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Увод 
 

- Обща информация относно инсталацията

Наименование на инсталацията, за 
която е издадено комплексно 
разрешително (КР) 

Адрес по местонахождение на 
инсталацията 

Регистрационен номер на КР

Дата на подписване на КР

Дата на влизане в сила на КР

Оператор на инсталацията

Адрес, тел.номер, факс, 
собственика/оператора 

Лице за контакти 

Адрес, тел. номер, факс, 
лицето за контакти 

 
 

ОТЧИТАЙКИ ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА 

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ОБХВАЩА  ПЕРИОДА 

 

Всички данни и  калкулации са направени на база посочения по

 
 
 
 
 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Обща информация относно инсталацията 

Наименование на инсталацията, за 
която е издадено комплексно 

Инсталация за производство на санитарна 

керамика , вклюваща : 

• Два броя тунелни п

• Два броя репарационни пещи

Адрес по местонахождение на 9930 гр. Каспичан 

ул.Мадарски конник 48 

номер на КР № 455/2013 

Дата на подписване на КР 30.04.2013 г. 

Дата на влизане в сила на КР 24.05.2013 г. 

Оператор на инсталацията Рока България АД, гр.Каспичан

Адрес, тел.номер, факс, е-mail на 9930 гр. Каспичан 

ул.Мадарски конник 48 

тел.: 05327 6600 

факс: 05327 6658 

e-mail:  

luis.sergio.castro@bg.roca.net

Христина Георгиева 

Адрес, тел. номер, факс, е-mail на 9930 гр. Каспичан 

ул.Мадарски конник 48 

тел.: 05327 6656 

факс: 05327 6658 

e-mail:  

hristina.georgieva@bg.roca.net

ЛИЗАНЕ В СИЛА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО NO

ОБХВАЩА  ПЕРИОДА 24.05.2013 – 31.12.2013 Г. 

Всички данни и  калкулации са направени на база посочения по- горе 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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Инсталация за производство на санитарна 

Два броя тунелни пещи 

Два броя репарационни пещи 

Рока България АД, гр.Каспичан 

 

luis.sergio.castro@bg.roca.net 

 

hristina.georgieva@bg.roca.net 

O 455 –Н0-И0-А0/2013 , 

горе отчетен период. 
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1.1.Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията 

Рока България АД е производител на санитарна керамика. Керамичните изделия, 

използвани за санитарни цели, се включват под общото наименование санитарен 

(санитарна керамика). Типичните санитарни керамични продукти са тоалетни чинии, бидета, 

умивалници, казанчета, писоари, конзоли и полуконзоли. Основните етапи на 

производствения процес на инсталацията за санитарна керамика на „Рока България” АД са:

 

� Доставка и съхранение на суровини

� Осигуряване на инструменти и форми

� Масоподготовка

� Отливане 

� Сушене и глазиране

� Изпичане и репарация

� Складиране и съхранение на готовата продукция

Доставка и съхранение на суровини
изкуствени суровини и добавки. Използват се, глина, каолин, кварцов пясък и брашно, 

фелдшпат, твърд компонент и различни добавки. В допълнение на горепосочените суровини 

и помощни агенти, са нужни и допълнителни помощни агенти,  допълнителни съста

печене, горива, сорбенти. Органичните добавъчни смеси и свързващите агенти се използват 

като помощни агенти при процесите на формоване. 

Осигуряване на инструменти и форми
от санитарен порцелан. Отл

температура и за определен период от време. След изсушаването, формите се преместват в 

склад за съхранение. 

Масоподготовка - масоподготовката представлява процес на непрекъснато снабдяване с 

маса със съответното качество, постигнато чрез системен контрол и анализ на измерените 

параметри и резултати.  

Производство на  глазура –

се използва за глазиране на отляти керамични изделия. Дозиран

състава на глазурата се смилат, смесват с вода, хомогенизират, подават за пресяване , след 

което преминават етап на мокро допълнително смилане с цел получаване на финна глазура.

Отливане - формoват (отливат) се сурови керамични изд

сушене. Основните операции са ретуширане на суровите изделия до готовност за сушене, 

контрол на дебелината на изделията по модели, определяне на време за втвърдяване, за да 

се избегнат деформации по време на изваждане на

гипсовите форми, проверка на новите гипсови форми преди първа отливка, сушене.

Сушене и глазиране  - изделията се сушат на два етапа, като вторият намалява водното 

съдържание в суровото изделие до по

повърхността чрез впръскване до постигане на определен плътен и равномерен слой.

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

1.1.Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

Рока България АД е производител на санитарна керамика. Керамичните изделия, 

използвани за санитарни цели, се включват под общото наименование санитарен 

(санитарна керамика). Типичните санитарни керамични продукти са тоалетни чинии, бидета, 

умивалници, казанчета, писоари, конзоли и полуконзоли. Основните етапи на 

производствения процес на инсталацията за санитарна керамика на „Рока България” АД са:

Доставка и съхранение на суровини 

Осигуряване на инструменти и форми 

Масоподготовка 

Сушене и глазиране 

Изпичане и репарация 

Складиране и съхранение на готовата продукция 

Доставка и съхранение на суровини - в керамичната индустрия се използват есте

изкуствени суровини и добавки. Използват се, глина, каолин, кварцов пясък и брашно, 

фелдшпат, твърд компонент и различни добавки. В допълнение на горепосочените суровини 

и помощни агенти, са нужни и допълнителни помощни агенти,  допълнителни съста

печене, горива, сорбенти. Органичните добавъчни смеси и свързващите агенти се използват 

като помощни агенти при процесите на формоване.  

Осигуряване на инструменти и форми - отливат се гипсови форми за формуване на изделия 

от санитарен порцелан. Отлятите гипсови форми се подготвят за сушене, при определена 

температура и за определен период от време. След изсушаването, формите се преместват в 

масоподготовката представлява процес на непрекъснато снабдяване с 

ъс съответното качество, постигнато чрез системен контрол и анализ на измерените 

– глазуроподготовката е процес на производство на глазура, която 

се използва за глазиране на отляти керамични изделия. Дозираните суровини , влизащи в 

състава на глазурата се смилат, смесват с вода, хомогенизират, подават за пресяване , след 

което преминават етап на мокро допълнително смилане с цел получаване на финна глазура.

формoват (отливат) се сурови керамични изделия и се привеждат до готовност за 

сушене. Основните операции са ретуширане на суровите изделия до готовност за сушене, 

контрол на дебелината на изделията по модели, определяне на време за втвърдяване, за да 

се избегнат деформации по време на изваждане на суровите керамични изделия от 

гипсовите форми, проверка на новите гипсови форми преди първа отливка, сушене.

изделията се сушат на два етапа, като вторият намалява водното 

съдържание в суровото изделие до по-малко от един процент. Гл

повърхността чрез впръскване до постигане на определен плътен и равномерен слой.

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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1.1.Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

Рока България АД е производител на санитарна керамика. Керамичните изделия, 

използвани за санитарни цели, се включват под общото наименование санитарен фаянс 

(санитарна керамика). Типичните санитарни керамични продукти са тоалетни чинии, бидета, 

умивалници, казанчета, писоари, конзоли и полуконзоли. Основните етапи на 

производствения процес на инсталацията за санитарна керамика на „Рока България” АД са: 

в керамичната индустрия се използват естествени и 

изкуствени суровини и добавки. Използват се, глина, каолин, кварцов пясък и брашно, 

фелдшпат, твърд компонент и различни добавки. В допълнение на горепосочените суровини 

и помощни агенти, са нужни и допълнителни помощни агенти,  допълнителни съставки за 

печене, горива, сорбенти. Органичните добавъчни смеси и свързващите агенти се използват 

отливат се гипсови форми за формуване на изделия 

ятите гипсови форми се подготвят за сушене, при определена 

температура и за определен период от време. След изсушаването, формите се преместват в 

масоподготовката представлява процес на непрекъснато снабдяване с 

ъс съответното качество, постигнато чрез системен контрол и анализ на измерените 

глазуроподготовката е процес на производство на глазура, която 

ите суровини , влизащи в 

състава на глазурата се смилат, смесват с вода, хомогенизират, подават за пресяване , след 

което преминават етап на мокро допълнително смилане с цел получаване на финна глазура. 

елия и се привеждат до готовност за 

сушене. Основните операции са ретуширане на суровите изделия до готовност за сушене, 

контрол на дебелината на изделията по модели, определяне на време за втвърдяване, за да 

суровите керамични изделия от 

гипсовите форми, проверка на новите гипсови форми преди първа отливка, сушене. 

изделията се сушат на два етапа, като вторият намалява водното 

малко от един процент. Глазурата се нанася по 

повърхността чрез впръскване до постигане на определен плътен и равномерен слой. 
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Изпичане и репараци - санитарният фаянс се изпича в тунелни пещи при контролирана 

температура. Тунелните пещи за изпичане на санитарни изделия работят с п

основен енергиен източник в “Рока България” АД.

Складиране и съхранение на готовата продукция
съответстващите продукти се опаковат и складират в склад готова продукция, а тези с 

установени отстраними дефекти се подлагат на репарация. 

1.2.Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите 

Производственият капацитет на инсталацията, както и произведената продукция за 

са посочени в таблицата по-

 

 Произведена продукция  

№ Инсталация 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗУКООС

Инсталация за производство на 

санитарна керамика, 

включваща: 

� два броя тунелни пещи;

� два броя репарационни 

пещи. 

 

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

В дружеството е въведена Система за управление на околната среда 

съответствие с изискванията на ISO 14001: 2004, която е част от Интегрираната система за 

управление на качествo и опазване на околна среда. От  01.06.2005 г. дружеството притежава 

сертификат за съответствие 

a oт 07.08.2009г. дружеството е официално сертифицирано по стандартите ISO 14001:

Околна среда. Всяка година дружеството преминава успешно надзорни одити, като през  юни 

2013г. е преминат  успешно ресертификационен одит на интегрираната система за 

управление, във връзка с прилагане на 

 

Обхватът на Интегрираната система на Рока България АД включва: проектиране, 

разработка, производство, ло

бъдат цитирани процедури от интегрираната система ( ПИС), както и процедури/инструкции 

на Системата за опазване на околната среда ( ПОС). 

 

Организационната структура на  отнасяща се до управле

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

санитарният фаянс се изпича в тунелни пещи при контролирана 

температура. Тунелните пещи за изпичане на санитарни изделия работят с п

основен енергиен източник в “Рока България” АД. 

Складиране и съхранение на готовата продукция - след като преминат качествен контрол, 

съответстващите продукти се опаковат и складират в склад готова продукция, а тези с 

фекти се подлагат на репарация.  

1.2.Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите 

Производственият капацитет на инсталацията, както и произведената продукция за 

-долу. 

Категория 
промишлена 
дейност, 
Приложение 
№ 4, ЗУКООС 

Производствен капацитет, 
t/24 h 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗУКООС 

Инсталация за производство на 

санитарна керамика, 

броя тунелни пещи; 

два броя репарационни 

      3.5                             90.8 

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

В дружеството е въведена Система за управление на околната среда 

съответствие с изискванията на ISO 14001: 2004, която е част от Интегрираната система за 

опазване на околна среда. От  01.06.2005 г. дружеството притежава 

 на Сисстемата по управление на качеството със стандарт 

г. дружеството е официално сертифицирано по стандартите ISO 14001:

Околна среда. Всяка година дружеството преминава успешно надзорни одити, като през  юни 

минат  успешно ресертификационен одит на интегрираната система за 

ъв връзка с прилагане на стандартите ISO 9001 : 2008, ISO

Обхватът на Интегрираната система на Рока България АД включва: проектиране, 

разработка, производство, логистика, продажби и маркетинг на продукти за баня. В текста ще 

бъдат цитирани процедури от интегрираната система ( ПИС), както и процедури/инструкции 

на Системата за опазване на околната среда ( ПОС).  

Организационната структура на  отнасяща се до управлението на околната среда е следната:
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санитарният фаянс се изпича в тунелни пещи при контролирана 

температура. Тунелните пещи за изпичане на санитарни изделия работят с природен газ – 

след като преминат качествен контрол, 

съответстващите продукти се опаковат и складират в склад готова продукция, а тези с 

1.2.Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите  

Производственият капацитет на инсталацията, както и произведената продукция за 2013 г. 

Производствен капацитет,  
Произведена 
продукция за 
2013г.,  t/24 h 

     46.40 

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

В дружеството е въведена Система за управление на околната среда (СУОС), изградена в 

съответствие с изискванията на ISO 14001: 2004, която е част от Интегрираната система за 

опазване на околна среда. От  01.06.2005 г. дружеството притежава 

на Сисстемата по управление на качеството със стандарт ISO 9001, 

г. дружеството е официално сертифицирано по стандартите ISO 14001: 2004 за 

Околна среда. Всяка година дружеството преминава успешно надзорни одити, като през  юни 

минат  успешно ресертификационен одит на интегрираната система за 

ISO 14001 : 2004. 

Обхватът на Интегрираната система на Рока България АД включва: проектиране, 

гистика, продажби и маркетинг на продукти за баня. В текста ще 

бъдат цитирани процедури от интегрираната система ( ПИС), както и процедури/инструкции 

нието на околната среда е следната: 
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РАВНИЩЕ НА 
УПРАВЛЕНИЕ  

ОТГОВОРНОСТИ, ПЪЛНОМОЩИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С  ИСУ

 
Изпълнителен  
директор 

Определя и поддържа Политиката по качеството и околната среда на “Рока България” АД.

Декларира ангажиментите си 

Прилага Политиката по качеството и околната среда в планове, решения и действия.

Изисква прилагане на Политиките от всички структурни звена и длъжностни лица, чрез 

определяне на валидни за тях правила

Определя отговорности, пълномощия и взаимодействия на целия персонал, който 

ръководи, изпълнява и контролира работи, имащи влияние върху качеството и околната 

среда. 

Ръководи прегледите на Интегрираната система за упр

Утвърждава състава на вътрешните одитори.

Утвърждава документите на Интегрираната система за управление.

Осигурява и разпорежда ползването на нужните за поддържане на Интегрираната система 

ресурси 

Ръководи методически и оказва орг

ръководените от него структурни звена и длъжностни лица.

Взаимодейства с упълномощения Представител на ръководството /ПР/ на ИСУ и Еколога.

Представител на 
ръководството на 
ИСУ 

Изпълнява отговорностите на 

включва Система за управление на качеството /СУК/ и Система за управление на околната 

среда /СУОС/.

Осигурява необходимите процеси и ресурси за внедряване и поддържане на ИСУ /СУК и 

СУОС/. 

Докладва на

подобряване.

Осигурява и съдейства за осъзнаване значимостта на клиентските изисквания в 

организацията.

Предлага/съдейства за внедряване на коригиращи/превантивни действия

Прилага Политиката по качеството и околната среда в планове, решения и действия.

Съдейства за правилно и навременно използване на каналите за вътрешноорганизационни 

комуникации по повод на ИСУ

Взаимодейства с ръководство на организацията и с всички ръководители на 

Подготвя информационно и организационно провеждането на прегледи на Интегрираната 

система за управление от ръководството

Определя необходимостта от обучение по качеството и околната среда на ръководители, 

специалисти и изпълнители

Следи и докладва за

Преглежда обобщените данни за свързаните с качеството разходи и загуби, дава 

предложения въз основа на данните

Съставя годишен график за вътрешни одити на ИСУ

Ръководи методически вътрешните одити на 

Отговаря за оценяването и развитието на вътрешните одити

Организира дейността по поддържане на актуалността на документите на ИСУ

Осъществява връзки с външни организации и заинтересованите страни по въпроси, свързани с 

действието на ИСУ

Контролира ефективното действие на ИСУ и нейното съответствие на променящите се външни 

условия. 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

ОТГОВОРНОСТИ, ПЪЛНОМОЩИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С  ИСУ

Определя и поддържа Политиката по качеството и околната среда на “Рока България” АД.

Декларира ангажиментите си във връзка с Политиката по качеството и околната среда.

Прилага Политиката по качеството и околната среда в планове, решения и действия.

Изисква прилагане на Политиките от всички структурни звена и длъжностни лица, чрез 

определяне на валидни за тях правила и актуални длъжностни характеристики.

Определя отговорности, пълномощия и взаимодействия на целия персонал, който 

ръководи, изпълнява и контролира работи, имащи влияние върху качеството и околната 

Ръководи прегледите на Интегрираната система за управление от ръководството.

Утвърждава състава на вътрешните одитори. 

Утвърждава документите на Интегрираната система за управление.

Осигурява и разпорежда ползването на нужните за поддържане на Интегрираната система 

Ръководи методически и оказва организационно съдействие на непосредствено 

ръководените от него структурни звена и длъжностни лица. 

Взаимодейства с упълномощения Представител на ръководството /ПР/ на ИСУ и Еколога.

Изпълнява отговорностите на упълномощен Представител на ръководството за ИСУ, която 

включва Система за управление на качеството /СУК/ и Система за управление на околната 

среда /СУОС/. 

Осигурява необходимите процеси и ресурси за внедряване и поддържане на ИСУ /СУК и 

Докладва на висшето ръководство за функционирането на ИСУ и необходимостта от нейното 

подобряване. 

Осигурява и съдейства за осъзнаване значимостта на клиентските изисквания в 

организацията. 

Предлага/съдейства за внедряване на коригиращи/превантивни действия

олитиката по качеството и околната среда в планове, решения и действия.

Съдейства за правилно и навременно използване на каналите за вътрешноорганизационни 

комуникации по повод на ИСУ 

Взаимодейства с ръководство на организацията и с всички ръководители на 

Подготвя информационно и организационно провеждането на прегледи на Интегрираната 

система за управление от ръководството 

Определя необходимостта от обучение по качеството и околната среда на ръководители, 

специалисти и изпълнители 

Следи и докладва за ефективността на Интегрираната система за управление

Преглежда обобщените данни за свързаните с качеството разходи и загуби, дава 

предложения въз основа на данните 

Съставя годишен график за вътрешни одити на ИСУ 

Ръководи методически вътрешните одити на ИСУ и участва в някои от тях

Отговаря за оценяването и развитието на вътрешните одити 

Организира дейността по поддържане на актуалността на документите на ИСУ

Осъществява връзки с външни организации и заинтересованите страни по въпроси, свързани с 

то на ИСУ 

Контролира ефективното действие на ИСУ и нейното съответствие на променящите се външни 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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ОТГОВОРНОСТИ, ПЪЛНОМОЩИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С  ИСУ 

Определя и поддържа Политиката по качеството и околната среда на “Рока България” АД. 

във връзка с Политиката по качеството и околната среда. 

Прилага Политиката по качеството и околната среда в планове, решения и действия. 

Изисква прилагане на Политиките от всички структурни звена и длъжностни лица, чрез 

и актуални длъжностни характеристики. 

Определя отговорности, пълномощия и взаимодействия на целия персонал, който 

ръководи, изпълнява и контролира работи, имащи влияние върху качеството и околната 

авление от ръководството. 

Утвърждава документите на Интегрираната система за управление. 

Осигурява и разпорежда ползването на нужните за поддържане на Интегрираната система 

анизационно съдействие на непосредствено 

Взаимодейства с упълномощения Представител на ръководството /ПР/ на ИСУ и Еколога. 

упълномощен Представител на ръководството за ИСУ, която 

включва Система за управление на качеството /СУК/ и Система за управление на околната 

Осигурява необходимите процеси и ресурси за внедряване и поддържане на ИСУ /СУК и 

висшето ръководство за функционирането на ИСУ и необходимостта от нейното 

Осигурява и съдейства за осъзнаване значимостта на клиентските изисквания в 

Предлага/съдейства за внедряване на коригиращи/превантивни действия 

олитиката по качеството и околната среда в планове, решения и действия. 

Съдейства за правилно и навременно използване на каналите за вътрешноорганизационни 

Взаимодейства с ръководство на организацията и с всички ръководители на звена 

Подготвя информационно и организационно провеждането на прегледи на Интегрираната 

Определя необходимостта от обучение по качеството и околната среда на ръководители, 

ефективността на Интегрираната система за управление 

Преглежда обобщените данни за свързаните с качеството разходи и загуби, дава 

ИСУ и участва в някои от тях 

Организира дейността по поддържане на актуалността на документите на ИСУ 

Осъществява връзки с външни организации и заинтересованите страни по въпроси, свързани с 

Контролира ефективното действие на ИСУ и нейното съответствие на променящите се външни 
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Еколог 

Изготвя отчети, необходми във връзка със законовите изисквания по опазване на околната 

среда,  до съответните външни инстанции

Съдейства при 

Ръководи работата по определяне на аспектите на околната среда и тяхната актуализация

Ръководи работата по определяне на общите и конкретни цели, свързани опазване на 

околната среда.

Отговаря за 

опазването на околната среда и тяхното разпространение до всички сътрудници, за които те 

са приложими.

Провежда встъпително обучение на новопостъпили служители и служители с променено 

работно място по съответните документи на СУОС.

Контролира дейността и резултатите от внедряване на СУОС в производствените звена.

Информира ръководството за проблеми, свързани с изискванията на опазването на околната 

среда.  

Участва в изготвянето и осъщес

околната среда.

Осигурява и поддържа необходимите контакти с контролните органи на местно, регионално и 

национално ниво и др. организации по въпросите на ОС.

Мениджър Завод 

 Ръководи дейностите по управление на процесите в отдела.

Познава и прилага изискванията, произтичащи от  документите на Интегрираната система за 

управление (ИСУ), включваща Системата за управление на качеството (СУК) и Системата за 

управление на околната 

Следи и контролира за прилагане на изискванията, произтичащи от ИСУ в работата на 

сътрудниците от звеното, което ръководи.

Създава и поддържа произтичащите от ИСУ записи.

Познава и спазва приложимите 

неговата работа, които се отнасят до качеството, безопасните условия на труд и опазването 

на околната среда. Да съблюдава и изисква спазването на тези изисквания от сътрудниците в 

звеното, което ръковод

 

  

1.4.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

 Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ 

1.5.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

 Инсталацията е разположена на територията на Басейнова ди

водите за  Черноморски Район

2.Система за управление на околната среда

2.1.Структура и отговорност

           Във връзка с изискване посочено в 

Система за управление на околната среда , която е в 

14001:2004. 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Изготвя отчети, необходми във връзка със законовите изисквания по опазване на околната 

среда,  до съответните външни инстанции 

Съдейства при извършването на одити на ИСУ и участва в някои от тях

Ръководи работата по определяне на аспектите на околната среда и тяхната актуализация

Ръководи работата по определяне на общите и конкретни цели, свързани опазване на 

околната среда. 

Отговаря за набавянето на необходимите законови и нормативни изисквания, свързани с 

опазването на околната среда и тяхното разпространение до всички сътрудници, за които те 

са приложими. 

Провежда встъпително обучение на новопостъпили служители и служители с променено 

работно място по съответните документи на СУОС. 

Контролира дейността и резултатите от внедряване на СУОС в производствените звена.

Информира ръководството за проблеми, свързани с изискванията на опазването на околната 

Участва в изготвянето и осъществява контрол по изпълнението на програми по опазване на 

околната среда. 

Осигурява и поддържа необходимите контакти с контролните органи на местно, регионално и 

национално ниво и др. организации по въпросите на ОС. 

Ръководи дейностите по управление на процесите в отдела. 

Познава и прилага изискванията, произтичащи от  документите на Интегрираната система за 

управление (ИСУ), включваща Системата за управление на качеството (СУК) и Системата за 

управление на околната среда (СУОС), които се отнасят до неговата работа.

Следи и контролира за прилагане на изискванията, произтичащи от ИСУ в работата на 

сътрудниците от звеното, което ръководи. 

Създава и поддържа произтичащите от ИСУ записи. 

Познава и спазва приложимите законови и нормативни изисквания, имащи отношение към 

неговата работа, които се отнасят до качеството, безопасните условия на труд и опазването 

на околната среда. Да съблюдава и изисква спазването на тези изисквания от сътрудниците в 

звеното, което ръководи. 

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ - Шумен. 

1.5.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция за управление на 

Черноморски Район (БД). 

Система за управление на околната среда 

2.1.Структура и отговорност 

Във връзка с изискване посочено в условие 5 – фирмата поддържа и подобрява 

Система за управление на околната среда , която е в съответствие 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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Изготвя отчети, необходми във връзка със законовите изисквания по опазване на околната 

извършването на одити на ИСУ и участва в някои от тях 

Ръководи работата по определяне на аспектите на околната среда и тяхната актуализация 

Ръководи работата по определяне на общите и конкретни цели, свързани опазване на 

набавянето на необходимите законови и нормативни изисквания, свързани с 

опазването на околната среда и тяхното разпространение до всички сътрудници, за които те 

Провежда встъпително обучение на новопостъпили служители и служители с променено 

Контролира дейността и резултатите от внедряване на СУОС в производствените звена. 

Информира ръководството за проблеми, свързани с изискванията на опазването на околната 

твява контрол по изпълнението на програми по опазване на 

Осигурява и поддържа необходимите контакти с контролните органи на местно, регионално и 

 

Познава и прилага изискванията, произтичащи от  документите на Интегрираната система за 

управление (ИСУ), включваща Системата за управление на качеството (СУК) и Системата за 

среда (СУОС), които се отнасят до неговата работа. 

Следи и контролира за прилагане на изискванията, произтичащи от ИСУ в работата на 

законови и нормативни изисквания, имащи отношение към 

неговата работа, които се отнасят до качеството, безопасните условия на труд и опазването 

на околната среда. Да съблюдава и изисква спазването на тези изисквания от сътрудниците в 

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

1.5.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

рекция за управление на 

фирмата поддържа и подобрява 

 със изискванията на ISO 
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Приложение 2 – Сертификат ISO 14001:2004
 Условиe 5.1.1 – със заповед са определени 

условиета от КР и персонала, които ще извър

условията в разрешителното.

 

По Условие от КР №455/2013
 

Условие №5 Управление на околната 

среда 

Условие №7 Уведомяване 

Условие №8 Използване на ресурси

Условие №9 Емисии в атмосферата

Условие №10 Емисии на отпадъчни 

води 

Условие №11 Управление на 

отпадъците 

Условиe 5.1.2 - Под ръководството на Отдел “Опазване на околната среда” (УКООС) е 

определен персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в 

разрешителното, като са създадени и съответните списъци на тези лица.

2.2. Обучение 

Условие 5.2.1 – Ръководството на фирмата определя ежегодно потребностите от обучение на 

персонала. Изготвя се годишна програма  за обучение, която касае всички отдели, както и 

годишна програма за вътрешно 

„Обучение и квалификация”е разработена и се актуализира.

  

2.3.Обмен на информация
 Условие 5.3.1 - на територията на площадката има изготвен подробен списък на 

отговорните лица за изпълнение на условията в КР, с посочени имена, длъжност

местоположение на работно място и телефон за връзка.Така изготвения списък е достъпен за 

служителите на фирмата.  

 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Сертификат ISO 14001:2004, AENOR. 
със заповед са определени лицата, които са отговорни за 

условиета от КР и персонала, които ще извърши конкретните дейности по изпъ

условията в разрешителното. 

По Условие от КР №455/2013 Отговорни  лица 

Условие №5 Управление на околната Мениджър Управление на качеството и опазване

околната среда 

Специалист опазване на околната среда

Мениджър Управление на качеството и опазване на 

околната среда 

Мениджър завод 

Официалните представители на компанията 

Изпълнителен Директор,  винаги заедно с Прокурист

Условие №8 Използване на ресурси Мениджър завод 

Условие №9 Емисии в атмосферата Мениджър Управление на качеството и опазване на 

околната среда 

Мениджър завод 

Менижджър поддръжка 

Специалист опазване на околната среда

Условие №10 Емисии на отпадъчни Мениджър Управление на качеството и опазване на 

околната среда 

Мениджър завод 

Специалист опазване на околната среда

Условие №11 Управление на Мениджър Управление на качеството и опазване на 

околната среда 

Специалист опазване на околната среда

Под ръководството на Отдел “Опазване на околната среда” (УКООС) е 

определен персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в 

разрешителното, като са създадени и съответните списъци на тези лица.

Ръководството на фирмата определя ежегодно потребностите от обучение на 

персонала. Изготвя се годишна програма  за обучение, която касае всички отдели, както и 

годишна програма за вътрешно – фирмени обучения , свързани със СУОС. Процедура П

„Обучение и квалификация”е разработена и се актуализира. 

2.3.Обмен на информация 
на територията на площадката има изготвен подробен списък на 

а изпълнение на условията в КР, с посочени имена, длъжност

ние на работно място и телефон за връзка.Така изготвения списък е достъпен за 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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лицата, които са отговорни за  изпълнение на 

ши конкретните дейности по изпълнение на 

Мениджър Управление на качеството и опазване на 

Специалист опазване на околната среда 

Мениджър Управление на качеството и опазване на 

Официалните представители на компанията – 

Изпълнителен Директор,  винаги заедно с Прокурист 

Мениджър Управление на качеството и опазване на 

Специалист опазване на околната среда 

ениджър Управление на качеството и опазване на 

Специалист опазване на околната среда 

Мениджър Управление на качеството и опазване на 

Специалист опазване на околната среда 

Под ръководството на Отдел “Опазване на околната среда” (УКООС) е 

определен персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в 

разрешителното, като са създадени и съответните списъци на тези лица. 

Ръководството на фирмата определя ежегодно потребностите от обучение на 

персонала. Изготвя се годишна програма  за обучение, която касае всички отдели, както и 

фирмени обучения , свързани със СУОС. Процедура ПОС 05 

на територията на площадката има изготвен подробен списък на 

а изпълнение на условията в КР, с посочени имена, длъжност, 

ние на работно място и телефон за връзка.Така изготвения списък е достъпен за 
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      Условие 5.3.2 - Поддържа  актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат 
уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните 
(включително за спешни случаи)

 

2.4.Документиране 
 Условия 5.4.1 - Съставен е и се съхранява  списък на нормативната уредба, отнасящи се 

към работата на инсталацията, който се актуализира периодично от Отдел Управление на 

качеството и опазване на околната 

 Условия 5.4.2 – Изготвен е

изисквани от КР 455/2013 г. Списъкът и инструкциите

да е осигурен безпрепятствен достъп на заинтересованите лица в дружеството до списък на 

всички необходими инструкции, изисквани о

 Отдел УКООС съхранява и поддържа списък на кого от персонала (отговорните лица), 

какъв документ е предоставен.

 

2.5.Управление на документи
 Условия 5.5.1 - Управлението на документите в Рока България  АД се извършва съгласно 

ПИС 01 “Управление на документите”, която описва реда и начина за актуализация, 

подържане, създаване или иземане и архивиране на документация. Съгласно ПОС 02, в 

случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се 

извършва актуализация на документите, изисквани с к

невалидната документация се изземва.

 

2.6.Оперативно управление
 Всички инструкции, изисквани според КР № 455/2013

изготвен отделен списък, изброяваш всички нов

експлоатация и поддръжка, посочение в условията на КР.

 

      В допълнение, поради това че
сертифицирана система за управление на качеството  съгласно стандарт 
внедрена сертифицирана система за управление на околната среда, съгласно стандарт 
ISO14001 2004, които включват съответните процедури и инструкции изисквани от 
стандартите за оперативно управление не се налага  разработването на нови такива 
 

СП 09   

  ПП09.01 

  ПП09.02 

  ПП09.03 

  ПП09.04 

  ПП09.05 

  ПП09.06 

  ПП09.07 

  ПП09.08 

  ПП09.09 

  ПП09.10 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Поддържа  актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат 
уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт 
(включително за спешни случаи). Списъка е достъпен за всички служители.

Съставен е и се съхранява  списък на нормативната уредба, отнасящи се 

към работата на инсталацията, който се актуализира периодично от Отдел Управление на 

качеството и опазване на околната среда (УКООС). 
Изготвен е и  се съхранява списък на всички документирани инструкции, 

изисквани от КР 455/2013 г. Списъкът и инструкциите са поставени на достъпно място

да е осигурен безпрепятствен достъп на заинтересованите лица в дружеството до списък на 

всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното. 
УКООС съхранява и поддържа списък на кого от персонала (отговорните лица), 

какъв документ е предоставен. 

2.5.Управление на документи 
Управлението на документите в Рока България  АД се извършва съгласно 

авление на документите”, която описва реда и начина за актуализация, 

подържане, създаване или иземане и архивиране на документация. Съгласно ПОС 02, в 

случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се 

на документите, изисквани с комплексното разрешително, като 

невалидната документация се изземва. 

2.6.Оперативно управление 
Всички инструкции, изисквани според КР № 455/2013 г.  са изготвени, като за я

, изброяваш всички нови налични писмени инструк

, посочение в условията на КР. 

оради това че Рока България АД е създала и поддържа 
сертифицирана система за управление на качеството  съгласно стандарт 
внедрена сертифицирана система за управление на околната среда, съгласно стандарт 

14001 2004, които включват съответните процедури и инструкции изисквани от 
стандартите за оперативно управление не се налага  разработването на нови такива 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО                                                                                     

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ И ФОРМИ                                                                   

ПРОИЗВОДСТВО НА ШЛИКЕР                                                                                           

ПРОИЗВОДСТВО НА ГЛАЗУРА                                                                                           

ОТЛИВАНЕ 

ГЛАЗИРАНЕ   

СУШЕНЕ 

ПЪРВО ИЗПИЧАНЕ                                                                                                               

ВТОРО   ИЗПИЧАНЕ                                                                                                             

СОРТИРАНЕ, КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПАЛЕТИЗАЦИЯ

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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Поддържа  актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат 
адреси и начини за контакт 

е достъпен за всички служители. 

