в приложение №4 на ЗООС: 

     - Площадки за временно съхраняване на отпадъци № 10, № 49 и № 18 

Категория на промишлената дейност съгласно приложение № 4 към ЗООС:  

➢ т."3.3. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени 

влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно, и  

➢ "4.2. Химически инсталации за производство на основни неорганични 

химически вещества като водород и др. 

 

2. Адрес по местонахождение на инсталациите: 

Област Търговище, община Търговище, гр. Търговище 7700,  кв. Въбел, 

Индустриална зона. 

3. Регистрационен номер на КР: 

КР № 561-Н0/2018г., влязло в сила с Решение № 516-Н0-И0-А0/2018г. 
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4. Дата на подписване на КР: 

КР № 561-Н0/2018 г. е подписано на 02.02.2018г. 

 
5. Дата на влизане в сила на КР: 

Решение № 516-Н0-И0-А0/2018г. е влязло в сила на 23.03.2018г. 

 
6. Оператор на инсталациите: "ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 

7. Адрес, тел. номер, факс, е- mail на оператора: 

Област Търговище, община Търговище, гр. Търговище 7700, кв. Въбел, 

Индустриална зона Телефон: +359 (0) 601 47767 

8. Лице за контакти: 

Зоя Колчева, еколог 

 
9. Адрес, тел. номер, факс, е - mail на лицето за контакти: 

Област Търговище, община Търговище, гр. Търговище 7700,  

тел.: +359 (0) 601 47713 

е- mail: zkolceva@sisiecam.com 

 

10. Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталациите: 

Инсталация за производство на домакинско стъкло 

Основна дейност на „Пашабахче България“ ЕАД е производството на 

домакинско стъкло - чаши, чинийки, купички, кани, пепелници. Основните 

суровини и горива, които се използват са пясък, фелдшпат, доломит, варовик, 

калцинирана сода, природен газ. Като спомагателни материали се използват 

цинков селенит, кобалтов оксид, хромен триоксид, пропан-бутан, водород, 

кислород, ацетилен, пропилен и други. Производствената дейност на завода, е в 

съответствие с изискванията за най-добри налични техники (НДНТ) на 

референтния документа на Европейската комисия (Институт за перспективни 

mailto:zkolceva@sisiecam.com
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технологични проучвания, Севиля, Испания), Комплексно предотвратяване и 

контрол на замърсяването” (IPPC) за отрасъла на производство на стъкло –Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for the Manufacture of Glass, 2013 

(BREF Code GLS) и РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28 

февруари 2012г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) при стъкларското производство, съгласно Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността 

(нотифицирано под номер C (2012) 865). 

Информацията за производствените дейности, които се извършват в 

инсталацията за производство на домакинско стъкло - 2 бр. пещи (Пещ №1 и Пещ 

№ 2) и инсталацията за производство на водород е представена в текста по- долу. 

Описани са и спомагателните инсталации в завода за домакинско стъкло.  

Процесът на производство на домакинско стъкло е непрекъснат процес, който се 

състои от три основни раздела: 

➢ приготвяне на шихта; 

➢ топилна пещ;  

➢ формоване на стъклени изделия.  

Голяма част от суровините представляват естествени материали и се доставят в 

готов вид. Суровините се съхраняват на закрити площадки и в силози, от където 

определени количества, в зависимост от композицията на стъклото, се използват 

за приготвяне на шихта. Приготвената шихта посредством транспортни ленти, се 

подава към топилната пещ. В пещта при температурен интервал между 1520⁰C - 

1580⁰C шихтата се топи. От пещта разтопената шихта-стъкломасата, се насочва 

към производствените машини за формоване. Формованото стъкло преминава 

през охладителни пещи или темпериращи линии и се получава готов продукт за 

опаковане. Към инсталацията за производство на домакинско стъкло са изградени 

2 броя топилни пещи. И двете пещи имат аналогични технологични схеми,  по 

отношение системата за приготвяне и контрол на шихтата, отстраняване на 

вътрешното напрежение и темпериране на стъклото, процес на сортиране и 

опаковка, процес на емайлиран декор и процес на хромиране. Различието е в 
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конструкцията и режима на експлоатация на двете топилни пещи. Първоначално 

изградената пещ №1 е регенеративен тип, а пещ №2, изградена и пусната в 

експлоатация в по-късен период, е с кислородно горене. Поради различията в 

типа на горене двете пещи са описани по отделно в текста по -долу. 

На фигура № 1 е представена схема с основните операции за производството на 

домакинско стъкло. 

Фиг.1 Схема с основните операции за производството на домакинско стъкло 
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Система за приготвяне на шихта 

Системата за приготвяне на шихта за домакинско стъкло е разделена на 

две групи - основна и спомагателна, в зависимост от използваните суровини. 

➢ Основните суровини са: пясък, сода, варовик, доломит, фелдшпат, 

стъклени трошки. 

Суровините се съхраняват на закрити складови площадки и в силози за 

зареждане, намиращи се в отдел Смесително.  В стъкларската шихта в най - 

голямо количество се съдържа пясък. Пясъкът се доставя до мястото на 

складиране с камиони и с помощта на автоматизирана транспортна лента 

необходимите количества се подават към бункер за смесване. Доломита, 

варовика, содата и фелдшпата се докарват с помощта на МПС за насипни 

материали, и се съхраняват в затворени силози. Разтоварват се в силозите 

посредством пневматични устройства. Преди да започне разтоварването им, 

сработват съоръжения за задържане на прах (ръкавни филтри), намиращи се 

върху силозите. Прахът, образуващ се при натоварването на суровините, се 

задържа от филтрите за прах и се връща обратно в силозите. 

➢ Спомагателни суровини: натриев сулфат, цериев окис, цинков 

селенит, кoбалтов оксид.  

Натриевият сулфат се доставя в еднотонови чували тип биг баг, и се складира на 

закрита складова площадка за суровини намираща се в отдел Смесително. 

Необходимото количество от суровината се пренася с Мостов кран към 

пневматично устройство с помощта на което се натоварва в силоз, оборудван с 

праховсмукателни системи. Цериевият оксид се доставят в разфасовки от по 50 

кг. Кобалтовият оксид и Цинковият селенит се доставят в разфасовки от по 25 кг. и 

се съхраняват в оригиналните им опаковки, в склад за материали с контролиран 

достъп намиращ се в отдел Смесително. Всеки ден еднократно цериевият оксид, 

кобалтовият оксид и цинковият селенит се претеглят и смесват в необходимите 

количества, съгласно  композицията на стъклото, разреждат се с натриев сулфат 

и се хомогенизират в миксер. Така получената смес се нарича меланж. Причината 
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за добавяне на меланж към стъклената шихта, е че шихтата може да се онечисти 

с примеси (желязо, мед, хром и други) в съотношение 3-4 в милион, които 

нарушават цвета на стъклото. Тези замърсители могат да се съдържат в някои 

суровини или да попаднат в шихтата като външни замърсители. Желязото 

придава на стъклото светло жълтеникаво - зелен нюанс. За превръщането на този 

нюанс в синьо – зелен нюанс се добавя кобалтов оксид, който придава син цвят. 

За обезцветяването на синьо-зеления нюанс се използва цинков селенит, който 

придава розов цвят. Цериевият оксид се добавя в шихтата за да подпомогне 

дегазирането и избистрянето на стъкломасата, да стабилизира ролята на 

цинковия селенит, и да стабилизира цвета на стъклото. 

Система за контролиране на шихтата 

Системата за контролиране на шихтата работи на автоматичен, 

полуавтоматичен и ръчен режим за приготвяне на шихтата. Суровините се 

пренасят към кантарите от силозите с помощта на транспортни лентови 

съоръжения и се претеглят в количества, предварително въведени в автоматична 

дозираща система, според композицията на стъклото. След претегляне 

последователно, една върху друга, суровините се изпразват от кантарите върху 

шихтовата лента. Конвейерите са напълно закрити и оборудвани със съоръжения 

за задържане на прах, който сработват автоматично с конвейера с цел да 

задържат праха, който се образува при този процес. Суровините се пренасят с 

помощта на конвейера към миксера за разбъркване. Върху миксера се намират 

съоръжения за задържане на праха, които заедно с намаляване на вътрешното 

налягане на миксера задържат праха, който се образува. Прахът, уловен от 

прахоуловителните съоръжения на конвейера, не се отделя от системата като 

отпадък , а периодично се изсипва върху конвейера и се използва като суровина.  

Добре хомогенизираната шихта се пренася с конвейерна лента от миксера в 

пещния бункер. Върху тази шихта от кулата за стъклени трошки - където се 

подават предварително натрошени бракувани изделия,  се изсипват стъклени 

трошки в определено количество (около 30 % от общото количество на шихтата). 

Стъклените продукти, счетени за дефектни след провеждането на качествения 
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контрол, преминават през машина за трошене, а също така в случай на аварии и 

при промени в производството неоформените стъкла не се направляват към 

производствените машини за формоване, а преминават през машината за 

трошене. Парчетата стъкло, доведени по този начин до желаните размери, се 

използват повторно като суровина за системата.  

Пещ № 1 регенеративен тип 

Шихтата от захранващият бункер постъпва вътре в пещта. Природният газ, 

който се използва като гориво и необходимото за горене количество въздух, което 

се обезпечава от вентилатор, се смесват на изхода на порта, където започва 

горенето. Топлината, получена в резултат на горенето, способства за разтапянето 

на подаваната шихта. Стопената шихта напредва към дегазиращата зона на 

ваната, където стъкломасата се избистря, хомогенизира и напредва към 

работната вана. Пещта е регенеративен тип със запалване отзад. Преди 

изпускането димните газовете, образувани в резултат на горенето, преминават 

през рефрактори, разположени от двете страни на пещта (регенератори), след 

което се смесват с димните газове от другата пещ преминават през съоръжения 

за пречистване (електростатичен филтър /ESP/ и селективно каталитична 

редукция /SCR/), и се изпускат в атмосферата през комина. Димните газове, 

излизащи от пещта, в продължение на приблизително 30 минутна инверсия 

преминават през регенератора от едната страна на пещта, като през това време 

топлината им от приблизително 1500⁰C се утилизира от пълнежа на регенератора 

и напускат генератора охладени до 400⁰C. В следващата инверсия въздухът за 

горене преминава през предварително затопления регенератор и се нагрява до 

температура 1000 – 1100⁰C. По тази начин, чрез повторно използване на 

топлинната енергия от димните газове се обезпечава предварителното нагряване 

на въздуха за горене. Необходимите за дадена производствена линия показатели 

(температура и хомогенност на стъкломасата) се обезпечават с помощта на 

рефракторните канали. Работните канали се конструират в зависимост от 

производствената мощност на дадената производствена линия и температурата 

им автоматично се контролира с помощта на приспособления (горелки и 
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вентилатори) за нагряване и охлаждане. 

Пещ №2 – кислороден тип на горене 

Шихтата от бункера на пещта постъпва вътре в пещта. Горенето се 

извършва посредством горелки с кислородно изгаряне разположени по 

протежение на пещта чрез изгаряне на природен газ (гориво) и необходимото 

количество кислород (окислител). Необходимият за процеса на горене кислород 

се произвежда в кислородна станция от фирма подизпълнител притежаваща 

съоръжения за производство на кислород. Резервни количества се съхраняват в 

резервоари за съхранение на течен кислород. Топлината, получена в резултат на 

горенето, способства за разтапянето на подаваната шихта. Стопената шихта 

напредва към дегазиращата зона на ваната, където стъкломасата се избистря, 

хомогенизира и напредва към работния басейн. Отпадъчните газове генерирани в 

резултат на горенето в пещта се насочват към изходните вертикални канали (L и 

R), които са изградени от рефракторен материал и са разположени от двете 

страни на пещта. При изходните канали отпадъчните газове са с температура 

около 1500⁰C и губят част от топлината, преминавайки през вертикалните канали, 

разположени на кота (–7м), като достигайки до хоризонталните канали са с 

температура от около 1100 ⁰C. За оползотворяване на топлината на димните 

газове е инсталирана Heаt –Ox система - общо 12 MW топлообменници за O2 и 

NG и общо 8 броя heat – ox горелки. Уловената отпадна топлина на пещните 

газове се използва за предварително загряване на подаваните в пещта природен 

газ и кислород. Принципна схема на Heаt –Ox система е показана на фигура №2.  

Фиг. № 2 – принципна схема на Heаt –Ox 
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Heаt –Ox системата инсталирана на кислородната пещ на „Пашабахче България“ 

ЕАД е изградена съвместно с Аir Liquid по Проект Life финансиран от 

Европейската комисия, помагащ на индустрията да намали влиянието и върху 

околната среда. (LIFE Eco-HeatOx - Demonstration & validation of a heat recovery 

packaged solution for decreasing oxy-glass factories environmental impact LIFE12 

ENV/BG/0007) 

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp

Page&n_proj_id=4764. Благодарение на иновативната технология за горене „oxy-

fuel” (вместо въздушно горене се използва кислородно горене, което 

представлява загряване на кислорода и природния газ) в производството на 

домакински стъкла, чрез предварително загряване на кислорода и природния газ, 

без въздушно горене, на година се осигурява между 6-8 % икономия на природен 

газ. Работните канали на пещта с кислороден тип на горене са конструирани в 

зависимост от производствената мощност на дадената производствена линия и 

температурата им автоматично се контролира с помощта на приспособленията за 

нагряване и охлаждане (горелки и вентилатори). 

В раздел 1.5, т.1.3.2. Азотни оксиди (NOX) от топилните пещи, 25. НДНТ, т. 

iii. Топене с кислородно горене типа на пещта с кислородно горене само по себе 

си, представлява първична мярка за намаляване на емисиите на азотни оксиди в 

отпадъчните газове образувани от горивният процес в пещта за стъкло. 

Първичните мерки представляват техники, които осигуряват образуването на 

минимално количество замърсявания чрез подобряване и развитие на  процесите 

и експлоатационните условия. Общото и най-важно предимство на тези техники е 

промяна в процеса на образуване на емисиите от NOx и предотвратяване 

образуването им в работното пространство на пещта. Тези техники не включват 

допълнителна съставка, оказваща вредно влияние върху околната среда и 

създават предпоставки за енергийна ефективност. Основен принцип е 

приоритетното прилагане на техниките, основаващи се на първичните мерки. 

Прилагането на вторичните мерки, които всъщност представляват различни 

пречиствателни технологии, се налага при недостатъчна ефективност на 

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4764
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4764
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първичните мерки (до съответствие с емисионни ограничения). 

С цел гарантирано достигане на емисионните норми, отпадъчните газове 

генерирани от двете стъкларски пещи, допълнително преминават през 

изграденото с капацитет за две пещи пречиствателно съоръжение, състоящо се 

от електрофилтър и участък за селективна каталитична редукция (SCR).  

ЕФ (електростатичен филтър) 

С цел намаляване на емисиите от SO2, в газовият поток непосредствено 

преди постъпване в ЕФ се впръсква сух реагент – хидратна вар. Полученият 

вследствие на реакцията калциев сулфат се улавя заедно с не реагиралите 

количества реагент и летящата пепел посредством  електрофилтър. ЕФ е 

изграден от редица високо волтажни разрядни електроди и съответно колекторни 

електроди. Частиците се зареждат и след това се отделят от газовия поток под 

влиянието на електрическото поле, създадено между електродите. 

Електрическото поле се разпространява между електродите чрез прав ток с висок 

волтаж. Отделянето на частиците от газовата струя протича в четири етапа: 

➢ прилагане на електрически заряд спрямо частиците; 
➢ движение на частиците в рамките на електричното поле; 
➢ събиране на частиците върху колекторния електрод; 
➢ премахване на частиците от повърхността на електрода. 

 
Фиг.№ 3 Електростатичен филтър 
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Селективна каталитична редукция (SCR) 

Съоръженото има за цел да намали генерираните NOх емисии. Процесът се 

осъществява в каталитична камера посредством добавяне на амонячна вода 

(25%  разтвор) в присъствие на катализатор, на база ванадиев или титанов оксид 

(V2O5 или ТiО2), при температура в интервала 300-450°С. Основните химични 

взаимодействия на процеса се изразяват със следните формули: 

➢ 4 NO + 4 NH3 + O2 = 4 N2 + 6 H2O 
➢ 2 NO2 + 4 NH3 + O2 = 3 N2 + 6 H2O 
➢ 6 NO + 4 NH3 = 5 N2 + 6 H2O 
➢ 6 NO2 + 8 NH3 = 7 N2 + 12 H2O 
 

Фигура № 4  Принципна схема на SCR- процес 

 

Процес на хромиране 

С хромиране на калъпите се цели увеличаване на твърдостта на материала 

и получаване на гладка повърхност. В съда за хромова баня се съдържа 25 % - ен 

разтвор на хромиста киселина и 2,5% - ен разтвор на сярна киселина. 

Нагревателят, намиращ се в дъното на хромната вана нагрява тази смес до 50⁰C. 

Калъпните детайли се покриват с хром чрез електролиза. Времетраенето на 

електролизата е средно 30 минути. За отстраняване на остатъците от разтвора, 

намиращ се върху покритите форми, формите се измиват в съд – вана с вода. 

Към ваната за промиване с вода след процеса на нанасяне на хромно покритие, 
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от където се формира основния поток съдържащ хром са инсталирани 

йонообменни колони, които пречистват водата от съдържащият се в нея хром, 

след което пречистената вода се връща отново във ваната за промиване с вода. 

По този начин се предотвратява постъпването на вода съдържаща хром в 

пречиствателната станция и посредством създаденият оборотен цикъл се 

ограничава използването на свежа вода от системата. От хромната вана 

разтворът не се излива. Хромовият разтвор периодично се анализира и 

намалените количества се добавят. Парите от киселините, които се отделят по 

време на хромирането без да се емитират в атмосферата се всмукват от 

вентилатор, разположен върху хромната вана и постъпват във ваната за 

промиване. След промивка с вода, пречистеният въздух от кисели аерозоли се 

изхвърля в атмосферата. Процесът на отстраняване на хрома се извършва чрез 

подаване на прав (постоянен) електрически ток в съда, съдържащ 10% - ен  

разтвор от натриев хидрооксид. Парите от киселините се всмукват от 

вентилатора, разположен върху ваната и се изпращат в скрубер след което се 

изпускат в атмосферата. 

Формоване на стъклени изделия 

Стъклото, излязло от работния канал, се изрязва с помощта на ножици, 

които работят синхронизирано с фидерния механизъм. Изрязаните стъкла се 

наричат “капки”. Във фидерните механизми се образува капка, която се отрязва с 

ножица и по капковия канал се предава на производствените (формоващи) 

машини. Падането на капката е от голямо значение при придаване на форма на 

продукцията (при формоването). Затова, отговорния оператор следи процеса на 

падане на капката от пътя на капката до калъпа, в съответни точки.  Процесът на 

формоване в завода се извършва по три различни способа: Пресоване - вдухване, 

Пресоване и Формен процес (за производство на продукти със столчета), при 

който се осъществява пресоване – вдухване, пресоване и залепване. 

Формоващите машини които се експлоатират в завода са два вида – ПРЕСО-

РАЗДУВНА  МАШИНА (H28-IGC, О-90) и ПРЕСОВИ МАШИНИ. 
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Производството на оцветено стъкло в работните канали и на двете пещи се 

осъществява, като оцветяващите вещества се добавят чрез затворена, 

автоматично контролираща се система в количества около 0.0002- 0.0003% към 

стъкломасата в работния канал, непосредствено преди формоващата машина.  

Процеса формоване е един от основните консуматори на вода в производството 

на домакинско стъкло. За осъществяване  на процеса формоване се използва 

предимно омекотена вода, която преди да бъде подадена към формоващите 

машини предварително се обработва – омекотява / деминерализира. 

Омекотената вода се използва за допълване на предварително изградена 

система от резервоари от неръждаем материал. Резервоар за мастьори и 

резервоар за калъпи, в зависимост от това към каква машина ще се подава 

(пресо-раздувна или преса) и резервоар за охлаждане на хидравличните станции. 

От резервоарите чрез помпени станции водата се подава към производствените 

машини. 

С цел оптимално използване на водата е изградена циркулационна система, 

която позволява същата вода да се върне обратно в резервоарите. След 

допълнително филтриране средно 60% от водата се използва повторно, 5% се 

изпарява и 35% се насочва към ПСОВ за химическо пречистване и последващо 

заустване в градска канализационна система. 

Отстраняване на вътрешното напрежение и темпериране на стъклото 

Продуктите, получили окончателна форма на формоващите машини, се 

подлагат на два различни процеса, за да бъдат доведени до температурата на 

околната среда и в състояние, подходящо за употреба. Първият процес се 

изпълнява с цел отстраняване на вътрешното напрежение на стъклото, и се 

състои от нагряване на продукта до определена температура (приблизително 

540⁰С) и контролирано охлаждане. Съоръжението, в което се извършва този 

процес, се нарича тунел за охлаждане. Вторият процес се извършва с цел 

увеличаване на механичната устойчивост на стъклото, като стъклото се нагрява 

до температура, близка до температурата на омекване (приблизително 720⁰С), а 
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след това контролирано шоково се охлажда с въздух под налягане. Тунелът, в 

който се осъществява този процес, се нарича тунел за темпериране на стъклото. 

Процес на емайлиран декор 

В зависимост от желанията на клиента, върху повърхността на продуктите 

се нанася декор с помощта на декориращи машини. Декорираните изделия, 

впоследствие се прекарват през тунел за охлаждане с цел отстраняване на 

вътрешните им напрежения. След процеса на сортиране и опаковка,  цветното 

стъкло, счетено за негодно се събира и временно се съхранява на площадка за 

стъклени трошки №10, до последващото му предаване на външна лицензирана 

фирма за рециклиране. 

Процес на сортиране и опаковка 

Продуктите, излизащи от тунелите за охлаждане и темпериране се събират 

върху транспортната лента, преминават през автоматизиран контрол на 

инспектираща машина, която посредством специализиран софтуер с камери 

заделя основна част от негодната продукция. Преминалите контрол изделия  се 

довеждат до място на сортиране, където се извършва 100% визуален контрол и 

пакетиране. При тази сортировка качествените изделия се пакетират, а 

некачествените се отделят като брак. Пакетираните продукти се контролират чрез 

вземане на образци от ОТК. В резултат на този контрол качествените продукти се 

изпращат в склада за готова продукция. Негодното стъкло се направлява към 

машината за трошене и в последствие се оползотворяват, като суровина.  

Инсталация за производство на водород 

Производството на “Пашабахче България“ ЕАД ползва водород в стадия на 

формоване на стъклените изделия. За целта се експлоатира електролизна 

инсталация за производство на водород състояща се от два модула, с общ 

капацитет достигащ до 150 Nm3/h водород. Съоръжението е въведено в 

експлоатация по смисъла на ЗУТ с решение № РД-19-489 от 08.06.2021г. 

Инсталацията е базирана на екологосъобразен електролизен метод, не емитира 

отпадъчни газове в атмосферата и няма твърди отпадъци. Водородът се 
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произвежда от вода по метода на алкалната електролиза в присъствие на 

електролит КОН и температура приблизително 750С. Теоретичните основи на 

електролизна инсталация за водород (т. нар. ”генератор за водород чрез водна 

електролиза”) се заключават в електрохимичен процес на електролизно разлагане 

на водата, при която на катода се отделя водород  а на анода –  кислород: 

Катодна реакция: 2 H2O + 2e-  = H2(gas)  + 2 OH-;  (1) 

Анодна реакция:  2 OH- – 2e-  = 0,5 O2(gas) + H2O.  (2) 

Сумарната реакция (1) + (2) на електролизния процес се представя с 

уравнението: 

H2O + (енергия) = H2 (gas) +0,5 O2 (gas)    (3) 

При електролизното производство на водород се използва  КОН-електролит 

(концентрация  25-30 %  КОН) с деминирализирана вода.  

 -  Модул №1 с годишен капацитет от 788 400 Nm3/y. Стандартна 

комплектна инсталация от този тип включва водороден генератор 

(електролизьор) с токоизправителна система (трансформатор и 

токоизправителен панел), системи за охлаждане на електролита и на     Н2 - газа, 

автоматична абсорбционна сушилна система, пречистваща адсорбционна 

система за водорода (специфичен каталитичен реактор). 

Интегрирана система на водна електролиза. Основният елемент на системата 

за водна електролиза е водороден генератор (Н2-електролизьор), който се състои 

от йонообменни мембрани –  цилиндрични електролизни клетки. Тези 

цилиндрични клетки се състоят от редица взаимно свързани кръгли електролизни 

клетки с по два електрода – катод и анод, разположени от двата края на 

йонообменната мембрана. В тези електролизни клетки, при протичане на прав 

ток, водата се разлага на водород и кислород, които като газови потоци се 

сепарират и отвеждат разделно за сушене и очистване. Към нея са включени още:  

Система за охлаждане на електролита – автоматично контролирана помпена 

система осигурява циркулация на охлаждаща вода към и от топлообменниците в 

електролизните клетки (хладници за католит и анолит) и Система за охлаждане 

на газа водород  – циркулационна система с охлаждаща вода в модула на 
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очистване на водородния газов поток. Като електролит се използва воден разтвор 

на калиева основа (до 30 %-ен разтвор на КОН в деминерализирана вода).  

-  Модул №2 с годишен капацитет от 439 200 Nm3/y. Основното оборудване 

(водороден генератор) към Модул №2 е аналогично на оборудването в Модул №1 

и включва: Електролизьор (електролизна клетка); Сепаратори за H2  и O2;  

Охладители за H2 и O. Устройства против запотяване на водородния и 

кислородния потоци; Филтри за електролит (католит и анолит); Циркулационни 

помпи за H2 и O2;   

Водороден генератор. Основен елемент на генератора е електризаторът 

(електролизна клетка), в която водата чрез електролиза се разлага на водород и 

кислород, съответно на уравнението: 2H2O = 2H2 + O2. По конструкция 

електролизьорът е двуполюсна от пресов тип с електролизна клетка разделена на 

катодна клетка, в която се генерира водород, и анодна клетка, в която се генерира 

кислород. Генерираният в катодната клетка водород се изпращат във водороден 

сепаратор, където водородът се разделя гравитачно от електролита, след което 

преминава през охладител за водород за охлаждане до 30-40оС. От там, 

охладеният поток водороден газ преминава през устройство за отстраняване на 

водата,чрез конденз. Като електролит се използва воден разтвор 

(деминирализирана вода) на калиева основа (средно 30 % КОН). Системата 

включва следното оборудване: Захранваща водна бутална помпа за електролит 

(дебит 0,3 m3/h) и резервоар за електролита (с вместимост 1 m3, с индикатор за 

ниво). От използвания в електролизьора електролит по време на електролизния 

процес непрекъснато се консумира вода, така че в системата трябва да се подава 

деминирализирана вода, за да се поддържа електролизата. Водородът от 

електролизьора се подлага на пречистване от остатъчни съдържания на кислород 

и вода до газ с висока чистота (> 99,999 % Н2). Кислородът се отстранява чрез 

химическа реакция под действието на катализатор, а водата се отстранява 

посредством адсорбция. За целта водородът от водородния генератор постъпва 

във водородния буфер (вместимост 1 m3), от където  преминава през каталитична 

колона, където кислородът се отстранен посредством химическа реакция под 
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въздействието на катализатор. Остатъчните съдържания на вода (водни пари) се 

отстраняват посредством адсорбция. Кислородът се отстранява чрез химическа 

реакция под действието на катализатор, а водата се отстранява посредством 

адсорбция с използване на молекулярни сита (13 броя) като адсорбент. Прилага 

се т. нар. ”технология  ТР5” за регенерация на адсорбента чрез нагрява 

регенеративната в сушилня. Адсорбентът се нагрява до около 300оС, отделената 

вода се извежда чрез регенеративен газ, след което се кондензира и дренира 

извън системата. Други десорбирани примеси се извеждат извън системата 

директно от регенеративния газ. 