Съставен е и се съхранява  списък на нормативната уредба, отнасящи се 

към работата на инсталацията, който се актуализира периодично от Отдел Управление на 

а всички документирани инструкции, 

са поставени на достъпно място, така че 

да е осигурен безпрепятствен достъп на заинтересованите лица в дружеството до списък на 

УКООС съхранява и поддържа списък на кого от персонала (отговорните лица), 

Управлението на документите в Рока България  АД се извършва съгласно 

авление на документите”, която описва реда и начина за актуализация, 

подържане, създаване или иземане и архивиране на документация. Съгласно ПОС 02, в 

случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се 

омплексното разрешително, като 

са изготвени, като за яснота е 

и налични писмени инструкции за 

е създала и поддържа внедрена 
сертифицирана система за управление на качеството  съгласно стандарт ISO 9001 2005  и 
внедрена сертифицирана система за управление на околната среда, съгласно стандарт 

14001 2004, които включват съответните процедури и инструкции изисквани от 
стандартите за оперативно управление не се налага  разработването на нови такива : 

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО                                                                                     

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ И ФОРМИ                                                                   

ПРОИЗВОДСТВО НА ШЛИКЕР                                                                                            

ПРОИЗВОДСТВО НА ГЛАЗУРА                                                                                            

ПЪРВО ИЗПИЧАНЕ                                                                                                                       

ВТОРО   ИЗПИЧАНЕ                                                                                                                

СОРТИРАНЕ, КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПАЛЕТИЗАЦИЯ 
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2.7.Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия
    Условие 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3
на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително 

– ПОС 07 ” Мониторинг и измерване на въздействието върху околната среда” и 

5.7.1. „ Инструкция за мониторинг на емисионните и технически показатели”

    Условие  5.7.2 - В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

условията на разрешителното.

     Условие 5.7.3. - Прилага се инструкция ПИС 08 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. 

      Условие 5.7.4. - прилага 

правни изисквания , свързани с околната среда” 

нормативни разпоредби към работата на инсталацията по 

нормативни актове и регламентираща реда за 

предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане 

съответствие с тези нормативни разпоредби.

които се актуализира своевременно.

 

2.8.Предотвратяване и конт
 Условие 5.8.1 - Прилага се писмена инструкция (И 5.8.1.) за прер

необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното

/пречиствателното оборудване след всяка авария. За отчетния период не е 

актуализация на инструкцията , предвид липсата на авариини ситуации.

 Условие 5.8.2 - Създаден е и се 

съгласуван с отговорни лица и институции. В него са посочени реда и начина на действие при 

промишлени аварии и природни бедствия. 

списъци и заповеди към него.

 Прилага се и процедура от СУОС за определяне на възможните аварийни ситуации с 

въздействие върху околната среда и здравето на хората 

ситуации и способност за реагиране”.

Поддържа се и се актуализира фирмен План за провеждане на спасителни 

авариино възстановителни работи при възникване на аварии в газоразпределеителната и 

газопреносната мрежа. Прилага

при аварии. 

 Извършва се изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или 

други детайли по оповестяването

  2.9.Документиране 

 Управлението на записите в Рока България  АД се извършва съгласно ПИС 02 “Управление 

на записите”, която отговаря на изискванията на 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

2.7.Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия
5.7.2, 5.7.3 - Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг 

на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително 

ПОС 07 ” Мониторинг и измерване на въздействието върху околната среда” и 

1. „ Инструкция за мониторинг на емисионните и технически показатели”

В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

на разрешителното. 

Прилага се инструкция ПИС 08 „Управление на несъотвтетствията” за 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 

прилага се писмена инструкция ПОС „Управление на законови и други 

правни изисквания , свързани с околната среда” за периодична оценка на наличие на нови 

нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2
регламентираща реда за уведомяване ръководния персонал за 

предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане 

съответствие с тези нормативни разпоредби. Поддържа се абонамент към правен софтуер, 

които се актуализира своевременно. 

2.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
Прилага се писмена инструкция (И 5.8.1.) за прер

актуализиране на инструкциите за работа на технологичното

/пречиствателното оборудване след всяка авария. За отчетния период не е 

актуализация на инструкцията , предвид липсата на авариини ситуации.

Създаден е и се прилага писмен Авариен план за действие, които е 

съгласуван с отговорни лица и институции. В него са посочени реда и начина на действие при 

ени аварии и природни бедствия. Налични са изискващите се схема за евакуация,

списъци и заповеди към него. 
рилага се и процедура от СУОС за определяне на възможните аварийни ситуации с 

въздействие върху околната среда и здравето на хората – ПОС 06 “Г

ситуации и способност за реагиране”. 

държа се и се актуализира фирмен План за провеждане на спасителни 

авариино възстановителни работи при възникване на аварии в газоразпределеителната и 

Прилага се Инструкция ( И 8.5.2.) за авариино планиране и действия 

зготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или 

други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

Управлението на записите в Рока България  АД се извършва съгласно ПИС 02 “Управление 

на записите”, която отговаря на изискванията на Условие 5.9. от КР. 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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2.7.Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия 

Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг 

на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително 

ПОС 07 ” Мониторинг и измерване на въздействието върху околната среда” и инструкция  И 

1. „ Инструкция за мониторинг на емисионните и технически показатели”. 
В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

Управление на несъотвтетствията” за 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 

ПОС „Управление на законови и други 

за периодична оценка на наличие на нови 

Условие 2, произтичащи от нови 

ръководния персонал за 

предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане 

Поддържа се абонамент към правен софтуер, 

Прилага се писмена инструкция (И 5.8.1.) за преразглеждане и, при 

актуализиране на инструкциите за работа на технологичното 

/пречиствателното оборудване след всяка авария. За отчетния период не е извършвана 

актуализация на инструкцията , предвид липсата на авариини ситуации. 
писмен Авариен план за действие, които е 

съгласуван с отговорни лица и институции. В него са посочени реда и начина на действие при 

Налични са изискващите се схема за евакуация, 

рилага се и процедура от СУОС за определяне на възможните аварийни ситуации с 

Готовност за извънредни 

държа се и се актуализира фирмен План за провеждане на спасителни – неотложни и 

авариино възстановителни работи при възникване на аварии в газоразпределеителната и 

се Инструкция ( И 8.5.2.) за авариино планиране и действия 

зготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или 

, предвидени в Плана за действие при аварии. 

Управлението на записите в Рока България  АД се извършва съгласно ПИС 02 “Управление 
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 Условие 5.9.1 Съгласно ПИС 02 данните от наблюдението на показателите и резултатите 

от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително 

се документират и съхраняват.

     Условие 5.9.2 
Във фирмата се документират ( ФОС 02.01 

нормативната база) и съхраняват резултатите от пр

с извършване на периодична оце

работата на инсталацията. 

 Условие 5.9.3 
 Документирането и съхраняването на данните за причините за установените 

несъответствия и предприетите коригиращи действия се извършва съгласно

„Управление на несъответствията” и  ПИС 09 „Корегиращи и превантивни мерки”.

 Условие 5.9.4 
 Създадена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от 

преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното

/пречиствателното оборудване

      Условие 5.9.5 и 5.9.6 
     Изготвен е списък Ф 5.9.5 с документите

разрешителното – в него към всяко условие ( където 

която се прилага  или формуляра които съдържа необходимите записи.

съхранява във фирмата и се атуализира.

със спазване условията на КР 

2.10.Докладване 

 Условие 5.10.1 и 5.10.1.1
      Рока България АД  докладва 
подготвя за да  представи в РИОСВ 
които е предоставено настоящото
година на хартиен и електронен
доклад за изпълнение на дейностите
      Условие 5.10.2  
      Рока България АД предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна

информация относно изпълнението на условията  

2.11.Актуализация на СУОС

 Условие 5.11 
 Внедрената в дружеството система за управление на околната среда (СУОС) ще  

актуализира при актуализация или измененине на комплексното разрешително или в случай 

на издаване на ново такова.

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Съгласно ПИС 02 данните от наблюдението на показателите и резултатите 

тветствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително 

се документират и съхраняват. 

та се документират ( ФОС 02.01 - Дневник за отразяване на направен преглед на

нормативната база) и съхраняват резултатите от прилагането на процедура ПОС 02, свързана 

с извършване на периодична оценка  за наличие на нови норматив

Документирането и съхраняването на данните за причините за установените 

предприетите коригиращи действия се извършва съгласно

етствията” и  ПИС 09 „Корегиращи и превантивни мерки”.

Създадена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от 

или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното

/пречиствателното оборудване. 

е списък Ф 5.9.5 с документите, доказващи съответствие с условията на 

в него към всяко условие ( където се изисква) е посочена инструкцията, 

която се прилага  или формуляра които съдържа необходимите записи.

съхранява във фирмата и се атуализира. Той е неразделна част от документацията , свързана 

спазване условията на КР – същият е наличен и достъпен  в хартиена и електронна версия.

Условие 5.10.1 и 5.10.1.1 
АД  докладва периодично резултатите от собствения мониторинг и 

в РИОСВ – Шумен  Годишен доклад за изпълнение на дейностите за 
които е предоставено настоящото   комплексно разрешително в срок до

на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен 
дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително .

предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна

информация относно изпълнението на условията   

2.11.Актуализация на СУОС 

дружеството система за управление на околната среда (СУОС) ще  

актуализира при актуализация или измененине на комплексното разрешително или в случай 

на издаване на ново такова. 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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Съгласно ПИС 02 данните от наблюдението на показателите и резултатите 

тветствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително 

Дневник за отразяване на направен преглед на 

илагането на процедура ПОС 02, свързана 

нка  за наличие на нови нормативни разпоредби към 

Документирането и съхраняването на данните за причините за установените 

предприетите коригиращи действия се извършва съгласно ПИС 08   

етствията” и  ПИС 09 „Корегиращи и превантивни мерки”. 

Създадена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от 

или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното 

, доказващи съответствие с условията на 

се изисква) е посочена инструкцията, 

която се прилага  или формуляра които съдържа необходимите записи. Списъкът се 

Той е неразделна част от документацията , свързана 

в хартиена и електронна версия. 

резултатите от собствения мониторинг и 
Годишен доклад за изпълнение на дейностите за 

комплексно разрешително в срок до 31 март на 2014  
Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен 

вено комплексното разрешително . 

предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна 

дружеството система за управление на околната среда (СУОС) ще   се 

актуализира при актуализация или измененине на комплексното разрешително или в случай 
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3.Използване на ресурси

3.1.Използване на вода

Условие 8.1.1. - Използването на вода за производствени и питейно битови нужди става при 

наличие на актуални  разрешителни за водовземане, издадени

изискванията на Закон за водите 

� Разрешително за водовземане No 200

� Разрешително за водовземане No 2153 0082/23.09.2010 г.

 

          3.1.1.Измервателни устройства

 Условие 8.1.5.1. – количеството на използваната вода за производствени нужди на 

площадката  се определя при използване на измервателните устроиства посочени в 

Приложение II 4.2.2. – Схема на водоснабдителната мрежа.

           Условие 8.1.5. - изготвена

изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. 

На месечна основа се измерва/изчислява :

� Консумацията на вода за производствени нужди

� Стойността на месечна норма за ефективност при употреба на производствена вода

Така създадената организация и начин на измерване/

използвана вода за промишлени 

� Годишна консумация на вода за производствени нужди 

� Стойност на годишна норма за ефективност при употреба на вода за производствени 

нужди 

          3.1.2.Определяне на основните консуматори на вода

          Определени са процесите/оборудването, свързани с най

производствени нужди. Създад

поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производстве

съгласно Условие 8.1.3. 
         В изпълнение на условие 8.1.5.4. 
изпълнението на дейностите по по

Резултатите се регистрират в 

        3.1.3.Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа

        Проверките съгласно инструкцията по 

представител на отдел поддръжка и еколог, като резултатите от проверки

лист и дневник. За отчетния период не са регистрирани течове.

3.1.4.Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието

         Условие 8.1.2. – при работата на инсталацията не е констатирано превишение на 

количествата използвана вода за производствени нужди, посочени в таблица 8.1.2. на КР.

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Използване на ресурси 

3.1.Използване на вода 

Използването на вода за производствени и питейно битови нужди става при 

наличие на актуални  разрешителни за водовземане, издадени 

изискванията на Закон за водите : 

Разрешително за водовземане No 200 014/25.10.2006 г 

а водовземане No 2153 0082/23.09.2010 г. 

3.1.1.Измервателни устройства 

количеството на използваната вода за производствени нужди на 

площадката  се определя при използване на измервателните устроиства посочени в 

Схема на водоснабдителната мрежа. 

изготвена е и се прилага инструкция (И 8.1.5.2.) 

изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. 

измерва/изчислява : 

Консумацията на вода за производствени нужди 

Стойността на месечна норма за ефективност при употреба на производствена вода

Така създадената организация и начин на измерване/ изчисляване на количествата 

използвана вода за промишлени нужди , позволява  да бъде документирана информация за:

Годишна консумация на вода за производствени нужди  

Стойност на годишна норма за ефективност при употреба на вода за производствени 

Определяне на основните консуматори на вода 

пределени са процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за 

производствени нужди. Създадена е и се прилага инструкция (И 8.1.3.) за експлоатация и 

поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производстве

условие 8.1.5.4. се извършва документиране на  резултатите от 

изпълнението на дейностите по поддръжка на оборудването посочено по условие 8.1.3.

Резултатите се регистрират в ФМ 05.02.01 – работна карта за технически преглед.

3.1.3.Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа

Проверките съгласно инструкцията по Условие 8.1.4 се извършват ежемесечно от 

представител на отдел поддръжка и еколог, като резултатите от проверки

лист и дневник. За отчетния период не са регистрирани течове. 

Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието

при работата на инсталацията не е констатирано превишение на 

използвана вода за производствени нужди, посочени в таблица 8.1.2. на КР.

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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Използването на вода за производствени и питейно битови нужди става при 

 от БД- Варна, съгласно 

количеството на използваната вода за производствени нужди на 

площадката  се определя при използване на измервателните устроиства посочени в 

е и се прилага инструкция (И 8.1.5.2.) за измерване/ 

изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. 

Стойността на месечна норма за ефективност при употреба на производствена вода 

изчисляване на количествата 

нужди , позволява  да бъде документирана информация за: 

Стойност на годишна норма за ефективност при употреба на вода за производствени 

голяма консумация на вода за 

И 8.1.3.) за експлоатация и 

поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди, 

се извършва документиране на  резултатите от 

дръжка на оборудването посочено по условие 8.1.3. 

арта за технически преглед. 

3.1.3.Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа 

се извършват ежемесечно от 

представител на отдел поддръжка и еколог, като резултатите от проверките се вписват в чек 

Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието 

при работата на инсталацията не е констатирано превишение на 

използвана вода за производствени нужди, посочени в таблица 8.1.2. на КР. 
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         Условие 8.1.5.3 – изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

нормите за ефективна употреба на вода  с определените. Инструкция 8.1.5.3. изисква при 

констатации за надвишаване на нормите ( на месечна база) да се предприемат корегиращи 

или/и превантивни мерки.

консумация на вода за промишлени нужди и стоиност за годишна норма на ефективност.

За отчетния период не са констатирани превишения на параметър за норма за ефективност 

при употреба на вода за производтсвени нужд

         Условия 8.1.6.1, 8.1.6.2
нужди, изразени като обща годишна консумация и като годишна консумация на вода за 

производството на единица продукт са отразени в 

и оценката на съответствието на използваните количества вода с определените такива в КР.

Таблица 3.1 

Източник на вода 

Годишно 
количество, 
съгласно 
КР, m

3
/y 

Дълбок сондаж 

ТК15 

Сондаж Р176 х 

- 

 

 Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените 

водни количества: 

- Брой извършени проверки
- Установени несъответствия
- Причини за 
- Предприети/ планирани коригиращи действия

3.2.Използване на енергия

           3.2.1.Използване на енергия 

           Условие 8.2.1. - Консумираната електроенергия от ин

стоиността посочена в таблица 
Създадена е и се прилага на инструкция за експлоатация и поддръжка  на технологичното 

оборудване, към процесите на изпичане и репара

основен консуматор на електро

     3.2.2.Измерване на електроенергията

 Условие 8.2.2.1. - Създ

изчисляване и документиране на изразходваните количествата електроенергия

като: 

• Годишна консумация, М

• Годишна норма за ефективност при 

керамични изделия 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

нормите за ефективна употреба на вода  с определените. Инструкция 8.1.5.3. изисква при 

онстатации за надвишаване на нормите ( на месечна база) да се предприемат корегиращи 

или/и превантивни мерки. Не са констатирани превишавания на параметри годишна 

консумация на вода за промишлени нужди и стоиност за годишна норма на ефективност.

са констатирани превишения на параметър за норма за ефективност 

ба на вода за производтсвени нужди, м3/единица продукт.

Условия 8.1.6.1, 8.1.6.2 - Използваните годишни водни количества за производствени 

бща годишна консумация и като годишна консумация на вода за 

производството на единица продукт са отразени в Таблица 3.1. В същата таблица е отразена 

и оценката на съответствието на използваните количества вода с определените такива в КР.

Годишна норма за 
ефективност при употребата 
на вода за производствени 
нужди,съгласно КР 
 m

3
/единица продукт 

Използвано 
годишно 
количество 

Използвано 
количество за 
единица 
продукт

10.11 m
3
/t  57 117.87 m

3
/y 5.913 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените 

Брой извършени проверки: 6; 

Установени несъответствия: няма; 

Причини за несъответствията: няма; 
Предприети/ планирани коригиращи действия: не.

3.2.Използване на енергия 

3.2.1.Използване на енергия  

Консумираната електроенергия от инсталацията не превишава 

таблица 3.2. 
Създадена е и се прилага на инструкция за експлоатация и поддръжка  на технологичното 

към процесите на изпичане и репарация (И 8.2.1.1., ФМ

овен консуматор на електроенергия, съгласно Условие 8.2.1.1. 

ване на електроенергията  
Създадена е и се прилага инструкция (И

изчисляване и документиране на изразходваните количествата електроенергия

Годишна консумация, МWh 

Годишна норма за ефективност при употреба на електроенергия, М
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изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

нормите за ефективна употреба на вода  с определените. Инструкция 8.1.5.3. изисква при 

онстатации за надвишаване на нормите ( на месечна база) да се предприемат корегиращи 

Не са констатирани превишавания на параметри годишна 

консумация на вода за промишлени нужди и стоиност за годишна норма на ефективност. 

са констатирани превишения на параметър за норма за ефективност 

и, м3/единица продукт. 

Използваните годишни водни количества за производствени 

бща годишна консумация и като годишна консумация на вода за 

. В същата таблица е отразена 

и оценката на съответствието на използваните количества вода с определените такива в КР. 

Използвано 
количество за 
единица 
продукт 

Съответствие 

5.913 m
3
/t  Да 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените 

не. 

сталацията не превишава 

Създадена е и се прилага на инструкция за експлоатация и поддръжка  на технологичното 

И 8.2.1.1., ФМ 09.08.01), което е 

(И 8.2.2.1) за измерване/ 

изчисляване и документиране на изразходваните количествата електроенергия, изразени, 

употреба на електроенергия, МWh/тон изпечени 
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          3.2.3. Годишна консумация на енергия и оценка на съответствието

       Условие 8.2.2.2 – създад

съответствиято на измерените и 

Резултатите от оценката на съответствието на консумираните количества електроенергия и 

топлоенергия с определените количества в КР са отразени в 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените 

количества електроенергия:
- 
- 
- 
- 

 

                    Условие 8.2.2.3 – резултатите от  изпълнение

поддръжка на технологичното оборудване към  процес изпичане и репарация се 

документират  за всяка работна смяна в работна карта на де

В изпълнение на условие 8.2.3.1.,
по-долу в Таблица 3.2. 

 
Таблица 3.2. Консумация на енергия за 201
на санитарна керамика 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Електроенергия за 

инсталация за 

производство на санитарна 

керамика 

   

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

         3.3.1.Употреба 

         Условие 8.3.1.1 – Употребените количества суровини, спомагателни материали и горива 

са отразени в Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3
Таблица 3.3.1 

Суровини 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 
t/y  

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

3.2.3. Годишна консумация на енергия и оценка на съответствието

създадена е и се прилага инструкция (И 8.2.2.2.) за оценка на 

иято на измерените и изчислени количества консумирана електроенергия. 

Резултатите от оценката на съответствието на консумираните количества електроенергия и 

топлоенергия с определените количества в КР са отразени в Таблица 3.2
Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените 

: 
Брой извършени проверки
Установени несъответствия
Причини за несъответствията
Предприети/ планирани коригиращи 
действия: не. 

резултатите от  изпълнението на инструкцията за експлоатация и  

дръжка на технологичното оборудване към  процес изпичане и репарация се 

отна смяна в работна карта на дежурен пещи

8.2.3.1., измерените/ изчислени годишни количества са докладвани 

Таблица 3.2. Консумация на енергия за 2013 г. при работата на инсталация за производство 

Количество за 
единица продукт, 
съгласно КР 
MWh/t изпечени 

керамични изделия 

Използвано 
количество за 
единица продукт
MWh/t изпечени 

керамични изделия

за 

инсталация за 

производство на санитарна 

0.60686 0.52050 

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Употребените количества суровини, спомагателни материали и горива 

Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3. 

количество, 
 

Количество за 
единица 
продукт, 
съгласно КР 
t/t изпечени 

керамични 

Употребено 
годишно 
количество 
t/y  

Количество за 
единица продукт
 
t/t изпечени 

керамични 

изделия 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

15 

3.2.3. Годишна консумация на енергия и оценка на съответствието  

И 8.2.2.2.) за оценка на 

количества консумирана електроенергия. 

Резултатите от оценката на съответствието на консумираните количества електроенергия и 

Таблица 3.2. 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените 

Брой извършени проверки: 6 (ежемесечно); 
Установени несъответствия: няма 
Причини за несъответствията:  -  ; 
Предприети/ планирани коригиращи 

то на инструкцията за експлоатация и  

дръжка на технологичното оборудване към  процес изпичане и репарация се 

журен пещи ( ФМ 09.08.01).  

изчислени годишни количества са докладвани 

г. при работата на инсталация за производство 

количество за 
единица продукт 

изпечени 

керамични изделия 

Съответствие 

Да 

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Употребените количества суровини, спомагателни материали и горива 

Количество за 
единица продукт 

t/t изпечени 

керамични 

 

Съответствие 
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Каолин - 

Глина - 

Натриев 

силикат 
- 

Водно стъкло - 

Актицид - 

Калцинирана 

сода 
- 

Ксантан - 

Двуалуминиев 

триоксид 
- 

� данните за консумацията на суровини на тон изпечени керамични изделия  са изчислени  като 

„тара” количество т.е. количество използвани суровини с налична в тях влага.

 

 

Таблица 3.3.2 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 
t/y  

Еластомер - 

Епоксидна 

смола 
- 

IPITERM  смоли - 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

изделия 

0.435 t/t  2673.690 0.280 t/t 

0.430 t/t  2761.365 0.2859 t/t 

0.0014 t/t 10.175 0.0011 

0.0014 t/t 10.966 0.00114 

0.0003 t/t 2.712 0.00028 

0.000023 t/t 0.416 0.0000431

0.000212 t/t 1.100 0.0001139

0.000293 t/t 1.575 0.0001631

данните за консумацията на суровини на тон изпечени керамични изделия  са изчислени  като 

„тара” количество т.е. количество използвани суровини с налична в тях влага.

количество, 
 

Количество за 
единица 
продукт, 
съгласно КР 
t/t изпечени 

керамични 

изделия 

 
Употребено 
годишно 
количество 
t/y  
 

Количество за 
единица продукт
t/t изпечени 

керамични 

изделия 

0.000068 t/t  0.0447 0,000005

0.00002 t/t  0.000 0,000000 t/t 

0.000275 t/t  1.600 0,000166 t/t 
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280 t/t  Да 

t/t  Да 

Да 

 
Да 

 
Да 

31 
Не 

139 
Да 

631 
Да 

данните за консумацията на суровини на тон изпечени керамични изделия  са изчислени  като 

„тара” количество т.е. количество използвани суровини с налична в тях влага. 

Количество за 
единица продукт 
t/t изпечени 

керамични 

 

Съответствие 

0005 t/t  Да 

0,000000 t/t  Да 

0,000166 t/t  Да 
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GS смоли - 

EPOLAM смоли - 

EPOPAST смоли - 

 
Таблица 3.3.3 

Горива 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 
Nm

3
/y 

Природен газ - 

       3.3.2.Измерване 

       Условие 8.3.2.1 – създадена е и се прилага инструкция (И 8.3.2.1.), регламентираща реда 

и начина за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини , 

спомагателни материали и горива, изразени като :

•  Стойности на годишни норми за ефективност , 

3.3.3.Оценка на съответствието на употребените количества суровини, 

спомагателни материали и горива

     Условие 8.3.2.2. – прилага се писмена инструкция за оценка

стойностите на норми за ефективност на използваните суровини на месечна и годишна 

основа. За отчетния период (24.05.2013  

LK 13/ 005Е), определени са причините за неговото възниква

мерки. 

      Условие 8.3.3.1 - В Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 е отразена оценката на съответствието на 

употребените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените в 

Комплексното разрешително количества. 

Констатирано е само едно несъответствие, свързано с количество , 

калцинирана сода. 

 Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на

количества използвани суровини с определените такива в условията на КР:

- Брой извършени проверки за суровини : 8

- Установени несъответствия: 

- Причини за несъответствията: 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

0.000012 t/t   0.113 0,000012

0.000174 t/t  

 
1.515 

0,000157

 

0,000122 t/t  
0.889 

 
0,000092 t/t 

количество, 
 

Количество за 
единица 
продукт, 
съгласно КР, 
Nm

3
/t 

изпечени 

керамични 

изделия 

Употребено 
годишно 
количество 
Nm

3
/y 

Количество за 
единица продукт
 
Nm

3
/t изпечени 

керамични 

изделия 

508.36 3369976,59 348.865 

създадена е и се прилага инструкция (И 8.3.2.1.), регламентираща реда 

и начина за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини , 

материали и горива, изразени като : 

Стойности на годишни норми за ефективност , t/t и Nm
3
/t 

3.3.3.Оценка на съответствието на употребените количества суровини, 

спомагателни материали и горива 

прилага се писмена инструкция за оценка

стойностите на норми за ефективност на използваните суровини на месечна и годишна 

основа. За отчетния период (24.05.2013  - 31.12.2013 г) е констатирано едно несъответствие  ( 

, определени са причините за неговото възникване и са изготвени корективни 

В Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 е отразена оценката на съответствието на 

употребените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените в 

Комплексното разрешително количества.  
Констатирано е само едно несъответствие, свързано с количество , 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на

количества използвани суровини с определените такива в условията на КР:

извършени проверки за суровини : 8 (ежемесечно);
Установени несъответствия: 1; 

Причини за несъответствията: анализът е описан по-долу

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

17 

0,000012 t/t  Да 

0,000157 t/t  
Да 

0,000092 t/t  Да 

Количество за 
единица продукт 

изпечени 

керамични 

 

Съответствие 

 Да 

създадена е и се прилага инструкция (И 8.3.2.1.), регламентираща реда 

и начина за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини , 

3.3.3.Оценка на съответствието на употребените количества суровини, 

прилага се писмена инструкция за оценка на съответствието на 

стойностите на норми за ефективност на използваните суровини на месечна и годишна 

31.12.2013 г) е констатирано едно несъответствие  ( 

не и са изготвени корективни 

В Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 е отразена оценката на съответствието на 

употребените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените в 

Констатирано е само едно несъответствие, свързано с количество , t/t използвана 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните 

количества използвани суровини с определените такива в условията на КР: 

(ежемесечно); 

долу; 
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- Предприети/ пла

 

В изпълнение на ПОС 08  -

13_003 E с планирана дейност по:

 

• Анализ на причините :   

Калцинирана сода (натриев карбонат, Light Sodium carbonate) е вещество, което е рецептурна 
компонента (втечнител) на свежата керамичма маса, която се приготвя
глазуро-подготовка,  и която маса се използва за отливане на изделия в отдел Отливане.
Калцинирата сода е суровината, която е с най

използва  като рецептурна компонента в изключително малк

Основна причина за завишеното  количеството

реализирането на серия проби с повишено количество от този рецептурен компонент, което 

макар и в незначителни размери, оказва  влияние върху характеристиките  

деформируемост) на масата, с цел подобряване качеството на изпечените изделия с 

специфични форми. 

 

• Събиране на информация:

Проследяване на тенденцията и калкулация на количеството калцинирана сода, която се 

използва за изготвяне на свежа керамична маса (отчетният период за 2013 е полугодие и 

затова е необходимо оперативно време (п

(ненадвишаване) на нормата за ефективност , 

 

 

• Планирани действия: 

Отчитайки тези факти, както и плановете ни за нарастване на количеството санитарни 

изделия, които се произве

планираме започване на процедура за увеличение на  годишната норма за тази суровина. 

Работи се в посока изготвяне на Информация за промени в изброените аспекти на работата 

на инсталациите спрямо разреше

 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните 

количества използвани  спомагателни материали  с определените такива в условията на КР:

- Брой извършени проверки: 

- Установени несъответств

- Причини за несъответствията:  

- Предприети/ планирани коригиращи действия: 

 
Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на

количества използвани горива с определените такива в условията на КР:

- Брой извършени

- Установени несъответствия: 

- Причини за несъответствията: анализът е описан по

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Предприети/ планирани коригиращи действия:   

-„Управление на несъответствията” е отворено несъответствие 

с планирана дейност по: 

 

(натриев карбонат, Light Sodium carbonate) е вещество, което е рецептурна 
компонента (втечнител) на свежата керамичма маса, която се приготвя

подготовка,  и която маса се използва за отливане на изделия в отдел Отливане.
Калцинирата сода е суровината, която е с най- ниската годишна норма  за ефективност и която се 

използва  като рецептурна компонента в изключително малки количества. 

Основна причина за завишеното  количеството използвана калцинирана сода 

реализирането на серия проби с повишено количество от този рецептурен компонент, което 

макар и в незначителни размери, оказва  влияние върху характеристиките  

на масата, с цел подобряване качеството на изпечените изделия с 

Събиране на информация: 

Проследяване на тенденцията и калкулация на количеството калцинирана сода, която се 

използва за изготвяне на свежа керамична маса (отчетният период за 2013 е полугодие и 

затова е необходимо оперативно време (първо тримесечие на 2014) за преценка за достигане 

(ненадвишаване) на нормата за ефективност , t/t изпечени керамични изделия.

Отчитайки тези факти, както и плановете ни за нарастване на количеството санитарни 

изделия, които се произвеждат в момента и ще се произвеждат  в бъдещи периоди, 

планираме започване на процедура за увеличение на  годишната норма за тази суровина. 

Работи се в посока изготвяне на Информация за промени в изброените аспекти на работата 

на инсталациите спрямо разрешените в условията на КР. 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните 

количества използвани  спомагателни материали  с определените такива в условията на КР:

Брой извършени проверки: 1 (полугодие); 
Установени несъответствия: няма 
Причини за несъответствията:  -  ; 
Предприети/ планирани коригиращи действия: не. 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на

количества използвани горива с определените такива в условията на КР:

Брой извършени проверки  : 8 (ежемесечно); 
Установени несъответствия: 1; 

Причини за несъответствията: анализът е описан по-долу ;
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етствията” е отворено несъответствие LK 

(натриев карбонат, Light Sodium carbonate) е вещество, което е рецептурна 
компонента (втечнител) на свежата керамичма маса, която се приготвя в отдел Масо - и 

подготовка,  и която маса се използва за отливане на изделия в отдел Отливане. 
ниската годишна норма  за ефективност и която се 

използвана калцинирана сода през 2013 г.  е 

реализирането на серия проби с повишено количество от този рецептурен компонент, което 

макар и в незначителни размери, оказва  влияние върху характеристиките  (свиваемост и 

на масата, с цел подобряване качеството на изпечените изделия с по- 

Проследяване на тенденцията и калкулация на количеството калцинирана сода, която се 

използва за изготвяне на свежа керамична маса (отчетният период за 2013 е полугодие и 

ърво тримесечие на 2014) за преценка за достигане 

изпечени керамични изделия. 

Отчитайки тези факти, както и плановете ни за нарастване на количеството санитарни 

ждат в момента и ще се произвеждат  в бъдещи периоди, 

планираме започване на процедура за увеличение на  годишната норма за тази суровина. 

Работи се в посока изготвяне на Информация за промени в изброените аспекти на работата 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните 

количества използвани  спомагателни материали  с определените такива в условията на КР: 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните 

количества използвани горива с определените такива в условията на КР: 

долу ; 
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- Предприети/ планирани коригиращи действия:  

• Анализ на причините :   

В рамките на отчетния период е

нормите, свързани с консумацията на природен газ.

Надвишение на консумацията на природен газ е  отчетен единствено  за месец декември.

Завишената месечна консумация на природен газ, изразена в 

изделия е едва  в размер на

продукт. 

Основна причина за тази месечна консумация на природен газ е :

• Временно спиране работата на двете тунелни пещ
планирано спиране на работата на части от 

Спирането на тунелните пещи се извършва плавно, с последователно намаляване на 

температурата в пещите, т.е. консумацията на природен газ в този случай не е свързана с 

изпичане на отляти керамични изделия.

са тунелните пещи, технически и експлоатационно изискват време

пещите консумацията на гориво постепенно се намал

позволява изпичане на изделия).

• Консумация на природен газ от водогрейни котли. 
извършва планирано спиране на пещите и временно преустановяване на производството с 

цел сервиз и регулярна годишна  поддръжка на съоръженията и машините.

Консумацията на природен газ 

на пещите, предвид това, че е необходимо винаги да бъде  налична  топла вода и отопление. 

Отопление на помещенията се осъществява с цел превенция от замръзване, а осигуряване на 

топла вода за битови помещения и възли е задължително (дори

производство) предвид непрекъснато наличие на работещи във фирмата 

целия период (вкл. периода на временно спиране на част от инсталацията ).

В този зимен отоплителен период  е осезателно завишено  количеството на използвания 

природен газ  за отопление на производствени, административни  и битови помещения. 

• Намалено  количество на произведен готов продукт.
изпечените изделия е редуцирано (

Консумацията на природен газ обаче не се редуцира съразмерно и пропорционално  с 

намаляване на количеството изпечен готов продукт, 

други съпътстващи процеси, които 

на керамични изделия.  

 

Математически това води до калкулиране на изкуствено завишено количество използвано 

гориво за тон изпечен керамичен продукт. 

 

• Планирани действия: 

Отчитайки тези факти, както и след направен преглед на наличната информация и статистика  

за няколко години назад е направена преценка, че в този случай не се налагат корективни 

действия. Свидетелство и потвърждение на този анализ е направена  съпоставка на 

консумациите на природен газ по консуматори, както и спрямо предходни месеци/години 

порядъка на консумацията на природен газ , изразен в 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Предприети/ планирани коригиращи действия:   

 

В рамките на отчетния период е налична една месечна констатация за прев

нормите, свързани с консумацията на природен газ. 