Освен горе описаните инсталации в процеса на  производство на 

домакинско стъкло (общата технологична схема) са включени допълнителни 

съоръжения (инсталации), които не са в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

 

11. Производствен капацитет на инсталациите  

В таблица І.11-1 по - долу са представени определените с КР 561-

Н0/2018г., максимални капацитети на инсталациите по Условие 2 от него 

попадащи в Приложение 4 на ЗООС, както и произведеното годишно количество 

продукция за всяка една от тях.  

Таблица І.11-1 Капацитет на инсталациите 

№ Инсталация Позиция на 

дейността по Прил.4 

от ЗООС 

Капацитет съгласно КР № 561-

Н0/2018г. 

Год. ко-во произведена 

продукция 

 

1 

Инсталация за 

производство на 

домакинско стъкло, 

включваща: 

➢ 1бр. пещ 

регенеративен тип; 

➢ 1бр. пещ кислороден 

тип. 

 

т.3.3 

Пещ №1 Регенеративен 

тип на горене: 

225 t разтопено 

стъкло/24h 

194,75  t разтопено 

стъкло/24h 

 

71086,95 t/година 

Пещ №2 кислороден                       

тип на горене: 

220 t разтопено 

стъкло/24h 

182,53 t разтопено 

стъкло/24h 

 

66626,14 t/година 

2 Инсталация за 

производство на водород 

включваща:  

➢ Модул № 1;  

➢ Модул № 2. 

т.4.2 „а“ Модул № 1  

788 400 Nm3/y 

 

670,79 Nm3/24h 

244 839 Nm3/ година 

Модул № 2 

439 200 Nm3/y 
- 

- 
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12. Организационна структура на фирмата отнасяща се до управлението на 

околната среда 

Организационната структура на „Пашабахче България” ЕАД, отнасяща се 

до управлението на околната среда е посочена в схемата    по - долу: 

 

 

13. РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите: 

Инсталациите към „Пашабахче България” ЕАД са разположени на 

територията на РИОСВ гр. Шумен 9700, ул. „Съединение” № 71, ет. 3. 

 

14. Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите: 

Инсталациите към „Пашабахче България” ЕАД са разположени на 

територията на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ - гр. Варна, ул. 

„Александър Дякович” № 33. 

ІІ. Система за управление на околната среда  
 

В Дружеството, като част от Интегрирана Система  за Управление (ИСУ), е 

разработена, внедрена и постоянно се актуализира и подобрява система за 

управление на околната среда (СУОС) сертифицирана съгласно EN ISO 

14001:2015. Стандартът обезпечава  идентифицирането, мониторинга и 

управлението на дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда. 

Датата на първата сертификация е 14 Септември 2009г., сертифицирана от SGS. 

Sisecam

ПАШАБАХЧЕ

Директор завод

Директор качество и околна среда

Еколог
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На 16 Юли 2021г. дружеството се ресертифицира съгласно изискваната на ISO 

14001:2015. През 2022г. е планирано да се проведе първи контролен одит след 

ресертификацията. 

 
1. Структура и отговорности  

В точка І.12 е представена организационната структура по отношение 

управлението на околната среда. Лицата посочени в организационната структура 

отговарят пряко за дейностите свързани със СУОС към дружеството.  

Към СУОС са изготвени процедури, инструкции, списъци и формуляри, планове  

за експлоатация и поддръжка, изисквани с комплексното разрешително, и 

съответстващи на стандарта ISO 14001:2015.  

Във всяка процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по 

нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по 

изпълнение на изискващия се контрол по нейното изпълнение. 

Със заповед на Изпълнителния директор на „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е 

определен упълномощен представител на ръководството по Околна Среда. 

Назначен е Еколог. 

 
2. Обучение  

Обученията на персонала за 2021г. са извършени съгласно изготвен план 

за обучение към дружеството, и в съответствие с Процедура за обучение. Всички 

обучения са проведени след официална заповед, подписана от Директор завод и 

са документирани със списъци на присъствалите на обучението.  

 
3. Обмен на информация  

Обмена на информация се осъществява по указания в писмена Процедура 

за обмен на информация, участие и консултации, ред.  

 
4. Документиране  

Изготвен е списък на документите и записите влизащи в обхвата на СУОС. 
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В изпълнение на Условие 5.5 от КР № 561-Н0/2018г., е съставен списък на 

нормативни документи, свързани с дейността на предприятието и свързаните с 

нея аспекти по околната среда, като същият подлежи на периодична 

актуализация. За коректно и своевременно актуализиране на нормативната база 

се използва специализиран програмен продукт (Apis7).  

Неизменна част от всяка инструкция е списъкът за разпространение на 

документите където е указано до кого трябва да бъде разпространен съответният 

документ.   

 
5. Управление на документи  

Документирането се извършва в съответствие с изготвена писмена 

процедура за управление на документите. Тази процедура е предназначена за 

определяне на стандартен начин за оформяне, идентификация, одобряване, 

издаване, редактиране, разпространяване, съхраняване и унищожаване на 

документите, свързани със СУОС (част от ИСУ). Процедурата за управление на 

документите се прилага за всички документи, отнасящи се до Системите за 

Управление на Околната Среда. 

 
6. Оперативно управление  

Към СУОС е изготвена писмена процедура за оперативно управление по ОС. 

Тази процедура има за цел да определи:  

 

➢ Оперативните критерии и контролните мерки, осигуряващи управление на 

идентифицираните значими аспекти от дейността и продуктите на завода, 

оказващи влияние върху околната среда;  

➢ Ролите, отговорностите и правомощията на ръководството и персонала, 

свързани с оперативното управление на околната среда;  

➢ Оперативното управление на идентифицираните значими аспекти, 

свързани с околната среда в съответствие с документираните политики и 

общи и конкретни цели. 
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Процедурата се прилага във всички структурни единици на “Пашабахче България” 

ЕАД, посочени в обхвата на Интегрираната системата за управление. 

 
7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия  

В съответствие с  изискванията на Комплексно разрешително № 561-

НО/2018г. са разработени и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели, съгласно конкретните условия в 

разрешителното. 

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с 

определените в условията на разрешителното.  

В съответствие с разработените инструкции и процедури се извършва 

оценка на съответствието, и при необходимост се предприемат коригиращи 

действия, съгласно утвърдена писмена процедура отнасяща се до установяване 

на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. 

  
8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации  

За предотвратяване и контрол на аварийните ситуации е изготвен Авариен 

план съгласуван с Гражданска защита и Служба по противопожарна безопасност. 

Неизменна част от плана са разгледаните в него сценарии за действие в случаи 

на земетръсния, наводнения, снегонавяване, обледеняване, свлачища и пожари, 

промишлени аварии, радиационна авария, трансгранични и други замърсявания, 

както и терористичен акт. Неизменна част от аварийният план са и 

евакуационните схеми с отбелязани на тях сборните пунктове и безопасните 

пътища за евакуация. На територията на площадката са осигурени аварийни 

лични предпазни средства и средства за потушаване на аварията. Съставени са 

заповеди със списък на персонала, отговорен за изпълнение на действията в 

Аварийният план, за назначаване на Постоянни обектови комисии и Аварийно 

спасителни групи за инсталациите както и схема за оповестяване. За докладвания 
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период са проведени обучения по аварийния план и са планирани такива за 

2022г.  

Изготвена е и се прилага Процедура за готовност за извънредни ситуации и 

способност за реагиране, с която се определя редът и отговорностите при: 

➢ идентифициране на потенциалните извънредни ситуации и инциденти, които 

могат да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда и 

здравословните и безопасни условия на труд; 

➢ определяне и организиране на действия при извънредни ситуации и инциденти 

с цел предотвратяване и намаляване на неблагоприятните въздействия върху 

околната среда и хората. 

 
9. Записи  

Записите в „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се създават и поддържат, за да 

послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите 

и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на СУОС. Записите 

се изготвят съгласно определения в процедурите и инструкциите ред.   

 
10. Докладване  

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които 

е предоставено Комплексно разрешително № 516-Н0/2018г. е изготвен съгласно 

“Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-

806/31.10.2006г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се 

представя в определеният срок. 

За докладваната 2021г., не са възникнали аварийни или други 

замърсявания, вкл. замърсявания на подземни и/или повърхностни води. 

За докладваната 2021г., е планиран монтаж на нова декорираща машина и 

промени налагащи корекции в нормите на ефективност при употребата на някой 

спомагателни вещества и горива. Планираните промени, в работата на 

инсталацията по Условие №2, налагат необходимост от уведомяване на 
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компетентните органи, във връзка с което информация за планирани промени в 

работата на инсталацията на „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД изготвена съгласно 

Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване 

на комплексни разрешителни, е изпратена към ИАОС.  

 
11. Актуализация на СУОС 

През 2021г. документите към СУОС бяха разгледани и където необходимо 

актуализирани с оглед синхронизиране с изискваната на КР 561-Н0/2018г., и 

приложимото законодателство.  

ІІІ. Използване на ресурси  
 

1.Използване на вода  
 

Използването на вода на площадката се извършва въз основа на договор 

сключен с ВиК гр. Търговище. За намаляване на разхода на вода в 

производствената дейност е изградена система която позволява циркулиране на 

водата за охлаждане на калъпите, при процеса формоване и за охлаждане на 

бракуваното стъкло. Около 60% от употребяваната вода се използва повторно, 

5% се изпарява останалото количество се насочва към Химическа пречиствателна 

станция за отпадни води. 

Основните консуматори на вода към инсталациите включени в КР 561- Н0/2018г., 

са посочени в Таблица ІІІ.1-1 по -долу:  

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

 

В изпълнение на Условие 8.1.3 от КР № 561-Н0/2018г., е съставена и се прилага 

Инструкция за експлоатация и поддръжка на процеса формоване, основен 

консуматор на вода  към Инсталация за домакинско стъкло. Съгласно 

Инсталация Процес  

Инсталация за производство на домакинско стъкло (2 бр. пещи) Формоване 

Инсталация за производство на водород Модул № 1 и  Модул № 2 Производство на водород 
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инструкцията отговорните за прилагането и лица попълват Форма за контрол на 

технологичната вода, в която се записват стойностите на проследяваните 

параметри, който осигуряват оптимална експлоатация на технологичната 

(охлаждаща) вода при процеса формоване. В инструкцията са  предвидени 

ежечасови проверки на посочените параметри. В резултат на всички извършени 

проверки за 2021г. не са възникнали несъответствия, поради което не са 

предприемани коригиращи действия.  

С цел рационалното използване на водопроводната мрежа, и в изпълнение на 

Условие 8.1.4 от КР № 561-Н0/2018г., е съставена и се прилага  инструкция за 

проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на 

течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Съгласно 

инструкцията отговорните за проверката лица след извършването й попълват 

формуляр, в който накратко отразяват нарушенията в техническото състояние и 

наличието на течове, както и предприетите мерки за отстраняването им. В 

инструкцията са предвидени ежемесечни проверки на водоснабдителната мрежа. 

За 2021г. са извършени 12 броя проверки на инсталацията за производство на 

домакинско стъкло. В резултат на всички извършени проверки не са установени 

нарушения в техническото състояние на водоснабдителната мрежа както и 

течове, поради което не са предприемани коригиращи действия.  

В изпълнение на Условия 8.1.5.2. и 8.1.5.3. от КР 561-Н0/2018г., е съставена 

инструкция за измерване/изчисление и документиране на изразходваните 

количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) и оценка на 

съответствието им с определените такива в комплексното разрешително. 

Установяване на причините при възникнало несъответствие и предприемане на 

коригиращи действия. В тази инструкции е предвидена ежемесечна оценка на 

съответствието на използваните количества вода за единица продукт в 

инсталациите попадащи в Приложение 4 на ЗООС. В резултат на извършената за 

2021г. оценка на съответствието  не са констатирани несъответствия с посочените 

в КР норми за ефективност при използването на вода.  

Данни за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено 



  „Пашабахче България“ ЕАД 

27 
 

като годишна консумация на вода за производството на единица продукт, за 

инсталацията по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на 

ЗООС, е представено в следващата таблица. Таблицата съдържа и оценка на 

съответствието на данните с определените такива в КР 561-Н0/2018г. 

Таблица ІІІ.1-2 Използвано количество вода за производствени нужди. 

   

2. Използване на енергия 
 

Основните енергийни източници осигуряващи оптимална работа на 

инсталациите по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, са 

електричество и природен газ. Захранването на производствената площадка на 

„ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с електроенергия се извършва въз основа на 

сключен договор с електроразпределително дружество „ЧЕЗ Трейд България“ 

ЕАД. Необходимите за обезпечаване на топлинната работа на агрегатите 

количества природен газ, се доставят по изграден за целта тръбопровод, от  

„Булгаргаз“ въз основа на сключен договор.  

Основен консуматор на топлоенергия на площадката са топилните пещи, който се  

затоплят посредством горене на природен газ, а работещите електрически 

вентилатори (инсталирани към пещите с цел регулиране на температурата и 

налягането им, и поддържане на оптимален процес), заедно с електролайзерите 

на Модул 1 и Модул 2, към инсталацията за производство на водород са основни 

консуматори на електро енергия.  

В Таблица ІІІ.2-1, по долу са представени обобщени данни относно изчислените 

стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електро и 

 
1 Инсталация за производство на домакинско стъкло (2бр. пещи) 
2 Инсталация за производство на Водород Модул 1 
3 Инсталация за производство на Водород Модул 2 

Източник на 
вода 

Год. к-во, 
съгласно КР 

Норма за ефективност съгласно КР 

№ 561-Н0/2018г. m3/ед. продукт 

Използвано год. к-
во m3/година 

Год. Стойност на 
нормата за ефективност 

Съответствие 

ВиК Търговище - 2,271 139790 1,015081 Да 

ВиК Търговище - 0,0022 243 0,00099 Да 

ВиК Търговище - 1,073 - - Да 
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топлоенергия, за инсталациите по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 

№ 4 на ЗООС за календарната година, както и резултатите от оценката на 

съответствието на измерените/изчислените количества електро и топлоенергия с 

определените такива в Условие 8.2.1, причините за документираните 

несъответствия и предприетите коригиращи действия. 