Надвишение на консумацията на природен газ е  отчетен единствено  за месец декември.

Завишената месечна консумация на природен газ, изразена в Nm
3

изделия е едва  в размер на 2.85 %  над годишната норма за ефективност , изразена в 

Основна причина за тази месечна консумация на природен газ е :

Временно спиране работата на двете тунелни пещи. Фирмата 

ланирано спиране на работата на части от инсталацията с писмо изх.

Спирането на тунелните пещи се извършва плавно, с последователно намаляване на 

т.е. консумацията на природен газ в този случай не е свързана с 

изпичане на отляти керамични изделия. Пускане и спиране на такъв род съоръжения, каквито 

са тунелните пещи, технически и експлоатационно изискват време

пещите консумацията на гориво постепенно се намалява (температурен режим, ко

позволява изпичане на изделия). 

ия на природен газ от водогрейни котли. В последния месец на годината се 

извършва планирано спиране на пещите и временно преустановяване на производството с 

цел сервиз и регулярна годишна  поддръжка на съоръженията и машините.

Консумацията на природен газ от водогрейните котли не се влияе от 

, предвид това, че е необходимо винаги да бъде  налична  топла вода и отопление. 

Отопление на помещенията се осъществява с цел превенция от замръзване, а осигуряване на 

ещения и възли е задължително (дори и при временно спряно 

производство) предвид непрекъснато наличие на работещи във фирмата 

вкл. периода на временно спиране на част от инсталацията ).

В този зимен отоплителен период  е осезателно завишено  количеството на използвания 

природен газ  за отопление на производствени, административни  и битови помещения. 

Намалено  количество на произведен готов продукт. В този месец количеството на 

е изделия е редуцирано (предвид временното спиране на производство).

Консумацията на природен газ обаче не се редуцира съразмерно и пропорционално  с 

намаляване на количеството изпечен готов продукт, тъй като природен газ се използва за 

съпътстващи процеси, които продължават и след преустановяване на производството 

Математически това води до калкулиране на изкуствено завишено количество използвано 

гориво за тон изпечен керамичен продукт.  

айки тези факти, както и след направен преглед на наличната информация и статистика  

за няколко години назад е направена преценка, че в този случай не се налагат корективни 

действия. Свидетелство и потвърждение на този анализ е направена  съпоставка на 

сумациите на природен газ по консуматори, както и спрямо предходни месеци/години 

порядъка на консумацията на природен газ , изразен в Nm
3
/t и Nm

3
/мес е съпоставим. 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

19 

една месечна констатация за превишаване на 

Надвишение на консумацията на природен газ е  отчетен единствено  за месец декември. 
3
/t изпечени керамични 

2.85 %  над годишната норма за ефективност , изразена в Nm
3
/t 

Основна причина за тази месечна консумация на природен газ е : 

Фирмата е уведомила за това 

инсталацията с писмо изх.No 148/15.11.2013 г.   

Спирането на тунелните пещи се извършва плавно, с последователно намаляване на 

т.е. консумацията на природен газ в този случай не е свързана с 

кане и спиране на такъв род съоръжения, каквито 

са тунелните пещи, технически и експлоатационно изискват време,  т.е. при спиране на 

температурен режим, който не 

В последния месец на годината се 

извършва планирано спиране на пещите и временно преустановяване на производството с 

цел сервиз и регулярна годишна  поддръжка на съоръженията и машините. 

от водогрейните котли не се влияе от това временно спиране 

, предвид това, че е необходимо винаги да бъде  налична  топла вода и отопление. 

Отопление на помещенията се осъществява с цел превенция от замръзване, а осигуряване на 

и при временно спряно 

производство) предвид непрекъснато наличие на работещи във фирмата по поддръжка, през 

вкл. периода на временно спиране на част от инсталацията ). 

В този зимен отоплителен период  е осезателно завишено  количеството на използвания 

природен газ  за отопление на производствени, административни  и битови помещения.  

В този месец количеството на 

предвид временното спиране на производство). 

Консумацията на природен газ обаче не се редуцира съразмерно и пропорционално  с 

тъй като природен газ се използва за 

продължават и след преустановяване на производството 

Математически това води до калкулиране на изкуствено завишено количество използвано 

айки тези факти, както и след направен преглед на наличната информация и статистика  

за няколко години назад е направена преценка, че в този случай не се налагат корективни 

действия. Свидетелство и потвърждение на този анализ е направена  съпоставка на 

сумациите на природен газ по консуматори, както и спрямо предходни месеци/години – 

мес е съпоставим.  
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Отчетената консумацуия на природен газ, изразена в 

70% от нивото на количество за единица продукт, съгласно КР

изделия. 

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

   Условие 8.3.4.1. – всички химични вещества и смеси, които се използват на територията 

площадката са снабдени с информационни листове за безопасност

производител и/или доставчик.

   Условие 8.3.4.1.1 – на площадката се съхраняват ИЛБ на всички използвани /съхранявани 

опасни вещества и смеси. Поддържа се и се съхраня

списък на доставчици ( фирма, лице за контакт, тел., 

се съхраняват  при  СБЗР (Специалист безопасност и здраве при работ

основание на тези ИЛБ са изготвени Инстр

вещества и смеси. Хартиен екземпляр е наличен на всички работни места, където се 

извършва употреба на веществата, в това число и складовете за тяхното съхранение.

Условие 8.3.4.1.2 – химичните вещества и смес

посочени в ИЛБ ( раздел 7).

на химични вещества и смеси, която е предоставена на РИОСВ 

103/07.06.2012 г. 

Условие 8.3.4.2 – всички 

складовете посочени в Приложение 

Условие 8.3.4.3 – съхранението на дизеловото гориво се осъществява в метален варел с 

вместимост 220 л в склада за съхранение на масла.

Условие 8.3.4.4 – съхранението на  метални бутилки пропан 

закрито помещение намиращо се в „Открит склад” и на обособени площадки в близост  до 

отдел Масоподготовка и Сортировка

Условие 8.3.4.5 и 8.3.4.6 
проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение 

съхранение (посочени от производител/доставчик) и условията на разрешителното.

инструкция регламентира и начина за документиране на периодичните проверки и 

поддръжката на складовете /местата/съоръженията за съхранение.

за съвместимост на съхранение на опасни химични вещества , в зависимост от категорията им 

на опасност съгласно ЗЗВВХВС.

Всички течни суровини се съхраняват при създаден условия за съдове за съхранение при 

разливи ( метални каптажни вани и циментови заграждения ).

Ежемесечно се извършват проверки, които са свързани с проверка отговарят ли местата за 

съхранение на вещества и смеси на посочените в КР. На основание на предварително 

изготвен годишен график за проверка състоянието на складовете , и при използване на 

контролен лист за проверка се оценява 

помещение и реалното състоя

На територията на фирмата няма надземни резервоари с оваловки за съхранение на 

химични вещества и смеси. 

      Условие 8.3.4.7 – създадена е и се прилага инструкция за установяване на течове, както и 

подръжна на тръбопреностана мрежа за природен газ. Всеки месец, външна  специализирана 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Отчетената консумацуия на природен газ, изразена в Nm
3
/t за отчетния период е по

70% от нивото на количество за единица продукт, съгласно КР,Nm

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

всички химични вещества и смеси, които се използват на територията 

площадката са снабдени с информационни листове за безопасност

производител и/или доставчик. 

на площадката се съхраняват ИЛБ на всички използвани /съхранявани 

Поддържа се и се съхранява  картотека на ИЛБ, както и актуален 

списък на доставчици ( фирма, лице за контакт, тел., e – mail) на тези вещества

се съхраняват  при  СБЗР (Специалист безопасност и здраве при работ

основание на тези ИЛБ са изготвени Инструкции за безопасна работа с конкретните химични 

артиен екземпляр е наличен на всички работни места, където се 

извършва употреба на веществата, в това число и складовете за тяхното съхранение.

химичните вещества и смеси се съхраняват, съгласно изискванията 

посочени в ИЛБ ( раздел 7). През май/2012 г. е изготвена Оценка за безопасното съхранение 

на химични вещества и смеси, която е предоставена на РИОСВ –

всички суровини и спомагателни материали се съхраняват само в 

иложение II.4.3.1. 

съхранението на дизеловото гориво се осъществява в метален варел с 

вместимост 220 л в склада за съхранение на масла. 

нението на  метални бутилки пропан – 

закрито помещение намиращо се в „Открит склад” и на обособени площадки в близост  до 

отдел Масоподготовка и Сортировка. 
Условие 8.3.4.5 и 8.3.4.6 – създадена е и се изпълнява инструкция ( И 8.3.4.5_8.3.4.6) за 

проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение 

посочени от производител/доставчик) и условията на разрешителното.

ра и начина за документиране на периодичните проверки и 

поддръжката на складовете /местата/съоръженията за съхранение. Н

за съвместимост на съхранение на опасни химични вещества , в зависимост от категорията им 

ВВХВС. 

Всички течни суровини се съхраняват при създаден условия за съдове за съхранение при 

разливи ( метални каптажни вани и циментови заграждения ). 

Ежемесечно се извършват проверки, които са свързани с проверка отговарят ли местата за 

ства и смеси на посочените в КР. На основание на предварително 

изготвен годишен график за проверка състоянието на складовете , и при използване на 

контролен лист за проверка се оценява съответствие на изискванията към складовите 

помещение и реалното състояние. 

На територията на фирмата няма надземни резервоари с оваловки за съхранение на 

 

създадена е и се прилага инструкция за установяване на течове, както и 

подръжна на тръбопреностана мрежа за природен газ. Всеки месец, външна  специализирана 
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за отчетния период е по- малко от 

Nm
3
/t изпечени керамични 

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

всички химични вещества и смеси, които се използват на територията на 

площадката са снабдени с информационни листове за безопасност (ИЛБ), предоставени от 

на площадката се съхраняват ИЛБ на всички използвани /съхранявани 

ва  картотека на ИЛБ, както и актуален 

на тези вещества. Актуални ИЛБ 

се съхраняват  при  СБЗР (Специалист безопасност и здраве при работа) и Еколог. На 

укции за безопасна работа с конкретните химични 

артиен екземпляр е наличен на всички работни места, където се 

извършва употреба на веществата, в това число и складовете за тяхното съхранение. 

и се съхраняват, съгласно изискванията 

През май/2012 г. е изготвена Оценка за безопасното съхранение 

– Шумен с писмо с No 

суровини и спомагателни материали се съхраняват само в 

съхранението на дизеловото гориво се осъществява в метален варел с 

 бутан се осъщетвява в 

закрито помещение намиращо се в „Открит склад” и на обособени площадки в близост  до 

създадена е и се изпълнява инструкция ( И 8.3.4.5_8.3.4.6) за 

проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение  с изискванията за 

посочени от производител/доставчик) и условията на разрешителното. Тази 

ра и начина за документиране на периодичните проверки и 

Налични са цветни схеми 

за съвместимост на съхранение на опасни химични вещества , в зависимост от категорията им 

Всички течни суровини се съхраняват при създаден условия за съдове за съхранение при 

Ежемесечно се извършват проверки, които са свързани с проверка отговарят ли местата за 

ства и смеси на посочените в КР. На основание на предварително 

изготвен годишен график за проверка състоянието на складовете , и при използване на 

на изискванията към складовите 

На територията на фирмата няма надземни резервоари с оваловки за съхранение на 

създадена е и се прилага инструкция за установяване на течове, както и 

подръжна на тръбопреностана мрежа за природен газ. Всеки месец, външна  специализирана 
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и акредитирана за тази дейност, фирма извършва проверка на съст

мрежа, на основание на сключен договор. Тези проверки включват:

• проверка за херметичност на газопроводите

• проверка състоянието на арматури за газ 

• визуални проверки за механично състояние на съоръженията

Тези специализирани проверки и измервания с преносими газ 

присъствиято на представител на фирмата , а документирането на извършените проверки се 

осъществява чрез издаване на Протокол за проверка 

специализираната фирма. 

Протоколите за проверка се съхраняват в

мениджър поддръжка (МП ) 

Не е налична тръбопреносна мрежа за други горива и химични вещества и смеси ( ХВС).

     Условие 8.3.5.1 – в изпълнение на инструкция документират се резултати

извършени проверки за съотоветствие на  съоръженията и площадките за съхранение на 

суровини и спомагателни материали в дневник.

В изпълнение на условие 8.3.5.1. проверките за съответствие по отношение на съхранение на 

суровини и материали се докум

Проверка за съответствие по отношение на експлоатационни изисквания се извършва в 

изпълнение на РИОС 03.02 –

Проверката за начина на съхранение и действия при разлив на опасни хим

контролира  на основание на визуални проверк

проверката включва в себеси , както проверка на складовете, така и междинните места за 

съхранение на суровини и материали.

При посочения оглед  се констатира

• Състояние на помещения 

• Състовние на съоръжения

• Спазване на индивидуални изисквания на съхранение на вещества и смеси 

температура, оваловки и др.)

• Спазване на изисквания за съвмествимост на вещества и смеси при съхранение

• Маркировки, указателни табели

     Условие 8.3.5.2. – всички протоколи от извършени проверки на тръбопреносната мрежа за 

природен газ се съхраняват по надлежен ред. В слуайте на констатиране на теч, се извършва ( 

в този протокол) документиране на установените причин

отстраняването им от тръбопреносната мрежа за горива.

с предприемане на  своевременни дей

т.е. оценка ефективност на планирани и пре

    Условие 8.3.6.1. : 
� проверките, които са свързани с оценка на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на суровини с експло

Брой на извършените проверки:
Установени несъответствия:
Предприети коригиращи действия:
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и акредитирана за тази дейност, фирма извършва проверка на състоянието на газопреносната 

основание на сключен договор. Тези проверки включват: 

проверка за херметичност на газопроводите 

проверка състоянието на арматури за газ  

визуални проверки за механично състояние на съоръженията

Тези специализирани проверки и измервания с преносими газ – анализатори се извършват с 

присъствиято на представител на фирмата , а документирането на извършените проверки се 

осъществява чрез издаване на Протокол за проверка – външен формуляр 

Протоколите за проверка се съхраняват в отдел Поддръжка и са на разположение на 

) за сведение, контрол и анализ. 

Не е налична тръбопреносна мрежа за други горива и химични вещества и смеси ( ХВС).

в изпълнение на инструкция документират се резултати

извършени проверки за съотоветствие на  съоръженията и площадките за съхранение на 

суровини и спомагателни материали в дневник. 

В изпълнение на условие 8.3.5.1. проверките за съответствие по отношение на съхранение на 

суровини и материали се документира в контролен лист Ф 8.3.5.1. 

Проверка за съответствие по отношение на експлоатационни изисквания се извършва в 

– и Контролен лист за проверка на складове.

Проверката за начина на съхранение и действия при разлив на опасни хим

контролира  на основание на визуални проверки и обход по складови помещения

проверката включва в себеси , както проверка на складовете, така и междинните места за 

съхранение на суровини и материали. 

При посочения оглед  се констатира: 

Състояние на помещения  

Състовние на съоръжения 

Спазване на индивидуални изисквания на съхранение на вещества и смеси 

температура, оваловки и др.) 

Спазване на изисквания за съвмествимост на вещества и смеси при съхранение

Маркировки, указателни табели, знаци за опасност 

всички протоколи от извършени проверки на тръбопреносната мрежа за 

природен газ се съхраняват по надлежен ред. В слуайте на констатиране на теч, се извършва ( 

в този протокол) документиране на установените причини за течовеи предприети действия за 

отстраняването им от тръбопреносната мрежа за горива. Всяка констатация за теч е свързана 

редприемане на  своевременни действия, както и с последваща проверка за херметичност 

т.е. оценка ефективност на планирани и предприети корективни действия.

проверките, които са свързани с оценка на съответствието на съоръженията и 

съхранение на суровини с експлотационните изисквания са:

Брой на извършените проверки: 5 бр. (всеки склад се проверява еднократно на 6 месеца

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

Предприети коригиращи действия: не 
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оянието на газопреносната 

визуални проверки за механично състояние на съоръженията 

нализатори се извършват с 

присъствиято на представител на фирмата , а документирането на извършените проверки се 

външен формуляр – бланка на 

отдел Поддръжка и са на разположение на 

Не е налична тръбопреносна мрежа за други горива и химични вещества и смеси ( ХВС). 

в изпълнение на инструкция документират се резултатите от от 

извършени проверки за съотоветствие на  съоръженията и площадките за съхранение на 

В изпълнение на условие 8.3.5.1. проверките за съответствие по отношение на съхранение на 

Проверка за съответствие по отношение на експлоатационни изисквания се извършва в 

и Контролен лист за проверка на складове. 

Проверката за начина на съхранение и действия при разлив на опасни химични вещества се 

и и обход по складови помещения, като 

проверката включва в себеси , както проверка на складовете, така и междинните места за 

Спазване на индивидуални изисквания на съхранение на вещества и смеси  ( 

Спазване на изисквания за съвмествимост на вещества и смеси при съхранение 

всички протоколи от извършени проверки на тръбопреносната мрежа за 

природен газ се съхраняват по надлежен ред. В слуайте на констатиране на теч, се извършва ( 

и за течовеи предприети действия за 

Всяка констатация за теч е свързана 

ствия, както и с последваща проверка за херметичност 

дприети корективни действия. 

проверките, които са свързани с оценка на съответствието на съоръженията и 

тационните изисквания са: 

проверява еднократно на 6 месеца) 
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� проверките , които са свързани с оценка на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на суровини с условията в

Брой на извършените проверки:
Установени несъответствия:
Предприети коригиращи действия:
 

       Условие 8.3.6.2.  – не е извършвана планирана промяна на м

опасни суровини, спомагателни материали и горива.

       Условие 8.3.6.3.  – обобщените данни от извършените проверки за установяване  и 

отстраняване на течове по тръбопрен

Брой извършени проверки: 
Установени несъответствия:
Предприети коригиращи действия:
или газопровод се регистрират в протокол от 

веднага след констатация т.е. в рамките на месечната проверка.

повредата се извършва последваща проверка за остатъчен теч 

детектор за утечки на газ WINTER

   4. Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда

 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) 
и PRTR 

В Таблица 1 към Приложение № 1
замърсители   по ЕРЕВВ и PRTR

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

  4.2.1.Контрол на пречиствателното оборудване

        Условие 9.1.1  - Експлоатират се дв

устроиство АК1 и АК2) за нанасяне на смола в цех акрилно производство.

       Условие 9.1.1.1. - Изготвена е документация

параметри на пречиствателните съоръжения (

оптимална стойност на контролирания параметър (

филтъра и 100% покритие на площа на гърба на кабината ), честота на мониторинг ( преди 

началото на всяка работна седмица) и вид 

инспекция). 

        Условие 9.1.1.2. – Изготвената документация 

Шумен с писмо с изх.No 116/ 09.09.2013 

Дейността по визуална инспекция на контролирани параметри на хар

документира (седмично) в Дневник 9.1.1.2. и се съхранява от Супервайзор акрилно 

производство. 

      Условие 9.1.1.3. - Създадена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на 

оптимален режим на всяко пречиствател

производство), в която са фиксирани контролираните параметри съгласно КР,

при оптимален режим на работа и съответните честота и оборудване за мониторинг.

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

проверките , които са свързани с оценка на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на суровини с условията в КР са : 

Брой на извършените проверки: 3 бр. (ежемесечно , от влизане в сила на инструкцията

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

Предприети коригиращи действия: не  

не е извършвана планирана промяна на местата за съхранение на 

опасни суровини, спомагателни материали и горива. 

обобщените данни от извършените проверки за установяване  и 

отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за природен газ са

Брой извършени проверки: 8 бр. (ежемесечно,  договор с външна фирма)

Установени несъответствия: регистрирани са три случея на пропуск на  природен газ

Предприети коригиращи действия: констатациите за наличие на теч  от газови съоръжения 

или газопровод се регистрират в протокол от проверка. Всеки констатиран теч се отстранява 

веднага след констатация т.е. в рамките на месечната проверка.

повредата се извършва последваща проверка за остатъчен теч – проверката се извършва с 

WINTER 880 L. 

Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) 

Приложение № 1 е докладвана информация за емисиите на 

PRTR. 

вредни вещества в атмосферния въздух 

Контрол на пречиствателното оборудване 

Експлоатират се два хартиени филтър към кабини (

устроиство АК1 и АК2) за нанасяне на смола в цех акрилно производство.

Изготвена е документация, свързана с определяне на контролирани 

а пречиствателните съоръжения (физическа цялост и плътно покритие

ст на контролирания параметър (липса на механични разрушения по 

покритие на площа на гърба на кабината ), честота на мониторинг ( преди 

началото на всяка работна седмица) и вид на оборудването за мониторинг (

зготвената документация – информация е предоставена на РИОСВ 

116/ 09.09.2013 г. Актуализация на документацията не е извършвана.

Дейността по визуална инспекция на контролирани параметри на хар

седмично) в Дневник 9.1.1.2. и се съхранява от Супервайзор акрилно 

Създадена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на 

оптимален режим на всяко пречиствателно съоръжение (към две кабини, ц

производство), в която са фиксирани контролираните параметри съгласно КР,

при оптимален режим на работа и съответните честота и оборудване за мониторинг.
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проверките , които са свързани с оценка на съответствието на съоръженията и 

ежемесечно , от влизане в сила на инструкцията) 

естата за съхранение на 

обобщените данни от извършените проверки за установяване  и 

осната мрежа за природен газ са: 
бр. (ежемесечно,  договор с външна фирма)  

регистрирани са три случея на пропуск на  природен газ 

констатациите за наличие на теч  от газови съоръжения 

проверка. Всеки констатиран теч се отстранява 

веднага след констатация т.е. в рамките на месечната проверка. След отстраняване на 

проверката се извършва с 

Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) 

е докладвана информация за емисиите на 

а хартиени филтър към кабини (с изпускащо 

устроиство АК1 и АК2) за нанасяне на смола в цех акрилно производство. 

, свързана с определяне на контролирани 

ическа цялост и плътно покритие), 

липса на механични разрушения по 

покритие на площа на гърба на кабината ), честота на мониторинг ( преди 

на оборудването за мониторинг (визуална 

информация е предоставена на РИОСВ – 

Актуализация на документацията не е извършвана. 

Дейността по визуална инспекция на контролирани параметри на хартиените филти се 

седмично) в Дневник 9.1.1.2. и се съхранява от Супервайзор акрилно 

Създадена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на 

но съоръжение (към две кабини, цех Акрилно 

производство), в която са фиксирани контролираните параметри съгласно КР, стойностите 

при оптимален режим на работа и съответните честота и оборудване за мониторинг. 
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     Условие 9.1.2.1. – Създадена е и се прилага писмена инструкция ( И 9.1.2.1.) за периодична 

оценка на съответствието на констатираните стойности 

Пречиствателните съоръжения се е

     Условие 9.3.1 и 9.3.2. - 
контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определ

условията на КР се документират и съхраняват в изготвен за целта Дневник 9.1.1.2.

     Условие 9.1.3.3. - Пречиствателните съоръжения се експлоатират и поддържат

съответствие с изискванията. 

дневник 9.1.1.2. до 31.12.2013 г. се констатират :

Брой на извършените проверки:
( за всеки един от филтри; в началото на всяка нова работна седмица

Установени несъответствия:
Предприети коригиращи де

              4.2.2.Интензивно миришещи вещества

     Условие 9.4.1. и 9.4.2. - н
извършвани на площадката.

     Условия 9.6.2.1 – изготвена е и се прилага инструкция за периодична 

предодвратяване и намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества ( ИМВ).

фирмена оценка е изготвен спис

мерки за тяхното предодвратяване/минимизиране. В 

на мерките (Ф 9.6.2.3.) се документира, извърш

лист се попълва на месечна основа

           4.2.3.Неорганизирани емисии

      Условие 9.3.1. – всички 

организирано през изпускащи устроиства.

      Условие 9.3.2. – създадена е и се прилага инструкция ( И 9.3.2.) за периодична оценка на 

наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване

предприемане на коригиращи действия.

източници на неорганизирани емисии се съхраняват в Отдел „УКООС”.

се регистрира в чрез използване на протокол (Ф 9.3.2.) за периодична пров

източниците на неорганизирани емисии.

     Условие 9.3.3 - Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка 

на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

установяване на причините за не

     Условие 9.3.4. – след извършен вътрешно фирмен анализ на потенциалните източниците 

на неорганизирани емисии са определени възможни мерки  за ограничаване на емисиите на 

прахообразни вещества, кото са в 

на открити площадки и терени, съобразяване на товаро

свързани с транспорт на прахообразни вещества с атмосферните условия, лимитирана 

скорост на движение на територията на фирмата, избор на спец

транспорт, почистване на празните площадки за съхранение на насипни материали, 

количествени ограничения при съхраняване на насипни отпадъци на открито и др.)  

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

ъздадена е и се прилага писмена инструкция ( И 9.1.2.1.) за периодична 

то на констатираните стойности с оптималните 

Пречиствателните съоръжения се експлоатират и поддържат в съответствие с изискванията.

 Резултатите от проверките на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определ

условията на КР се документират и съхраняват в изготвен за целта Дневник 9.1.1.2.

Пречиствателните съоръжения се експлоатират и поддържат

съответствие с изискванията. За периода от създаване на инструкцията и 

дневник 9.1.1.2. до 31.12.2013 г. се констатират : 

Брой на извършените проверки:  26 бр.  

за всеки един от филтри; в началото на всяка нова работна седмица)

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия 

Предприети коригиращи действия: не 

Интензивно миришещи вещества 

няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, 

извършвани на площадката. 
изготвена е и се прилага инструкция за периодична 

предодвратяване и намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества ( ИМВ).

енка е изготвен списък на потенциалните источници на ИМВ и са определени 

едодвратяване/минимизиране. В контролен лист за о

Ф 9.6.2.3.) се документира, извършването на периодичната оценка (

ст се попълва на месечна основа, за отчетния период са извършени 3 бр. оценки)

Неорганизирани емисии 

всички емисии на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух, 

организирано през изпускащи устроиства. 

създадена е и се прилага инструкция ( И 9.3.2.) за периодична оценка на 

наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване

предприемане на коригиращи действия. Записите за извършена оценка за наличието на 

източници на неорганизирани емисии се съхраняват в Отдел „УКООС”.

се регистрира в чрез използване на протокол (Ф 9.3.2.) за периодична пров

източниците на неорганизирани емисии. 

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка 

на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

след извършен вътрешно фирмен анализ на потенциалните източниците 

на неорганизирани емисии са определени възможни мерки  за ограничаване на емисиите на 

прахообразни вещества, кото са в съответствие с чл.70 на Наредба 1/27.06.2005 г : оросяване 

лощадки и терени, съобразяване на товаро- разтоварните дейнсости и тези 

свързани с транспорт на прахообразни вещества с атмосферните условия, лимитирана 

скорост на движение на територията на фирмата, избор на специализирани камиони за 

на празните площадки за съхранение на насипни материали, 

количествени ограничения при съхраняване на насипни отпадъци на открито и др.)  

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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ъздадена е и се прилага писмена инструкция ( И 9.1.2.1.) за периодична 

с оптималните такива. 

етствие с изискванията. 

Резултатите от проверките на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в 

условията на КР се документират и съхраняват в изготвен за целта Дневник 9.1.1.2. 

Пречиствателните съоръжения се експлоатират и поддържат в 

За периода от създаване на инструкцията и въвеждане на 

) 

яма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, 

изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на мерките за 

предодвратяване и намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества ( ИМВ). След 

лните источници на ИМВ и са определени 

контролен лист за оценка изпълнението 

ването на периодичната оценка (контролния 

, за отчетния период са извършени 3 бр. оценки) 

емисии на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух, 

създадена е и се прилага инструкция ( И 9.3.2.) за периодична оценка на 

наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините и 

Записите за извършена оценка за наличието на 

източници на неорганизирани емисии се съхраняват в Отдел „УКООС”. Извършената оценка 

се регистрира в чрез използване на протокол (Ф 9.3.2.) за периодична проверка на 

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка 

на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

съответствията и предприемане на коригиращи действия.  
след извършен вътрешно фирмен анализ на потенциалните източниците 

на неорганизирани емисии са определени възможни мерки  за ограничаване на емисиите на 

с чл.70 на Наредба 1/27.06.2005 г : оросяване 

разтоварните дейнсости и тези 

свързани с транспорт на прахообразни вещества с атмосферните условия, лимитирана 

иализирани камиони за 

на празните площадки за съхранение на насипни материали, 

количествени ограничения при съхраняване на насипни отпадъци на открито и др.)   
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4.2.4.Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници

      Условие 9.2.1,  9.2.2. и 9.2.3. 
вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници съгласно 

поставените изисквания в Таблици
собствения мониторинг на емисии от точкови източници са отчетени в 

Приложение № 1 на настоящия ГДОС. Не са констатирани несъответствия свързани с 

превишаване на дебита технологичните и вентилационни газове на всички организирани 

източници. 

    Условие 9.2.4 – техническите характеристики и начина на работа на тунелната пещ , 

позволява работа само на един от дублираните ИУ към втори комин ( К2 и 

тунелна пещ: К 2.1/К 2.2. и N

    Условие 9.2.5 – създадена 

съответствието на измерените стойности с определениете в КР норми

Измерените стоиности на контролираните параметри се попълва

съответствието Ф 5.7.1. и при констатации на 

предприетите корективни и превантивни мерки. Протоколите от измерване се регистрират в 

дневник за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на 

съответствие. 

     Условия 9.5.1. - емисиите на отпадъчни газове от площадката не водят до нарушаване на 

нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния в

превишение на нормите посочени с КР, не 

не сме били информирани за случай на надвишение на норми в резултат на 

мониторинг за чистота на атмосферен въздух

     Условия 9.6.1.1. – за 2013 г. са

емисии на вредни вещества за всички посочени в таблица 9.6.1.1., 9.6.1.2., 9.6.1.4. и за ИУ 

VK6, посочено в таблица 9.6.1.3.

VK1, VK2, VK3, VK4, VK5, поради това че такива са били реализирани през 2012 г. Изготвени са 

два доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания на емисии на 

отпадъчни газове, които заедно с копие на протоко

предоставени на РИОСВ – Шумен с писма с 

регламентираните срокове за извършване на СПИ 

през 2012 (на ИУ VK1, VK2, VK

план за 2014 г са планирани СПИ на на ИУ 

    Условия 9.6.1.2. – собствените периодични измервания

възможени на акредитирани лаборатории за изпитване 

Лаборатория за изпитване и ка

посочват в т.B на протоколите от измерване) 

въздух, посочени в Наредба 6

Обхват на акредитация:

� Изпитване на : Отпадъчни газове 

� Да извършва калибриране на газанализатори;

� Да извършва вземане на проби

въздух – емисии. 

Пореден номер на атестата, издаден от БСА и удостоверяващ акредитацията на 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

4.2.4.Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници

Условие 9.2.1,  9.2.2. и 9.2.3. -  извършва собствен периодичен мониторинг на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници съгласно 

Таблици 9.6.1.1, 9.6.1.2, 9.6.1.3, 9.6.1.4. и 

на емисии от точкови източници са отчетени в 

настоящия ГДОС. Не са констатирани несъответствия свързани с 

превишаване на дебита технологичните и вентилационни газове на всички организирани 

техническите характеристики и начина на работа на тунелната пещ , 

позволява работа само на един от дублираните ИУ към втори комин ( К2 и 

NК 2.1. /NK 2.2. За 2013 са работещи само ИУ  К 2.1 и 

създадена е и се прилага инструкция за периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности с определениете в КР норми

ните стоиности на контролираните параметри се попълват в формуляр за оценка на 

и при констатации на несъответствие се предпиемат и документират 

предприетите корективни и превантивни мерки. Протоколите от измерване се регистрират в 

дневник за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на 

емисиите на отпадъчни газове от площадката не водят до нарушаване на 

нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух  

ишение на нормите посочени с КР, не са получавани сигнали от заинтересовани страни, 

сме били информирани за случай на надвишение на норми в резултат на 

мониторинг за чистота на атмосферен въздух. 
за 2013 г. са реализирани собствени периодични измервания (СПИ) на 

емисии на вредни вещества за всички посочени в таблица 9.6.1.1., 9.6.1.2., 9.6.1.4. и за ИУ 

, посочено в таблица 9.6.1.3. източници. През 2013 г. не са реализирани измервания на ИУ 

поради това че такива са били реализирани през 2012 г. Изготвени са 

два доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания на емисии на 

отпадъчни газове, които заедно с копие на протоколите от пробоотбор и измерване с

Шумен с писма с No 150/20.11.2013г. и 130/18.10.2013

регламентираните срокове за извършване на СПИ – последни измервания за извършвани 

VK3, VK4, VK5) и през 2011 на всички останали.

2014 г са планирани СПИ на на ИУ VK1, VK2, VK3, VK4, VK5. 

ствените периодични измервания, извършени за 2013 г. са 

възможени на акредитирани лаборатории за изпитване - Пехливанов Инжинеринг ООД и 

Лаборатория за изпитване и калибриране «Липгеи», които задължително измерват (

на протоколите от измерване) параметри на газови потоци и атмосферния 

въздух, посочени в Наредба 6 / 1999 г. 

Обхват на акредитация: 

Изпитване на : Отпадъчни газове – емисии; Атмосферен въздух – имисии; 

Да извършва калибриране на газанализатори;  

Да извършва вземане на проби( извадки) от: Атмосферен въздух 

Пореден номер на атестата, издаден от БСА и удостоверяващ акредитацията на 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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4.2.4.Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници 

извършва собствен периодичен мониторинг на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници съгласно 

. и 9.6.1.4. Резултатите от 

на емисии от точкови източници са отчетени в Таблица № 2 от 

настоящия ГДОС. Не са констатирани несъответствия свързани с 

превишаване на дебита технологичните и вентилационни газове на всички организирани 

техническите характеристики и начина на работа на тунелната пещ , 

позволява работа само на един от дублираните ИУ към втори комин ( К2 и NK2) стара и нова 

2.2. За 2013 са работещи само ИУ  К 2.1 и NK 2.2. 

периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности с определениете в КР норми ( И 9.2.5.) 

т в формуляр за оценка на 

се предпиемат и документират 

предприетите корективни и превантивни мерки. Протоколите от измерване се регистрират в 

дневник за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на 

емисиите на отпадъчни газове от площадката не водят до нарушаване на 

ъздух  - не са констатирани 

а получавани сигнали от заинтересовани страни, 

сме били информирани за случай на надвишение на норми в резултат на контролен 

реализирани собствени периодични измервания (СПИ) на 

емисии на вредни вещества за всички посочени в таблица 9.6.1.1., 9.6.1.2., 9.6.1.4. и за ИУ 

През 2013 г. не са реализирани измервания на ИУ 

поради това че такива са били реализирани през 2012 г. Изготвени са 

два доклада за резултати от извършени собствени периодични измервания на емисии на 

лите от пробоотбор и измерване са 

. и 130/18.10.2013г. Спазват се 

последни измервания за извършвани 

) и през 2011 на всички останали. В мониторинговия 

, извършени за 2013 г. са 

Пехливанов Инжинеринг ООД и 

либриране «Липгеи», които задължително измерват (и 

параметри на газови потоци и атмосферния 

имисии;  

( извадки) от: Атмосферен въздух – имисии. Атмосферен 

Пореден номер на атестата, издаден от БСА и удостоверяващ акредитацията на 
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лабораторията:  БСА рег.No 5 ЛИК, валиден до 30.06.2017 г.

Лабораторията е акредитирана съгластно БДС EN/IEC 17025: 2006.

При извършване на контролни измервания се измерват и следните параметри на 

изпусканите газови потоци (отпадъчни газове):

 1. геометричните размери на газохода,

пробовземането, в mm (милиметри);

 2. скорост на газови потоци, в m/s (метра на секунда);

 3. температура на газовете в газохода, в °С (градуси по Целзий);

 4. налягане в газохода , в  hPa;

 5. съдържание на кислород, в 

  В допълнение са отчетени и следните параметри на атмосферния въздух за времето на 

провеждане на измерванията:

 1. температура на атмосферния въздух, в °С;

 2. барометрично налягане, в hPa.

Условия 9.6.1.3. Определени са 

Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ  на замърсителите (кг/

 
Код Докладване на замърсител

2 Въглероден моноксид (CO) 

3 Въглероден диоксид (CO2) 

8 Азотни оксиди (NOx/NO2) 

21 Живак и съединенията му (изразени като Hg) (8)

22 Никел и съединенията му (изразени като Ni) (8)

23 Олово и съединенията му (изразени като Pb) (8)

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

80 Хлор и негови неорганични 

84 Флуор и негови неорганични съединения (изразен като HF)

86 Вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10)

 

Условия 9.6.2.6 - Количествата са посочени в таблица 1 на Приложение 1 

количества са далеч под прага за докладване на замърсителите по ЕРИПЗ.

Създадена е и се спазва писмена инструкция  (И 9.6.1.3.) за изчисляване на замърсителите, 

които се докладват в рамките н

Условия 9.6.2.1 - резултатите от мониторинга на емисии на вредни вещества в 

отпадъчните газове се документират в Дневник 9.2.5

мониторингов план за емисии на вредни вещества във въздуха, които носи информция з

• Изпускащо устройство ( комин), източник на отпадъчни газове

• Хронология на датите на извършени измервания на емисии на вредни вещества 

във въздуха 

• Оценка на съответствие с честота за мониторинг

Условия 9.6.2.2. – документират се и се съхраняват в отдел 

всички вещества и техните количества, свързани с прилагане на ЕРИПЗ ( калкулации

протоколи от изпитване, изчисления , допълнителни справки и данни)

        Условие 9.6.2.3. – виж Условие 9.6.2.1

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

o 5 ЛИК, валиден до 30.06.2017 г. 

Лабораторията е акредитирана съгластно БДС EN/IEC 17025: 2006. 

При извършване на контролни измервания се измерват и следните параметри на 

изпусканите газови потоци (отпадъчни газове): 

еометричните размери на газохода, където се провежда измерването или 

пробовземането, в mm (милиметри); 

скорост на газови потоци, в m/s (метра на секунда); 

3. температура на газовете в газохода, в °С (градуси по Целзий); 

алягане в газохода , в  hPa; 

5. съдържание на кислород, в % об. (обемни проценти) 

В допълнение са отчетени и следните параметри на атмосферния въздух за времето на 

провеждане на измерванията: 

1. температура на атмосферния въздух, в °С; 

2. барометрично налягане, в hPa. 

Определени са количествата в атмосферния  по Допълнение 4 на 

Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ  на замърсителите (кг/y): 

Докладване на замърсител Метод за докладване, кг/год

 М 
 С 

М 
Живак и съединенията му (изразени като Hg) (8) М 
Никел и съединенията му (изразени като Ni) (8) М 
Олово и съединенията му (изразени като Pb) (8) М 
Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като общ C или ХПК/3) М 
Хлор и негови неорганични съединения (изразен като HCl) М 
Флуор и негови неорганични съединения (изразен като HF) М 
Вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10) М 

Количествата са посочени в таблица 1 на Приложение 1 

количества са далеч под прага за докладване на замърсителите по ЕРИПЗ.

Създадена е и се спазва писмена инструкция  (И 9.6.1.3.) за изчисляване на замърсителите, 

които се докладват в рамките на ЕРИПЗ. 

резултатите от мониторинга на емисии на вредни вещества в 

се документират в Дневник 9.2.5, като се поддържа в актуален статус и 

мониторингов план за емисии на вредни вещества във въздуха, които носи информция з

Изпускащо устройство ( комин), източник на отпадъчни газове

Хронология на датите на извършени измервания на емисии на вредни вещества 

Оценка на съответствие с честота за мониторинг 

документират се и се съхраняват в отдел 

всички вещества и техните количества, свързани с прилагане на ЕРИПЗ ( калкулации

протоколи от изпитване, изчисления , допълнителни справки и данни)

Условие 9.6.2.1 
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При извършване на контролни измервания се измерват и следните параметри на 

където се провежда измерването или 

 

В допълнение са отчетени и следните параметри на атмосферния въздух за времето на 

количествата в атмосферния  по Допълнение 4 на 

Метод за докладване, кг/год 

Количествата са посочени в таблица 1 на Приложение 1 – всички 

количества са далеч под прага за докладване на замърсителите по ЕРИПЗ. 

Създадена е и се спазва писмена инструкция  (И 9.6.1.3.) за изчисляване на замърсителите, 

резултатите от мониторинга на емисии на вредни вещества в 

, като се поддържа в актуален статус и 

мониторингов план за емисии на вредни вещества във въздуха, които носи информция за: 

Изпускащо устройство ( комин), източник на отпадъчни газове 

Хронология на датите на извършени измервания на емисии на вредни вещества 

документират се и се съхраняват в отдел УКООС, информация за 

всички вещества и техните количества, свързани с прилагане на ЕРИПЗ ( калкулации, 
протоколи от изпитване, изчисления , допълнителни справки и данни) 
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        Условие 9.6.2.4. – изготвен е д

миризми в резултат на производствена дейност извършвана на площадката. З

извършват ежемесечно (липсата на сигнали се отразява), като за отчетния период са налични 

4 бр. записа за „липса на оплаквания” за съответния месец.

        Условие 9.6.2.5. – извършва се документиране и съхраняване на резултатите от оценка на 

съответствието , както при сравнение на измерени показатели с норми, така и по отношение 

на спазване на честота на измерването, п

качеството на атмосферния въздух”. За 2013 г. не са констатирани 

измерените стойности на контролираните показатели с определените в КР, както и 

неспазване на честотата на извършване на измерв

резултати са посочени в Таблица 2

       Условие 9.6.2.6 – виж условие 9.6.1.3.

      Условие 9.6.2.7 – в Таблица 9.6.2.7
замърсители във въздуха за производството на единица продукт, за всяко от изпускано 

вредно вещество от инсталацията посочена в условие 2 и попадащи 

4 от ЗООС. 

      Таблица 9.6.2.7. Емитирани количества на замърсители в атмосферния въздух за единица продукт 

Показател 

Въглероден моноксид (CO) 

Въглероден диоксид (CO2) 

Азотни оксиди (NOx/NO2) 

Живак и съединенията му (изразени като Hg) (8)

Никел и съединенията му (изразени като Ni) (8)

Олово и съединенията му (изразени като Pb) (8)

Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като общ C или 

ХПК/3) 
Хлор и негови неорганични съединения (изразен

Флуор и негови неорганични съединения (изразен като HF)

Вещество под формата на малки твърди или течни частици 

(PM10) 

  *Посочените количества се отнасят за газовите емисиите от  тунелна пещ ( стара) и тунелна пещ ( нова).

  В репарационните пещи не се извършва изпичане на керамични изделия , а топла репарация на вече изпечени 

керамични изделия. 

 4.3.Емисии на вредни и 

    Заустването на отпадъчните води, формирани на територия

площадка, се извършва при спазване

разрешение за ползване на воден обект 

1135/25.06.2013 г на Директор на БДЧР 

4.3.1.Контрол на пречиствателните съоръжения (Условие 10.1.1)

     Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води, 

съгласно Условие 10.1.1.1: 

- Събирателен резервоар 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

изготвен е дневник (Ф 9.6.2.4), в които се документират оплаквания за 

миризми в резултат на производствена дейност извършвана на площадката. З

липсата на сигнали се отразява), като за отчетния период са налични 

плаквания” за съответния месец. 

извършва се документиране и съхраняване на резултатите от оценка на 

съответствието , както при сравнение на измерени показатели с норми, така и по отношение 

на спазване на честота на измерването, при спазване на процедура ПОС 06 „Управление на 

качеството на атмосферния въздух”. За 2013 г. не са констатирани 

измерените стойности на контролираните показатели с определените в КР, както и 

на извършване на измерването (веднъж на две години). Всички 

Таблица 2. 
виж условие 9.6.1.3. 

Таблица 9.6.2.7 са докладвани стоиностите на емитираните 

замърсители във въздуха за производството на единица продукт, за всяко от изпускано 

вредно вещество от инсталацията посочена в условие 2 и попадащи в обхвата на приложение 

Емитирани количества на замърсители в атмосферния въздух за единица продукт 

Мерна единица 

кг/т изпечени керамични изделия

кг/т изпечени керамични изделия

кг/т изпечени керамични изделия

Живак и съединенията му (изразени като Hg) (8) кг/т изпечени керамични изделия

Никел и съединенията му (изразени като Ni) (8) кг/т изпечени керамични изделия

Олово и съединенията му (изразени като Pb) (8) кг/т изпечени керамични изделия

Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като общ C или кг/т изпечени керамични изделия

Хлор и негови неорганични съединения (изразен като HCl) кг/т изпечени керамични изделия

Флуор и негови неорганични съединения (изразен като HF) кг/т изпечени керамични изделия

Вещество под формата на малки твърди или течни частици кг/т изпечени керамични изделия

*Посочените количества се отнасят за газовите емисиите от  тунелна пещ ( стара) и тунелна пещ ( нова).

В репарационните пещи не се извършва изпичане на керамични изделия , а топла репарация на вече изпечени 

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената 

, се извършва при спазване на условията в КР. Притежаваното от фирмата 

разрешение за ползване на воден обект No 2315 000121.4.2009 г. е прекратено с Решение 

1135/25.06.2013 г на Директор на БДЧР – Варна. 

Контрол на пречиствателните съоръжения (Условие 10.1.1)

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води, 

 

Събирателен резервоар –Е 01 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

26 

Ф 9.6.2.4), в които се документират оплаквания за 

миризми в резултат на производствена дейност извършвана на площадката. Записи се 

липсата на сигнали се отразява), като за отчетния период са налични 

извършва се документиране и съхраняване на резултатите от оценка на 

съответствието , както при сравнение на измерени показатели с норми, така и по отношение 

ри спазване на процедура ПОС 06 „Управление на 

качеството на атмосферния въздух”. За 2013 г. не са констатирани несъответствие на 

измерените стойности на контролираните показатели с определените в КР, както и 

веднъж на две години). Всички 

са докладвани стоиностите на емитираните 

замърсители във въздуха за производството на единица продукт, за всяко от изпускано 

в обхвата на приложение 

Емитирани количества на замърсители в атмосферния въздух за единица продукт  

Емитирани 
количества* 

изпечени керамични изделия 0,0 
изпечени керамични изделия 0,287789 
изпечени керамични изделия 0,9226791 
изпечени керамични изделия       1,1786.10

7 
изпечени керамични изделия       2,0925.10

6 
изпечени керамични изделия  4,01896.10

5 
изпечени керамични изделия 

 0,208618354 
изпечени керамични изделия 0,0049103 
изпечени керамични изделия 0,0024552 
изпечени керамични изделия 

0,0922814 
*Посочените количества се отнасят за газовите емисиите от  тунелна пещ ( стара) и тунелна пещ ( нова). 

В репарационните пещи не се извършва изпичане на керамични изделия , а топла репарация на вече изпечени 

опасни вещества в отпадъчните води 

та на производствената 

. Притежаваното от фирмата 

г. е прекратено с Решение 

Контрол на пречиствателните съоръжения (Условие 10.1.1) 

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води, 
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- Танк за смесване на  на вход 

- Утаител – Е 03 
- Утаител – Е 04 
- Утаител – Е 05 
- Танк за съхранение на флокулант 

- Танк за съхранение на коагулант 

- Лентова филтър преса

 

У словие 10.1.1.2 – за всяко пречиствателно 

- Контролирани параметри

- Оптимална стойност на контролирания параметър

- Честота на мониторинг

- Вид на оборудването за мониторинг

    Изготвената документация по 

изх.No 116/ 09.09.2013 г. Актуализация на документацията не е извършвана.

 Условие 10.1.1.3 – създадена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните 

стойности , осигуряващи оптимален работен режим

  Условие 10.1.1.4 – извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения в 

съответствие с определената честота 

  Условие 10.1.1.5.1 – създадена е и се прилага инструкция за  периодична о

съответствието (И 10.1.1.5.1) 

съоръжение с определените оптимални такива. Оценката се извършв

документира в Ф 10.1.1.6.1. Дневник за 

технологичните параметри на пречиствате

   Условие 10.1.1.5.2 – създадена е и се при

проверка и подръжка на съоръженията в ЛПСПОВ.

свързани с периодична проверка на съоръжение от ЛПСПОВ,

извършване, отговорните лица и краен резултат.периодичните проверки се документират в 

ФОС 03.01  - Дневник за отчитане на техническото състояние на ЛПСПОВ

   Условие 10.1.1.6.1. – Документацията,  изготвена като Приложение 

системата за контрол изпълненията на условията на КР и тя се съхранява в отдел УКООС.

Информацията е предоставяна на РИОСВ 

    Условие 10.1.1.6.2. – мониторинга на контролираните параметри и оценкат

документира в Ф10.1.1.6.1. Дневник за 

параметри на пречиствателните съоръжения на ЛПСПОВ.

УКООС. 

    Условие 10.1.1.6.3. – извършва се проверка за съотв

измерена стоиност на контролиран показател.

всяко едно от съоръженията в ЛПСПОВ се извършва ежедневно ( в рамките на дневната 

смяна), с честота : 

- На всеки 2 часа за Е01,03,05,07,10
- Еднократно на смяна за Е02
- При работа на съоръжението за Е08

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Танк за смесване на  на вход –Е 02 

Танк за съхранение на флокулант – Е 07 
Танк за съхранение на коагулант – Е 10 
Лентова филтър преса 

за всяко пречиствателно съоръжение са определени :

Контролирани параметри 

Оптимална стойност на контролирания параметър 

Честота на мониторинг 

Вид на оборудването за мониторинг 

Изготвената документация по условия 10.1.1.2 е предоставена на РИОСВ 

Актуализация на документацията не е извършвана.

създадена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните 

стойности , осигуряващи оптимален работен режим. 
извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения в 

с определената честота – ежедневно за всяко едно съоръжение

създадена е и се прилага инструкция за  периодична о

И 10.1.1.5.1) на измерените стоиности на контролираните параметри за всяко 

съоръжение с определените оптимални такива. Оценката се извършв

Ф 10.1.1.6.1. Дневник за отчитане на оптималните стойности на 

технологичните параметри на пречиствателните съоръжения на ЛПСПОВ.

създадена е и се прилага инструкция ( 10.1.1.5.2.)

проверка и подръжка на съоръженията в ЛПСПОВ. Изготвен е списък на всички дейности, 

свързани с периодична проверка на съоръжение от ЛПСПОВ, като и с тяхната честота на 

извършване, отговорните лица и краен резултат.периодичните проверки се документират в 

Дневник за отчитане на техническото състояние на ЛПСПОВ

Документацията,  изготвена като Приложение 

системата за контрол изпълненията на условията на КР и тя се съхранява в отдел УКООС.

Информацията е предоставяна на РИОСВ - Шумен в хода на извършвана проверка.

мониторинга на контролираните параметри и оценкат

10.1.1.6.1. Дневник за отчитане на оптималните стойности на технологичните 

параметри на пречиствателните съоръжения на ЛПСПОВ. Дневникът се съхранява в отдел 

извършва се проверка за съответствие , всеки път при запис на 

измерена стоиност на контролиран показател. Честотата на измерване на показателите за 

всяко едно от съоръженията в ЛПСПОВ се извършва ежедневно ( в рамките на дневната 

На всеки 2 часа за Е01,03,05,07,10 
кратно на смяна за Е02 

При работа на съоръжението за Е08 
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съоръжение са определени : 

е предоставена на РИОСВ – Шумен с писмо с 

Актуализация на документацията не е извършвана. 

създадена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните 

извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения в 

ежедневно за всяко едно съоръжение. 
създадена е и се прилага инструкция за  периодична оценка на 

на измерените стоиности на контролираните параметри за всяко 

съоръжение с определените оптимални такива. Оценката се извършва ежедневно и се 

тчитане на оптималните стойности на 

лните съоръжения на ЛПСПОВ. 

лага инструкция ( 10.1.1.5.2.) за периодична 

Изготвен е списък на всички дейности, 

като и с тяхната честота на 

извършване, отговорните лица и краен резултат.периодичните проверки се документират в 

Дневник за отчитане на техническото състояние на ЛПСПОВ. 
Документацията,  изготвена като Приложение 10.1.1.2 е част от 

системата за контрол изпълненията на условията на КР и тя се съхранява в отдел УКООС. 

Шумен в хода на извършвана проверка. 
мониторинга на контролираните параметри и оценката за съответвие  

тчитане на оптималните стойности на технологичните 

Дневникът се съхранява в отдел 

вие , всеки път при запис на 

Честотата на измерване на показателите за 

всяко едно от съоръженията в ЛПСПОВ се извършва ежедневно ( в рамките на дневната 
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За периода от създаване на инструкцията и въвеждане на дневник 10.1.1.6.1. до 31.12.2013 г. 

се констатират : 

За Е01: 

- Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи действия:

За Е02: 
- Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи действия:

За Е03, Е04, Е05, Е07, Е10: 
- Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи действия:

За Е08: 
- Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи действия

4.3.2.Проверка на канализационната мрежа, констатирани течове, 

коригиращи действия

 Създадена е и се прилага инструкция ПОС 03 за проверка на състоянието на 

канализационната мрежа/шахти на площадката. Резултатите от извършените огледи на 

състоянието на канализационната мрежа за битови, производствени и дъждовни води се 

отразяват в дневник. Фирмата не разполага с над

Състоянието на водопреносната мрежа се извършва ежемесечно по 

отчетния период не са регистрирани течове.

              4.3.3.Производствени отпадъчни води

 Условие 10.1.1.1. -  
станция за производствени отпадни води  (ЛПСПОВ).

Условие 10.1.2.1 – фирмата зауства производствените отпадни 

спазване на условията посочени в КР  

е променяна. 

Резултатите от собствените наблюдения на показателите се документират и съхраняват от 

Отдел „УКООС” и са отчетени в 

Условие 10.1.3.1 – при заустване на отпадъчните води не се нарушава качеството на 

водоприемника  - р.Каменица ( 

Условие 10.1.3.2. – изготвен е Авариен план (Приложение 10.1.3.2.)

10.1.3.2.), които регламентиат реда, начина и мерките, които ще се предприемат за 

ограничаване или ликвидиране на последици от замърсяване.

В инструкцията е посочено, че възникналите авариини ситуации ще се отразяват в ФОС 03.01 

– дневник за отчитане технич

отговорни за незабавно уведиомяване на РИОСВ И Басейно

констатирани случай на залпови изпускания на замърсяващи вещества.

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

За периода от създаване на инструкцията и въвеждане на дневник 10.1.1.6.1. до 31.12.2013 г. 

Брой на извършените проверки:  426 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

Брой на извършените проверки:   81бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

Брой на извършените проверки:   426 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

Брой на извършените проверки:   79 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

Проверка на канализационната мрежа, констатирани течове, 

коригиращи действия 

Създадена е и се прилага инструкция ПОС 03 за проверка на състоянието на 

канализационната мрежа/шахти на площадката. Резултатите от извършените огледи на 

канализационната мрежа за битови, производствени и дъждовни води се 

отразяват в дневник. Фирмата не разполага с надземни тръбопроводи 

Състоянието на водопреносната мрежа се извършва ежемесечно по 

истрирани течове. 

Производствени отпадъчни води 

  фирмата извършва експлоатация на Локална пречиствателна 

станция за производствени отпадни води  (ЛПСПОВ). 
фирмата зауства производствените отпадни води  в р.Каменица , при 

спазване на условията посочени в КР  - таблица 10.1.2.1. Точката на зауст

Резултатите от собствените наблюдения на показателите се документират и съхраняват от 

Отдел „УКООС” и са отчетени в Таблица № 3 на Приложение №1 към настоящия ГДОС.

при заустване на отпадъчните води не се нарушава качеството на 

р.Каменица ( II – ра категория). 

изготвен е Авариен план (Приложение 10.1.3.2.)

, които регламентиат реда, начина и мерките, които ще се предприемат за 

ограничаване или ликвидиране на последици от замърсяване. 

В инструкцията е посочено, че възникналите авариини ситуации ще се отразяват в ФОС 03.01 

дневник за отчитане техническото състояние на ЛПСПОВ. Определени са лица, които са 

уведиомяване на РИОСВ И Басейнова дирекция. За 2013 г,. не са 

констатирани случай на залпови изпускания на замърсяващи вещества.

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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За периода от създаване на инструкцията и въвеждане на дневник 10.1.1.6.1. до 31.12.2013 г. 

ни несъответствия 

няма регистрирани несъответствия 

няма регистрирани несъответствия 

няма регистрирани несъответствия 

Проверка на канализационната мрежа, констатирани течове, 

Създадена е и се прилага инструкция ПОС 03 за проверка на състоянието на 

канализационната мрежа/шахти на площадката. Резултатите от извършените огледи на 

канализационната мрежа за битови, производствени и дъждовни води се 

земни тръбопроводи за водоподаване. 

Състоянието на водопреносната мрежа се извършва ежемесечно по Условие 8.1.4. За 

ирмата извършва експлоатация на Локална пречиствателна 

води  в р.Каменица , при 

Точката на заустване в р.Каменца не 

Резултатите от собствените наблюдения на показателите се документират и съхраняват от 

към настоящия ГДОС. 

при заустване на отпадъчните води не се нарушава качеството на 

изготвен е Авариен план (Приложение 10.1.3.2.) и инструкция (И 

, които регламентиат реда, начина и мерките, които ще се предприемат за 

В инструкцията е посочено, че възникналите авариини ситуации ще се отразяват в ФОС 03.01 

еското състояние на ЛПСПОВ. Определени са лица, които са 

ва дирекция. За 2013 г,. не са 

констатирани случай на залпови изпускания на замърсяващи вещества. 
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Условие 10.1.4.1 – извършва се собствен монитор

отпадъчни води.Анализите и пробоотбора се извършват от акредитирани лаборатории, на 

основание на предварително подписани договори и изготвена мониторингова програма.

Честотата на пробовземане и анализ е спазена 

Условие 10.1.4.2 – създадена е и се прилага  инструкци

от собствен монитринг на производствени отпадни води в съ

емисионни норми (ИЕН).  

Условие 10.1.4.3 – изчисляват се

в рамките на ЕРИПЗ – Таблица 1 на Приложение 1.

4.3.4.Битово-фекални води

   Условие 10.2.1.1. - Експлоатират се само посочените в условието пречиствателни 

съоръжения за битово – фекални  отпадъчни

битово - фекални отпадни води (ЛПСБФОВ).

    Условие 10.2.1.2 – за всяко пречиствателно съоръжение са определени

- Контролирани параметри

- Оптимална стойност на контролирания параметър

- Честота на мониторинг

- Вид на оборудването за мониторинг

Изготвената документация по 

писмо с изх.No 116/ 09.09.2013 

     Условие 10.2.1.3 – създаде

оптималните стойности , осигуряващи оптимален работен режим

     Условие 10.2.1.4 – извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения 

в съответствие с определената честота 

     Условие 10.2.1.5.1 – създадена е и се прилага инструкция за  периодична оцен

съответствието (И 10.1.1.5.2) на измерените стоиности на контролираните параметри за всяко 

съоръжение с определените оптимални такива. Оценката се 

документира в Ф 10.2.1.6.1. 

технологичните параметри на пречиствателните съоръжения на ЛПСБФОВ.

      Условие 10.2.1.5.2 – създадена е и се прилага инструкция ( 10.2.1.5.2.)   за периодична 

проверка и подръжка на съоръженията в ЛПСБФОВ. Изготвен е списък на всички дейности, 

свързани с периодична проверка на съоръжение от ЛПС, като и  тяхната честота на 

извършване, отговорните лица и краен резултат. Периодичните проверки се документират в 

ФОС 03.02  - Дневник за отчитане на техническото състояние на ЛПСБФОВ.

    Условие 10.2.1.6.1. – Документацията,  изготвена като Приложение 10.2.1.2 е част от 

системата за контрол изпълненията на условията на КР и тя се съхранява в отдел УКООС. 

Информацията е предоставяна на Р

    Условие 10.2.1.6.2. – мониторинга на контролираните параметри и оценката з

се документира в Ф 10.2.1.6.1. Дневник за 

технологичните параметри на 

съхранява в отдел УКООС. 

    Условие 10.2.1.6.3. – извършва се проверка за съответствие , всеки път при запис на 

измерена стоиност на контролиран показател.

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

извършва се собствен мониторинг на пречистени отпадни производствени 

отпадъчни води.Анализите и пробоотбора се извършват от акредитирани лаборатории, на 

основание на предварително подписани договори и изготвена мониторингова програма.

Честотата на пробовземане и анализ е спазена – веднъж на три месеца.

създадена е и се прилага  инструкция (И 10.1.4.2.) за оценка на резултатите 

от собствен монитринг на производствени отпадни води в съответствие с индивидуалните 

изчисляват се и се докладват замърсителите и техните годишни количества 

Таблица 1 на Приложение 1. 

фекални води 

Експлоатират се само посочените в условието пречиствателни 

фекални  отпадъчни води на Локално пречиствателно съоръжение за  

фекални отпадни води (ЛПСБФОВ). 
за всяко пречиствателно съоръжение са определени

Контролирани параметри 

Оптимална стойност на контролирания параметър 

Честота на мониторинг 

на оборудването за мониторинг 

Изготвената документация по условия 10.2.1.2 е предоставена на РИОСВ 

116/ 09.09.2013 г. Актуализация на документацията не е извършвана.

създадена е и се прилага инструкция  (И 10.2.1.3) за поддържане на 

оптималните стойности , осигуряващи оптимален работен режим. 
извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения 

в съответствие с определената честота – месечно за всяко едно съоръжение.

създадена е и се прилага инструкция за  периодична оцен

И 10.1.1.5.2) на измерените стоиности на контролираните параметри за всяко 

съоръжение с определените оптимални такива. Оценката се извършва ежемесечно 

документира в Ф 10.2.1.6.1. Дневник за отчитане на оптималните стойности на 

технологичните параметри на пречиствателните съоръжения на ЛПСБФОВ.

създадена е и се прилага инструкция ( 10.2.1.5.2.)   за периодична 

ка на съоръженията в ЛПСБФОВ. Изготвен е списък на всички дейности, 

свързани с периодична проверка на съоръжение от ЛПС, като и  тяхната честота на 

извършване, отговорните лица и краен резултат. Периодичните проверки се документират в 

за отчитане на техническото състояние на ЛПСБФОВ.

Документацията,  изготвена като Приложение 10.2.1.2 е част от 

системата за контрол изпълненията на условията на КР и тя се съхранява в отдел УКООС. 

Информацията е предоставяна на РИОСВ - Шумен в хода на извършвана проверка.

мониторинга на контролираните параметри и оценката з

Ф 10.2.1.6.1. Дневник за отчитане на оптималните стойности на 

технологичните параметри на пречиствателните съоръжения на ЛПСПОВ. Дневникът се 

извършва се проверка за съответствие , всеки път при запис на 

измерена стоиност на контролиран показател. Честотата на измерване на показателите за 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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инг на пречистени отпадни производствени 

отпадъчни води.Анализите и пробоотбора се извършват от акредитирани лаборатории, на 

основание на предварително подписани договори и изготвена мониторингова програма. 

днъж на три месеца. 

И 10.1.4.2.) за оценка на резултатите 

етствие с индивидуалните 

и се докладват замърсителите и техните годишни количества 

Експлоатират се само посочените в условието пречиствателни 

води на Локално пречиствателно съоръжение за  

за всяко пречиствателно съоръжение са определени : 

е предоставена на РИОСВ – Шумен с 

г. Актуализация на документацията не е извършвана. 

10.2.1.3) за поддържане на 

извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения 

месечно за всяко едно съоръжение. 

създадена е и се прилага инструкция за  периодична оценка на 

И 10.1.1.5.2) на измерените стоиности на контролираните параметри за всяко 

извършва ежемесечно и се 

тчитане на оптималните стойности на 

технологичните параметри на пречиствателните съоръжения на ЛПСБФОВ. 

създадена е и се прилага инструкция ( 10.2.1.5.2.)   за периодична 

ка на съоръженията в ЛПСБФОВ. Изготвен е списък на всички дейности, 

свързани с периодична проверка на съоръжение от ЛПС, като и  тяхната честота на 

извършване, отговорните лица и краен резултат. Периодичните проверки се документират в 

за отчитане на техническото състояние на ЛПСБФОВ. 
Документацията,  изготвена като Приложение 10.2.1.2 е част от 

системата за контрол изпълненията на условията на КР и тя се съхранява в отдел УКООС. 

Шумен в хода на извършвана проверка. 

мониторинга на контролираните параметри и оценката за съответвие  

тчитане на оптималните стойности на 

пречиствателните съоръжения на ЛПСПОВ. Дневникът се 

извършва се проверка за съответствие , всеки път при запис на 

Честотата на измерване на показателите за 
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всяко едно от съоръженията в ЛПСПОВ се извършва един път месечно, за всички посочени 

съоръжение към ЛПСБФОВ. 

За периода от създаване на инструкцията и въвеждане на дневник 10.2.1.6.1. до 31.12.2013 г. 

се констатират : 

За Черпателен резервоар: 

- Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи действия:

За Съоръжение за механично пречистване:

- Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи действия:

За Буферен резервоар: 

- Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи действия:

За биореактор: 

- Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи действия:

За Дозаторна станция за флокулант:

             Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи

За Контактен резервоар: 

             Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи действия:

За Дозаторна станция за дозиране на хлориращ агент:

             Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи действия:

За  Силуз за  утайка: 

             Брой на извършените проверки:
- Установени несъответствия:
- Предприети коригиращи действия:

 

     Условие 10.2.2.1 – фирмата зауства битово

спазване на условията посочени в КР  

е променяна . 

Резултатите от собствените наблюдения на показателите се документират и съхраняват от 

Отдел „УКООС” и са отчетени в 

     Условие 10.2.3.1 – при заустване на отпадъчните води не се нарушава качеството на 

водоприемника  - р.Каменица ( 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

едно от съоръженията в ЛПСПОВ се извършва един път месечно, за всички посочени 

 

За периода от създаване на инструкцията и въвеждане на дневник 10.2.1.6.1. до 31.12.2013 г. 

извършените проверки:  5 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

За Съоръжение за механично пречистване: 

Брой на извършените проверки:  5 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

Брой на извършените проверки:  5 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

Брой на извършените проверки:  5 бр.  

вени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

За Дозаторна станция за флокулант: 

Брой на извършените проверки:  5 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

Брой на извършените проверки:  5 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

Дозаторна станция за дозиране на хлориращ агент: 

Брой на извършените проверки:  5 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

Брой на извършените проверки:  5 бр.  

Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не 

фирмата зауства битово- фекалните отпадни води  в р.Каменица, 

спазване на условията посочени в КР  - таблица 10.2.2.1. Точката на заустване в р.Каменца не 

Резултатите от собствените наблюдения на показателите се документират и съхраняват от 

Отдел „УКООС” и са отчетени в Таблица № 3 на Приложение №1 към настоящия ГДОС.

при заустване на отпадъчните води не се нарушава качеството на 

р.Каменица ( II – ра категория) 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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едно от съоръженията в ЛПСПОВ се извършва един път месечно, за всички посочени 

За периода от създаване на инструкцията и въвеждане на дневник 10.2.1.6.1. до 31.12.2013 г. 

няма регистрирани несъответствия 

тствия 

няма регистрирани несъответствия 

няма регистрирани несъответствия 

няма регистрирани несъответствия 

няма регистрирани несъответствия 

няма регистрирани несъответствия 

трирани несъответствия 

те отпадни води  в р.Каменица, при 

Точката на заустване в р.Каменца не 

Резултатите от собствените наблюдения на показателите се документират и съхраняват от 

на Приложение №1 към настоящия ГДОС. 

при заустване на отпадъчните води не се нарушава качеството на 
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     Условие 10.2.3.2. – изготвен е Авариен план (Приложение 10.1.

10.1.3.2.), които регламентиат реда, начина и мерките, които ще се предприемат за 

ограничаване или ликвидиране на последици

В инструкцията е посочено, че възникналите авариини ситуации ще се отразяват в ФОС 03.02 

– дневник за отчитане техническото състояние на ЛПСБФОВ. Определени са лица, които са 

отговорни за незабавно уведиомяване на РИОСВ И Ба

констатирани случай на залпови изпускания на замърсяващи вещества.