Таблица ІІІ.2-1. Консумация на енергия   

Електроенергия 

Топлоенергия 

Годишна норма на ефективност 

(MWh/единица продукт) 

Стойност на годишната норма за 

ефективност (MWh/единица продукт)  

Съответствие 

Инсталация за производство на домакинско стъкло (два бр. Пещи) 

Електроенергия 1.2722 0,25388 Да 

Топлоенергия 6.16776 3,66411 Да 

Инсталация за производство на Водород Модул 1 

Електроенергия 0,0052 - Да 

Инсталация за производство на Водород Модул 2 

Електроенергия 0,0048 - Да 

 

В изпълнение на Условия 8.2.1.1; 8.2.1.2 и 8.2.1.3 от КР 561-Н0/2018г., са 

съставени и се прилагат: 

Инструкция за експлоатация и поддръжка на топилните пещи, проверка на 

техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби 

и предприемане на действия за тяхното отстраняване. За всички наблюдавани 

контролни точки, въведени с инструкцията, се водят записи веднъж за всяка 

смяна в - Пещ А / Пещ Б -  Формуляр за ежедневен контрол (О-Ф-102-101/1) и Пещ 

А / Пещ Б  Сменен дневник (БЛ-ОС-Ф-102-04/1), както и на всеки час в Пещ А / 

Пещ Б Дневен отчет (БЛ-ОС-Ф-102-03/1). Проверки по техническото състояние на 

топлопреносната система към пещите се осъществява, като непрекъснато се 

наблюдава за оптимален режим на работа на топлообменните части на пещите, 

записи се водят за всяка смяна във Пещ А / Пещ Б -  Формуляр за ежедневен 

контрол (О-Ф-102-101/1), и в компютърна система. Експлоатацията на 

непрекъснатия работен режим на работата на компресорите към пещите се следи 
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непрекъснато и се отразява за всяка смяна в Пещ А / Пещ Б  Сменен дневник (БЛ-

ОС-Ф-102-04/1) от оператор поддръжка пещи. За докладваната 2021г. са 

извършени 1095 проверки, не са установени загуби на топлоенергия и нарушения 

в техническото състояние на топлопреносната мрежа, поради което не са 

предприемани действия за тяхното отстраняване.  

Инструкция за експлоатация и поддръжка на Водородна инсталация.  За 

всички наблюдавани параметри (волтаж, ампераж, дебит на циркулационни 

помпи, температура и др.), въведени с инструкцията, се водят записи веднъж за 

всеки час във Формуляр за ежедневен контрол за Водородна инсталация. 

Проверки по техническото състояние осигуряващо оптимален работен режим на 

електролайзерите към Водородна инсталация се осъществява, като на всеки две 

седмици се наблюдава за оптимален режим на работа. Записи се водят за всяка 

извършена проверка във Формуляр за контрол на Електролайзерите. За 

докладваната 2021г. са извършени 12 проверки, не са установени отклонения в 

замерваните параметри, поради което не са предприемани действия за тяхното 

отстраняване. 

В изпълнение на Условия 8.2.2.1 и 8.2.2.2 от КР 561-Н0/2018г., е съставена и се 

прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електро и топлоенергия и оценка на съответствието 

им с определените в КР норми за ефективност, установяване на причините при 

възникнали несъответствия и предприемане на коригиращи действия. В тази 

инструкции е предвидена ежемесечна оценка на съответствието на използваните 

количества електро и топлоенергия за единица продукт в инсталациите попадащи 

в Приложение 4 на ЗООС. В резултат на извършената за 2021 г. оценка на 

съответствието, не са констатирани несъответствия във връзка с което не са 

предприемани коригиращи действия.  

 

3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 

В изпълнение на условие 8.3.2.1.от КР, е изготвена и се прилага писмена 

инструкция осигуряваща: 
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➢ измерване и документиране на годишните стойности на нормите за 

ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и горива за 

инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.   

➢ използваните количества суровини, спомагателни материали и горива за всяка 

една от инсталациите упоменати в условие 2 на КР 561-Н0/2018г., попадащи в 

обхвата на Приложение 4 от ЗООС 

В съответствие с изготвената инструкция редовно се води Формуляр за 

проследяване на използваните количества природни ресурси, спомагателни 

материали и горива 2021г., в които се отразяват употребените количества 

суровини, горива и спомагателни материали и съответствието им с въведените с 

КР норми за ефективност. В резултат на извършената за 2021г. оценка на 

съответствието  са констатирани следните несъответствия:  

➢ при годишна норма на ефективност, за употребата на Кислород (течен), 

съгласно КР №561-Н0/2018г. – 52,26 (Nm3/ед. продукт), изчислената норма на 

ефективност е 219,781 Nm3/ед. продукт. Предприети са своевременни 

коригиращи действия. Несъответствието е анализирано и е установено, че се 

дължи на допусната техническа грешка при подаване на информация за 

издаване на КР. Предприети са действия за актуализиране на КР и съответно 

оптимизиране на разходните норми. Информация за планирани промени в 

работата на инсталацията на „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД изготвена 

съгласно Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 

за издаване на комплексни разрешителни, е изпратена към ИАОС (писмо с 

наш изх.№ 111 от 12.05.2020г.). С писмо с техен изх.№  ППКР 

1311/05.06.2020 г. ИАОС, ни информира че подлежим на процедура за 

актуализиране на издаденото КР по реда на чл.126, ал 1 от ЗООС. В отговор 

на ИАОС (изх.№  ППКР 1311/05.06.2020г.) е изпратена информация за 

планирани промени в работата на инсталацията на „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ 

ЕАД, изготвена съгласно Приложение № 6 от Наредбата за условията и реда 

за издаване на комплексни разрешителни (писмо с наш изх.№ 218 от 

19.10.2020г.).  Във връзка с подадено Уведомление за инвестиционно 
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намерение за монтиране на нова декорираща машина към РИОСВ гр. Шумен, 

което налага промени в КР, е преценено подадената към ИАОС информация 

(изх. №218 от 19.10.2020г.)  да бъде допълнена и актуализирана съобразно 

подаденото ИП. ИАОС писмено (изх.№231 от 28.10.2020г.) е информирана да 

не разглежда подадената с писмо с наш изх.№ 218 от 19.10.2020г. 

информация, защото същата ще им бъде изпратена за преглед следкато се 

допълни/коригира. Предстои горе описаната информация да бъде 

актуализирана и допълнена и да се пристъпи към процедура по актуализиране 

на издаденото ни Комплексно Разрешително; 

 

➢ при годишна норма на ефективност, за употребата на Пропилен, съгласно КР 

№561-Н0/2018г. – 0,00145 (тон/ед. продукт), изчислената норма на 

ефективност е 0,00180 тон/ед. продукт. Несъответствието се дължи, на факта 

че през 2021г. стартира проект за намаляване на употребата на Ацетилен при 

производството на домакинско стъкло, с цел подобряване на условията на 

труд и намаляване на употребата на опасни химични вещества. Количествата 

„спестен“ Ацетилен се компенсираха частично с употребата на  по-голямо 

количество Пропилен.  Предприети са своевременни коригиращи действия. 

Предвидено е информацията относно необходимостта от корекция  на нормата 

за ефективност при употребата на Пропилен да бъде добавена в информация 

за планирани промени в работата на инсталацията на „ПАШАБАХЧЕ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, изготвена съгласно Приложение № 6 от Наредбата за 

условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

 

При експлоатацията на инсталациите по Условие 2 на  КР 561-Н0/2018г., 

попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, се използват суровини 

спомагателни материали и горива. Употребените годишни количества и съответно 

изчислената на база количество произведен продукт, годишна норма за 

ефективност за докладваната 2021г. са представени в таблицата по-долу: 
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Таблица ІІІ.3-1. Използване на суровини, спомагателни материали и горива  

Използване на суровини - Инсталация за производство на домакинско стъкло 

Суровини Год. к-во, 

съгласно КР 

Год. норма на 

ефективност, съгласно КР 

(t/ед. продукт) 

Употребено  год. 

к-во (t/година) 

Стойност на год. норма за 

ефективност (t/ед. продукт)  

Съответствие 

Доломит - 0,123 6692,53 0,048 Да 

Варовик - 0,11 14588,46 0,105 Да 

Използване на спомагателни материали - Инсталация за производство на домакинско стъкло  

Спомагателни 

материали 

Год. к-во, 

съгласно КР 

Год. норма на 

ефективност, съгласно КР 

(t/ед. продукт) 

Употребено  год. 

к-во (t/година) 

Стойност на год. норма за 

ефективност (t/ед. продукт)  

Съответствие 

Кобалтов оксид - 0,0000025 0,214 0,0000015 Да 

Цинков селенит - 0,000023 1,648 0,000011 Да 

Водород - 7,56 (Nm3/ед. продукт) 663183 

(Nm3/година) 

4,81 Да 

Кислород 

(течен) 

- 52,26 (Nm3/ед. 

продукт) 

30266744 

(Nm3/година) 

219,781 НЕ 

Ацетилен - 0,000282 1,834 0,00001 Да 

Пропилен - 0,00145 248,615 0,00181 НЕ 

Пропан -бутан - 0,0032 307,808 0,0022 Да 

Пропан - бутан 
(резервно 
гориво) 

- 7,030 0 0(t/ед.  продукт) Да 

Анхидратен 

амоняк 

- 0,00703 81,00 0.000588 Да  

Използване на горива - Инсталация за производство на домакинско стъкло 

Горива Год. к-во, 

съгласно КР 

Годишна норма на 

ефективност, съгласно КР  

Употребено  год. 

к-во (t/година) 

Стойност на годишната норма за 

ефективност  

Съответствие 

Природен газ - 350 (Nm3/ед. продукт) 47829039,483 347,309 Nm3/ед. продукт Да 

Пропан - бутан 

(резервно гориво) 

- 0,47 (t/ед. продукт) 0 0(t/ед. продукт) Да 
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Освен горе докладваните суровини, горива и спомагателни материали в 

различните технологични модули на „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се използват 

и други спомагателни материали, поименно посочени в таблица 8.3.1.2. от КР 

561-Н0/2018г. Информация за използваните други спомагателни материали е 

докладвана в следващата таблица. 

Таблица ІІІ.3-2. Използване на вещества - различните технологични модули - Декорация 

Спомагателни материали Год. к-во, 

съгласно КР 

Год. норма на ефективност, 

съгласно КР  

Употребено 

год. к-во 

Стойност на год. 

норма за ефективност4 

Съответствие 

Термопласичен стъклен 
емайл V37300-64-64 

- Не е приложимо - - Да 

Термопласичен стъклен 
емайл V3759-64-64 

- Не е приложимо - - Да 

Термопласичен стъклен 
емайл V3732-64-64 

- Не е приложимо - - Да 

Термопласичен стъклен 
емайл V3702-64-64 

- Не е приложимо - - Да 

Прах от емайлирано стъкло 
392167 

- Не е приложимо - - Да 

Прах от емайлирано стъкло 
394203 

- Не е приложимо - - Да 

Термопласичен стъклен 
емайл V3706-64-64 

- Не е приложимо - - Да 

Термопласичен стъклен 
емайл V3731-64-64 

- Не е приложимо - - Да 

Термопласичен стъклен 
емайл V3733-64-64 

- Не е приложимо - - Да 

Термопласичен стъклен 
емайл V3749 

- Не е приложимо - - Да 

Термопласичен стъклен 
емайл V3751-64-64 

- Не е приложимо - - Да 

 
4 В КР 561-Н0/2018г., не е посочена норма на ефективност 

Спомагателни материали - Инсталация за производство на водород 

Спомагателни 

материали 

Год. к-во, 

съгласно КР 

Годишна норма на 

ефективност, съгласно КР 

Употребено  год. 

к-во  

Стойност на годишната норма за 

ефективност  

Съответствие 

Калиева основа - - 0,004 - Да 

Диванадиев 

оксид 

- - 0,900 - Да 
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Спомагателни материали Год. к-во, 
съгласно КР 

Год. норма на ефективност, 
съгласно КР  

Употребено 
год. к-во 

Стойност на год. 
норма за ефективност5 

Съответствие 

Оцветител GSGC Green VM 
1231 

- Не е приложимо - - Да 

Оцветител GSGC Green 
11642-D DRM5KG 

- Не е приложимо - - Да 

Оцветител CK 002-1 - Не е приложимо - - Да 

Оцветител CK 0051-1 - Не е приложимо - - Да 

Оцветител CK 006-1 - Не е приложимо - - Да 

Оцветител CK 031-1 - Не е приложимо - - Да 

Оцветител UVGL 425 - Не е приложимо - - Да 

Оцветител UVGL 435 - Не е приложимо - - Да 

Оцветител UVGL 455 - Не е приложимо - - Да 

Оцветител UVGL 485 - Не е приложимо - - Да 

Течен оцветител СВ80RED32 - Не е приложимо - - Да 

Втвърдител РХ-750 - Не е приложимо - - Да 

Лак за пръскане Н2-750 - Не е приложимо - - Да 

 

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

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се 

осъществява единствено на определените за целта площадки и резервоари, 

отговарящи на съответните изисквания. 

За 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 (CLP) и 

Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на 

химични вещества и смеси е осигурено адекватно опаковане и етикетиране. 

Осигурени са актуални информационни листове за безопасност, отговарящи на 

 
5 В КР 561-Н0/2018г., не е посочена норма на ефективност 
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изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/ 2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH). Съхранението на химичните вещества и смеси се извършва съгласно 

условията за съхранение посочени в ИЛБ и Наредбата за реда и начина на 

съхранение на опасни химични вещества и смеси, в указните за целта места. 

Информационните листове за безопасност са разпространени по работните 

места, на които се използват съответните вещества и смеси и е осигурен 

достъпът до тях на работещите с химични вещества. Създадена е и електронна 

база данни с информационните листи за безопасност.  

За съоръженията и площадките за съхранение на суровини спомагателни 

материали и горива, които са изградени и се експлоатират на територията на 

„ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, са съставени и се прилагат писмени инструкции, 

в които е определена периодичността на извършваните проверки. Обобщени 

данни от проверките са представени в Таблица ІІІ.4-1 по -долу. 

Съдовете под налягане се експлоатират съгласно изискванията на Наредба 28 за 

устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане, като 

за целта са заведени ревизионни книги, а самите съдове подлежат на периодична 

проверка от експертите към службата по Държавен технически надзор и 

лицензирани за извършване на тази дейност фирми. 

В изпълнение на условие 8.3.6.1 от КР 561-Н0/2018г. е изготвена инструкция за 

поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с 

експлоатационните изискваня и условията на КР, установяване на причините при 

възникнали несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 

2021г. са направени 2 бр. Оценки на съответствието. Не са констатирани 

несъответствия и няма предприети мерки за отстраняването им. 
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Таблица ІІІ 4-1. Обобщени данни от извършените проверки по условие 8.3.6.1 от КР 561 

Н0/2018г. 

 

ІV. 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 околната среда и 

водите. Представените по-долу данни са получени въз основа на измервания и 

изчисления. 

1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) и PRTR 
 

Докладването свързано с оценка на емисиите в атмосферният въздух, 

водните обекти и преносът на замърсители извън площадката, съгласно 

Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ е представено в Приложение 1, 

Таблица 1 във формата, публикуван в образеца на ГДОС. Всички останали 

таблици определени с формата на ГДОС са представени също в Приложение 1.  

 

Вредните вещества, които се изхвърлят в атмосферния въздух от точкови 

източници на инсталацията за производство на домакинско стъкло (изпускане на 

замърсители във въздуха) са: 

➢ Прах (PM10) 

➢ Азотни оксиди (NOx); 

➢ Серни оксиди (SOx); 

Технологично съоръжение Бр. на извършените 

проверки 

Бр. на установените 

несъответствия 

Причини за 

несъответствията 

Предприети 

КД 

Ацетиленова бутилкова станция 365 0 - - 

Резервоар за съхранение на 

пропилен 

Непрекъснато 

наблюдение 

0 - - 

Резервоар за амонячна вода Непрекъснато 

наблюдение 

0 - - 

Резервоар за съхранение на 

водород 

Непрекъснато 

наблюдение 

0 - - 
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➢ Въглероден оксид (CO); 

➢ Въглероден диоксид (CO2); 

➢ Кадмий и съединенията му (Cd); 

➢ Хром и съединенията му (Cr); 

➢ Мед и съединенията му (Cu); 

➢ Никел и съединенията му (Ni); 

➢ Хлор и неорганични съединения (HCL); 

➢ Флуор и неорганични съединения (HF) 

 

Замърсители, които се изпускат с дъждовни и охлаждащи води към воден обект – 

р. Карамеше (изпускане на замърсители във водата), са: 

 

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

 

Характерните замърсители, които се изпускат с производствените и 

битовофекалните отпадъчни води (пренос на замърсители извън площадката) от 

инсталация за производство на стъкло са:     

➢ Хром и съединеният му (изразени като Cr);       

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

➢ Общ азот;       

➢ Общ фосфор.  

      

Изчислените стойности на замърсителите са посочени в Приложение 1, Таблица 1 

 

2. Емисии на вредни вещества в атмосферният въздух  
 

Данните от докладването на емисиите в атмосферния въздух освен в 

Таблица 1 от Приложение 1 са представени и в Таблици 2 от същото приложение.  

 

На производствената площадка на „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, разрешени с 

условие 9.1.1 от КР 561-Н0/2018г., се експлоатират следните пречиствателни 

съоръжения:   

➢ 1бр.  електростатичен филтър и 1 бр. SCR съоръжение към TW/1 (1бр. пещ - 

регенеративен тип и 1бр. пещ - кислороден тип за производство на домакинско 
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стъкло); 

➢ 1бр. скубер към изпускащо устройство TW/7 (процес на хромиране); 

➢ 4бр. ръкавни филтри към изпускащо устройство TW/9 (процес на приготвяне на 

шихта). 

Съгласно условие 9.1.2  и 9.1.4 от КР 561-Н0/2018г., като част от СУОС са 

съставени и се прилагат писмени инструкции за експлоатация и поддържка на 

оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален 

работен режим на пречиствателните съоръжения, разрешени с условие 9.1.1 от 

КР 561-Н0/2018г. С инструкциите са определени контролираните параметри, 

оптималните им стойности, честотата на мониторинга им и оборудване за 

мониторинг. В съответствие с инструкциите редовно се водят формуляри, като за 

ръкавите филтри контрол се извършва и отразява във формуляр веднъж на 

смяна, а за електростатичният филтър, селективната каталитична редукция (SCR) 

и скрубер веднъж на ден.  

В Таблица ІV.2.-1 са представени резултатите от проведените за 2021г. проверки 

на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. 

Таблица ІV.2.-1 Контролирани параметри на пречиствателните съоръжения към 

инсталацията за производство на домакинско стъкло  

Контролирани параметри Бр. проверки Установени несъответствия КД 

Ръкавни филтри – честота 

на почистване на филтъра 

(стръскване) 

1095 0 – 

Скубер pH 365 0 – 

Електростатичен филтър и 

SCR 

365 0 – 

Емисии от точкови източници 

На територията на площадката са разположени 16 бр.  точкови източници 

на отпадъчни газове в атмосферния въздух и 1бр. аварийно изпускащо 

устройство. Технологията за производство на домакинско стъкло отговаря на 
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изискванията на НДНТ по отношение емисиите в атмосферния въздух. Типовите 

точкови източници са описани в следващата таблица. 

Таблица ІV.2-2 Източници на емисии в атмосферния въздух. 

№ ИУ Източник на емисии Дебит Nm3/h Контролирани параметри НДЕ съгласно КР mg/Nm3 

1 TW/1 пещ 1 и пещ 2  43 617  Прах 

SOX 

NOX 

HCL 

H2S 

HF 

CO 

NH3 

Se 

20 

200 

500 

20 

3 

5 

100 

30 

1 

2 TW/2 

(авариен) 

пещ 2  18 617  - - 

3 TW/7 хромиране  

 

20 000  Cr 1 

4 TW/9 приготвяне на шихтата 

  

1 500  Прах 20 

Декорираща машина Fermak 1 

5 TW/ 21-4  Кабина за разтапяне 

на боята 

600  СО 20 

6 TW/ 21-5  Възел Декорация  1500 СО 20 

7 TW/ 21-6 Пещ за сушене 1300 СО 20 

8 TW/ 21-7  Пещ за сушене, 

горивна камера 

1300  СО 20 

Декорираща машина Fermak 2 

9 ТW/21- 8 Кабина за разтапяне 

на боята 

600 СО 20 

10 ТW/21-9  Модул за декорация 1500 СО 20 

11 ТW/21-10  Пещ за сушене 8000 СО 20 

Декорираща машина Fermak 3 

12 TW/ 21  Възел Декорация 1500  СО 20 
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Декорираща машина Dip Organik 

13 TW/ 21-2  Възел за  

Декорация - 
боядисване на 

дъното на чашите  

/охлаждане/  

1 800  СО 20 

14 TW/ 21-3  Възел за  

Декорация - кабина 
за нанасяне на боята 

10 000  СО 20 

Декорираща машина Full Organik 

15 ТW/21-11  Зона за декорация 1 200  СО 20 

16 ТW/21-12  Зона за 

предварителна 

обработка 

1 800  СО 20 

17 ТW/21-13  Зона за охлаждане 2 000  СО 20 

През отчитания период дебитът на технологичните и вентилационни газове от 

организираните точковите източници не превишава съответните заложени в КР 

стойности. Не е осъществена експлоатация на други организирани източници на 

емисии в атмосферния въздух. 

В изпълнение на Условие 9.6.2.6 информация за всички вещества и техните 

количества свързани с прилагането на Европейският регистър за изпускането и 

преносът на замърсители (ЕРИПЗ) е представена в Таблица 1 от Приложение 1 

към настоящия ГДОС.  

В съответствие с Условие 9.6.2.7 е извършено изчисление на количеството на 

замърсителите във въздуха за единица продукт, за всяко изпускано вредно 

вещество от всяко изпускащо устройство по отделно.  

В Таблица 2.1 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/1, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-21 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/1. 
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Таблица ІV.2-21 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/1 

Замърсител Измерен 
стойност mg/Nm3 

Год. стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във въздуха kg/ton 

Прах 3,08 615,16  

 

 

 

 

 

137713,087 

 

0,00446 

SOх*** 54,94 10973,06 0,07968 

NOx 111,29 22227,73 0,16140 

HCl 0.0 0 0 

H2S 0.0 0 0 

HF 0.0 0 0 

NH3 0.0 0 0 

CO 11 2197,00 0,01595 

Со+Ni+Se 0.0 0 0 

Cr+Cu 0.0 0 0 

Со+Ni+Se+Cr+Cu 0.0 0 0 

Cd+Co+Cr 0.0 0 0 

 

Годишните емисии на Прах за ИУ TW/1 са изчислени на база осреднени 

стойности от АС за СНИ, за 2021г. Изчисляването на количеството емисии за 

единица продукт става по следната формула: 

((Средногодишна стойност на емисии на вредното вещество в mg/Nm3 x 
средногодишен дебит на отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 
1000000  x 24 часа в денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в 
кг/год. / произведено количество стъкло в тон = емисии в kg. за единица 
продукт   

Изчисление: 

=(((3.08 mg/Nm3*22800 Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 615,16 kg/y/ 137713,087 ton = 
0,004466 кg/ ton))) 

Годишните емисии на NOx Азотни Оксиди за ИУ TW/1 са изчислени на база 

осреднени стойности от АС за СНИ, за 2021г. Изчисляването на количеството 

емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Средногодишна стойност на емисии на вредното вещество в mg/Nm3 x 
средногодишен дебит на отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 
1000000  x 24 часа в денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в 
кг/год. / произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   
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Изчисление:    

=(((111,26 mg/Nm3*22800 Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 22227,73 kg/y/ 137713,087 
ton = 0,161406 кg/ ton))) 

Годишните емисии на SOX Серни Оксиди за ИУ TW/1 са изчислени на база 

осреднени стойности от АС за СНИ, за 2021г. Изчисляването на количеството 

емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Средногодишна стойност на емисии на вредното вещество в mg/Nm3 x 
средногодишен дебит на отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 
1000000  x 24 часа в денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в 
кг/ год. / произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((54,94 mg/Nm3*22800 Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 10973,06 kg/y/ 137713,087 ton 

= 0,079680 кg/ton))) 

Годишните емисии на HCL*Хлороводород  за ИУ TW/1 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((0,00 mg/Nm3*22800Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 0 kg/y/ 137713,087 ton = 0 кg/ 

ton))) 

Годишните емисии на H2S Сероводород за ИУ TW/1 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   
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Изчисление: 

=(((0,00 mg/Nm3*22800Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 0 kg/y/ 137713,087 ton = 0 кg/ 

ton))) 

Годишните емисии на HF* Флуороводород за ИУ TW/1 са изчислени съгласно 

Протокол № Протокол № 2756П/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването 

на количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((0,00 mg/Nm3*22800Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 0 kg/y/ 137713,087 ton = 0 кg/ 

ton))) 

Годишните емисии на NH3 Амоняк за ИУ TW/1 са изчислени съгласно Протокол 

№ Протокол № 2756П/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/ год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((0,00 mg/Nm3*22800Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 0 kg/y/ 137713,087 ton = 0 кg/ 

ton))) 

Годишните емисии на CO Въглероден Оксид за ИУ TW/1 са изчислени съгласно 

Протокол № Протокол № 2756П/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването 

на количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/ год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   
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Изчисление: 

=(((11,00 mg/Nm3*22800Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 2197,008 kg/y/ 137713,087 ton 

= 0,0159 кg/ ton))) 

Годишните емисии на Со+Ni+Se; Cr+Cu; Со+Ni+Se+Cr+Cu; Cd+Co+Cr за ИУ TW/1 

са изчислени съгласно Протокол № 2756П/ 26.11.2020г. (Приложение №2). 

Изчисляването на количеството емисии за единица продукт става по следната 

формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((0,00 mg/Nm3*22800Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 0 kg/y/ 137713,087 ton = 0 кg/ 

ton))) 

В Таблица 2.2 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/9, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-22 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/9 

Таблица ІV.2-22 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/9 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във въздуха 

kg/ton 

Прах 9,36 
87,405 137713,087 

 
0,00063 

Годишните емисии на Прах за ИУ TW/9 са изчислени съгласно Протокол № 

2756П.2/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на количеството емисии 

за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   
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Изчисление: 

=(((9,36 mg/Nm3*1066Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 87,40518 kg/y/ 137713,087 ton = 

0,000635 кг/ тон))) 

В Таблица 2.3 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/7, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-23 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/7 

Таблица ІV.2-23 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/7 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във въздуха 

kg/ton 

Хром Cr <0,005 0 137713,087 0.000 

Годишните емисии на Хром Cr за ИУ TW/7 са изчислени съгласно Протокол № 

2756П.1/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на количеството емисии 

за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год./ произведено 

количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((0,00 mg/Nm3*5913Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 0 kg/y/ 137713,087 

ton = 0,000 кг/ тон))) 

В Таблица 2.4 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-24 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21 

Таблица ІV.2-24 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във 
въздуха kg/ton 

Общ въглерод CО 15,498 690,214 137713,087 0.005 
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Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П.3/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((15,498 mg/Nm3*5084Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 690,21644832 kg/y/ 137713,087 

ton = 0,005011989 кг/ тон))) 

В Таблица 2.5 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-25 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21-2 

Таблица ІV.2-25 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-2 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите (kg) 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във въздуха 

kg/ton 

Общ въглерод CО 14,964 220,353 137713,087 0,0016 

Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21-2 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П.4/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((14,964 mg/Nm3*1681Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 220,35327984 кг/y/ 
137713,087 

ton = 0,00160009 кг/ тон))) 
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В Таблица 2.6 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-3, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-26 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21-3 

Таблица ІV.2-26 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-3 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във въздуха 

kg/ton 

Общ въглерод CО 13,361 654,852 137713,087 0.004 

Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21-3 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П.5/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((13,360 mg/Nm3*5595Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 654,8520042 kg/y/ 137713,087 

ton = 0,004755191 кг/ тон))) 