      Условие 10.1.4.1 – извършва се собствен мониторинг на пречистени отпадни битово 

фекални води. Анализите и пробоотбора се извършват от акредитирани лаборатории,

основание на предварително подписани договори и изготвена мониторингова програма. 

Честотата на пробовземане и анализ е спазена 

      Условие 10.2.4.2 – създаде

резултатите от собствен монитринг на битово

индивидуалните емисионни норми (ИЕН).

4.3.5.  Дъждовни  води

     Условие 10.3.3.1 – извършва се собствен мониторинг на дъждовните води. Анализите и 

пробоотбора се извършват от акреди

подписани договори и изготвена мониторингова програма.Честотата на пробовземане и 

анализ е спазена – веднъж на шест месеца.

      Условие 10.3.3.2 – създадена е и се прилага  инструкция ( И 10.3.3.2.) за оц

резултатите от собствен монитринг на дъждовни  води в 

емисионни ограничения (ИЕО). За 2013 г. не са констатирани превишения на ИЕО.

      Условие 10.3.3.3 – изчисляват се и се докладват замърсителите и техните годишни 

количества в рамките на ЕРИПЗ 

      Условие 10.4.1. – всички документи свързани с резултати от собствен мониторинг на 

дъждовни, битови и произвоствени води ( и свързаните с това прилежащи документи: 

договори, планове за мониторинг, оценки, договори и др.) се съхраняват в отдел УКООС.

4.3.6.Собствен монитор

на вредни вещества в отпадъчните води

 В Таблица 3 към Приложение № 1 са отразени резултатите за трето и четвърто 

тримесечие на 2013 г. от собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните води и дъждовните такива.

В същата таблица е направена и оценка на съответствието. 

Протоколите за проботобор  и анал

информация на РИОСВ – Шумен и БД 

08.10.2013 г. 

• Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.1.2.1
 

- Брой на извършени проверки

- Установени несъответствия

• Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.2.2.1
 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

изготвен е Авариен план (Приложение 10.1.

, които регламентиат реда, начина и мерките, които ще се предприемат за 

ограничаване или ликвидиране на последици от замърсяване. 

В инструкцията е посочено, че възникналите авариини ситуации ще се отразяват в ФОС 03.02 

дневник за отчитане техническото състояние на ЛПСБФОВ. Определени са лица, които са 

отговорни за незабавно уведиомяване на РИОСВ И Басейносва дирекц

констатирани случай на залпови изпускания на замърсяващи вещества.

извършва се собствен мониторинг на пречистени отпадни битово 

фекални води. Анализите и пробоотбора се извършват от акредитирани лаборатории,

основание на предварително подписани договори и изготвена мониторингова програма. 

Честотата на пробовземане и анализ е спазена – веднъж на три месеца.

създадена е и се прилага  инструкция (И 10.2.4.2.) за оценка на 

от собствен монитринг на битово- фекални  отпадни води в съответствие с 

индивидуалните емисионни норми (ИЕН).  

4.3.5.  Дъждовни  води 

извършва се собствен мониторинг на дъждовните води. Анализите и 

пробоотбора се извършват от акредитирани лаборатории, на основание на предварително 

подписани договори и изготвена мониторингова програма.Честотата на пробовземане и 

веднъж на шест месеца. 

създадена е и се прилага  инструкция ( И 10.3.3.2.) за оц

резултатите от собствен монитринг на дъждовни  води в съответствие

емисионни ограничения (ИЕО). За 2013 г. не са констатирани превишения на ИЕО.

изчисляват се и се докладват замърсителите и техните годишни 

количества в рамките на ЕРИПЗ – Таблица 1 на Приложение 1. 

всички документи свързани с резултати от собствен мониторинг на 

дъждовни, битови и произвоствени води ( и свързаните с това прилежащи документи: 

договори, планове за мониторинг, оценки, договори и др.) се съхраняват в отдел УКООС.

4.3.6.Собствен мониторинг и оценка на съответствието на емисиите 

на вредни вещества в отпадъчните води 

към Приложение № 1 са отразени резултатите за трето и четвърто 

тримесечие на 2013 г. от собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества в 

дъждовните такива. 

В същата таблица е направена и оценка на съответствието.  

Протоколите за проботобор  и анализ са предоставяни своевременно

Шумен и БД – Варна с писма с изх.No 164/ 10.12.2013

Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.1.2.1

Брой на извършени проверки: 2 бр.  

Установени несъответствия:не  

Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.2.2.1

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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изготвен е Авариен план (Приложение 10.1.3.2.) и инструкция (И 

, които регламентиат реда, начина и мерките, които ще се предприемат за 

В инструкцията е посочено, че възникналите авариини ситуации ще се отразяват в ФОС 03.02 

дневник за отчитане техническото състояние на ЛПСБФОВ. Определени са лица, които са 

сейносва дирекция. За 2013 г,. не са 

констатирани случай на залпови изпускания на замърсяващи вещества. 

извършва се собствен мониторинг на пречистени отпадни битово - 

фекални води. Анализите и пробоотбора се извършват от акредитирани лаборатории, на 

основание на предварително подписани договори и изготвена мониторингова програма. 

веднъж на три месеца. 

И 10.2.4.2.) за оценка на 

фекални  отпадни води в съответствие с 

извършва се собствен мониторинг на дъждовните води. Анализите и 

тирани лаборатории, на основание на предварително 

подписани договори и изготвена мониторингова програма.Честотата на пробовземане и 

създадена е и се прилага  инструкция ( И 10.3.3.2.) за оценка на 

съответствие с индивидуалните 
емисионни ограничения (ИЕО). За 2013 г. не са констатирани превишения на ИЕО. 

изчисляват се и се докладват замърсителите и техните годишни 

всички документи свързани с резултати от собствен мониторинг на 

дъждовни, битови и произвоствени води ( и свързаните с това прилежащи документи: 

договори, планове за мониторинг, оценки, договори и др.) се съхраняват в отдел УКООС. 

инг и оценка на съответствието на емисиите 

към Приложение № 1 са отразени резултатите за трето и четвърто 

тримесечие на 2013 г. от собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества в 

из са предоставяни своевременно, за сведение и 

164/ 10.12.2013 г. и 124/ 

Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.1.2.1 

Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.2.2.1 
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- Брой на извършени проверки

- Установени несъответствия

• Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.3.1.1
 

- Брой на извършени проверки

- Установени несъответствия

4.4.Управление на отпадъците

     4.4.1.Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци

 

 Условия 11.1.1. 
 В Таблици 4 и Таблица 
за количествата образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци. 

Направена е и оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци като годишно 

количество и като годишно количество на единица прод

както и оценка на съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците

 

 

 Условие 11.1.2. – създадена е и се прилага инструкция( И11.1.2) 

на съответствието с нормите за ефективност на

оценка на съответствието се документират.

Условие 11.2.1. – не се извършва приемане на отпадъци за последващо третиране на 

площадката. 

4.4.2.Оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци 

 

Условие 11.3.1. и 11.3.2. – образуваните на площадката отпадъци се събират  и транспортират 

с вътрешно – фирмен транспорт до местата за съхранение.

Условие 11.3.3. – при събиране на отпадъците, за които това е приложимо те се подлагат на 

обработка с цел: 

• Намаляване на техния обем 

се; събират се по размери; насипните дребни хартиени отпадъци се компактират с 

преса ). Всички насипни отпадъци се събират в чували.

• Намаляване степента на тяхната опасност 

вещества с опасни свойства се събират в чували. 

Условие 11.3.4. – предварително съхраняние на отпадъци се извършва се извършва в 

посочените срокове. 

Условия 11.3.5. – Разделно събратите отпадъци, за които се извършва дейност по 

предварително съхранение отговарят на посочените в Условие 11.1.1. Не се извършват 

дейности по предварително съхранение на следните отпадъци

 

Наименование на отпадъка 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Брой на извършени проверки: 2 бр.  

ствия:не  

Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.3.1.1

Брой на извършени проверки: 2 бр.  

Установени несъответствия:не  

4.4.Управление на отпадъците 

4.4.1.Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци

Таблица 5 към Приложение № 1 е представена обобщена информация 

за количествата образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци. 

Направена е и оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци като годишно 

количество и като годишно количество на единица продукт (за производствените отпадъци), 

както и оценка на съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците

създадена е и се прилага инструкция( И11.1.2) 

вието с нормите за ефективност на образуваните отпадъци

етствието се документират. 

не се извършва приемане на отпадъци за последващо третиране на 

4.4.2.Оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци 

образуваните на площадката отпадъци се събират  и транспортират 

фирмен транспорт до местата за съхранение. 

при събиране на отпадъците, за които това е приложимо те се подлагат на 

е на техния обем – отпадъци от хартиени и картонени опаковки ( разгъват 

се; събират се по размери; насипните дребни хартиени отпадъци се компактират с 

преса ). Всички насипни отпадъци се събират в чували. 

Намаляване степента на тяхната опасност – отпадъците от опаковки, замърсени с 

вещества с опасни свойства се събират в чували.  

предварително съхраняние на отпадъци се извършва се извършва в 

 

Разделно събратите отпадъци, за които се извършва дейност по 

предварително съхранение отговарят на посочените в Условие 11.1.1. Не се извършват 

дейности по предварително съхранение на следните отпадъци

Наименование на отпадъка  Код на Забележка 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.3.1.1 

4.4.1.Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци 

е представена обобщена информация 

за количествата образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци. 

Направена е и оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци като годишно 

укт (за производствените отпадъци), 

както и оценка на съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците.  

създадена е и се прилага инструкция( И11.1.2) за периодична оценка 

образуваните отпадъци. Резултатите от 

не се извършва приемане на отпадъци за последващо третиране на 

4.4.2.Оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци  

образуваните на площадката отпадъци се събират  и транспортират 

при събиране на отпадъците, за които това е приложимо те се подлагат на 

отпадъци от хартиени и картонени опаковки ( разгъват 

се; събират се по размери; насипните дребни хартиени отпадъци се компактират с 

е от опаковки, замърсени с 

предварително съхраняние на отпадъци се извършва се извършва в 

Разделно събратите отпадъци, за които се извършва дейност по 

предварително съхранение отговарят на посочените в Условие 11.1.1. Не се извършват 

дейности по предварително съхранение на следните отпадъци: 
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Опасен отпадък 

Отпадъци от глазиране, съдържащи
тежки метали 

Строителен отпадък 
Смеси от бетон, тухли, керемиди
плочки, фаянсови и керамични
изделия, различни от упоменатите
17 01 06 
Битов отпадък 

Смесени битови отпадъци 

      4.4.3.Оценка на съответствието на предварително  съхранение на отпадъци

 
Условие 11.3.6 – опасните производствени отпадъци се съхраняват в затворени съдове, 

изготвени от материали, които не взаимодействат с отпадъците. Всички площадки за 

съхранение на опасни отпадъци са с обозначени с изискващите се надписи.

Условие 11.3.7. – отпадък с код 

,поставени в закрит, заключващ се  метален контейнер. Налични са съдове за счупени лампи 

и съд за съхранение на сяра.

 Условие 11.3.8. – отпадък с код 20 01 35* се съхранява в самостоятелен метален, закл

се  контейнер , обозначен с изискващите се надписи.

Условие 11.3.9. – отпадък с код 16 06 01*се съхранява в покрит, заключващ се метален 

контейнер с неплътни стени, оборудван с пластмасова вана за съхранение и обозначителни 

табели  

Условие 11.3.10 – отпадъци с кодове 13 02 05* и 13 02 08* се съхраняват в закрит , заключващ 

се , самостоятелен метален контейнер. Той е оборудван ясни надписи и табели, с каптажно 

дъно и отделно с преносими каптажни вани за съхранение на съдовете използвани за 

съхранение на маслата. 

Условие 11.3.11 : 

• отпадъци с кодове 15 01 10*, 16 03 05* 

контейнер с каптажно дъно и обоудван с табелка за предназначението и вида на 

отпадъка. 

• Отпадъци с кодове 15 01 10*, 15 02 02*,  16 03 03* 

се метален контейнер с каптажно дъно и обоудван с табелка за предназначението и 

вида на отпадъка. 

• Отпадък с код 17 06 01*   се съхраняват с закрит, заключващ се метален контейнер 

обоудван с табелка за предназначението и вида 

Всички площадки за съхранение на отпадъци са оборудвани с налични в тях авари
комплектни за действия при разливи и разпилявания.

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

отпадъка  

глазиране съдържащи 
10 12 11* Не напуска границите на 

производствена зала

тухли керемиди, 
керамични 
упоменатите в 

17 01 07 Транспортира се регулярно в хода на 

дейността 

20 03 01 
Събира се в контейнери на фирмата 

превозвач и транспортира по 

седмичен график

4.4.3.Оценка на съответствието на предварително  съхранение на отпадъци

опасните производствени отпадъци се съхраняват в затворени съдове, 

изготвени от материали, които не взаимодействат с отпадъците. Всички площадки за 

съхранение на опасни отпадъци са с обозначени с изискващите се надписи.

отпадък с код 20 01 21* се съхранява самостоятелно в метални ракли 

,поставени в закрит, заключващ се  метален контейнер. Налични са съдове за счупени лампи 

и съд за съхранение на сяра. 

отпадък с код 20 01 35* се съхранява в самостоятелен метален, закл

се  контейнер , обозначен с изискващите се надписи. 

отпадък с код 16 06 01*се съхранява в покрит, заключващ се метален 

контейнер с неплътни стени, оборудван с пластмасова вана за съхранение и обозначителни 

отпадъци с кодове 13 02 05* и 13 02 08* се съхраняват в закрит , заключващ 

се , самостоятелен метален контейнер. Той е оборудван ясни надписи и табели, с каптажно 

дъно и отделно с преносими каптажни вани за съхранение на съдовете използвани за 

отпадъци с кодове 15 01 10*, 16 03 05* - се съхраняват с закрит, заключващ се метален 

контейнер с каптажно дъно и обоудван с табелка за предназначението и вида на 

Отпадъци с кодове 15 01 10*, 15 02 02*,  16 03 03* се съхраняват с закрит, заключващ 

се метален контейнер с каптажно дъно и обоудван с табелка за предназначението и 

Отпадък с код 17 06 01*   се съхраняват с закрит, заключващ се метален контейнер 

обоудван с табелка за предназначението и вида на отпадъка. 

Всички площадки за съхранение на отпадъци са оборудвани с налични в тях авари
комплектни за действия при разливи и разпилявания. 
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Не напуска границите на 

производствена зала 

Транспортира се регулярно в хода на 

Събира се в контейнери на фирмата 

превозвач и транспортира по 

седмичен график 

4.4.3.Оценка на съответствието на предварително  съхранение на отпадъци 

опасните производствени отпадъци се съхраняват в затворени съдове, 

изготвени от материали, които не взаимодействат с отпадъците. Всички площадки за 

съхранение на опасни отпадъци са с обозначени с изискващите се надписи. 

20 01 21* се съхранява самостоятелно в метални ракли 

,поставени в закрит, заключващ се  метален контейнер. Налични са съдове за счупени лампи 

отпадък с код 20 01 35* се съхранява в самостоятелен метален, заключващ 

отпадък с код 16 06 01*се съхранява в покрит, заключващ се метален 

контейнер с неплътни стени, оборудван с пластмасова вана за съхранение и обозначителни 

отпадъци с кодове 13 02 05* и 13 02 08* се съхраняват в закрит , заключващ 

се , самостоятелен метален контейнер. Той е оборудван ясни надписи и табели, с каптажно 

дъно и отделно с преносими каптажни вани за съхранение на съдовете използвани за 

се съхраняват с закрит, заключващ се метален 

контейнер с каптажно дъно и обоудван с табелка за предназначението и вида на 

съхраняват с закрит, заключващ 

се метален контейнер с каптажно дъно и обоудван с табелка за предназначението и 

Отпадък с код 17 06 01*   се съхраняват с закрит, заключващ се метален контейнер 

 

Всички площадки за съхранение на отпадъци са оборудвани с налични в тях аварийни 
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Условие 11.3.12 – извършва се предварително съ

Площадките за предварително 

на отпадъците, които се съхраняват в тях.

Условие 11.3.13 – не се извършва  съвместно предварително съхранение на опасни и 

неопасни отпадъци.  Отпадъци предназначени за оползотворяване , не се съх

съвместно с такива предназначени за обезвреждане.

Условие 11.3.14 – създадена е

периодична оценка на съответствие

условиета на КР. 

4.4.4.Оценка на съответствието на дейностите по третиране

оползотворяване ) 

 
Условие 11.4.1. – предаването  на отпадъци за транспортиране се извършва единствено на 

фирми, които притежават необходимия регистрационен 

писмен договор – таблица 4
Условие 11.4.2. – във всеки случай на предоставяне за транспортиране/третиране на опасни 

отпадъци се изготвят идентификационни карти.  

Условие 11.4.2.1. - изготвят  и се съхраняват за всяка партида транспортиран /предаден за 

последващо третиране отпадък:

• Кантарни бележки и/или приемо 

производствени неопасни отпадъци

• Кантарни бележки, идентификационен документ и

при аварии за всеки един опасен отпадък.

Условие 11.4.3 – създадена е и се прилага инструкция ( И11.4.3./Приложение 4) за 

периодична оценка на съответствието на транспортиране на отпадъците съгласно 

изискванията на КР. Оценката се извършва на полугодие, т.е. не по

годишно. 

Условие 15.1. – предаването на

рециклиране се осъществява само на лица притежаващи необходимия регистрационе или 

разрешителен докумет или КР и актуален договор

Условие 11.5.1.1. – отпадъците се п

обезвреждане. При възможност за последващо оползотворяване отпадък не се предава 

за обезвреждане. За цялата 2013 г нищожно е количес

обезвреждане ( поради липса на друга възможност за третиране).

Условие 15.2. – с цел по- добро съхранение, оползотворяване ( за отпадък с код 10 12 08 и 10 

12 13) и по- ефективен транспор се р

R12 ( натрошаване) за отпадъци :

• 10 12 06 – в количества отговарящи на условията на КР 

• 10 12 08 – в количества отговарящи на условията на КР 

Условия 11.5.3.- извършва се дейност по предварително третиране

уплътняване) на отпадък : 

            10 12 13 - в количества отговарящи на условията на КР 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

извършва се предварително съхранение на посочените отпадъци

лощадките за предварително съхранение са с трайна настилка и имат ясни надписи за вида 

на отпадъците, които се съхраняват в тях. 

не се извършва  съвместно предварително съхранение на опасни и 

неопасни отпадъци.  Отпадъци предназначени за оползотворяване , не се съх

съвместно с такива предназначени за обезвреждане. Отпадъци не се разреждат.

създадена е  и се прилага инструкция ( И 11.3.14

съответствието на предварителното съхраняние на отпадъци с 

4.4.4.Оценка на съответствието на дейностите по третиране

оползотворяване )  и транспортиране на отпадъци

предаването  на отпадъци за транспортиране се извършва единствено на 

фирми, които притежават необходимия регистрационен документ или КР

таблица 4. 
във всеки случай на предоставяне за транспортиране/третиране на опасни 

отпадъци се изготвят идентификационни карти.  За цялата 2013 г са изготвени 17 броя.

зготвят  и се съхраняват за всяка партида транспортиран /предаден за 

последващо третиране отпадък: 

Кантарни бележки и/или приемо –предавателни протоколи в случайте на дейности с 

производствени неопасни отпадъци 

Кантарни бележки, идентификационен документ и писмена инструкция за действие 

при аварии за всеки един опасен отпадък. 

създадена е и се прилага инструкция ( И11.4.3./Приложение 4) за 

периодична оценка на съответствието на транспортиране на отпадъците съгласно 

Оценката се извършва на полугодие, т.е. не по

предаването на всички видове/кодове отпадъци за оползотворяване , в т.ч. 

рециклиране се осъществява само на лица притежаващи необходимия регистрационе или 

кумет или КР и актуален договор, регламентиращ двустранната дейност.

отпадъците се предават преоритетно за оползотоворяване преди 

ри възможност за последващо оползотворяване отпадък не се предава 

ялата 2013 г нищожно е количеставото на отпадъците предадени за 

обезвреждане ( поради липса на друга възможност за третиране).

добро съхранение, оползотворяване ( за отпадък с код 10 12 08 и 10 

ефективен транспор се реализира дейност по предварително третиране

R12 ( натрошаване) за отпадъци : 

в количества отговарящи на условията на КР - посочени в 

в количества отговарящи на условията на КР - посочени в 

извършва се дейност по предварително третиране 

в количества отговарящи на условията на КР - посочени в 
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хранение на посочените отпадъци. 

съхранение са с трайна настилка и имат ясни надписи за вида 

не се извършва  съвместно предварително съхранение на опасни и 

неопасни отпадъци.  Отпадъци предназначени за оползотворяване , не се съхраняват 

Отпадъци не се разреждат. 

и се прилага инструкция ( И 11.3.14/Приложение 3) за 

то на предварителното съхраняние на отпадъци с 

4.4.4.Оценка на съответствието на дейностите по третиране ( 

и транспортиране на отпадъци 

предаването  на отпадъци за транспортиране се извършва единствено на 

документ или КР и при наличие на 

във всеки случай на предоставяне за транспортиране/третиране на опасни 

цялата 2013 г са изготвени 17 броя. 
зготвят  и се съхраняват за всяка партида транспортиран /предаден за 

предавателни протоколи в случайте на дейности с 

писмена инструкция за действие 

създадена е и се прилага инструкция ( И11.4.3./Приложение 4) за 

периодична оценка на съответствието на транспортиране на отпадъците съгласно 

Оценката се извършва на полугодие, т.е. не по- малко от два пъти 

всички видове/кодове отпадъци за оползотворяване , в т.ч. 

рециклиране се осъществява само на лица притежаващи необходимия регистрационе или 

, регламентиращ двустранната дейност. 

еоритетно за оползотоворяване преди 

ри възможност за последващо оползотворяване отпадък не се предава 

тавото на отпадъците предадени за 

обезвреждане ( поради липса на друга възможност за третиране). 

добро съхранение, оползотворяване ( за отпадък с код 10 12 08 и 10 

еализира дейност по предварително третиране,  с код 

посочени в таблица 5 

посочени в таблица 5 

 в ЛПСПОВ, с код  R12 ( 

посочени в таблица 5 
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Условие 11.5.4 –извършва се дейност по оползотворяване

обратно в производство) на отпадък с код :

10 12 08 - в количества отговарящи на условията на КР 

10 12 11 - в количества отговарящи на условията на КР 

10 12 13 - в количества отговарящи на условията на КР 

Дейноста по оползотворяване на отпадъка се извършва в отдел масоподготовка, като 

отпадъците влизат в състава на  керамичната маса или глазура.

Условие 11.5.5. – създадена е и се прилага инструкция  ( И11.5.5/Приложение 5) за оценка на 

съответствието на оползотвояването на отпадъци предадени на външни фирми на полугодие, 

а за дейност оползотворяване чрез  рециклиране на отпадъци на територията на фирмата 

месечно.  

4.4.5.Обезвреждане на отпадъците

 

Условие 11.6.1. – дейност по предаване за обезвреждане на отпадъци се реализира само при 

наличие на писмен договор с лица притежаващи необходимия разрешителен документ или 

КР за конкретния вид отпадък.

Условие 11.6.2. - извършва се дейност 

D9  на отпадък : 

            10 12 13 - в количества отговарящи на условията на КР 

Дейности код D9 и R12 се  само 

Условие 11.6.3. – създадена е и се прилага инструкция ( И 11.6.3/Приложение 7) за оценка на 

съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на КР. Оценката се извършва 

месечно ( за дейност D9) на полугодие

външни фирми). 

Условие 11.7.1 – осъществява се измерване/изчисляване на количествата  образувани на 

площадката отпадъции се определя:

• Годишното количество образуват отпадък

• Годишна норма за ефективност при образуване на отп

код 10 12 01, 10 12 08, 10 12 11*)

Условие 11.7.2. – създадена е и се прилаг

количеството образуван отпадък и за изчисляване на нормите за ефективност в съответствие 

с условията на КР. 

Условие 11.7.3 - създадена е и се прилага инструкция (11.7.3) за оценка на съответствието на 

годишните количества образувани отпадъци  и стойностите на нормите за ефективност.

Условие 11.8.1. – не е извършван анализ на образуван отпадък

изисква пеценка поради огледален код.

Условие 11.8.2. – извършено е основно охарактеризиране на отпадъци с код 10 12 06, 17 01 

07, 10 12 08, за което е налично становище от компетентен орган 

Условие 11.8.2.1. и 11.8.3 –

съответствие с изискванията на Наредба 8/2004 г. от акредитирани лаборатории.

Условие 11.9.1 – Годишните отчети за дейности с отпадъци са предоставени на ИАОС с изх.

28/05.03.2014 г. 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

се дейност по оползотворяване, с код R5 

на отпадък с код : 

в количества отговарящи на условията на КР - посочени в таблица 5

в количества отговарящи на условията на КР - посочени в таблица 

в количества отговарящи на условията на КР - посочени в таблица 

Дейноста по оползотворяване на отпадъка се извършва в отдел масоподготовка, като 

отпадъците влизат в състава на  керамичната маса или глазура. 

създадена е и се прилага инструкция  ( И11.5.5/Приложение 5) за оценка на 

съответствието на оползотвояването на отпадъци предадени на външни фирми на полугодие, 

а за дейност оползотворяване чрез  рециклиране на отпадъци на територията на фирмата 

4.4.5.Обезвреждане на отпадъците 

дейност по предаване за обезвреждане на отпадъци се реализира само при 

наличие на писмен договор с лица притежаващи необходимия разрешителен документ или 

КР за конкретния вид отпадък. 

извършва се дейност по обезвреждане ( сушене) на отпадък в ЛПСПОВ, 

в количества отговарящи на условията на КР - посочени в 

се  само с един отпадък , с код 10 12 13. Дейност 

създадена е и се прилага инструкция ( И 11.6.3/Приложение 7) за оценка на 

съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на КР. Оценката се извършва 

9) на полугодие ( за предаване на отпадъци за обезвреждане на 

осъществява се измерване/изчисляване на количествата  образувани на 

площадката отпадъции се определя: 

Годишното количество образуват отпадък 

Годишна норма за ефективност при образуване на отпадъците ( само за отпадъци с 

код 10 12 01, 10 12 08, 10 12 11*) 

създадена е и се прилага  инструкция за измерване/изчисляване на 

количеството образуван отпадък и за изчисляване на нормите за ефективност в съответствие 

създадена е и се прилага инструкция (11.7.3) за оценка на съответствието на 

годишните количества образувани отпадъци  и стойностите на нормите за ефективност.

не е извършван анализ на образуван отпадък,

изисква пеценка поради огледален код. 

извършено е основно охарактеризиране на отпадъци с код 10 12 06, 17 01 

07, 10 12 08, за което е налично становище от компетентен орган – РИОСВ 

– вземането на проби и изпитването на отпадъци се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредба 8/2004 г. от акредитирани лаборатории.

Годишните отчети за дейности с отпадъци са предоставени на ИАОС с изх.
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5 (рециклиране – влагане 

таблица 5 

таблица 5 

таблица 5 

Дейноста по оползотворяване на отпадъка се извършва в отдел масоподготовка, като 

създадена е и се прилага инструкция  ( И11.5.5/Приложение 5) за оценка на 

съответствието на оползотвояването на отпадъци предадени на външни фирми на полугодие, 

а за дейност оползотворяване чрез  рециклиране на отпадъци на територията на фирмата – 

дейност по предаване за обезвреждане на отпадъци се реализира само при 

наличие на писмен договор с лица притежаващи необходимия разрешителен документ или 

по обезвреждане ( сушене) на отпадък в ЛПСПОВ, с код  

посочени в таблица 5 

Дейност D9 не е извършвана. 

създадена е и се прилага инструкция ( И 11.6.3/Приложение 7) за оценка на 

съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на КР. Оценката се извършва 

е на отпадъци за обезвреждане на 

осъществява се измерване/изчисляване на количествата  образувани на 

адъците ( само за отпадъци с 

а  инструкция за измерване/изчисляване на 

количеството образуван отпадък и за изчисляване на нормите за ефективност в съответствие 

създадена е и се прилага инструкция (11.7.3) за оценка на съответствието на 

годишните количества образувани отпадъци  и стойностите на нормите за ефективност. 

, чиято класификация а 

извършено е основно охарактеризиране на отпадъци с код 10 12 06, 17 01 

РИОСВ - Шумен. 

би и изпитването на отпадъци се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредба 8/2004 г. от акредитирани лаборатории. 

Годишните отчети за дейности с отпадъци са предоставени на ИАОС с изх.No 
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Условие 11.9.1.1. – информацията  и резултатите от анализите по условие 11.8.1 и 1.8.2. се 

документират в Дневник ( Ф 12.2.3.) и се съхраняват в отдел УКООС.

Условие 11.9.2. – документират се  всички измервания /изчисления  на количества отпадъци 

( месечно). Тази информация 

Условие 11.9.3. – документират се всички извършени оценки за съответсвие, които касаят 

дейности с отпадъци: 

 

Съгласно условие 11.1.2.: 
Резултати от периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност на отпадъци с 

код 10 12 01, 10 12 08, 10 12 11* 

- Брой и обект на проверките

- Установени несъответствия

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъд

На годишна база не установени превишения на годишните норми за ефективност на 

посочените три кода отпадъци

 

Съгласно условие 11.3.14: 
Резултати от  вътрешно 

предварителното съхраняване с у

- Брой и обект на проверките

- Установени несъответствия

- Причини: 

� Липса на нови табели за площадките за предварително съхранение на отпадъци  

табели „ Опасен отпадък”, „Негодни за употреба батерии и 

номера на площадки/код /предназначение на площадките” не са поставени поради 

това, че КР е издадено скоро и е необходимо оперативно време за изработването им

� Изтекъл срок на техническа сяра ( 2 пакета) 

площадката за съхранение на отпадък с код  20 01 21*   

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

Своевременно след извършване на констатациите:

� Новите табели са изработени и поставени по траен начин на площадките за 

предварително съхранение.

� Осигурено е необходимото количество сяра на прах. Съхранява се на площадка 

                         за предварително съхранение.

 

Съгласно условие 11.4.3: 
Резултати от периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците  

условията на разрешителното :

- Брой и обект на проверките

- Установени несъответствия

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

информацията  и резултатите от анализите по условие 11.8.1 и 1.8.2. се 

документират в Дневник ( Ф 12.2.3.) и се съхраняват в отдел УКООС. 

документират се  всички измервания /изчисления  на количества отпадъци 

( месечно). Тази информация е предоставена като част от ГДОС – Таблица 

документират се всички извършени оценки за съответсвие, които касаят 

Резултати от периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност на отпадъци с 

код 10 12 01, 10 12 08, 10 12 11*  

Брой и обект на проверките: 8 бр. (всеки месец)  

Установени несъответствия:  не 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

На годишна база не установени превишения на годишните норми за ефективност на 

посочените три кода отпадъци. 

Резултати от  вътрешно – фирмена, периодична оценка на съответствието на 

предварителното съхраняване с условията на разрешителното  

Брой и обект на проверките: 8 бр. (всеки месец)  

Установени несъответствия:  2 бр. 

Липса на нови табели за площадките за предварително съхранение на отпадъци  

табели „ Опасен отпадък”, „Негодни за употреба батерии и акумулатори , „Табели с 

номера на площадки/код /предназначение на площадките” не са поставени поради 

това, че КР е издадено скоро и е необходимо оперативно време за изработването им

Изтекъл срок на техническа сяра ( 2 пакета) – техническата сяра, която се 

площадката за съхранение на отпадък с код  20 01 21*    

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

Своевременно след извършване на констатациите: 

Новите табели са изработени и поставени по траен начин на площадките за 

лно съхранение. 

Осигурено е необходимото количество сяра на прах. Съхранява се на площадка 

за предварително съхранение. 

Резултати от периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците  

условията на разрешителното : 

Брой и обект на проверките: 1 бр. ( на полугодие)  

Установени несъответствия:  не 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:
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информацията  и резултатите от анализите по условие 11.8.1 и 1.8.2. се 

документират се  всички измервания /изчисления  на количества отпадъци  

Таблица 4 и Таблица 5. 

документират се всички извършени оценки за съответсвие, които касаят 

Резултати от периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност на отпадъци с 

ат предприети: - 

На годишна база не установени превишения на годишните норми за ефективност на 

фирмена, периодична оценка на съответствието на 

Липса на нови табели за площадките за предварително съхранение на отпадъци  - 

акумулатори , „Табели с 

номера на площадки/код /предназначение на площадките” не са поставени поради 

това, че КР е издадено скоро и е необходимо оперативно време за изработването им 

техническата сяра, която се съхранява на 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:  

Новите табели са изработени и поставени по траен начин на площадките за 

Осигурено е необходимото количество сяра на прах. Съхранява се на площадка  

Резултати от периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците  с 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 
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Транспортирането на всички отпадъци се извършва при наличие на актуални 

транспорт, с неразделна част към тях на копия на регистрационни документи на фирмите 

превозвачи . 

 

Съгласно условие 11.5.5: 
Резултати от периодична оценка на съответствието на оползотворяването , в т.ч рециклиране 

на отпадъци  с условията на ра

1)извършване на дейности с код 

- Брой и обект на проверките

- Установени несъответствия

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

Предварително третиране е извършвано само на отпадъци с код 101206, 101213 и 101208, в 

количества ( t/y) под нормите

Операция по оползотворяване  

101206, 101213 и 101208 , в количест

2)предаване на отпадъци за оползотворяване от външни фирми

- Брой и обект на проверките

- Установени несъответствия

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

Предаването на отпадъци за последващо третиране ( оползотворяване) от външни фирми на 

всички отпадъци се извършва при наличие на актуални договори за дейността с неразделна 

част към тях  на копия на актуални регистрационни/разрешителни документи. Дейност п

оползотворяване не е позволена единствено за отпадък с код 17 06 01* 

2013 г не е генериран и не се съхранява. 

Съгласно условие 11.6.3: 
Резултати от периодична оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъци  с 

условията на разрешителното :

1)извършване на дейности с код 

- Брой и обект на проверките

- Установени несъответствия

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

Дейност по обезвреждане на отп

 

2)предаване на отпадъци за обезвреждане от външни фирми

- Брой и обект на проверките

- Установени несъответствия

- Причини:- 

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

Предаването на отпадъци за последващо третиране ( обезвреждане) от външни фирми на 

всички отпадъци се извършва при наличие на актуални договори за дейността с неразделна 

част към тях  на копия на актуални регистрационни/разрешителни документи. За 2013 г са 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Транспортирането на всички отпадъци се извършва при наличие на актуални 

транспорт, с неразделна част към тях на копия на регистрационни документи на фирмите 

Резултати от периодична оценка на съответствието на оползотворяването , в т.ч рециклиране 

на отпадъци  с условията на разрешителното : 

извършване на дейности с код R12, R5 на територията на фирмата

Брой и обект на проверките: 8 бр. ( месечна)  

Установени несъответствия:  не 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

Предварително третиране е извършвано само на отпадъци с код 101206, 101213 и 101208, в 

под нормите посочени в КР. 

Операция по оползотворяване  - влагане обратно в производство – е извършвана само с код 

101206, 101213 и 101208 , в количества ( t/y) под нормите посочени в КР.

предаване на отпадъци за оползотворяване от външни фирми 

Брой и обект на проверките: 1 бр. ( на полугодие)  

Установени несъответствия:  не 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

Предаването на отпадъци за последващо третиране ( оползотворяване) от външни фирми на 

всички отпадъци се извършва при наличие на актуални договори за дейността с неразделна 

част към тях  на копия на актуални регистрационни/разрешителни документи. Дейност п

оползотворяване не е позволена единствено за отпадък с код 17 06 01* 

2013 г не е генериран и не се съхранява.  

Резултати от периодична оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъци  с 

зрешителното : 

извършване на дейности с код D9 на територията на фирмата 
Брой и обект на проверките: 8 бр. ( месечна)  

Установени несъответствия:  не 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

Дейност по обезвреждане на отпaдък , с код 101213 не е извършвана.

предаване на отпадъци за обезвреждане от външни фирми 

Брой и обект на проверките: 1 бр. ( на полугодие)  

Установени несъответствия:  не 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

тпадъци за последващо третиране ( обезвреждане) от външни фирми на 

всички отпадъци се извършва при наличие на актуални договори за дейността с неразделна 

част към тях  на копия на актуални регистрационни/разрешителни документи. За 2013 г са 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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Транспортирането на всички отпадъци се извършва при наличие на актуални договори за 

транспорт, с неразделна част към тях на копия на регистрационни документи на фирмите 

Резултати от периодична оценка на съответствието на оползотворяването , в т.ч рециклиране 

на територията на фирмата 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

Предварително третиране е извършвано само на отпадъци с код 101206, 101213 и 101208, в 

е извършвана само с код 

посочени в КР. 

 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

Предаването на отпадъци за последващо третиране ( оползотворяване) от външни фирми на 

всички отпадъци се извършва при наличие на актуални договори за дейността с неразделна 

част към тях  на копия на актуални регистрационни/разрешителни документи. Дейност по 

оползотворяване не е позволена единствено за отпадък с код 17 06 01* - такъв код отпадък за 

Резултати от периодична оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъци  с 

 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

, с код 101213 не е извършвана. 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети: - 

тпадъци за последващо третиране ( обезвреждане) от външни фирми на 

всички отпадъци се извършва при наличие на актуални договори за дейността с неразделна 

част към тях  на копия на актуални регистрационни/разрешителни документи. За 2013 г са 
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предоставяни за обезвреждае единствено отпадъци с кодове 20 03 01, 15 01 10* и 16 03 03*, 

за коирто дейност по обезвреждане е позволяна от условията на КР.

 

Съгласно условие 11.7.3: 
Резултати от периодична оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества 

образувани отпадъци : 

 

- Брой и обект на проверките

- Установени несъответствия

Причини: Kонстатирано е превишение в образуването , 

17 01 07. В хода на процедурата по издаване на Комплексното ни разрешително

сме предвидили реалистично количеството (от 97,63 t/y) от въпросния строителен 

отпадък, който ще бъде генериран в рамките на една календарна година предвид 

липсата на реална оценка за размера на строително 

статистика за количесттвата от такъв род отпадък за предходен период. По тази 

причина сме посочили в проекта на Комплексното  разрешително твърде ниска 

стойност. Този отпадък не е производствен, т.е. промяната в работата на инсталацията 

не води до увеличаване генериран

Дейностите, които водят до образуване на отпадък с код 17 01 07 са само ремонтни и 

строителни дейности.

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

Открито е фирмено несъответствие 

количество строителен отпадък. Планирани са мерки за предприемане на действия 

по  увеличение на количеството в 

писмо до МОСВ с молба за посочване на реда и начина, по който бихме могли да 

направим промяна в

притежаваното от нас Комплексно разрешително No 455

 

Условие 11.9.2. – на месечна основа се документират резултатите от оценка на 

съответствието на годишните количества 

съхранява в отдел УКООС. 

Условие 11.9.6. – информацията за 2013

Условие 11.9.7. – в случай 

преразлеждане на КР, ще бъде предоставена информац

или рециклиране /оползотворяване на образуваните на площадката нови отпадъци.

Условие 11.9.8. – Не са изпускани замърсители в почвата. Не извършван пренос на опасни 

отпадъци , извън територията на страната или производст

от/над 2.0 тона. Не извършван пренос на неопасни отпадъци

или производствената площадка

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

обезвреждае единствено отпадъци с кодове 20 03 01, 15 01 10* и 16 03 03*, 

за коирто дейност по обезвреждане е позволяна от условията на КР. 

Резултати от периодична оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества 

Брой и обект на проверките: 8 бр. ( месечна)  

Установени несъответствия:  1 

онстатирано е превишение в образуването , t/y на един вид отпадък с код 

17 01 07. В хода на процедурата по издаване на Комплексното ни разрешително

сме предвидили реалистично количеството (от 97,63 t/y) от въпросния строителен 

отпадък, който ще бъде генериран в рамките на една календарна година предвид 

липсата на реална оценка за размера на строително - ремонтните дейности и липса на 

количесттвата от такъв род отпадък за предходен период. По тази 

причина сме посочили в проекта на Комплексното  разрешително твърде ниска 

стойност. Този отпадък не е производствен, т.е. промяната в работата на инсталацията 

не води до увеличаване генерирането на този род отпадък. 

Дейностите, които водят до образуване на отпадък с код 17 01 07 са само ремонтни и 

строителни дейности. 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:

Открито е фирмено несъответствие LK 13_004E по отношение на генериран

количество строителен отпадък. Планирани са мерки за предприемане на действия 

по  увеличение на количеството в t/y на строителния отпадък. За целта е изпратено 

писмо до МОСВ с молба за посочване на реда и начина, по който бихме могли да 

в условие 11.1.1, таблица 11.5. Строителни отпадъци  (стр.25) , на  

притежаваното от нас Комплексно разрешително No 455- Н0-И0

на месечна основа се документират резултатите от оценка на 

то на годишните количества образувани отпадъци 

информацията за 2013 г се съхранява. 

в случай на промени в работата на инсталацията, които ще доведът до 

преразлеждане на КР, ще бъде предоставена информация и за възможноста за преработване 

или рециклиране /оползотворяване на образуваните на площадката нови отпадъци.

Не са изпускани замърсители в почвата. Не извършван пренос на опасни 

отпадъци , извън територията на страната или производствената площадка , в количества 

ван пренос на неопасни отпадъци, извън територията на странат

или производствената площадка, в количества от/над 2000.0 тона за отчетния период.
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обезвреждае единствено отпадъци с кодове 20 03 01, 15 01 10* и 16 03 03*, 

 

Резултати от периодична оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества 

на един вид отпадък с код 

17 01 07. В хода на процедурата по издаване на Комплексното ни разрешително не 

сме предвидили реалистично количеството (от 97,63 t/y) от въпросния строителен 

отпадък, който ще бъде генериран в рамките на една календарна година предвид 

ремонтните дейности и липса на 

количесттвата от такъв род отпадък за предходен период. По тази 

причина сме посочили в проекта на Комплексното  разрешително твърде ниска 

стойност. Този отпадък не е производствен, т.е. промяната в работата на инсталацията 

Дейностите, които водят до образуване на отпадък с код 17 01 07 са само ремонтни и 

Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:  

по отношение на генерирано 

количество строителен отпадък. Планирани са мерки за предприемане на действия 

на строителния отпадък. За целта е изпратено 

писмо до МОСВ с молба за посочване на реда и начина, по който бихме могли да 

условие 11.1.1, таблица 11.5. Строителни отпадъци  (стр.25) , на  

И0-А0/2013. 

на месечна основа се документират резултатите от оценка на 

образувани отпадъци – документацията се 

промени в работата на инсталацията, които ще доведът до 

ия и за възможноста за преработване 

или рециклиране /оползотворяване на образуваните на площадката нови отпадъци. 

Не са изпускани замърсители в почвата. Не извършван пренос на опасни 

вената площадка , в количества 

, извън територията на страната 

2000.0 тона за отчетния период. 
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  4.5.Шум 

4.5.1.Жалби от живущи около площадката

Условие 12.3.3. - През изтеклата отчетна година не са получавани жалби от живущи около 

площадката. 

4.5.2.Наблюдения на общата звукова мощност на площадката

 Съгласно Условие 12.2.1
и на еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката и на местата 

на въздействие ( най – близкте жилищни райони) се извършва веднъж на две години.

Условия 12.2.2. – създадена е и се прил

показателите : 

• Обща звукова мощност

• Еквивалентни нива  на шум по границата на площадката и в местат на въздействие

Условие 12.2.3 – създадена е и се прилага инструкция (

с установените нива на шум. Изготвен е дневник (Ф 12.2.3.)

(описват) всички извършени из

причини за несъответствие, мерки и отговорни лица).

През 2013 г. са  проведени собствени периодични измервания от акредитирана лаборатория 

на нивата на шум в околната среда, генерирани от производствената площадка на фирмата.

Измерванията не показват превишение на нормите  за дневно, вечерно и н

една от точките на измерване.

измервания на нива на шу

РИОСВ – Шумен с писмо с изх. 

Резултатите от измерванията и оценка на съответствието им с поставените норми са представени 

в Таблица 6 на Приложение № 1
мониторинг следващите измервания ще бъдат направени през 2015 г.

Условие 12.3.1. и 12.3.2. –

оценката за съответствие са бил

свързани с наблюдението) се съхраняват в отдел УКООС.

Условие 12.3.3. - Резултатите от измерванията и оценка на съответствието им с поставените 

норми са представени в Таблица 6
установената честота за мониторинг следващите измервания ще бъдат направени през 2015 

г. 

           4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

 През изтеклата отчетна година не са констатирани разливи или изтичания на вредни 

или опасни вещества, които 

води на територията на площадката на инсталацията.

Условие 13.1.1. – създадена е и се прилага инструкция за проверка за наличие на течове ( И 

13.1.1.) от тръбопроводи и оборудване разположени на от

тръбопроводи за пренос на течности, които да са разположение на открито. На територията 

на фирмата липсват резервоари, които да са разположени на открито и да са предназначени 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

.1.Жалби от живущи около площадката 

През изтеклата отчетна година не са получавани жалби от живущи около 

.2.Наблюдения на общата звукова мощност на площадката

Условие 12.2.1 от КР наблюдение на общата звукова мощност на площадката 

нива на шум в определени точки по границата на площадката и на местата 

близкте жилищни райони) се извършва веднъж на две години.

създадена е и се прилага инструкция (И 12.2.2.) за наблюдения на 

вукова мощност 

Еквивалентни нива  на шум по границата на площадката и в местат на въздействие

ена е и се прилага инструкция (И 12.2.3.) за оценка на 

ива на шум. Изготвен е дневник (Ф 12.2.3.), в които с

(описват) всички извършени измервания и резултатите от тях (оценка на 

, мерки и отговорни лица). 

През 2013 г. са  проведени собствени периодични измервания от акредитирана лаборатория 

околната среда, генерирани от производствената площадка на фирмата.

змерванията не показват превишение на нормите  за дневно, вечерно и н

една от точките на измерване. Изготвен доклад  за резултати от собствени периодични 

нива на шум и копия на Протоколи от  измерванията са предоставяни на 

Шумен с писмо с изх. No 145/13.11.2013 г. 

езултатите от измерванията и оценка на съответствието им с поставените норми са представени 

Приложение № 1 на настоящия ГДОС. Съгласно установената честота за 

мониторинг следващите измервания ще бъдат направени през 2015 г.

– при проверка от страна на РИОСВ – Шумен , протоколите и 

са били предоставени. Документацията (

аблюдението) се съхраняват в отдел УКООС. 

езултатите от измерванията и оценка на съответствието им с поставените 

Таблица 6 на Приложение №1 на настоящия ГДОС

честота за мониторинг следващите измервания ще бъдат направени през 2015 

.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През изтеклата отчетна година не са констатирани разливи или изтичания на вредни 

или опасни вещества, които биха могли да причинят замърсяване на почвите и подземните 

води на територията на площадката на инсталацията. 

създадена е и се прилага инструкция за проверка за наличие на течове ( И 

13.1.1.) от тръбопроводи и оборудване разположени на открито.Фирмата не разполага с 

тръбопроводи за пренос на течности, които да са разположение на открито. На територията 

на фирмата липсват резервоари, които да са разположени на открито и да са предназначени 
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През изтеклата отчетна година не са получавани жалби от живущи около 

.2.Наблюдения на общата звукова мощност на площадката 

от КР наблюдение на общата звукова мощност на площадката 

нива на шум в определени точки по границата на площадката и на местата 

близкте жилищни райони) се извършва веднъж на две години. 

И 12.2.2.) за наблюдения на 

Еквивалентни нива  на шум по границата на площадката и в местат на въздействие 

И 12.2.3.) за оценка на съответствието 

, в които се документират 

оценка на съответствие, 

През 2013 г. са  проведени собствени периодични измервания от акредитирана лаборатория 

околната среда, генерирани от производствената площадка на фирмата. 

змерванията не показват превишение на нормите  за дневно, вечерно и нощно ниво, в нито 

Изготвен доклад  за резултати от собствени периодични 

и копия на Протоколи от  измерванията са предоставяни на 

езултатите от измерванията и оценка на съответствието им с поставените норми са представени 

. Съгласно установената честота за 

мониторинг следващите измервания ще бъдат направени през 2015 г. 

Шумен , протоколите и 

и предоставени. Документацията (инструкции и записи , 

езултатите от измерванията и оценка на съответствието им с поставените 

на настоящия ГДОС. Съгласно 

честота за мониторинг следващите измервания ще бъдат направени през 2015 

.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

През изтеклата отчетна година не са констатирани разливи или изтичания на вредни 

биха могли да причинят замърсяване на почвите и подземните 

създадена е и се прилага инструкция за проверка за наличие на течове ( И 

крито.Фирмата не разполага с 

тръбопроводи за пренос на течности, които да са разположение на открито. На територията 

на фирмата липсват резервоари, които да са разположени на открито и да са предназначени 
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за съхранение на горива или суровини( вкл. вода).

резервоар за съхраняннеи на отпадък ,

несъответствия. 

Условия 13.1.2. – създадена е и се прилага инструкция за действие при разливи и 

разпилявания. 

Условие 13.1.3. - налична е карта на разположението на различни видове авариини  

комплекти за действие при разливи и разпилявания ( Приложение 1 

Осигурени са достатъчно авариини комплекти

на опасни вещества, така и в складовете за прредварително съхранение на отпадъци.

Условие 13.1.4 – не се съхраняват течности в  съдове с установени течове.

Условие 13.5.1. – на местата, където е констатирана потенциялна опасност от теч/изливане на 

вещества са осигурени каптажни 

Условие 13.1.6. – не са изграждани конструкции или съоръжения , които могат да 

предизвикат замърсяване на подземните води.

 4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води и оценка на 
съответствието на измерените концент

 
 Съгласно Условие 13.3.1
показатели посочени в КР. Пробовземането и анализана пробите е реализирано от 

акредитирани лаборатории, на основанието на сключени договори и изготвен годишен план 

за  мониториг. Собствен мониторинг е извършен

двата сондажа, посочени в таблица 13.3.1.

Условие 13.3.2. – създадена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

концентарцията на замърсителите 

води. Не са констатирани несъответствия и за водите на двата сондажа. 

Условие 13.4.1. – документират се си се съхраняват в отдел УКООС, резултатите от 

изпълнение на инструкцията за 2013 са:

• Проверка на течове от тръбопр

Брой на извършени проверки

- Установени несъответствия

• Действия при разливи и разпилявания ( условие 13.2.3.)

Не са налични случай на разливи и разпилавания 

• Да се извършва оценка на съотвтсетсвие с базов
За отчетния период такаева не може да бъде направена по обективни причини ( първи 

мониторинг на почви)

• Да се извършва оценка на 

норми( условие 13.3.2.)

Такава оценка за 2013 ге извършена и е и част от ГДОС.

Условие 13.4.2. – документите свързани с

протоколи от анализ, сетификати, протоколи за пробоотбор, д

отдел УКООС. Всички документи са предо

контролния орган по изпълнение на условията на КР 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

за съхранение на горива или суровини( вкл. вода). Извършва се проверка за състоянието на 

резервоар за съхраняннеи на отпадък , частично разположен на открито

създадена е и се прилага инструкция за действие при разливи и 

налична е карта на разположението на различни видове авариини  

комплекти за действие при разливи и разпилявания ( Приложение 1 

Осигурени са достатъчно авариини комплекти, както на местата на използване и съхранение 

а и в складовете за прредварително съхранение на отпадъци.

не се съхраняват течности в  съдове с установени течове.

на местата, където е констатирана потенциялна опасност от теч/изливане на 

ства са осигурени каптажни вани, осигуряващи превенция от разливи.

не са изграждани конструкции или съоръжения , които могат да 

предизвикат замърсяване на подземните води. 

. Собствен мониторинг на подземни води и оценка на 
съответствието на измерените концентрации 

Условие 13.3.1. е извършен собствен мониторинг на подземни води по 

показатели посочени в КР. Пробовземането и анализана пробите е реализирано от 

акредитирани лаборатории, на основанието на сключени договори и изготвен годишен план 

мониториг. Собствен мониторинг е извършен на проба от наподземни води, черпени от 

двата сондажа, посочени в таблица 13.3.1. 

създадена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

онцентарцията на замърсителите с определените стойности за качество на подземните 

Не са констатирани несъответствия и за водите на двата сондажа. 

документират се си се съхраняват в отдел УКООС, резултатите от 

изпълнение на инструкцията за 2013 са: 

Проверка на течове от тръбопроводи и съоръжения  ( условие 13.1.1.):

Брой на извършени проверки: 3 бр.  

Установени несъответствия:не  

я при разливи и разпилявания ( условие 13.2.3.) 

Не са налични случай на разливи и разпилавания  

Да се извършва оценка на съотвтсетсвие с базово състояние( условие 13.2.3)
За отчетния период такаева не може да бъде направена по обективни причини ( първи 

мониторинг на почви) 

Да се извършва оценка на съответствие на показатели на подземни води с определени 

норми( условие 13.3.2.) 

2013 ге извършена и е и част от ГДОС. 

документите свързани със собствен мониторинг на почви и подземни води ( 

протоколи от анализ, сетификати, протоколи за пробоотбор, договори и др.) се съхраняват в 

тдел УКООС. Всички документи са предоставени на РИОСВ – Шумен , в хода на проверка от 

рган по изпълнение на условията на КР Nо 455/2013 г. Доклад
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звършва се проверка за състоянието на 

частично разположен на открито. Не са констатирани 

създадена е и се прилага инструкция за действие при разливи и 

налична е карта на разположението на различни видове авариини  

комплекти за действие при разливи и разпилявания ( Приложение 1 -Схема 13.1.3.). 

както на местата на използване и съхранение 

а и в складовете за прредварително съхранение на отпадъци. 

не се съхраняват течности в  съдове с установени течове. 

на местата, където е констатирана потенциялна опасност от теч/изливане на 

, осигуряващи превенция от разливи. 

не са изграждани конструкции или съоръжения , които могат да 

. Собствен мониторинг на подземни води и оценка на 

. е извършен собствен мониторинг на подземни води по 

показатели посочени в КР. Пробовземането и анализана пробите е реализирано от 

акредитирани лаборатории, на основанието на сключени договори и изготвен годишен план 

наподземни води, черпени от 

създадена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

стойности за качество на подземните 

Не са констатирани несъответствия и за водите на двата сондажа.  

документират се си се съхраняват в отдел УКООС, резултатите от 

оводи и съоръжения  ( условие 13.1.1.): 

о състояние( условие 13.2.3) 
За отчетния период такаева не може да бъде направена по обективни причини ( първи 

на показатели на подземни води с определени 

собствен мониторинг на почви и подземни води ( 

оговори и др.) се съхраняват в 

Шумен , в хода на проверка от 

о 455/2013 г. Докладът, по чл.48 от 
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Закон за водите , посочващ пълно изпълнение на условията в притежавани от Рока България 

разрешителни за водовземане с 

предоставена на БД – Варна с писмо с 

води са предоставени на БД 

Условие 13.4.3. и 13.4.4. -

съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води и почвите в отдел 

УКООС. Не са констатирани несъотв

Условие 13.4.5 – изготвен  е и се използва Дневник( Ф

свързани с  установяване на разливи. За 2013 г не са налични констатации за случай на 

наличие и установяване на разливи.

Условия 13.4.6. и 13.4.7 -
представени резултатите от направен първи мониторинг на почви, за определяне на базово 

състояние. 

Условие 13.4.8  - В  Таблица  
резултатите от собствен мониторинг на подземни води.

Условие 13.4.9 – не е констатирано надвишение 

базово състояние.  Не констатирано превишение на нормите на показатели на подземни води  

спрямо посочените в КР.  

 

            4.6.2.Собствен мониторинг на почви и 
измерените концентрации

Съгласно Условие 13.2.1
извършен анализ (10.06.2013г.)

пунктове, с цел определяне на  ба

Условие 13.2.2. – собствения мониторинг на почви е извършен по показатели посочени 

в таблица 13.2.2 на КР, за всяка от трите точки на пробовземане ( Т1, Т2, Т3).

маркирани с трайни табели, а анализа е извършен за две дълбочини на

Условие 13.2.3. – създадена е и се 

на съответствието от мониторинга.

бъде определено за 2013 г съответствие с базово състояние

по отношение на измерените показатели с максимално допустимите  концентрации  

посоченаи в Приложение № 2 на 

съдържание на вредни вещества в почвите

Съгласно честотата на мониторинг, с

2016 г.  

5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие 
с условията на КР (ИППСУКР)

Към Комплексно Разрешително №

привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Закон за водите , посочващ пълно изпълнение на условията в притежавани от Рока България 

разрешителни за водовземане с No2153 0082/23.09.2010г. и 

Варна с писмо с No 31/21.03.2014 г. Протоколите от анализ на подземни 

води са предоставени на БД – Варна с писмо с No 123/02.10.2013 г. 

-  документират се и се съхраняват резултатите от оценка на 

то на концентрациите на вредни вещества в подземните води и почвите в отдел 

КООС. Не са констатирани несъответствия за отчетния период. 

изготвен  е и се използва Дневник( Ф 13.4.5) за изготвя

свързани с  установяване на разливи. За 2013 г не са налични констатации за случай на 

наличие и установяване на разливи. 

- В Таблица 8 към Приложение № 1 

представени резултатите от направен първи мониторинг на почви, за определяне на базово 

аблица  7 към Приложение № 1 на настоящия ГДОС са представени 

резултатите от собствен мониторинг на подземни води. 

е е констатирано надвишение  на данните от мониторинг на почви спрямо 

базово състояние.  Не констатирано превишение на нормите на показатели на подземни води  

.Собствен мониторинг на почви и оценка на съответствието на 
измерените концентрации 

Условие 13.2.1 в срок до един месец от влизане в сила на КР (24.05.2013 г. е 

10.06.2013г.) на състоянието на почвите в постоянните мониторингови 

пунктове, с цел определяне на  базово състояние. 

собствения мониторинг на почви е извършен по показатели посочени 

в таблица 13.2.2 на КР, за всяка от трите точки на пробовземане ( Т1, Т2, Т3).

маркирани с трайни табели, а анализа е извършен за две дълбочини на

създадена е и се прилага инструкция (И 13.2.3) за периодична оценка 

то от мониторинга. Това е първи мониторинг на почви, затова не може да 

бъде определено за 2013 г съответствие с базово състояние. Не се конста

по отношение на измерените показатели с максимално допустимите  концентрации  

в Приложение № 2 на Наредба № 3 от 01.08.2008г. за нормите за допустимо 
съдържание на вредни вещества в почвите. 

Съгласно честотата на мониторинг, следващото пробоотборане на почви е предвидено през 

5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие 
с условията на КР (ИППСУКР) 

Към Комплексно Разрешително № 455/ 2013 г  не е налична Инвестиционна програма за

привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)  

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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Закон за водите , посочващ пълно изпълнение на условията в притежавани от Рока България 

 200 014/25.10.2006г. е 

г. Протоколите от анализ на подземни 

ъхраняват резултатите от оценка на 

то на концентрациите на вредни вещества в подземните води и почвите в отдел 

13.4.5) за изготвяне на записи, 

свързани с  установяване на разливи. За 2013 г не са налични констатации за случай на 

 на настоящия ГДОС са 

представени резултатите от направен първи мониторинг на почви, за определяне на базово 

на настоящия ГДОС са представени 

на данните от мониторинг на почви спрямо 

базово състояние.  Не констатирано превишение на нормите на показатели на подземни води  

оценка на съответствието на 

зане в сила на КР (24.05.2013 г. е 

на състоянието на почвите в постоянните мониторингови 

собствения мониторинг на почви е извършен по показатели посочени 

в таблица 13.2.2 на КР, за всяка от трите точки на пробовземане ( Т1, Т2, Т3). Точките за 

маркирани с трайни табели, а анализа е извършен за две дълбочини на пробоотбор. 

И 13.2.3) за периодична оценка 

Това е първи мониторинг на почви, затова не може да 

Не се констатира несъответствие 

по отношение на измерените показатели с максимално допустимите  концентрации  

Наредба № 3 от 01.08.2008г. за нормите за допустимо 

ледващото пробоотборане на почви е предвидено през 

5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие 

не е налична Инвестиционна програма за 
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6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

6.1.Преходни режими на работа 
Условие 15.1. – изготвена е и се прилага Инструкция за пускане и спиране на 

пречиствателните съоръжения 

Условие 15.2 -  въведена е инструкция за пускане и спиране на пещите, с  включени 

конкретни мерки  и действия, които се предприемат

Условие 15.3 – изготвена е инструкция (

действията по спиране/ 

продължитеността на пускане и спиране на пещите, както и условията при които се провежда. 

Документацията се съхранява  В отдел изпичане и се предоставя при поискване.

Условие 15.4 – изготвен е план за мониторинг на емисиите при ан

посочен начина на тяхното определяне. Създаден е и се използва дневник за документиране 

на продължителността на процесите на пускане и спиране на съоръженията.

Условие 15.5 – Не е планирано измерване на емисиите от ИУ на тунелните пещи, 

на преходния режим . Емисиите 

в което тунелните пещите са били  в преходен режим, са аналогични на измерените в хода на 

собствен мониторинг  емисии на вредни вещества, отделени за всека

пещи, при работа в стабилен работен режим. Не са констатирани случай на извънредни 

емисии. 

Условие 15.6 – авариините генератори на тунелните пещи

единствено в случайте на авариина ситуация ( спиране на 

регулярното, задължително  тестово задействане на генераторите с цел проверка на тяхната 

безотказност и готовност за експлоатация .

Условие 15.7 – Изпускащи устроиства АК 3.2, АК 4, АК 5.2. не са използвани за отчетния 

период. 

 

6.2.Прекратяване работата на инсталацията
Условие 16.1. - През изтеклата 201

на дейността на инсталации и съоръжения или на части от тях.

Условия 16.2., 16.3. и 16.5 –
площадката , защото не са планирани такива

Условие 16.4 - В рамките на отчетния период за 2013 г е извършено регулярно годишно 

временно спиране на технологично съоръжение, за което е уведомена РИОСВ 

писмо с изх.No 148/15.11.2013 г. 

на дейността с посочена окончателна цена за необходимите средства. 

Условие 16.6 – Планът по Условие 16.4 се съхранява ,

Планирани дейности свързани с под

Изпълнение дейности в периода на временно спиране :7 бр

 

Планирани дейности свързани с подръжка на водогрейни котли : 1 бр

Изпълнение дейности в периода на временно спиране; 1 бр.

 

Поради липса на необходимост, няма да бъдат извършвани посочените в условие 16.4. на КР 

дейности, а именно: 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

Прекратяване работата на инсталации или части от тях

6.1.Преходни режими на работа  
изготвена е и се прилага Инструкция за пускане и спиране на 

пречиствателните съоръжения  

въведена е инструкция за пускане и спиране на пещите, с  включени 

конкретни мерки  и действия, които се предприемат 

изготвена е инструкция (И 15.2) за реда и начина  за документиране на 

 пускане на тунелните пещи. Документацията включва 

продължитеността на пускане и спиране на пещите, както и условията при които се провежда. 

Документацията се съхранява  В отдел изпичане и се предоставя при поискване.

изготвен е план за мониторинг на емисиите при ан

посочен начина на тяхното определяне. Създаден е и се използва дневник за документиране 

на продължителността на процесите на пускане и спиране на съоръженията.

Не е планирано измерване на емисиите от ИУ на тунелните пещи, 

на преходния режим . Емисиите по показателите за мониторинг (таблица 9.2.1

в което тунелните пещите са били  в преходен режим, са аналогични на измерените в хода на 

собствен мониторинг  емисии на вредни вещества, отделени за всека

пещи, при работа в стабилен работен режим. Не са констатирани случай на извънредни 

те генератори на тунелните пещи, използват дизелово гориво 

единствено в случайте на авариина ситуация ( спиране на електрозахранване) или при 

регулярното, задължително  тестово задействане на генераторите с цел проверка на тяхната 

безотказност и готовност за експлоатация . 

Изпускащи устроиства АК 3.2, АК 4, АК 5.2. не са използвани за отчетния 

.2.Прекратяване работата на инсталацията 
През изтеклата 2013 г. не са вземани решения за окончателно  прекратяване 

на дейността на инсталации и съоръжения или на части от тях. 

– Не е изготвян и предоставян План за закриване на дейности на 

площадката , защото не са планирани такива 

В рамките на отчетния период за 2013 г е извършено регулярно годишно 

временно спиране на технологично съоръжение, за което е уведомена РИОСВ 

15.11.2013 г. - и е предоставен подробен План за временно прекратяване 

тта с посочена окончателна цена за необходимите средства. 

Планът по Условие 16.4 се съхранява , а изпълнението на мерките  е :

Планирани дейности свързани с подръжка и сервиз на тунелни и репарационни пещи : 7 бр.

Изпълнение дейности в периода на временно спиране :7 бр 

Планирани дейности свързани с подръжка на водогрейни котли : 1 бр

Изпълнение дейности в периода на временно спиране; 1 бр. 

одимост, няма да бъдат извършвани посочените в условие 16.4. на КР 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 
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Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

изготвена е и се прилага Инструкция за пускане и спиране на 

въведена е инструкция за пускане и спиране на пещите, с  включени 

И 15.2) за реда и начина  за документиране на 

и. Документацията включва 

продължитеността на пускане и спиране на пещите, както и условията при които се провежда. 

Документацията се съхранява  В отдел изпичане и се предоставя при поискване. 

изготвен е план за мониторинг на емисиите при анормални режими и е 

посочен начина на тяхното определяне. Създаден е и се използва дневник за документиране 

на продължителността на процесите на пускане и спиране на съоръженията. 

Не е планирано измерване на емисиите от ИУ на тунелните пещи, в рамките 

таблица 9.2.1-1), за времето, 

в което тунелните пещите са били  в преходен режим, са аналогични на измерените в хода на 

собствен мониторинг  емисии на вредни вещества, отделени за всека една от тунелните 

пещи, при работа в стабилен работен режим. Не са констатирани случай на извънредни 

, използват дизелово гориво 

електрозахранване) или при 

регулярното, задължително  тестово задействане на генераторите с цел проверка на тяхната 

Изпускащи устроиства АК 3.2, АК 4, АК 5.2. не са използвани за отчетния 

г. не са вземани решения за окончателно  прекратяване 

за закриване на дейности на 

В рамките на отчетния период за 2013 г е извършено регулярно годишно 

временно спиране на технологично съоръжение, за което е уведомена РИОСВ – Шумен с 

а временно прекратяване 

тта с посочена окончателна цена за необходимите средства.  

а изпълнението на мерките  е : 

ръжка и сервиз на тунелни и репарационни пещи : 7 бр. 

Планирани дейности свързани с подръжка на водогрейни котли : 1 бр 

одимост, няма да бъдат извършвани посочените в условие 16.4. на КР 
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� почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, 

контролирани от националното законодателство;

� почистване на складови помещения/ 

съхранение на отпадъци, обваловки и басейни.

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии 

Условие 14.1. – наличен е : 

• Актуален авариен план за действие при бедствия и аварии, които е съгл

на Общината. 

• План за действие при пожар 

• План за евакуация 

• План схенама за оповестяване на щаб 

• План за действия при аварии на газопреносна и газоразпределителна мрежа

• Заповеди , свързани с конкретни отговорности на конкретни лица

• Информации , Списъци, Схеми и др.

Всички необходими елементи са включени в плана.

Условия 14.2. – изготвена е оценка (

ситуация на опасни течни вещества в канализацията.

на определени авариини ситуации , са изготвени мерки за задържане/пречистване  на тези 

води. 

Условие 14.3. – изготвен е дневник ( Ф 14.3), в които се записват всички възникнали авариини 

ситуации.  Няма регистрирани авариини ситуации, свързани с околната среда,  за п

24.05.2013 г. до 31.12.2013 г.

Условие 14.4. – създадена е и се прилага инструкция (И

ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни 

Условие 14.5. – за отчетния период не са констатирани случай на измерени концентрации на 

вредни вещества над емисионните норми.

За отчетния период не са констатирани 

/измервателна апаратура, което да се стиг

Условие 14.6 , 14.8 и 14.10 –

РИОСВ – Шумен. 