В Таблица 2.7 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-4, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-27 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21-4 

Таблица ІV.2-27 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-4 

Замърсител Измерен 
стойност mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във въздуха 

kg/ton 

Общ въглерод CО 17,636 129,154 137713,087 0.0009 

 

Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21-4 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П.6/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 
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((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((17,636 mg/Nm3*836Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 129,15477696 kg/y/ 137713,087 
ton = 0,000937854 кг/ тон))) 

В Таблица 2.8 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-5, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-28 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21-5 

Таблица ІV.2-28 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-5 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във въздуха 

kg/ton 

Общ въглерод CО 12,826 88,423 137713,087 0.0006 

 

Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21-5 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П.7/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((12,826 mg/Nm3*787Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 88,42398312 kg/y/ 137713,087 
ton = 0,000642088 кг/ тон))) 

В Таблица 2.9 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-6, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-29 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21-6 
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Таблица ІV.2-29 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-6 

 

Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П.10/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=((( 13,895 mg/Nm3* 847Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 103,0970094 kg/y/ 137713,087 

ton = 0,000748636 кг/ тон))) 

В Таблица 2.10 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-7, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-210 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21-7 

Таблица ІV.2-210Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-7 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във 
въздуха kg/ton 

Общ въглерод CО 16,567 745,226 137713,087 0.005 

 

Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П.8/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във 
въздуха kg/ton 

Общ въглерод CО 13,895 103,097 137713,087 0.007 
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денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((16,567mg/Nm3*5135 Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 745,2267342 kg/y/ 137713,087 

ton = 0,005411445 кг/ тон))) 

В Таблица 2.11 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-8, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-211 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21-8 

Таблица ІV.2-211 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-8 

 

Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П.9/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((17,636 mg/Nm3* 713Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 110,15233968kg/y/ 137713,087 
ton = 0,000799868 кг/ тон))) 

В Таблица 2.12 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-9, от 

Приложение 1 и в Таблица ІV.2-212 по долу са представени данни за емитираните 

количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21-9 

Таблица ІV.2-212 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-9 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във 

въздуха 
kg/ton 

Общ въглерод CО 14,43 170,143 137713,087 0.001 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Год. стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във въздуха 

kg/ton 

Общ въглерод CО 17,636 110,152 137713,087 0.007 
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Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П.12/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((14,43 mg/Nm3*1346Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 170,1435528kg/y/ 137713,087 

ton = 0,001235493 кг/ тон))) 

В Таблица 2.13 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-10, 

от Приложение 1 и в Таблица ІV.2-213 по долу са представени данни за 

емитираните количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21-10 

Таблица ІV.2-213 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-10 

 

 

Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П.12/ 26.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=((( 16,033mg/Nm3*4821Nm3/h)/1000000)*24 h)*365=677,10501468 kg/y/ 137713,087 

ton = 0,00491678 кг/ тон))) 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите 

kg 

Произведен 
продукт 

ton 

Емитирани  
количества във въздуха 

kg/ton 

Общ въглерод CО 16,033 677,105 137713,087 0.004 
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В Таблица 2.14 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-11, 

от Приложение 1 и в Таблица ІV.2-214 по долу са представени данни за 

емитираните количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21-11 

Таблица ІV.2-214 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-11 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във 

въздуха 
kg/ton 

Общ въглерод CО 16,033 148,033 137713,087 0.001 

 

Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21 са изчислени съгласно 

Протокол № 2756П.13/26.22.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=(((16,033mg/Nm3*1054 Nm3/h)/1000000)*24 h)*365=148,03333032kg/y/ 137713,087 
ton = 0,00107494 kg/ тон))) 

В Таблица 2.15 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство 

TW/21-12, от Приложение 1 и в Таблица ІV.2-215 по долу са представени данни за 

емитираните количества замърсители във въздуха от ИУ TW/21-12  

Таблица ІV.2-215 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-12 

 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите 

kg 

Произведен 
продукт 

ton 

Емитирани  
количества във въздуха 

kg/ton 

Общ въглерод CО 15,498 213,961 137713,087 0.001 
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Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21 са изчислени съгласно 

Протокол № 2761П/27.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=((( 15,498mg/Nm3*1576Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 =213,96166848kg/y/ 137713,087 
ton = 0,001553677 кг/ тон))) 

В Таблица 2.16 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-13, 

от Приложение 1 и в Таблица ІV.2-216 по долу са представени данни за 

емитираните количества замърсители във въздуха от ИУ TW/2-13 

Таблица ІV.2-216 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/21-13 

Замърсител Измерен стойност 
mg/Nm3 

Годишни стойности на 
замърсителите kg 

Произведен 
продукт ton 

Емитирани  
количества във 

въздуха 
kg/ton 

Общ въглерод CО 7,482 84,221 137713,087 0.0006 

 

Годишните емисии на Общ въглерод CО за ИУ TW/21 са изчислени съгласно 

Протокол № 2761П.1/ 27.11.2020г. (Приложение №2). Изчисляването на 

количеството емисии за единица продукт става по следната формула: 

((Емисии на вредното вещество, приведена в mg/Nm3 x максимален дебит на 

отпадъчните газове за определеното ИУ в  Nm3/h)/ 1000000  x 24 часа в 

денонощие) x365 дни в годината = емитирано количество в кг/год. / 

произведено количество стъкло в тон = емисии за единица продукт   

Изчисление: 

=((( 7,482mg/Nm3*1285Nm3/h)/1000000)*24 h)*365 = 84,2218812kg/y/ 137713,087 

ton = 0,000611575 кг/ тон))) 
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Съгласно Условие 9.6.2.7. в Таблица ІV.2-3 по-долу са представени обобщени 

данни за емитираните количества замърсители във въздуха, за производството на 

единица продукт, изчислени съгласно условие 6.12 от КР, за инсталацията за 

производство на домакинско стъкло. За изчисляване на годишното количество 

замърсител са използвани указанията на Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.  

Таблица ІV.2-3 Количества замърсители във въздуха за производството на домакинско 
стъкло  

 

 

 
6 Сбора от изчислените количества за ИУ TW/1 (на база СНИ за 2021г.)+ ИУ TW/9 

 (на база СПИ 2020г. ) 
7 Изчислени на база проведени СНИ, на ИУ TW/1  за 2021г. 
8 Изчислени на база проведени СПИ, на ИУ TW/1  за 2020г., и среден дебит от проведени СНИ за 2021г. 
9 Сбора от изчислените количества за ИУ TW1+ TW/21 до TW/21-13 (на база СПИ 2020г.) 

Замърсител Годишно количество 

замърсител (кг/год.) 

Годишно количество 

произведена продукция 

Количество замърсител за 

ед. продукт (кг/тон стъкло) 

Прах6 702,567 137713,087 0,0051 

SO2
7 10973,056 137713,087 0,0796 

NO2
8 22227,73 137713,087 0,1614 

HCL8 0 137713,087 0 

H2F7 0 137713,087 0 

HF7 0 137713,087 0 

NH3
7 0 137713,087 0 

CO9 6231,950 137713,087 0,045 

Co+Ni+Se7 0 137713,087 0 

Cr+Cu7 0 137713,087 0 

Co+Ni+Se+Cr+Cu7 0 137713,087 0 

Cd+Co+Cr7 0 137713,087 0 
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Собствен мониторинг 

В изпълнение на условие 9.6.2.6., и в предвид периодичността заложена в КР 

(веднъж на две години), през месец Ноември 2020г. бяха проведени собствени 

периодични измервания (СПИ) на изпускащите устройства: 

➢ ТW1 (комин към два бр. пещи); 

➢ ТW7 (процес на хромиране);  

➢ ТW9 (процес на приготвяне на шихтата); 

➢ Изпускащи устройства в отдел Декорация: 

- ТW21 (възел декорация);  
- ТW21-2 (възел декорация, боядисване на дъното на чашите-охлаждане);  
- ТW21-3 (възел декорация, боядисване на дъното на чашите, кабина за 

нанасяне на боя); 
- ТW21-4 (Кабина за разтапяне на боята); 
- ТW21-5 (възел декорация); 
- ТW21-6 (Пещ за сушене);  
- ТW21-7 (Пещ за сушене, горивна камера)  
- ТW21-8 (Кабина за разтапяне на боята) 
- ТW21-9 (Модул декорация) 
- ТW21-10 (Пещ за сушене) 
- ТW21-11 (Зона за декорация) 
- ТW21-12 (Зона за предварителна обработка) 
- ТW21-13 (Зона за охлаждане) 

Измерванията бяха извършени от Лаборатория „Липгей” към „Пехливанов 

Инженеринг” ООД. Резултатите от проведените СПИ са представени в Таблица 2 

от Приложение 1. Протоколите от проведените СПИ са представени в 

Приложение №2, към настоящия доклад. 

В РИОСВ - гр. Шумен са представени месечни и годишен доклад за 

извършените СНИ при изпускащо устройство TW/1, за отчетната 2021г. Данни за 

резултатите от проведените СНИ са представени и в Таблици 2 от Приложение 1, 

към настоящия доклад. 
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Неорганизирани емисии 

Всички емисии на вредни вещества в инсталацията се изпускат в атмосферния 

въздух организирано.  

По Условие 9.6.2.3. не са документирани мерки за предотвратяване/ намаляване 

на неорганизираните емисии понеже такива не са били установени през 

изминалата 2021г. В изпълнение на условие 9.3.2 и 9.3.3, като част от СУОС е 

съставена и се прилага Инструкция за периодична оценка за наличието на 

източници на неорганизирани емисии, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 

ограничаването им. Оценка на спазването на предприетите мерки, Установяване 

на причините и предприемане на коригиращи действия.  

Интензивно миришещи вещества 

По Условие 9.6.2.4. за изминалата 2021г.  не са постъпвали сигнали/ 

оплаквания за силни миризми в резултат от дейностите извършвани на 

площадката.  Съгласно условие 9.4.3. от КР, е съставена и се прилага 

Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за намаляването и 

предотвратяването на емисиите от интензивно миришещи вещества при 

установени такива, установяване на причините при възникнали несъответствия и 

предприемането на коригиращи действия. 

3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Данните от докладването на емисиите в отпадъчните води освен в Таблица 

1 от Приложение 1 са представени и в Таблици 3 от същото приложение. 

Промишлените отпадъчни води от площадката се пречистват в 2 броя Локални 

Химически Пречиствателни Станции за отпадъчни води. Битово-фекалните 

отпадъчни води, от площадката на „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, без 

пречистване се смесват с  пречистените промишлени отпадъчни води и 

сформираният смесен поток се зауства през точка на заустване Dpbwdw в 
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градската канализационна система на гр. Търговище, завършваща с ГПСОВ. 

Потока от охлаждащи (от площадката на „Тракия Глас България “ЕАД) и дъждовни 

води без пречистване се зауства през точка на заустване Dmix, в река Карамеше, 

водоприемник от втора категория по поречието на река Врана.  

3.1 Производствени отпадъчни води 

Производствените отпадъчни води се генерират главно при процеса на 

формоване, където имаме директно охлаждане на калъпните матрици и 

бракуваното стъкло. В тях се съдържат замърсители, основно детергенти и 

отработени масла, което налага тяхното пречистване в ефективни съоръжения. 

Отпадъчните води от другите процеси като поливане на плунжера, поливане на 

устройството за рязане, измиване на омаслени машини също се насочват към 

пречиствателна станция. След третиране в пречиствателни съоръжения – 2бр. 

пречиствателни станции за отпадъчни води, изградени в рамките на заводската 

площадка, производствените отпадъчни води се заустват като част от смесен 

поток отпадъчни води (пречистени производствени и битово-фекални), през точка 

на заустване D 15 с координати Х 9527573,960 и У 4691367,580 в 

канализационната система на гр. Търговище, завършваща с ГПСОВ. За контрол 

на качеството на пречистените промишлени отпадъчни води е определена 

пробонаборна точка D 1 разположена на изхода на двете химически 

пречиствателни станции към Инсталацията за производство на Домакинско 

стъкло, преди смесване с другите потоци отпадъчни води. 

Производствените отпадъчни води генерирани при процеса на формоване, 

посредством изградена канализационна система се насочва към ПСОВ № 1 и 

ПСОВ № 2. Производствените отпадъчни води генерирани от отдел Калъпи, 

където протича процеса хромиране и от отдел Обща и машинна поддръжка, 

където става измиване на машините, посредством изградена канализационна 

система се насочва към ПСОВ № 1 и ПСОВ № 2. Към ваната за промиване с вода 

след процеса на нанасяне на хромно покритие, от където се формира основния 

поток съдържащ хром са инсталирани йонообменни колони, които пречистват 
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водата от съдържащият се в нея хром, след което пречистената вода се връща 

отново във ваната за промиване с вода. По този начин се предотвратява 

постъпването на вода съдържаща хром в пречиствателната станция и 

посредством създаденият оборотен цикъл се ограничава използването на свежа 

вода от системата.  Постъпването на отпадъчни води от този участък в 

пречиствателната станция ще бъде единствено при извънредни случаи, при които 

отпадъчните води от инсталацията за покриване с хром първоначално ще се 

насочват към отделен резервоар за неутрализация в които посредством 

(Na2HSO3) Cr+6 йони, които се намират в отпадъчната вода, се превръщат в Cr и 

по този начин се довеждат в безвреден вид. След това ще се изпомпват към 

входящият басейн (резервоар за уравновесяване) на ПСОВ №1. 

ПСОВ № 1 

Остарялото и не ефективно оборудване на съществуващата ПСОВ № 1, 

наложи ремонт които започна в началото на 2020 г. и беше завършен в края на 

месец Март 2020 г. Беше използвана съществуващата инфраструктура, но бяха 

подменени и подобрени всички съоръжения – помпи, агрегати, pH метри, 

контейнери за реагенти и други. Съоръжението след ремонта работи с 

автоматично дозиране на реагенти, посредством монтирани pH-метри в четири 

точки. Технологията на пречистване на отпадъчните води не се промени, но се 

автоматизира и подобри. Поради, намаленият производствен капацитет, през 

2020г., към днешна дата съоръжението не се експлоатира. Нуждите от 

пречистване на отпадъчни води на инсталацията за производство на домакинско 

стъкло към “ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, са напълно покрити от работещото 

съоръжение ПСОВ№2.  