Условие 14.7 – неразделна част от Оценката за екологични щети е план с мерки за 

отстраняване на причините за непосредствена заплаха за екологични щети.

Условие 14.9 – актуализация на оценката за екологични щети  не е налич

на възникнала щета. 

Условие 14.10 – Не са регистрирани заплахи за екологични щети или причинени екологични 

щети. 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 

почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, 

контролирани от националното законодателство; 

почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за 

съхранение на отпадъци, обваловки и басейни. 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

 

ктуален авариен план за действие при бедствия и аварии, които е съгл

План за действие при пожар  

План схенама за оповестяване на щаб  

План за действия при аварии на газопреносна и газоразпределителна мрежа

Заповеди , свързани с конкретни отговорности на конкретни лица

, Списъци, Схеми и др. 

Всички необходими елементи са включени в плана. 

изготвена е оценка (И 14.2.) на възможността за изпускане в авариина 

течни вещества в канализацията. След оценка на степента на възникване 

ени авариини ситуации , са изготвени мерки за задържане/пречистване  на тези 

изготвен е дневник ( Ф 14.3), в които се записват всички възникнали авариини 

Няма регистрирани авариини ситуации, свързани с околната среда,  за п

24.05.2013 г. до 31.12.2013 г. Таблица 9  - Аварийни ситуации е представена в 

а е и се прилага инструкция (И14.4) с мерки за ограничаване/

ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни 

за отчетния период не са констатирани случай на измерени концентрации на 

вредни вещества над емисионните норми. 

За отчетния период не са констатирани случай на повреда или смущение 

/измервателна апаратура, което да се стигне до загуба на контрол на действието на ЛПС.

–изготвена е Оценка за екологични щети, която е предоставена на 

неразделна част от Оценката за екологични щети е план с мерки за 

те за непосредствена заплаха за екологични щети.

актуализация на оценката за екологични щети  не е налич

Не са регистрирани заплахи за екологични щети или причинени екологични 
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почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, 

складови площадки, временни площадки за 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

ктуален авариен план за действие при бедствия и аварии, които е съгласуван с Кмета 

План за действия при аварии на газопреносна и газоразпределителна мрежа 

Заповеди , свързани с конкретни отговорности на конкретни лица 

И 14.2.) на възможността за изпускане в авариина 

След оценка на степента на възникване 

ени авариини ситуации , са изготвени мерки за задържане/пречистване  на тези 

изготвен е дневник ( Ф 14.3), в които се записват всички възникнали авариини 

Няма регистрирани авариини ситуации, свързани с околната среда,  за периода от  

е представена в Приложение 1 
14.4) с мерки за ограничаване/ 

ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води. 

за отчетния период не са констатирани случай на измерени концентрации на 

случай на повреда или смущение в контролна 

не до загуба на контрол на действието на ЛПС. 

изготвена е Оценка за екологични щети, която е предоставена на 

неразделна част от Оценката за екологични щети е план с мерки за 

те за непосредствена заплаха за екологични щети. 

актуализация на оценката за екологични щети  не е налична поради отсъствие 

Не са регистрирани заплахи за екологични щети или причинени екологични 
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7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за които е издадено КР

През годината няма получени оплаквания или възражения, свърз

инсталацията- Таблица 10 
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През годината няма получени оплаквания или възражения, свърз
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7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

През годината няма получени оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
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към 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите,
за които е предоставено КР № 455 /2013 г.

на „Рока България ” АД 

 

отчетна година: 24.05.2013 – 31.12.2013 г.

 

Таблици по Приложение 1 от Методика за реда и начина за контрол на 
комплексното разрешително 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, 
за които е предоставено КР № 455 /2013 г. 

2013 г. 

Таблици по Приложение 1 от Методика за реда и начина за контрол на 
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ТТааббллииццаа  11  ЗЗааммъъррссииттееллии  ппоо  ЕЕ
Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

Код CAS номер Замърсител 

1 74-82-8 Метан (CH4) 

2 630-08-0 Въглероден моноксид (CO) 

3 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) 

4   Хидро-флуоровъглероди 

(HFC) (3) 

5 10024-97-2 Диазотен оксид (N2O) 

6 7664-41-7 Амоняк (NH3) 

7   Неметанови летливи 

органични съединения 

(НМЛОС) 

8   Азотни оксиди (NOx/NO2) 

9   Перфлуоровъглероди (PFC) 

(4) 

10 2551-62-4 Серен хексафлуорид (SF6) 

11   Серни оксиди (SOx/SO2) 

12   Общ азот 

13   Общ фосфор 

14   Хидрохлорофлуоровъглероди 

(HCFCs) (5) 

15   Хлорофлуоровъглероди (CFC) 

(6) 

16   Халогенни въглеводороди (7)

17   Арсен и съединенията му 

(изразени като As) (8) 

18   Кадмий и съединенията му 

(изразени като Cd) (8) 

19   Хром и съединенията му 

(изразени като Cr) (8) 

20   Мед и съединенията му 

(изразени като Cu) (8) 

21   Живак и съединенията му 

(изразени като Hg) (8) 

22   Никел и съединенията му 

(изразени като Ni) (8) 

23   Олово и съединенията му 

(изразени като Pb) (8) 

24   Цинк и съединенията му 

(изразени като Zn) (8) 

25 15972-60-8 Алахлор 

26 309-00-2 Алдрин 

27 1912-24-9 Атразин 

28 57-74-9 Хлордан 

29 143-50-0 Хлордекон 

30 470-90-6 Хлорфенвинфос 

31 85535-84-8 Хлороалкани, C10-C13 

32 2921-88-2 Хлорпирифос 

33 50-29-3 DDT 

34 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) 

35 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 
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ЕЕРРЕЕВВВВ  ии  PPRRTTRR    
Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  

Праг за изпускания (колона 1)  

във въздух 
(колона 1а) 
kg/год. 

във вода 
(колона 
1б) 
kg/год. 

в почва 
(колона 
1в) 
kg/год. 

във въздух
 
kg/год. 
  

100 000 -  - - 

 500 000 - - “-“ 
 100 

милиона 

- - (2780)* 

100 - - - 

10 000 - - - 

10 000 - - - 

Неметанови летливи 

органични съединения 

100 000 - - - 

100 000 - - 12 110.40 

Перфлуоровъглероди (PFC) 100 - - - 

50 - - - 

150 000 - - “-“ 

- 50 000 50 000 - 

- 5 000 5 000 - 

Хидрохлорофлуоровъглероди 1 - - - 

Хлорофлуоровъглероди (CFC) 1 - - - 

Халогенни въглеводороди (7) 1 - - - 

Арсен и съединенията му 20 5 5 - 

Кадмий и съединенията му 10 5 5 - 

Хром и съединенията му 100 50 50 - 

Мед и съединенията му 100 50 50 - 

Живак и съединенията му 10 1 1 0.012 

Никел и съединенията му 50 20 20 0.022 

Олово и съединенията му 200 20 20 0.406 

Цинк и съединенията му 200 100 100 - 

- 1 1 - 

1 1 1 - 

- 1 1 - 

1 1 1 - 

1 1 1 - 

- 1 1 - 

- 1 1 - 

- 1 1 - 

1 1 1 - 

1 000 10 10 - 

1 000 10 10 - 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Докладване 

във въздух 
във вода 
 
kg/год. 

в почва 
 
kg/год. 

- - - - 

М - - - 

С - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

М - - - 

- - - - 

- - - - 

М - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- 0.036 М - 

- 0.005 М - 

- 0.017 М - 

- 0.331 М - 

М - - - 

М 0.824  М - 

М 0.046 М - 

- 10.085 М - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
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Код CAS номер Замърсител 

36 60-57-1 Диелдрин 

37 330-54-1 Диурон 

38 115-29-7 Ендосулфан 

39 72-20-8 Ендрин 

40   Халогенирани органични 

съедининения (изразени като 

адсорбируеми органично 

свързани халогени AOX) (9) 

41 76-44-8 Хептахлор 

42 118-74-1 Хексахлорбензол (HCB) 

43 87-68-3 Хексахлорбутадиен (HCBD) 

44 608-73-1 1,2,3,4,5,6- 

хексахлорциклохексан (HCH)

45 58-89-9 Линдан 

46 2385-85-5 Мирекс 

47   PCDD + PCDF (диоксини + 

фурани) (изразени като Teq) 

(10) 

48 608-93-5 Пентахлорбензол 

49 87-86-5 Пентахлорфенол (PCP) 

50 1336-36-3 Полихлорирани бифенили 

(PCB) 

51 122-34-9 Симазин 

52 127-18-4 Тетрахлоретилен (PER) 

53 56-23-5 Tетрахлорметан (TCM) 

54 12002-48-1 Трихлорбензоли (TCB) (всички 

изомери) 

55 71-55-6 1,1,1-трихлоретан 

56 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлоретан 

57 79-01-6 Трихлоретилен 

58 67-66-3 Трихлорометан 

59 8001-35-2 Токсафен 

60 75-01-4 Винилхлорид 

61 120-12-7 Антрацен 

62 71-43-2 Бензол 

63   Бромирани дифенилетери 

(PBDE) (12) 

64   Нонилфенол и нонилфенол 

етоксилати (NP/NPE) 

65 100-41-4 Етилов бензол 

66 75-21-8 Етиленов оксид 

67 34123-59-6 Изопротурон 

68 91-20-3 Нафталин 

69   Органични съединения на 

калая (изразени като общ Sn)

70 117-81-7 Ди-(2-етилхексил) фталат 

(DEHP) 

71 108-95-2 Феноли (изразени като общ C) 

(13) 
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Праг за изпускания (колона 1)  

във въздух 
(колона 1а) 
kg/год. 

във вода 
(колона 
1б) 
kg/год. 

в почва 
(колона 
1в) 
kg/год. 

във въздух
 
kg/год. 
  

1 1 1 - 

- 1 1 - 

- 1 1 - 

1 1 1 - 

Халогенирани органични 

съедининения (изразени като 

адсорбируеми органично 

 

- 1 000 1 000 - 

1 1 1 - 

10 1 1 - 

 - 1 1 - 

хексахлорциклохексан (HCH) 

10 1 1 - 

1 1 1 - 

1 1 1 - 

PCDD + PCDF (диоксини + 

фурани) (изразени като Teq) 

0.0001 0.0001 0.0001 - 

1 1 1 - 

10 1 1 - 

Полихлорирани бифенили 0.1 0.1 0.1 - 

- 1 1 - 

2 000 10 - - 

100 1 - - 

Трихлорбензоли (TCB) (всички 10 1 - - 

100 - - - 

50 - - - 

2 000 10 - - 

500 10 - - 

1 1 1 - 

1 000 10 10 - 

50 1 1 - 

1 000 200 

(като BTEX) 

(11) 

200 

(като BTEX) 

(11) 

- 

Бромирани дифенилетери - 1 1 - 

Нонилфенол и нонилфенол - 1 1 - 

- 200 

(като BTEX) 

(11) 

200 

(като BTEX) 

(11) 

- 

1 000 10 10 - 

- 1 1 - 

100 10 10 - 

Органични съединения на 

калая (изразени като общ Sn) 

- 50 50 - 

етилхексил) фталат 10 1 1 - 

Феноли (изразени като общ C) - 20 20 - 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Докладване 

във въздух 
във вода 
 
kg/год. 

в почва 
 
kg/год. 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
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Код CAS номер Замърсител 

72   Полициклични ароматни 

въглеводороди (PAH) (14) 

73 108-88-3 Толуол 

74   Трибутилтин и неговите 

съединения (15) 

75   Трифенилтин и неговите 

съединения (16) 

76   Общ органичен въглерод 

(TOC) (изразен като общ C или 

ХПК/3) 

77 1582-09-8 Трифлуралин 

78 1330-20-7 Ксилоли (17) 

79   Хлориди (изразен като общ 

Cl) 

80   Хлор и негови неорганични 

съединения (изразен като 

HCl) 

81 1332-21-4 Азбест 

82   Цианиди (изразен като общ 

CN) 

83   Флуориди (изразен като общ 

F) 

84   Флуор и негови неорганични 

съединения (изразен като HF)

85 74-90-8 Циановодород (HCN) 

86   Вещество под формата на 

малки твърди или течни 

частици (PM10) 

87 1806-26-4 Октилфеноли и октилфенол 

етоксилати 

88 206-44-0 Флуорантен 

89 465-73-6 Изодрин 

90 36355-1-8 Хексабромобифенил 

91 191-24-2 Бензо(g,h,i)перилен 

 
Цветови код за Таблица 1   
Хххххх – праг на показателя  
ххххх – стойност на показателя не надвишаваща съответният праг 
хххххх – стойност на показателя надвишаваща съответният праг 

 
Буквен код за Таблица 1   
М – Измерена стойност   
С – Изчислена стойност  

�  - тонове въглероден двуоксид , 

Коментари: 

Калкулация на количества замърсители във въздуха
 

• Посочените по-горе (оцветени в синьо) емисионни количества представляват стойностите, 

които замърсителят нe превишава съответния праг
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Праг за изпускания (колона 1)  

във въздух 
(колона 1а) 
kg/год. 

във вода 
(колона 
1б) 
kg/год. 

в почва 
(колона 
1в) 
kg/год. 

във въздух
 
kg/год. 
  

Полициклични ароматни 50 5 5 - 

- 200 

(като BTEX) 

(11) 

200 

(като BTEX) 

(11) 

- 

Трибутилтин и неговите - 1 1 - 

Трифенилтин и неговите - 1 1 - 

Общ органичен въглерод 

(TOC) (изразен като общ C или 

- 50 000 - 3938.543 

- 1 1 - 

- 200 

(изразени 

като BTEX) 

(11) 

200 

(изразени 

като BTEX) 

(11) 

- 

Хлориди (изразен като общ - 2 милиона 2 милиона - 

Хлор и негови неорганични 

съединения (изразен като 

10 000 - - 69.013 

1 1 1 - 

Цианиди (изразен като общ - 50 50 - 

Флуориди (изразен като общ - 2 000 2 000 - 

Флуор и негови неорганични 

съединения (изразен като HF) 

5 000 - - 34.507 

200 - - - 

Вещество под формата на 

малки твърди или течни 

50 000 - - 987.908 

Октилфеноли и октилфенол - 1 - - 

- 1 - - 

- 1 - - 

0.1 0.1 0.1 - 

  1   - 

стойност на показателя не надвишаваща съответният праг  
стойност на показателя надвишаваща съответният праг  

тонове въглероден двуоксид , tCO2 ( количество на верифицирани емисии за 2013 г)

Калкулация на количества замърсители във въздуха: 

горе (оцветени в синьо) емисионни количества представляват стойностите, 

превишава съответния праг . 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Докладване 

във въздух 
във вода 
 
kg/год. 

в почва 
 
kg/год. 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

М 569.557 М - 

- - - - 

- - - - 

- 4099.694 М - 

М - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

М - - - 

- - - - 

М - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

верифицирани емисии за 2013 г) 

горе (оцветени в синьо) емисионни количества представляват стойностите, с 
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• В скоби са посочени стойностите, които не превишават посочения праг за даден параметър.

• Изчисляването на емисиите на СО

на емисии парникови газове. 

•  Емисиите на всички останали замърсители във въздуха  са получени, като за всеки източник е 

умножена измерената концентрация на замърсителя (съгласно данните от собствен

мониторинг) по Дебит на газа, Nm3/h

всеки източник се извършат тези изчисления, получените количества се сумират, за да се получи 

общото крайно количество. 

• В случайте, в които даден 

на метода ( пр. <0.00002) е взета консе

Калкулация на количества замърсители във вода

• Когато резултатите на измерени параметри  в дадена проба са под границата на количествено 

определяне, те се приемат за равни на половината от стойността на съответната граница на 

количествено определяне при изчисляването на средни стойности 

средни стойности на резултати от изпитван

• Емисиите на всички  зам

промишлена и дъждовна) е умножена измерената средна концентр

данните от собствения и контролен  мониторинг) по количеството на водния поток  за отчетния 

период. След като за всеки воден поток се извършат тези изчисления, получените количества се 

сумират, за да се получи общото крайно ко

• Съдържанието на всеки един  от замърсителите, в производствените отпадни води в мг/л е 

средно аритметична стойност от съдържанието на съответния замърсител в мг/л определени в 

резултат на собствен и контролен мониторинг.

• Съдържанието на всеки еди

аритметична стойност от съдържанието на съответния замърсител в мг/л определени в резултат на 

собствен  мониторинг. 

• Количеството на производствената отпадна вода 

куб.м. Количеството се различава от посоченото в таблица 3 заустено количество производствени 

отпадъчни води поради това, че посоченото в таблица 3 количество е количеството  за една 

календарна година . 

• Количеството на дъждовната вода е определено при използване на 

на дъждовно водно количество (
изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации) и Ак
справка от НИМХ към БАН. 

• Количеството дъждовна вода за отчетния период е в размера посочен в  Таблица 3 Дъждовни 

води (27 644,480 куб.м). Количеството е калкулирано при използване на  следните данни  и 

коефициенти: 

• Площ на покривна конструкция, кв.м

• Площ на плътни покрития (

• Отточен коефициен за покривни конструкции 

• Отточен коефициент за плътни покрития 

 

Калкулация на количества замърсители в

• Замърсители , изпускани в почват

не генерира опасни отпадъци, които обезврежда чрез „почвена обработка” или „дълбочинно 

инжектиране”. 
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В скоби са посочени стойностите, които не превишават посочения праг за даден параметър.

Изчисляването на емисиите на СО2  е извършено в съответствтие с фирмен План за мониторинг 

Емисиите на всички останали замърсители във въздуха  са получени, като за всеки източник е 

умножена измерената концентрация на замърсителя (съгласно данните от собствен

Дебит на газа, Nm3/h по общия брой часове на работа на съоръженията. След като за 

всеки източник се извършат тези изчисления, получените количества се сумират, за да се получи 

 показател е в количество под границата на количествено определяне 

на метода ( пр. <0.00002) е взета консервативна стойност за показателя (т.е. 0.00002)

Калкулация на количества замърсители във вода: 

Когато резултатите на измерени параметри  в дадена проба са под границата на количествено 

определяне, те се приемат за равни на половината от стойността на съответната граница на 

количествено определяне при изчисляването на средни стойности     (    ч

ности на резултати от изпитван, Наредба 1/2011 г за мониторинг на водите)

Емисиите на всички  замърсители във водата  са калкулирани, като за всеки поток води ( 

промишлена и дъждовна) е умножена измерената средна концентрация на замърсителя (съгласно 

данните от собствения и контролен  мониторинг) по количеството на водния поток  за отчетния 

период. След като за всеки воден поток се извършат тези изчисления, получените количества се 

сумират, за да се получи общото крайно количество. 

Съдържанието на всеки един  от замърсителите, в производствените отпадни води в мг/л е 

средно аритметична стойност от съдържанието на съответния замърсител в мг/л определени в 

резултат на собствен и контролен мониторинг. 

Съдържанието на всеки един  от замърсителите, в дъждовните води в мг/л е средно 

аритметична стойност от съдържанието на съответния замърсител в мг/л определени в резултат на 

Количеството на производствената отпадна вода само за отчетния период е в размер на 3

куб.м. Количеството се различава от посоченото в таблица 3 заустено количество производствени 

отпадъчни води поради това, че посоченото в таблица 3 количество е количеството  за една 

Количеството на дъждовната вода е определено при използване на 

на дъждовно водно количество (приложение 2 към чл.6, ал.2 на Наредба 4 за проектиране, 
изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации) и Ак

Количеството дъждовна вода за отчетния период е в размера посочен в  Таблица 3 Дъждовни 

644,480 куб.м). Количеството е калкулирано при използване на  следните данни  и 

Площ на покривна конструкция, кв.м 

Площ на плътни покрития (паважи, асфалтирани повърхности и заплочени терени), кв.м

Отточен коефициен за покривни конструкции – 0.9 

Отточен коефициент за плътни покрития – 0.85 

количества замърсители в почва: 

Замърсители , изпускани в почвате не са обект на деклариране от наша страна, защото фирмата 

не генерира опасни отпадъци, които обезврежда чрез „почвена обработка” или „дълбочинно 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

В скоби са посочени стойностите, които не превишават посочения праг за даден параметър. 

е извършено в съответствтие с фирмен План за мониторинг 

Емисиите на всички останали замърсители във въздуха  са получени, като за всеки източник е 

умножена измерената концентрация на замърсителя (съгласно данните от собствения периодичен 

по общия брой часове на работа на съоръженията. След като за 

всеки източник се извършат тези изчисления, получените количества се сумират, за да се получи 

показател е в количество под границата на количествено определяне 

т.е. 0.00002) 

Когато резултатите на измерени параметри  в дадена проба са под границата на количествено 

определяне, те се приемат за равни на половината от стойността на съответната граница на 

чл. 85., ал.1, Изчисляване на 

а мониторинг на водите) 

, като за всеки поток води ( 

ация на замърсителя (съгласно 

данните от собствения и контролен  мониторинг) по количеството на водния поток  за отчетния 

период. След като за всеки воден поток се извършат тези изчисления, получените количества се 

Съдържанието на всеки един  от замърсителите, в производствените отпадни води в мг/л е 

средно аритметична стойност от съдържанието на съответния замърсител в мг/л определени в 

н  от замърсителите, в дъждовните води в мг/л е средно 

аритметична стойност от съдържанието на съответния замърсител в мг/л определени в резултат на 

за отчетния период е в размер на 33 494 

куб.м. Количеството се различава от посоченото в таблица 3 заустено количество производствени 

отпадъчни води поради това, че посоченото в таблица 3 количество е количеството  за една 

Количеството на дъждовната вода е определено при използване на Методика за отределяне 
приложение 2 към чл.6, ал.2 на Наредба 4 за проектиране, 

изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации) и Актуална 

Количеството дъждовна вода за отчетния период е в размера посочен в  Таблица 3 Дъждовни 

644,480 куб.м). Количеството е калкулирано при използване на  следните данни  и 

паважи, асфалтирани повърхности и заплочени терени), кв.м 

е не са обект на деклариране от наша страна, защото фирмата 

не генерира опасни отпадъци, които обезврежда чрез „почвена обработка” или „дълбочинно 
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ТТааббллииццаа  22--  ЕЕммииссииии  вв  ааттммооссфф
Изпускащо устройство № NK 1 –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3

SO2 mg/Nm3

прах mg/Nm3

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3

Co+ Ni + Hg mg/Nm3

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3

 

Изпускащо устройство № NK 2.2 –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 
mg/Nm3 
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ффееррнниияя  ввъъззддуухх  
към Тунелна пещ ( нова) 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Непр
екъсн
ат 
мони
торин
г 

Периодичен 
мониторинг 

mg/Nm3 150,0 - 0,0 Веднъж  на две години

mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две години

mg/Nm3 40 
- 

<0,3 
Веднъж  на две години

mg/Nm3 3,0 

- 

 <0,000047 

Веднъж  на две години

mg/Nm3 0,2 - <0,2 Веднъж  на две години

mg/Nm3 5,0 

- 

<0,1 

Веднъж  на две години

mg/Nm3 30,0 

- 

<0,2 

Веднъж  на две години

mg/Nm3 50,0 

- 

9,62 

Веднъж  на две години

към Тунелна пещ ( нова) 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 86,0 Веднъж  на две години

 300,0 
- 

0,0 
Веднъж  на две години

 40 
- 

<0,3 
Веднъж  на две години

 3,0 

- 

 <0,000047 

Веднъж  на две години

 0,2 - <0,2 Веднъж  на две години

 5,0 
- 

<0,1 
Веднъж  на две години

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две години Да 

Веднъж  на две години 
Да 

Веднъж  на две години 
Да 

Веднъж  на две години 

Да 

Веднъж  на две години Да 

Веднъж  на две години 

Да 

Веднъж  на две години 

Да 

Веднъж  на две години 

Да 

Честота на мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две години Да 

Веднъж  на две години 
Да 

Веднъж  на две години 
Да 

Веднъж  на две години 

Да 

Веднъж  на две години Да 

Веднъж  на две години 
Да 
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като HF 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

 

Изпускащо устройство № NK 3 –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

 

Изпускащо устройство № NK 4 –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3
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 30,0 

- 

< 0,2 

Веднъж  на две години

 50,0 

- 

9,62 

Веднъж  на две години

към Тунелна пещ ( нова) 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 
Непре
късна
т 
монит
оринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 91,3 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

3,18 

 3,0 

- 

 0,00082 

 0,2 
- 

0,000077 

 5,0 

- 

<0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

11,22 

към Тунелна пещ ( нова) 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 
Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

mg/Nm3 150,0 - 0,0 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Веднъж  на две години 

Да 

Веднъж  на две години 

Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Резултати от 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 
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SO2 mg/Nm3

прах mg/Nm3

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3

Co+ Ni + Hg mg/Nm3

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3

 

Изпускащо устройство № К1 –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 
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mg/Nm3 300,0 
- 

0,0 

mg/Nm3 40 
- 

2,16 

mg/Nm3 3,0 

- 

 0,0001 

mg/Nm3 0,2 
- 

0,000122 

mg/Nm3 5,0 

- 

<0,1 

mg/Nm3 30,0 

- 

< 0,2 

mg/Nm3 50,0 

- 

3,21 

към Тунелна пещ ( стара ) 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 0,0 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

15,3 

 3,0 

- 

 0,0052 

 0,2 
- 

0,0006 

 5,0 

- 

<0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

14,43 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 



Годишен доклад по околна среда за 201

 

Изпускащо устройство № K 2.1 –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № K 3 –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 
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към Тунелна пещ ( стара ) 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 0,0 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

<0,3 

 3,0 

- 

 <0,003 

 0,2 
- 

<0,2 

 5,0 

- 

<0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

4,81 

към Тунелна пещ ( нова) 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 45,0 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

3,28 

 3,0 

- 

 0,0005 

 0,2 
- 

0,00008 

 5,0 

- 

<0,1 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 



Годишен доклад по околна среда за 201

 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № K 4 –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № R1 –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, mg/Nm3 
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 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

5,82 

към Тунелна пещ ( нова) 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 41,0 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

6,88 

 3,0 

- 

 0,0041 

 0,2 
- 

0,00063 

 5,0 

- 

<0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

2,67 

към Репарационна пещ 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 17,0 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

0,0 

 3,0 - <0,0002 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответств
ие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответств
ие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две Да 
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определени като Pb 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № R2  –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 
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 0,2 
- 

<0,2 

 5,0 

- 

<0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

6,413 

към Репарационна пещ 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 20,0 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

<0,3 

 3,0 

- 

 <0,0002 

 0,2 
- 

<0,2 

 5,0 

- 

<0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

6,413 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

години 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответств
ие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 



Годишен доклад по околна среда за 201

 

 
Изпускащо устройство № S1  –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № S2  –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 
mg/Nm3 

околна среда за 2013г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България 
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към Сушилна 1 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 0,0 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

<0,3 

 3,0 

- 

 <0,0002 

 0,2 
- 

<0,2 

 5,0 

- 

<0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

28,86 

към Сушилна 2 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 0,0 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

<0,3 

 3,0 

- 

 <0,0002 

 0,2 
- 

<0,2 

 5,0 
- 

<0,1 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Честота на 
мониторинг 

 

Съответств
ие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 
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като HF 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № S3  –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № S4 –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 
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 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

11,22 

към Сушилна  3 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 0,0 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

<0,3 

 3,0 

- 

 <0,0002 

 0,2 
- 

<0,2 

 5,0 

- 

<0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

11,22 

към Сушилна 4 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 0,0 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

<0,3 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 
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Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № S5  –  към 

Параметър Единица

NO2 mg/Nm3 

SO2 mg/Nm3 

прах mg/Nm3 

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Co+ Ni + Hg mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 
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 3,0 

- 

 <0,00002 

 0,2 
- 

0,0 

 5,0 

- 

<0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

4,809 

към Сушилна 5 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 150,0 - 4,0 

 300,0 
- 

0,0 

 40 
- 

1,98 

 3,0 

- 

 <0,0009 

 0,2 
- 

0,0001 

 5,0 

- 

<0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

8,016 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 
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Изпускащо устройство № S6  –  към 

Параметър Единица

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № S Р 1  –  към 

Параметър Единица

Олово и съединенията му, 

определени като Pb 
mg/Nm3 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № S Р2  –  към 

Параметър Единица

Олово и съединенията му, mg/Nm3 
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към Сушилна 6 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 3,0 

- 

 <0,0002 

 5,0 

- 

< 0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

24,05 

към Сушилна Гипсови форми 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 3,0 

- 

 <0,0002 

 5,0 

- 

< 0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

8,016 

към Сушилна Гипсови форми 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 3,0 - <0,0002 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две Да 
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определени като Pb 

Флуор и газообразните му 

съединения, определени 

като HF 

mg/Nm3 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № V 6 –  към 

Параметър Единица

прах mg/Nm3 

Co+ Ni  mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № В 1  –  към 

Параметър Единица

NOx mg/Nm3 

CO mg/Nm3 

SOx mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № В 2  –  към 

Параметър Единица
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 5,0 

- 

< 0,1 

 30,0 

- 

< 0,2 

 50,0 

- 

8,55 

към Локална аспирация – помещение за лепене на гъби

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 40 
- 

10,0 

 0,1 
- 

0,0005 

 50,0 

- 

< 0,1 

към Водогреен котел No 1 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 250,0 - 0,0 

 100,0 
- 

98,0 

 35,0 
- 

0,0 

към Водогреен котел No 2 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

години 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Веднъж  на две 

години Да 

за лепене на гъби 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 
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NOx mg/Nm3 

CO mg/Nm3 

SOx mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № В 3  –  към 

Параметър Единица

NOx mg/Nm3 

CO mg/Nm3 

SOx mg/Nm3 

 

 

Изпускащо устройство № В 4  –  към 

Параметър Единица

NOx mg/Nm3 

CO mg/Nm3 

SOx mg/Nm3 

 

Изпускащо устройство № В 5  –  към 

Параметър Единица

NOx mg/Nm3 

CO mg/Nm3 
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 250,0 - 0,0 

 100,0 
- 

88,0 

 35,0 
- 

0,0 

към Водогреен котел No 3 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 250,0 - 0,0 

 100,0 
- 

81,0 

 35,0 
- 

0,0 

към Водогреен котел No 4 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 250,0 - 0,0 

 100,0 
- 

97,0 

 35,0 
- 

0,0 

към Водогреен котел / малък/ 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 250,0 - 0,0 

 100,0 
- 

66,0 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години 
Да 
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SOx mg/Nm3 

 

 

 

Изпускащо устройство № AK 1 –  към Аспирационна система 

Параметър Единица

прах mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 
 
Изпускащо устройство № AK 2 –  към Аспирационна система 

Параметър Единица

прах mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 
 
Изпускащо устройство № AK 3.1 –  към Аспирационна система 

Параметър Единица

прах mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 
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 35,0 
- 

0,0 

към Аспирационна система – кабина за нанасяне на смоли/дясна

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 20,0 
- 

4,82 

 50,0 

- 

18,17 

към Аспирационна система – кабина за нанасяне на смоли/лява

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 20,0 
- 

9,14 

 50,0 

- 

39,54 

към Аспирационна система – камера за сушене

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 20,0 
- 

4,13 

 50,0 

- 

26,19 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Веднъж  на две 

години 
Да 

кабина за нанасяне на смоли/дясна 

Честота на 
мониторинг  

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

кабина за нанасяне на смоли/лява 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

камера за сушене 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 
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Изпускащо устройство № AK 5.1 –  към Аспирационна система 

Параметър Единица

прах mg/Nm3 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm3 

 

 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, битови  и дъждовни) в р. Каменица
 

Параметър Единица 
НДЕ,

съгласно КР

Точка на пробовземане на производствени отпадъчни води

Количество на заустваните отпадъчни води:

Q макс. час 

 
m

3
  83,34

 Q ср. ден 

 
m

3
 2000 

 Q макс. год. 
m

3
 

 

m
3
 

400 000

рН  6.0 - 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm
3 

50.0 

 

ХПК  

mg/dm
3 

150.0

 

Хлорни йони 

mg/dm
3 

300.0

 

Метали (общо)* 

mg/dm
3 

10.0 
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към Аспирационна система – склад за смоли 

Единица 
НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Непрек
ъснат 
монито
ринг 

Периодичен 
мониторинг 

 20,0 
- 

<0,3 

 50,0 

- 

2,137 

Емисии в отпадъчни води (производствени, битови  и дъждовни) в р. Каменица

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг

Точка на пробовземане на производствени отпадъчни води 

на заустваните отпадъчни води: 

83,34 19.499 Непрекъснато

 467.965 Непрекъснато

400 000 93 593** Непрекъснато

 8.5 

16.08.2013 г 7,70 
Веднъж на три 

месеца
15.11.2013 г 7,78 

 

16.08.2013 г < 6,07 
Веднъж на три 

месеца

15.11.2013 г 16,0 

150.0 

16.08.2013 г 37,7 
Веднъж на три 

месеца

15.11.2013 г 8,8 

300.0 

16.08.2013 г 65,0 
на три месеца

15.11.2013 г 173,0 

 

16.08.2013 г 0,084 
Веднъж на три 

месеца

15.11.2013 г 0,130 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответс
твие 
 
Брой / 
% 

Веднъж  на две 

години 
Да 

Веднъж  на две 

години Да 

Емисии в отпадъчни води (производствени, битови  и дъждовни) в р. Каменица 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Непрекъснато Да 

Непрекъснато Да 

Непрекъснато Да 

Веднъж на три 

месеца 

Да 

Да 

Веднъж на три 

месеца 

Да 

Да 

Веднъж на три 

месеца 

Да 

Да 

на три месеца Да 

Да 

Веднъж на три 

месеца 

Да 

Да 
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Нефтопродукти 

mg/dm
3 

10.0 

 

* стойността е получена чрез сумиране на резултатите от изпитването  в 

пречистените отпадни води на : желязо, манган, олово, мед, кадмий, цинк, никел и арсен. Концентрация, което е под 

границата на количествено определене на метода се калкулира  като половина от граница на определяне на метода ( в 

изпълнение на чл.85, ал.1 от Наредба 1/2011

**количество заустена производствена отпадна вода за 2013 г, посочена в декларация по чл.194 б от ЗВ, предоставена на 

БД- Варна с писмо No 14/28.01.2014 г. 