В изпълнение на условие 10.1.1.2.1, преди въвеждане в експлоатация на 

ПСОВ№1 актуализирана документация по условие 10.1.1.3 ще бъде предоставена 

на РИОСВ. 
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ПСОВ № 2 

В  ПСОВ 2, са инсталирани четири броя рН метри с цел извършване на 

непрекъснат мониторинг на пречиствателният процес. Съставена е технологична 

Инструкция за експлоатация на втора химическа пречиствателна станция, която 

включва периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 

контролираните параметри на втората ПСОВ към инсталацията за производство 

на домакинско стъкло. Установяване на причините при възникнали 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Установяване на реда и 

начина на извършване наблюдението на контролираните параметри и 

докладването им, съдържанието и е сведено до лицата отговарящи за 

поддръжката и експлоатация на съоръжението. Тази инструкция е съставена на 

база на инструкцията получена от фирмата изградила съоръжението. В 

изпълнение на инструкцията веднъж за всяка смяна се попълват  формуляри, 

част от СУОС. 

В Таблица ІV.3.1-1 е представена информация за  броя, на извършените 

проверки, на контролните параметри на ПСОВ 2 към Инсталацията за 

производство на Домакинско стъкло, установените несъответствия, предприетите/ 

планираните коригиращи действия. 

Таблица ІV.3.1-1 Резултати от оценка на съответствието на контролните параметри с 
определените оптимални стойности в ПСОВ2 

Наблюдавани 

параметри 

Оптимална стойност на 

наблюдаваният параметър 

 

Измерени стойности на 

наблюдаваните 

параметри 

 

Брой 

проверки 

 

Брой 

несъответствия 

 

Коригиращи 

действия 

 

pH дозиране на 
железен три 
хлорид преди 
DAF резервоара 

4,8 - 5,2 5 1095 Не са 
установени 

- 

pH дозиране на 
коагулант 

8 – 8,2 8,1 1095 Не са 
установени 

- 

pH дозиране на 
хидратна вар 

9,1 – 9,2 9,1 1095 Не са 
установени 

- 

pH дозиране на 
киселина 

7 - 7,6 7,4 1095 Не са 
установени 

- 
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В изпълнение на условие 10.1.3, и в предвид периодичността заложена в КР 

(веднъж на три месеца), през месец Януари, Април, Юли и Октомври 2021 г. бяха 

извършени пробовземания и анализ по определените в КР контролирани 

параметри, на   отпадъчни води в т. D1 (производствени отпадъчни води след 2 

бр. пречиствателни съоръжения). 

Пробовземанията и анализите  бяха извършени от акредитирана Изпитвателна 

Лаборатория „Води и Горива” при  „АМЕЕС” ООД. В Приложение 1 Таблици 3.1 са 

посочени резултатите от извършеният собствен мониторинг в точка D1 през 2021 

г. Протоколите от проведените изпитвания и протоколите за вземане на проби са 

представени в РИОСВ Шумен, както и в  Приложение № 2-1, към настоящия 

доклад. 

В съответствие с условие 10.1.3.3 от КР е изготвена и се прилага Инструкция за 

оценка на съответствието на контролираните параметри и резултатите от 

собствения мониторинг на производствените отпадъчни води, с определените в 

КР индивидуални емисионни ограничения. Установяване на причините в случай 

на несъответствия и предприемане на коригиращи действия. В Таблица ІV.3.1-2 

са представени резултатите от оценката на съответствието на стойностите на 

показателите на отпадъчните води с посочените в КР емисионни норми от 

извършеният собствен мониторинг за 2021 г.  

Таблица ІV.3.1-2 Резултати от оценка на съответствието на показателите с 
определените такива в КР- при заустване в градска канализационна система 
завършваща с ГПСОВ. Точка D1 

Наблюдавани параметри Брой на 

извършените 

проверки 

Установени 

несъответствия 

Предприети/планирани коригиращи 

действия 

pH 4 0 - 

Неразтворени в-ва 4 0 - 

ХПК 4 0 - 

Нефтопродукти 4 0 - 

Сулфати 4 0 - 

Хром (тривалентен) 4 0 - 

Хром (шествалентен) 4 0 - 

а - СПАВ 4 0 - 
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В изпълнение на Условие 10.6.5. в Таблица ІV.3.1-3 са представени данни за 

емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води през точка D1 за 

производството на единица продукт от инсталацията за производство на 

домакинско стъкло за 2021г. Посочените количества не са включени в 

докладването по ЕРИПЗ, за да се избегне двойно докладване на посочените 

параметри. На територията на „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се намира 

пробонаборна точка Dpbwdw - смесен поток отпадъчни води след пречистване 

(D1) и битово-фекални води, която се явява последната точка преди окончателно 

заустване в ГПСОВ, за която се изисква докладва съгласно Решението на 

Европейската комисия по ЕРЕВВ. 

Таблица ІV.3.1-3 Количества замърсители за единица произведено домакинско стъкло 
т.D1 

Параметър 

 

Количество 

замърсител кг/година 

Продукция 

продукт/година 

Количество замърсител за ед. 

продукт кг/ед. продукт 

Неразтворени вещества 1849,3603 137713,087 0,0134290817 

ХПК 7445,218 137713,087 0,0540632569 

Нефтопродукти 11,14792 137713,087 0,0000809503 

Сулфати  4338,33251 137713,087 0,0315026887 

Хром (тривалентен) 1,293955 137713,087 0,0000093960 

Хром (шествалентен) 1,532839 137713,087 0,0000111307 

А- СПАВ 367,28415 137713,087 0,0026670243 

ТОС10 2481,7393 137713,087 0,0180210856 

 

3.2 Смесен поток отпадъчни води след пречистване и битово-фекални води 

Битово-фекалните отпадъчни води от площадката на „ПАШАБАХЧЕ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, без пречистване се заустват в градска канализационна система 

на гр. Търговище, завършваща с ГПСОВ, през точка на заустване D 15 с 

координати Х 9527573,960 и У 4691367,580. Преди окончателно заустване потока 

от битово-фекалните отпадъчни води се смесва с потока от пречистените, през 

двете химически пречиствателни станции промишлени води. За контрол на 

качеството на смесения поток (битово-фекални и отпадъчни води след 

пречистване) е определена пробонаборна точка Dpbwdw, която е последната 

 
10 ТОС е изчислен като 1/3 от стойността на ХПК 
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точка, на територията на „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, преди заустване в 

градска канализационна система завършваща с ГПСОВ. 

В изпълнение на условие 10.1.3, и в предвид периодичността заложена в КР 

(веднъж на три месеца), през месец Януари, Април, Юли и Октомври 2021 г. бяха 

извършени пробовземания и анализ по определените в КР контролирани 

параметри, на   отпадъчни води в т. Dpbwdw, (смесен поток от битово-фекални и 

отпадъчни води след пречистване). 

Пробовземанията и анализите  бяха извършени от акредитирана Изпитвателна 

Лаборатория „Води и Горива” при  „АМЕЕС” ООД. В Приложение 1 Таблици 3.2 са 

посочени резултатите от извършеният собствен мониторинг в точка Dpbwdw през 

2021 г. Протоколите от проведените изпитвания и протоколите за вземане на 

проби са представени в РИОСВ Шумен, както и в  Приложение № 2-1, към 

настоящия доклад. 

В съответствие с условие 10.1.3.3 от КР е изготвена и се прилага Инструкция за 

оценка на съответствието на контролираните параметри и резултатите от 

собствения мониторинг на битовите отпадъчни води, с определените в КР 

индивидуални емисионни ограничения. Установяване на причините в случай на 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. В Таблица ІV.3.2-1 са 

представени резултатите от оценката на съответствието на стойностите на 

показателите на смесен поток отпадъчни води след пречистване и битово-

фекални води, с посочените в КР емисионни норми от извършеният собствен 

мониторинг за 2021г.  

Таблица ІV.3.2-1 Резултати от проверка на съответствието на показателите с 
определените такива в КР-при заустване в градска канализационна система завършваща 
с ГПСОВ. Точка D pbwdw 

Наблюдавани параметри Брой на извършените 

проверки 

Установени 

несъответствия 

Предприети/планирани коригиращи 

действия 

pH 4 0 - 

Неразтворени в-ва 4 0 - 

ХПК 4 0 - 

БПК5 4 0 - 
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Наблюдавани параметри Брой на извършените 
проверки 

Установени 

несъответствия 
Предприети/планирани коригиращи 

действия 
Нефтопродукти 4 0 - 

Сулфати 4 0 - 

Хром (тривалентен) 4 0 - 

Хром (шествалентен) 4 0 - 

а-СПАВ 4 0 - 

Общ азот 4 0 - 

Амонячен азот 4 0 - 

Общ фосфор 4 0 - 

 

В изпълнение на Условие 10.6.5. в Таблица ІV.3.2-2 са представени данни за 

емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води през точка 

Dpbwdw за производството на единица продукт от инсталацията за производство 

на домакинско стъкло за 2021г. За посочените количества се изисква докладване 

съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. 

Таблица ІV.3.2-2 Количества замърсители за единица произведено домакинско стъкло т. 

Dpbwdw 

Параметър 

 

К-во замърсител 

кг/год. 

Продукция 

продукт/година 

К-во замърсител за ед. 

продукт кг/ед. продукт 

Неразтворени в-ва 8213,65 137713,087 0,0596431830 

ХПК 22779,78 137713,087 0,1654148073 

БПК5 8220,11 137713,087 0,0596901092 

Нефтопродукти 27,14 137713,087 0,0001970900 

Сулфати  8414,95 137713,087 0,0611049337 

Хром (тривалентен) 0,90 137713,087 0,0000065697 

Хром (шествалентен) 3,43 137713,087 0,0000248709 

а- СПАВ 514,40 137713,087 0,0037353244 

ТОС11 7593,26 137713,087 0,0551382691 

Общ Азот 2947,80 137713,087 0,0214053800 

Амониев Азот 2634,70 137713,087 0,0191318062 

Общ фосфор 289,67 137713,087 0,0021034663 

 

Изчисленията за всеки параметър са направени на база резултатите от 

проведеният за периода собствен мониторинг. Изчисляването на количеството 

замърсители за единица продукт е направено по следната формула: 

 
11 ТОС е изчислен като 1/3 от стойността на ХПК 
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((Средногодишна стойност на замърсителите в mg/dm3/1000) x (пресметнато 

общо количеството на заустените отпадъчни води в m3)) / произведено 

количество стъкло в тон = количество замърсител в kg. за единица продукт . 

Изчисления: 

Неразтворени в-ва = ((63,55/1000)*129247)/ 137713,087  = 0,0596431830 

ХПК = ((176,25/1000)*129247)/ 137713,087 = 0,1654148073 

БПК5 = ((63,6/1000)*129247)/ 137713,087 = 0,0596901092 

Нефтопродукти = ((0,21/1000)*129247)/ 137713,087 = 0,0001970900 

Сулфати = ((65,11/1000)*129247)/ 137713,087 = 0,0611049337 

Хром (3+) = ((0,007/1000)*129247)/ 137713,087 = 0,0000065697 

Хром (6+) = ((0,026/1000)*129247)/ 137713,087 = 0,0000248709 

а- СПАВ = ((3,98/1000)*129247)/ 137713,087 = 0,0037353244 

ТОС = ((58,75/1000)*129247)/ 137713,087 = 0,0551382691 

Общ Азот = ((22,80/1000)*129247)/ 137713,087 = 0,0214053800 

Амониев Азот = ((20,38/1000)*129247)/ 137713,087 = 0,0191318062 

Общ фосфор = ((2,24/1000)*129247)/ 137713,087 = 0,0021034663 

Пресметнатото количество на заустените отпадъчни води през точка D pbwdw, 

представлява сбора от  отпадъчни води след пречистване и битово-фекални 

отпадъчни води. За измерване на генерираните количества отпадъчни води са 

инсталирани разходомерни устройства. Количествата заустени отпадъчни води по 

потоци са подробно представени в Таблица ІV.3.2-2* по -долу: 
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Таблица ІV.3.2-2* Годишни количества заустени отпадъчни води през т. Dpbwdw, по 

потоци, в m3 

Месец БФОВ D1 Dpbwdw 

Януари 3480 8966 12446 

Февруари 2702 6744 9446 

Март 5325 5529 10854 

Април 4196 5787 9983 

Май 4880 4665 9545 

Юни 3976 4256 8232 

Юли 4307 7833 12140 

Август 4569 6243 10812 

Септември 5880 7224 13104 

Октомври 3746 7633 11379 

Ноември 4029 6977 11006 

Декември 2529 7771 10300 

Общо 49619 m3 79628 m3 129247 m3 

 

 

3.3 Смесен поток от охлаждащи и дъждовни води 

Като смесен поток от охлаждащи и дъждовни води през точка на заустване 

D2 в  река Карамеше, водоприемник от втора категория, по поречието на река 

Врана се заустват без пречистване смесен поток от дъждовни води на 

„ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и охлаждащи и дъждовни води на „Тракия Глас 

България“ ЕАД . За контрол на качеството на смесения поток охлаждащи и 

дъждовни води е определена пробонаборна точка Dmix разположена 

непосредствено преди заустване на отпадъчните води във водоприемника. 

В изпълнение на условие 10.2.3, и в предвид периодичността заложена в КР 

(Всеки месец), за докладваната 2021 г. бяха извършени  12 броя пробовземания и 

анализ по определените в КР контролирани параметри, на отпадъчни води в т. 

Dmix (смесен поток от охлаждащи и дъждовни води). 

Пробовземанията и анализите  бяха извършени от акредитирана Изпитвателна 

Лаборатория „Води и Горива” при  „АМЕЕС” ООД. В Приложение 1 Таблици 3.3 са 

посочени резултатите от извършеният собствен мониторинг в точка Dmix през 

2021 г. Протоколите от проведените изпитвания и протоколите за вземане на 
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проби са представени в РИОСВ Шумен, както и в  Приложение №2-2, към 

настоящия доклад. 

В съответствие с условие 10.2.3.3 от КР е изготвена и се прилага Инструкция за 

оценка на съответствието на контролираните параметри и резултатите от 

собствения мониторинг на охлаждащи и дъждовни води, с определените в КР 

индивидуални емисионни ограничения. Установяване на причините в случай на 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. В Таблица ІV.3.3-1 са 

представени резултатите от оценката на съответствието на стойностите на 

показателите на смесен поток от дъждовни и охлаждащи води с посочените в КР 

емисионни норми от извършеният собствен мониторинг за 2021 г. 

Таблица ІV.3.3-1 Резултати от проверка на съответствието на показателите с 
определените такива в КР-при заустване в градска канализационна система завършваща 
с ГПСОВ. т. Dmix 

Наблюдавани параметри Брой на извършените 

проверки 

Установени 

несъответствия 

Предприети/планирани коригиращи 

действия 

Дебит  12 0 - 

pH 12 0 - 

Температура  12 0 - 

Неразтворени вещества 12 0 - 

ХПК 12 0 - 

Нефтопродукти 12 0 - 

За изминалата 2021г. не са настъпвали аварийни ситуации и/или залпови 

изпускания на замърсяващи вещества в р. Карамеше. 

В изпълнение на Условие 10.6.5. в Таблица ІV.3.3-2 са представени данни за 

емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води през точка Dmix за 

производството на единица продукт от инсталацията за производство на 

домакинско стъкло за 2021г. При направените изчисления са включени 

резултатите от контролния мониторинг на РИОСВ-Шумен за 2021г. За посочените 

количества се изисква докладване съгласно Решението на Европейската комисия 

по ЕРЕВВ 
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Таблица ІV.3.3-2 Количества замърсители за единица произведено домакинско стъкло 
т.Dmix 

 

 

4. Управление на отпадъците 

През 2021г. на територията на Инсталация за производство на домакинско 

стъкло на „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД не са генерирани отпадъци, различни 

по вид (код и наименование), и не превишават количествата посочени в табл.11.1 

от КР  №561/НО2018г. 

Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото 

екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение 

дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо 

третиране се извършва единствено след сключване на договор с фирми, 

притежаващи необходимите съгласно ЗУО документи за осъществяване на 

дейност с отпадъци. 

В съответствие с условие 11.1.2. и 11.7.3 е съставена и се прилага Инструкция за 

периодичната оценка на съответствието на  количеството образувани отпадъци 

пряко от производствения процес за единица продукт и общото годишно 

количество с определените в КР стойности. Установяване на причините в случаи 

на несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Редовно се води 

Формуляр за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци 

 
12 ТОС е изчислен като 1/3 от стойността на ХПК 

Параметър 

 

Средна стойност Количество 

замърсител 

кг/година 

Продукция 

продукт/година 

Количество 

замърсител за ед. 

продукт кг/ед. продукт 

Дебит 9,52m3/h 

228,65 m3/d 

83456 m3/y  

- 

 

137713,087 - 

pH 8,1 - 137713,087 - 

Температура  16,17 - 137713,087 - 

ХПК 21,30 1778,208914 137713,087 0,0129124178 

Неразтворени в-ва 16,60 1385,965714 137713,087 0,0100641540 

Нефтопродукти 0,095 7,987931429 137713,087 0,0000580042 

ТОС12 7,1 592,7363048 137713,087 0,0043041393 
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пряко от производственият процес. В съответствие с условие 11.3.7 е съставена и 

се прилага Инструкция за оценка на съответствието на временното съхранение на 

отпадъците с изискванията на КР. Причините за установените несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. Редовно се води Формуляр за оценка на 

съответствието на временното съхраняване на отпадъците с условията на 

комплексното разрешително. 

Резултатите от съответствието на количествата образувани, временно съхранени 

и предадени извън площадката отпадъци, оползотворени на територията на 

площадката отпадъци и нормите за ефективност с определените такива в КР, са 

представени в Таблица ІV.4-1 по -долу.  

Информация за количествата образувани, временно съхранени и предадени 

извън площадката отпадъци е представена в Таблици 4 от Приложение 1. 

Производствените и опасни отпадъци, които не са образувани през 2021г. са 

посочени в Приложение 1, Таблици 4 Образуване на отпадъци, като в колона за 

реално измереното годишно количество е посочена стойност 0.  

В изпълнение на Условие 11.9.4 в Таблица 5 от Приложение 1 е представена 

информация, за отпадъците, които се оползотворяват (R5-рециклиране 

/възстановяване на други неорганични материали) в Инсталацията за 

производство на Домакинско стъкло, включително и техните количества.  

В изпълнение на условие 11.9.3 в Таблица ІV.4-2 по -долу е представена 

информация за количествата отпадъци подлагани на дейност R 13 (съхраняване 

Таблица ІV.4-1 Оценка на съответствието на ко-вата отпадъци и дейностите извършени с тях 

Показатели за съответствие Брой проверки Установени несъответствия КД 

Количество на отпадъци 12 0 - 

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

12 0 - 

Предварително съхраняване 12 0 - 

Транспортиране 12 0 - 

Обезвреждане на отпадъците 12 0 - 
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на отпадъци до последващо предаване за оползотворяване или обезвреждане), 

към 31 декември на отчетната година, както и срокът им на съхранение. 

Таблица ІV.4-2 Съхраняване на отпадъци   

 

Отпадък Код Налични към 

31.12.2021г. тон 

Срок на 

съхранение 

Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на Домакинско стъкло 

Прахови частици и прах (суровини за шихта) 10 11 05 0 - 

Отпадъчна смес преди термично обработване, различна от 

упомената в 10 11 09 (прах от ръкавни филтри)  

10 11 10 0 - 

Отпадъчна смес преди термично обработване, различна от 

упомената в 10 11 09 (разпилени остатъци от шихта)  

10 11 10 0 - 

Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в 10 11 11 

(стъклени трошки) 

10 11 12 0 - 

Твърди отпадъци от пречистване на димни газове, различни 

от упоменатите в 10 11 15 

10 11 16 0 - 

Опасни отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на Домакинско стъкло 

Отпадъчни бой и лакове, съдържащи органични 

разтворители или други опасни вещества 

08 01 11* 0 - 

Отпадъчно стъкло под форта на малки частици стъклен 
прах, съдържащо тежки метали 

10 11 11* 0 - 

Опасни отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на Домакинско стъкло 

Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове 

пречистване на промишлени отпадъчни води 

19 08 13* 0 - 

Производствени отпадъци образувани от цялата площадка 

Отпадъци, неупоменати другаде 

(гумени транспортни ленти пневматични маркучи) 

07 02 99 0 - 

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 13 01 10 * 0 - 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

на минерална основа 

13 02 05 * 0 - 

Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни 

предавки 

13 02 06* 0 - 

Масла от маслено- водни сепаратори 13 05 06 * 0 - 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 0 - 
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Производствени отпадъци образувани от цялата площадка 

Пластмасови опаковки 15 01 02 0 - 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 0 - 

Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

15 01 10 * 0 - 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (от 

ръкавни филтри) 

15 02 03 0 - 

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (кърпи за 

изтриване замърсени с бой, лакове и др.) 

15 02 02* 0 - 

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (отпадъци 

от активен въглен) 

15 02 02* 0 - 

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (отпадъци 

от филтри с натриев сулфат, цинков селенит, кобалтов 

оксид от ръкавни филтри) 

15 02 02* 0 - 

Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото 

в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

16 02 14 0 - 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01 * 0 - 

Ni- Cd батерии 16 06 02 * 0 - 

Отпадък Код Налични към 

31.12.2021г. тон 

Срок на 

съхранение 

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни 

метали или опасни съединения на преходните метали 

16 08 02* 0 - 

Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични 

процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 (облицовъчни 

материали от пещи) 

16 11 06 0 - 

Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични 

процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 (огнеупорни 

тухли) 

16 11 06 0 - 

Смеси от метали 17 04 07 0 - 

Кабели различни от упоменатите в 17 04 10 17 04 11 0 - 
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Производствени отпадъци образувани от цялата площадка 

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на 

специални изисквания, с оглед предотвратяване на 

инфекции 

18 01 03 * 0 - 

Наситени или отработени йонообменни смоли 19 08 06* 0 - 

Луминесцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак 20 01 21 * 0 - 

 

5. Шум 

Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се 

осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над 

граничните стойности на еквивалентно ниво на шум, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

➢ дневно ниво - 70 dB(A); 

➢ вечерно ниво - 70 dB(A); 

➢ нощно ниво - 70 dB(A); 

 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 

 

➢ дневно ниво - 55 dB(A); 

➢ вечерно ниво - 50 dB(A); 

➢ нощно ниво - 45 dB(A). 

В предвид периодичността (веднъж на 2 години) заложена в КР 561-Н0/2018г. за 

извършване на наблюдения на общата звукова мощност на площадката, 

еквивалентите нива на шум в определени точки по оградата на площадката и 

еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие, през 2020г. бяха извършени 

необходимите измервания, като резултатите от тях са представени в Таблица 6 от 

Приложение 1 от ГДОС. Измервания бяха проведени от Лаборатория за 

изпитване “Мобил Лаб - Русе“. Протоколите от проведените измервания са 

представени в Приложение № 2-5 

През изминалата 2021г. в „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД не са постъпвали жалби 

относно шум от живущи около площадката. 
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В съответствие с условие 12.2.3 от КР е изготвена и се прилага Инструкция за 

наблюдение на шума и периодичната оценка на съответствието на резултатите от 

наблюденията с разрешените стойности в КР. Установяване на причините в 

случай на несъответствие и предприемане на коригиращи действия. В 

съответствие с условие 12.3.2 редовно се води Формуляри за оценка на 

съответствието на резултатите от измерванията на нивото на шума по границата 

на площадката и в мястото на въздействие с определените в комплексното 

разрешително стойности, който се съхранява за период от минимум 5 години. 

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Няма замърсители, които да са изпускани директно в почвата на 

територията на инсталацията, както и няма докладвания за замърсяване в 

следствие на възникнал инцидент през 2021г.  

Изготвена е и се прилага писмена Инструкция за периодичната оценка на 

съответствието на резултатите от мониторинга на подземните води  и почвите  с 

резултатите от базовото състояние. Предприемане на коригиращи действия. 

Инструкцията регламентира реда за документиране на резултатите от 

периодичната оценка на съответствието на количеството замърсители в почвата и 

базовото състояние, реда за установяване на причините за регистрираните 

несъответствия, както и реда и начина за предприемане на коригиращи действия.  

Изготвени са инструкции за периодична проверка за течове от тръбопроводи и 

оборудване разположени на открито, отстраняване на причините и отстраняване 

на течовете. За 2021г. са извършени 12 проверки, като в резултат от проверките 

не са установени течове. Резултатите от проверките на резервоарите 

разположени на открито са представени в Таблица ІІІ.4-1 

Съгласно изготвената Инструкция за периодична проверка на канализационната 

мрежа. За 2021 г. са извършени 12 проверки, като в резултат от проверките не са 

установени течове. 
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Изготвена е  се прилага Инструкция за действие при разливи на бои, химикали, 

масла и горива. включваща начина на действие при евентуален разлив на 

вещества/препарати, както и начина на третиране на отпадъците от 

ограничаването/събирането на разлива. Инструкцията се прилага в случай на 

установен разлив на вещества/ препарати. 

Собствен мониторинг на подземни води 

На площадката не се извършва пряко или непряко отвеждане на опасни и 

вредни вещества в подземните води. Изградени са 5 бр. пунктове за собствен 

мониторинг на подземни води. В изпълнение на условие 13.3.1 от КР 561-Н0/2018 

за 2021г. е извършен мониторинг на подземни води за мониторингови пунктове 

МР1; МР2; МР3; МР4; МР6. Изпитванията са извършени от Лаборатория „Липгей” 

към „Пехливанов Инженеринг” ООД. Протоколите от проведените измервания са 

представени в Приложение № 2-3. Резултатите от изпитванията са представени в 

Таблица 7 от Приложение 1 към настоящия доклад. 

Собствен мониторинг на почви 

В предвид периодичността (веднъж на 3 години) заложена в КР 561-

Н0/2018г. за извършване на собствен мониторинг на почви на територията на 

площадката, по показатели посочени в таблица 13.2.1 от КР, през 2020г., бяха 

извършени необходимите измервания, като резултатите от тях са представени в 

Таблица 8 от Приложение 1 към настоящия доклад. Изпитванията бяха 

извършени от “Мобил Лаб -Русе“. Протоколите от проведените измервания са 

представени в Приложение № 2-4. 

Ⅴ. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 

условията на КР 

Инсталацията за производство на домакинско стъкло на „ПАШАБАХЧЕ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД не разполага със заложена Инвестиционна програма за 

привеждане в съответствие с условията на КР, тъй като инсталацията 
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съответства на законодателството в областта на опазване на околната среда и на 

Най-добрите налични техники (НДНТ). 

Ⅵ. Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях 
 

През 2021 г. съгласно план изготвен в съответствие с Условие 16.2 от КР 

Декорираща машина, за боядисване дъното на чашите - Dip Organik, с капацитет – 

30 000 бр./ден, в едно с изпускащи устройства TW/21-2 (възел за декорация - 

боядисване на дъното на чашите) и  TW/21-3 (възел за декорация - кабина за 

нанасяне на боята) е изведена от експлоатация. 

 

Ⅶ. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

 

Аварии 

За изминалата 2021г. На територията на „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД не 

са възниквали аварии и не са постъпвали официално основателни оплаквания, и 

възражения свързани с околната среда. 

Оплаквания или възражения 

За изминалата 2021г. в „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД не са постъпвали 

официално оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите, 

за който е издадено КР. 
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ⅤⅢ. Подписване на годишния доклад 

 
 

 

Декларация 
 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

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

предоставено комплексно разрешително № 561-Н0/2018г., на „Пашабахче 

България” ЕАД 

 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица.  

 

 

 

Подпис:                                                                                Дата: 31.03.2022 г. 

 

 

 

 

Име на подписващия 

инж. Гюлюмсер Хамзова 

Длъжност в организацията 

Директор “Качество и околна среда“ 

 

 

 