 

Параметър Единица 
НДЕ,

съгласно КР

Точка на пробовземане на битово 

Количество на заустваните отпадъчни води:

Q макс. час 

 
m

3
  6,26 

 Q ср. Ден 

 
m

3
 150 

 Q макс. год. 
 

 

m
3
 

30 000

рН  6.0 - 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm
3 

60.0 

 

БПК5  

mg/dm3 

25.0 

 

ХПК 

mg/dm
3 

125.0

 

Екстрахируеми 

вещества 

mg/dm
3 

3,0 

 

Нефтопродукти 

mg/dm
3 

0,3 

 

*количество заустена битово- фекална отпадна вода за 2013 г, посочена в декларация по чл.194 б от ЗВ, 

предоставена на БД- Варна с писмо No
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16.08.2013 г < 2,1 
Веднъж на три 

месеца

15.11.2013 г < 2,1 

стойността е получена чрез сумиране на резултатите от изпитването  в mg/dm3 , на количество съдържащи се в 

на : желязо, манган, олово, мед, кадмий, цинк, никел и арсен. Концентрация, което е под 

границата на количествено определене на метода се калкулира  като половина от граница на определяне на метода ( в 

изпълнение на чл.85, ал.1 от Наредба 1/2011 г. за мониторинг на водите). 

**количество заустена производствена отпадна вода за 2013 г, посочена в декларация по чл.194 б от ЗВ, предоставена на 

НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг

Точка на пробовземане на битово – фекални  отпадъчни води 

на заустваните отпадъчни води: 

 1.836 Непрекъснато

44.065 Непрекъснато

30 000 8813.0* Непрекъснато

 8.5 

16.08.2013 г 8,1 
Веднъж на три 

месеца
15.11.2013 г 8,2 

 

16.08.2013 г 12,0 
Веднъж на три 

месеца

15.11.2013 г < 6,07 

 

16.08.2013 г 0,8 
Веднъж на три 

месеца

15.11.2013 г < 0,57 

125.0 

16.08.2013 г < 4,0 
на три месеца

15.11.2013 г 5,4 

16.08.2013 г <2,3 
Веднъж на три 

месеца

15.11.2013 г <2,3 

16.08.2013 г 0,2 
Веднъж на три 

месеца

15.11.2013 г 0,25 

фекална отпадна вода за 2013 г, посочена в декларация по чл.194 б от ЗВ, 

No 14/28.01.2014 г. 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Веднъж на три 

месеца 

Да 

Да 

3 , на количество съдържащи се в 

на : желязо, манган, олово, мед, кадмий, цинк, никел и арсен. Концентрация, което е под 

границата на количествено определене на метода се калкулира  като половина от граница на определяне на метода ( в 

**количество заустена производствена отпадна вода за 2013 г, посочена в декларация по чл.194 б от ЗВ, предоставена на 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Непрекъснато Да 

Непрекъснато Да 

Непрекъснато Да 

Веднъж на три 

месеца 

Да 

Да 

Веднъж на три 

месеца 

Да 

Да 

Веднъж на три 

месеца 

Да 

Да 

на три месеца Да 

Да 

Веднъж на три 

месеца 

Да 

Да 

Веднъж на три 

месеца 

Да 

Да 

фекална отпадна вода за 2013 г, посочена в декларация по чл.194 б от ЗВ, 
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Параметър Единица 
НДЕ,

съгласно КР

Точка на пробовземане на дъждовни  води

Количество на заустваните дъждовни води: 27

 

рН  6.0 - 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 

50.0 

 

ХПК  

mg/dm
3 

150.0

 

Хлорни йони 

mg/dm
3 

300.0

 

Метали (общо)* 

mg/dm
3 

10.0 

 

Нефтопродукти 

mg/dm
3 

10.0 

 

* стойността е получена чрез сумиране на резултатите от изпитването  в 

пречистените отпадни води на : желязо, манган, олово, мед, кадмий, цинк, никел и арсен. Концентрация, което е под 

границата на количествено определене на метода се калкулира  като половина от 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъц
 

Забележка: 

• В Таблица 5 са отчетени реални измерени количеатва от всеки един отпадъ
01.05.2013 – до 31.12.2013 г., при влязло в сила 
24.05.2013 г. 

• Рока България АД не извършва дейност по транспортиране на отпадъци 
се реализира от  фирми 

• В края на Таблица 5 са цитирани фирмите, извършили трансп
различните кодове отпадъци.
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НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг

Точка на пробовземане на дъждовни  води 

на заустваните дъждовни води: 27 644,480 куб.м 

 8.5 

18.09.2013 г 6,3 
Два пъти 

годишно
21.11.2013 г 6,7 

 

18.09.2013 г < 6,07 
Два пъти 

годишно

21.11.2013 г 30,0 

150.0 

18.09.2013 г 40,0 
Два пъти 

годишно

21.11.2013 г 40,0 

300.0 

18.09.2013 г <5,01 
Два пъти 

годишно

21.11.2013 г <5,01 

 

18.09.2013 г О,2 
Два пъти 

годишно

21.11.2013 г 0,63 

 

18.09.2013 г <2,1 
Два пъти 

годишно

21.11.2013 г <2,1 

стойността е получена чрез сумиране на резултатите от изпитването  в mg/dm
3
 , на количество съдържащи се в 

пречистените отпадни води на : желязо, манган, олово, мед, кадмий, цинк, никел и арсен. Концентрация, което е под 

е на метода се калкулира  като половина от граница на определяне на метод

Образуване на отпадъци 

В Таблица 5 са отчетени реални измерени количеатва от всеки един отпадъ
31.12.2013 г., при влязло в сила Комплексно разрешително 455/2013 г. на 

Рока България АД не извършва дейност по транспортиране на отпадъци 
се реализира от  фирми – поддизпълнители, по силата на договор.

В края на Таблица 5 са цитирани фирмите, извършили трансп
различните кодове отпадъци. 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Два пъти 

годишно 

Да 

Да 

Два пъти 

годишно 

Да 

Да 

Два пъти 

годишно 

Да 

Да 

Два пъти 

годишно 

Да 

Да 

Два пъти 

годишно 

Да 

Да 

Два пъти 

годишно 

Да 

Да 

, на количество съдържащи се в 

пречистените отпадни води на : желязо, манган, олово, мед, кадмий, цинк, никел и арсен. Концентрация, което е под 

граница на определяне на метод 

В Таблица 5 са отчетени реални измерени количеатва от всеки един отпадък за периода 
Комплексно разрешително 455/2013 г. на 

Рока България АД не извършва дейност по транспортиране на отпадъци – тази дейност 
по силата на договор. 

В края на Таблица 5 са цитирани фирмите, извършили транспортирането на 



Годишен доклад по околна среда за 201

 

Отпадък Код 

Годишно количество

Количества 
определени 
с КР, t/y

Производствени отпадъци от инсталацията

Отпадъчна смес преди 

термично обработване 
10 12 01 

Отпадъчни керамични 

изделия, тухли, 

керемиди, плочни и 

строителни материали 

(след термично 

обработване) 

10 12 08 

Опасни отпадъци от инсталацията 

Отпадъци от глазиране, 

съдържащи тежки 

метали 
10 12 11* 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

Отпадъци от пластмаси 

07 02 13 

Отпадъци от пластмаси 

(от акрилно 

производство) 
07 02 13 

Отпадъчни леярски 

форми 
10 12 06 

Отпадъчни леярски 

форми – матрици за 

гипсови форми 

10 12 06 

Утайки от пречистване 

на отпадъчни води на 

мястото на образуване 
10 12 13 

Хартиени и картонени 

опаковки 15 01 01 

Пластмасови опаковки 

15 01 02 

Опаковки от дървесни 

материали 15 01 03 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

15 02 03 
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Годишно количество 
Годишно количество 
за единица продукт 

Количества 
определени 
с КР, t/y 

Реално 
измерено, 
t/y 

Количества 
определени 
с КР, t/t 

Реално 
измере
но, t/t 

Производствени отпадъци от инсталацията 

1269,25 364,2 0,04198 0,03388 

3905,38 814,6408 0,12916 0,07578 

2929 
1037,134 

 
0,097 

0,09648 
 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

4,88 0,81 - - 

19,53 2,3 - - 

2733,77 864,8 - - 

5,86 1,62 - - 

3417,2 787,23 - - 

126,92 40,55 - - 

19,53 4,3 - - 

224,56 58,66 - - 

6,83 2,1 - - 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Времен
но 
съхран
ение на 
площа
д-ката* 

Транспортир
ане – 
собствен 
транспорт/ 
външна 
фирма 

Съответ 
ствие 

1 ДА ДА 

4 ДА ДА 

Не 

напуска 

произв

одстве

на зала 

НЕ ДА 

16 
ДА ДА 

23 

ДА ДА 

2 

ДА ДА 

3 

ДА ДА 

5 

ДА ДА 

6 

ДА ДА 

7 

ДА ДА 

8 

ДА ДА 

18 ДА ДА 
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Отпадък Код 

Годишно количество

Количества 
определени 
с КР, t/y

упоменатите в 15 02 02 

Облицовъчни и 

огнеупорни материали 

от неметалургични 

процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 05 

16 11 06 

Утайки от пречистване 

на отпадъчни води от 

населени места 
19 08 05 

Стъкло 
20 01 02 

Метали 
20 01 40 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 

Други моторни 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 
13 02 08* 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* 

Абсорбенти, филтърни 

материали 

(включително маслени 

филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни вещества 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни 

материали 

(включително маслени 

филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни вещества( от 

акрилно производство) 

15 02 02* 

Неорганични отпадъци, 

съдържащи опасни 

вещества 
16 03 03* 
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Годишно количество 
Годишно количество 
за единица продукт 

Количества 
определени 
с КР, t/y 

Реално 
измерено, 
t/y 

Количества 
определени 
с КР, t/t 

Реално 
измере
но, t/t 

50,77 3,8 - - 

48,82 26 - - 

1,95 0,005 - - 

19,53 4,39 - - 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

0.98 0,02 

- - 

1.95 0,04 

- - 

2.93 0,748 

- - 

1.95 0,2 

- - 

19.53 1,3 

- - 

0.98 0 
- - 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Времен
но 
съхран
ение на 
площа
д-ката* 

Транспортир
ане – 
собствен 
транспорт/ 
външна 
фирма 

Съответ 
ствие 

21 

ДА ДА 

10 

ДА ДА 

26 
НЕ ДА 

9 
ДА ДА 

14 

ДА ДА 

15 

ДА ДА 

17 

ДА ДА 

19 

ДА ДА 

24 

ДА ДА 

12 

ДА 

( количество 

от отпадъка е 

ДА 
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Отпадък Код 

Годишно количество

Количества 
определени 
с КР, t/y

Органични отпадъци, 

съдържащи опасни 

вещества 

16 03 05* 

Оловни акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 

Изолационни 

материали, съдържащи 

азбест 
17 06 01* 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, различно 

от упоменатото в 20 01 

21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни 

компоненти 

20 01 35* 

Строителни отпадъци 

Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и 
керамични 
изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 
06 

17 01 07 97,63

Битови отпадъци 

Смесени битови 
отпадъци 20 03 01 

* Посочва се номера на площадката за предварително
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Годишно количество 
Годишно количество 
за единица продукт 

Количества 
определени 
с КР, t/y 

Реално 
измерено, 
t/y 

Количества 
определени 
с КР, t/t 

Реално 
измере
но, t/t 

0.98 0,15 
- - 

3.91 0 

- - 

1.95 0 

- - 

0.78 0,22 
- - 

1.95 1,35 

- - 

97,63 496.800 - - 

97,63 
25,7 

 
- - 

номера на площадката за предварително съхранение на отпадъка 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Времен
но 
съхран
ение на 
площа
д-ката* 

Транспортир
ане – 
собствен 
транспорт/ 
външна 
фирма 

Съответ 
ствие 

транспортир

ано преди 

отчетния 

период) 

13 

ДА ДА 

25 

ДА 

( количество 

от отпадъка е 

транспортир

ано преди 

отчетния 

период) 

ДА 

22 

НЕ ДА 

11 

ДА ДА 

20 

ДА ДА 

НЕ ДА НЕ 

НЕ ДА ДА 
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Забележки: 
 

1. Отпадъците с кодове  10 12 01, 10 12 13, 10 12 06, 10 12 08, 19 08 05 , с
„Агрострой” ЕООД”, Разрешително № 15-

 

2. Отпадък с код 10 12 06  е предаван за транспортир

28.11.2013 г. 

 

3. Отпадъци с код 20 03 01 са транспортиран

4. Отпадъците с кодове 07 02 13, 15 01 01, 15 01 02 , 15 01 03 с
Разрешително № 15-ДО – 210_00/22.12.2010 г.

 

5.  Отпадъците с кодове 07 02 13, 10 12 06, 15 02 03, 15 02 02*, 16 06 11, 17 01 07  с
„Екотранс 2010” ЕООД”, Разрешително № 03

 

6. Отпадъците с кодове 13  02 05*, 13 02 08* , с
ДО-033-07/28.01.2011 г. 

 

7. Отпадък с код 10 12 13  е предаван

08.03.2013 г. 

 

8.Отпадъците с кодове 20 01 35* , са предавани за транспортиране на фирма „

00/04.03.2013 г. 

 

9.Отпадък с код 16 01 06*  е предаван

10/28.05.2012 г. 

 

10. Отпадък с код 20 01 04  е предаван за транспортиране на фирма „

от 27.12.2013 г. 

 

11.  Отпадъците с кодове  15 01 10*, 21 01 21*,16 03 03*,16 03 05*  с
Инженеринг” АД, Разрешително № 00-ДО
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10 12 01, 10 12 13, 10 12 06, 10 12 08, 19 08 05 , са предавани за транспортиране на фирма 

-РД-263-00 от 23.01.2013 г. 

за транспортиране на фирма Ктларов ЕООД ,  притежаваща

са транспортиран от фирма Титан БКС, по договор с Община Каспичан

07 02 13, 15 01 01, 15 01 02 , 15 01 03 са предавани за транспортиране на фирма „

210_00/22.12.2010 г. 

07 02 13, 10 12 06, 15 02 03, 15 02 02*, 16 06 11, 17 01 07  са предавани за транспортиране 

Разрешително № 03-РД-502-01 от 09.03.2013 г. 

13  02 05*, 13 02 08* , са предавани за транспортиране на фирма „

аван за транспортиране на фирма „Геаниг” ООД, Разрешително № 15

а предавани за транспортиране на фирма „Вилитет ” ООД

предаван за транспортиране на фирма „ЕЛ КОМЕРС” ООД

за транспортиране на фирма „Еврометал - Шумен” АД

15 01 10*, 21 01 21*,16 03 03*,16 03 05*  са предавани за транспортиране на фирма „

ДО-895-01/-05 от 21.11.2013 г.  и КР  473/2013г.  

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

а предавани за транспортиране на фирма 

притежаваща Разрешително№ 15-РД-241-03 от 

Титан БКС, по договор с Община Каспичан 

а предавани за транспортиране на фирма „ВИЖ” ЕООД”, 

а предавани за транспортиране на фирма 

а предавани за транспортиране на фирма „Ал и Ко” АД”, Разрешително № 15-

Разрешително № 15-РД-271-00  от 

” ООД, Разрешително № 08-ДО-304-

” ООД, Разрешително № 03-РД-054-

Шумен” АД, Разрешително № 15-ОД-231-00  

а предавани за транспортиране на фирма „Балкок 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
 

Отпадък 

Отпадъчна смес преди термично 

обработване 

Отпадъчни керамични изделия, 

тухли, керемиди, плочни и 

строителни материали (след 

термично обработване) 

Отпадъци от глазиране, съдържащи 

тежки метали 

Отпадъци от пластмаси 

Отпадъци от пластмаси (от акрилно 

производство) 

Отпадъчни леярски форми 

Отпадъчни леярски форми – 

матрици за гипсови форми 

Утайки от пречистване на отпадъчни 

води на мястото на образуване 

Хартиени и картонени опаковки 

Пластмасови опаковки 

Опаковки от дървесни материали 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 

15 02 02 
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Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Код 

Оползотво
ряване на 
площадка
та 

Обезвр
еждане 
на 
площад
ката 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане

10 12 01 Не Не 

 R 03 
Агрострой ЕООД

(364,2) 

10 12 08 R 05,  R12 
(746.773) 

Не 

R 03 
Агрострой  ЕООД

(293.8 т)* 

 

Отпадъци от глазиране, съдържащи 
10 12 11* 

R 05 

(1037,134) 
Не Не 

07 02 13 Не  

Не R 13 
Виж ЕООД 

 (0.230 т) 

R 01 
Златна Панега Цимент АД

 ( 0.580 т) 

07 02 13 Не 

Не R 01 
Златна Панега Цимент АД

(2.1 т) 

10 12 06 
R12 
 
(864,8)  

Не R 05 
Холсим България АД
(864.8 т) 

10 12 06 Не 

Не R 01 
Златна Панега Цимент АД

(1.42 т) 

Утайки от пречистване на отпадъчни 

10 12 13 
 R 05,  R12 
 

(624,780)  

Не R 03 
Агрострой  ЕООД

(64.9 т) 

R 05 
Геаниг ОД 

(23.3 т) 

15 01 01 Не 

Не R13 
ВиЖ ЕООД 

(40.55 т) 

15 01 02 Не  

Не R13 

ВиЖ ЕООД 

(4.3т) 

15 01 03 
Не Не R13 

ВиЖ ЕООД 

(58.66 т) 

облекла, различни от упоменатите в 
15 02 03 

Не Не 
R 01 
Златна Панега Цимент АД

(1.9 т) 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ
ствие 

Агрострой ЕООД Да 

Агрострой  ЕООД 
Да 

Да 

 

Златна Панега Цимент АД 

Да 

Златна Панега Цимент АД Да 

Холсим България АД Да 

Златна Панега Цимент АД Да 

Агрострой  ЕООД 

 

Да 

 Да 

 Да 

 Да 

Златна Панега Цимент АД 

Да 



Годишен доклад по околна среда за 201

 

Отпадък 

Облицовъчни и огнеупорни 

материали от неметалургични 

процеси, различни от упоменатите в 

16 11 05 

Утайки от пречистване на отпадъчни 

води от населени места 

Стъкло 

Метали 

Нехлорирани моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

Други моторни смазочни и масла за 

зъбни предавки 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества( от 

акрилно производство) 

Неорганични отпадъци, съдържащи 

опасни вещества 

Органични отпадъци, съдържащи 

опасни вещества 

Оловни акумулаторни батерии 

Изолационни материали, 

съдържащи азбест 
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Код 

Оползотво
ряване на 
площадка
та 

Обезвр
еждане 
на 
площад
ката 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане

упоменатите в 
16 11 06 

Не Не 
R 05 
Тибт ЕООД 

(3.8 т) 

Утайки от пречистване на отпадъчни 

19 08 05 

Не Не R 03 
Агрострой ЕООД

(26.0 т) 

 

20 01 02 
Не Не За 2013 г. не е предаван за 

последващо третиране отпадъка

20 01 40 
Не Не R13 

Еврометал –

( 4.3 т) 

13 02 05* 

Не Не R13, R09 

Ал и Ко АД 

(0.02 т) 

Други моторни смазочни и масла за 

13 02 08* 
Не Не R13, R09 

Ал и Ко АД 

(0.04 т) 

15 01 10* 
Не Не R 12, R13, D15, 

„Балкок Инженеринг” АД

(0.578 т) 

15 02 02* 

Не Не 
R 01 
Златна Панега Цимент АД

(0.20 т) 

15 02 02* 

Не Не 

R 01 
Златна Панега Цимент АД

(1.2 т) 

Неорганични отпадъци, съдържащи 

16 03 03* 

Не Не Преди отчетния период 

D 09,D13,D14,
„Балкок Инженеринг” АД

(0.0 т) 

16 03 05* 
Не Не D 09,D13,D14,

 „Балкок Инженеринг” АД

(0.0 т) 

16 06 01* 
Не Не R13, R12 

Елкомерс  ООД

(0.0 т) 

17 06 01* 
Не Не Не са предавани  количества 

през 2013 г.

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ
ствие 

 

Да 

Агрострой ЕООД 

Да 

За 2013 г. не е предаван за 

последващо третиране отпадъка 
Да 

– Шумен  АД 

Да 

 

Да 

 

Да 

15, D14 
Балкок Инженеринг” АД 

Да 

Златна Панега Цимент АД 

Да 

Златна Панега Цимент АД 

Да 

отчетния период  

14,D15 
Балкок Инженеринг” АД 

Да 

14,D15 
Балкок Инженеринг” АД 

Да 

Елкомерс  ООД 

Да 

са предавани  количества 

през 2013 г. 

Да 
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Отпадък 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, различно 

от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 

23, съдържащо опасни компоненти 

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични 
изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 06 

Битови отпадъци 

Смесени битови отпадъци 

 

���� количеството на оползотворения отпадък е повече от генерирания отпадък, поради това, че е през отчетния период е опозлотворяв

отпадък, чието количество е генерирано преди този период ( т.е. наличен отпадък от минали години и/или отпадък които е генери

01.01-24.05.2013 

 

 

Таблица 6. Шумови емисии 
 

Забележка:  В изпълнение изискванията на 

емисии, резултатите, от които са представени в таблицата по

измервания ще бъдат извършени през 201

Място на измерването 
Ниво на звуково 
налягане в 

Еквивалентно ниво на шум, т. №1 60.2

Еквивалентно ниво на шум, т. №2 58.2

Еквивалентно ниво на шум, т. №3 53.7

Еквивалентно ниво на шум, т. №4 50.1

Еквивалентно ниво на шум, т. №5 53.1

Еквивалентно ниво на шум, т. №6 49.9

Еквивалентно ниво на шум, т. №7 54.8

Еквивалентно ниво на шум, т. №8 53.6

Еквивалентно ниво на шум, т. №9 48.7

Еквивалентно ниво на шум, т. №10 45.8

Еквивалентно ниво на шум, т. №11 49.6

Еквивалентно ниво на шум, т. №12 52.4
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Код 

Оползотво
ряване на 
площадка
та 

Обезвр
еждане 
на 
площад
ката 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане

20 01 21* 
Не Не R13 

„Балкок Инженеринг” АД

(0.220 т) 

Излязло от употреба електрическо и 

 

20 01 35* 

Не Не 
R13 
Вилитет ООД

(1.25 т) 

17 01 07 

Не Не 
R 10 
Друм Груп ЕООД

(496.8 т) 

    

20 03 01 
Не Не D 05 

Община Каспичан

(25.7 т) 

количеството на оползотворения отпадък е повече от генерирания отпадък, поради това, че е през отчетния период е опозлотворяв

отпадък, чието количество е генерирано преди този период ( т.е. наличен отпадък от минали години и/или отпадък които е генери

В изпълнение изискванията на Условие 12.2.1 през 2013 г. са извършени измервания на шумовите 

от които са представени в таблицата по-долу (съгласно цитираното по

измервания ще бъдат извършени през 2015 г). 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през деня/ нощта

60.2 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

58.2 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

53.7 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

50.1 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

53.1 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

49.9 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

54.8 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

53.6 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

48.7 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

45.8 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

49.6 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

52.4 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Име на външната фирмата 
извършваща операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ
ствие 

Балкок Инженеринг” АД 

Да 

Вилитет ООД 

Да 

ЕООД Да 

 

Община Каспичан 

Да 

количеството на оползотворения отпадък е повече от генерирания отпадък, поради това, че е през отчетния период е опозлотворяван 

отпадък, чието количество е генерирано преди този период ( т.е. наличен отпадък от минали години и/или отпадък които е генериран за период 

г. са извършени измервания на шумовите 

долу (съгласно цитираното по-горе условие, следващите 

Измерено през деня/ нощта Съответствие 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 
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Еквивалентно ниво на шум, т. №13 57.7

Еквивалентно ниво на шум, т. №14 56.7

Еквивалентно ниво на шум 
в мястото на въздействие 57.2

Еквивалентно ниво на шум 
в мястото на въздействие 48.2

Ниво на обща звукова мощност 105.6

 

Еквивалентно ниво на шум, т. №1 53.5

Еквивалентно ниво на шум, т. №2 49.7

Еквивалентно ниво на шум, т. №3 48.8

Еквивалентно ниво на шум, т. №4 49.8

Еквивалентно ниво на шум, т. №5  -*

Еквивалентно ниво на шум, т. №6 49.6

Еквивалентно ниво на шум, т. №7 46.1

Еквивалентно ниво на шум, т. №8 48.3

Еквивалентно ниво на шум, т. №9 49

Еквивалентно ниво на шум, т. №10 51.9

Еквивалентно ниво на шум, т. №11 51.1

Еквивалентно ниво на шум, т. №12 48.4

Еквивалентно ниво на шум, т. №13 53.1

Еквивалентно ниво на шум, т. №14 55.8

Еквивалентно ниво на шум 

в мястото на въздействие 54.6

Еквивалентно ниво на шум 

в мястото на въздействие 46.3

Ниво на обща звукова мощност 101.9

 

Еквивалентно ниво на шум, т. №1 53.5

Еквивалентно ниво на шум, т. №2 49.3

Еквивалентно ниво на шум, т. №3 46

Еквивалентно ниво на шум, т. №4 46.7

Еквивалентно ниво на шум, т. №5 - *

Еквивалентно ниво на шум, т. №6 44.9

Еквивалентно ниво на шум, т. №7 40.5

Еквивалентно ниво на шум, т. №8 40.3

Еквивалентно ниво на шум, т. №9 44.6

Еквивалентно ниво на шум, т. №10 46.7

Еквивалентно ниво на шум, т. №11 45.7

Еквивалентно ниво на шум, т. №12 49.3
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57.7 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

56.7 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

57.2 
ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

48.2 
ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

105.6 ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) 

53.5 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

49.7 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

48.8 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

49.8 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

* 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

49.6 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

46.1 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

48.3 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

49 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

51.9 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

51.1 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

48.4 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

53.1 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

55.8 
ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

54.6 

ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

46.3 

ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

101.9 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) 

53.5 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

49.3 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

46 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

46.7 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

* 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

44.9 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

40.5 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

40.3 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

44.6 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

46.7 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

45.7 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

49.3 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 
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Еквивалентно ниво на шум, т. №13 54.2

Еквивалентно ниво на шум, т. №14 53.4

Еквивалентно ниво на шум 

в мястото на въздействие 54.5

Еквивалентно ниво на шум 

в мястото на въздействие 44.4

Ниво на обща звукова мощност 100.1

*Методиката на измерване не изисква да бъде извършвано измерване в тези точк

 
Таблица 8. Опазване на подземните води
  Точка на пробовземане Т4 – Сондаж Р176х

Показател 
Точка на
пробовзе
мане 

Водно ниво* 

Т4 

Т4 

Т4 

Т4 

Т4 

Т4 

Т4 

Т4 

1.Активна реакция Т4 

2. Електропроводимост Т4 

3. Обща твърдост Т4 

4.  Перманганатна 

окисляемост 

Т4 

5.  Амониев йон Т4 

6.  Нитрати Т4 

7.  Нитрити Т4 

8.  Сулфати Т4 

9.   Хлориди Т4 

10.  Фосфати Т4 

11.  Натрий Т4 

12.  Калций Т4 

13.  Магнезий Т4 

14.  Цинк Т4 

15.  Кадмий Т4 
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54.2 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

53.4 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

54.5 

НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

44.4 

НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

100.1 
НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) 

*Методиката на измерване не изисква да бъде извършвано измерване в тези точк

Опазване на подземните води 
Сондаж Р176х 

Точка на 
Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР 

Резултати 
от 
мониторинг 
( май- 
декември) 

Честота на мониторинг

- 49.7 

ежемесечно 

- 49.7 

- 49.7 

- 49.7 

- 49.7 

- 49.7 

- 49.7 

- 49.8  

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,55 Веднъж годишно

2000 759 Веднъж годишно

12 7,04 Веднъж годишно

5 <0,99 
Веднъж годишно

0,5 0,061 Веднъж годишно

50 4,44 Веднъж годишно

0,5 <0,013 Веднъж на три години

250 59,1 Веднъж годишно

250 24   Веднъж годишно

0,5 <0,068   Веднъж на три години

200 32,9 Веднъж на три години

150 56 Веднъж на три години

80 52 Веднъж на три години

1 0,0529 Веднъж на три години

5 <0,10 Веднъж на три 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

*Методиката на измерване не изисква да бъде извършвано измерване в тези точкa 

Честота на мониторинг Съответствие 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Веднъж годишно Да 

Веднъж годишно Да 

Веднъж годишно Да 

Веднъж годишно 
Да 

Веднъж годишно Да 

Веднъж годишно Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж годишно Да 

Веднъж годишно Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 
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16.  Мед Т4 

17.  Олово Т4 

18.  Хром Т4 

19.  Желязо Т4 

20.  Манган Т4 

21.  Никел Т4 

22.  Алуминий Т4 

23.  Нефтопродукти Т4 

*динамично водно ниво до 53.0 м, при непрекъснат режим на водоползване ( Разрешително за водовземане 

0082/23.09.2010 Г.) 

  Точка на пробовземане Т5 – Дълбок Сондаж ТК15

Показател 
Точка на
пробовзе
мане 

Водно ниво* 

Т5 

Т5 

Т5 

Т5 

Т5 

Т5 

Т5 

Т5 

1.Активна реакция Т5 

2.  Електропроводимост Т5 

3. Обща твърдост Т5 

4.  Перманганатна 

окисляемост 

Т5 

5.  Амониев йон Т5 

6.  Нитрати Т5 

7.  Нитрити Т5 

8.  Сулфати Т5 

9.   Хлориди Т5 

10.  Фосфати Т5 

11.  Натрий Т5 

12.  Калций Т5 

13.  Магнезий Т5 

14.  Цинк Т5 
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0,2 0,0016 Веднъж на три години

10 1,1 Веднъж на три години

50 <1,0 Веднъж на три години

200 <20 Веднъж на три години

50 <1,0 Веднъж на три години

20 6,5 Веднъж на три години

200 <10,0 Веднъж на три години

50 <0.02 Веднъж на три години

динамично водно ниво до 53.0 м, при непрекъснат режим на водоползване ( Разрешително за водовземане 

Дълбок Сондаж ТК15 

Точка на 
Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР 

Резултати 
от 
мониторинг 
( май- 
декември) 

Честота на мониторинг

- 51.0 

ежемесечно 

- 51.0 

- 51.0 

- 51.0 

- 51.0 

- 51.0 

- _** 

- _** 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,73 Веднъж годишно

2000 1056 Веднъж годишно

12 7,44 Веднъж годишно

5 <0,99 
Веднъж годишно

0,5 0,191 Веднъж годишно

50 32,7 Веднъж годишно

0,5 <0,013 Веднъж на три години

250 59,3 Веднъж годишно

250 40   Веднъж годишно

0,5 <0,068   Веднъж на три години

200 101 Веднъж на три години

150 54 Веднъж на три години

80 55 Веднъж на три години

1 0,0364 Веднъж на три години

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

динамично водно ниво до 53.0 м, при непрекъснат режим на водоползване ( Разрешително за водовземане No 2153 

Честота на мониторинг Съответствие 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Веднъж годишно Да 

Веднъж годишно Да 

Веднъж годишно Да 

Веднъж годишно 
Да 

Веднъж годишно Да 

Веднъж годишно Да 

Веднъж на три години Да 

годишно Да 

Веднъж годишно Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 
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15.  Кадмий Т5 

16.  Мед Т5 

17.  Олово Т5 

18.  Хром Т5 

19.  Желязо Т5 

20.  Манган Т5 

21.  Никел Т5 

22.  Алуминий Т5 

23.  Нефтопродукти Т5 

*динамично водно ниво до 54.92 м, при непр

200 014/25.10.2006 г и Решение 472/ 24.04.2009 г.)

**измервателния уред е демонтиран за зазимяване , уведомително писмо до БД 

 

Таблица 8. Опазване на почви  
 

Забележка: Съгласно Условие 13.2.1. мониторинг е извършен през 2013 г. по показатели посочени в 

Таблица 13.2.2.  
 

Показател 

Концентрация в почвите (базово 
състояние), съгласно КР

2013 г 

Дълбочина 

0-10 см 

Дълбочина

10 

pН 

9,48 ± 0,04 

 

9,40 ± 0,04

 

Кадмий  
<0,05 

 

<0,05

Олово  
8,92±0,71 8,06±0,64

Мед  
21,8 ±1,5 18,3 ±1,3

Никел 
24,4±3,9 23,7±3,9

Цинк 
55,1 ±3,9 49,4 ±3,4

Хром 
18,1±1,3 17,8±1,2

Нефтопродукти 
80,98 ±0,04 62,53 ±3,13

   

pН 
9,26 ± 0,04 9,56 ± 0,04

Кадмий  
<0,05 <0,05

Олово  
8,10±0,65 7,39 ±0,60

Мед  18,6 ±1,3 16,5 ±1,2
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5 <0,10 Веднъж на три години

0,2 0,0044 Веднъж на три години

10 1,3 Веднъж на три години

50 1,3 Веднъж на три години

200 79,4 Веднъж на три години

50 4,9 Веднъж на три години

20 1,8 Веднъж на три години

200 10,9 Веднъж на три години

50 <0.02 Веднъж на три години

54.92 м, при непрекъснат режим на водоползване (Разрешително за водовземане 

014/25.10.2006 г и Решение 472/ 24.04.2009 г.) 

за зазимяване , уведомително писмо до БД – Варна с  

Съгласно Условие 13.2.1. мониторинг е извършен през 2013 г. по показатели посочени в 

Концентрация в почвите (базово 
състояние), съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултати от 
мониторинг 

  

Дълбочина 

10 – 40  см 
  

 

9,40 ± 0,04 

 

Т1 - - 

 

<0,05 
Т1 - - 

8,06±0,64 Т1 - - 

18,3 ±1,3 Т1 - - 

23,7±3,9 Т1 - - 

49,4 ±3,4 Т1 - - 

17,8±1,2 Т1 - - 

62,53 ±3,13 Т1 - - 

    

9,56 ± 0,04 Т2 - - 

<0,05 Т2 - - 

7,39 ±0,60 Т2 - - 

16,5 ±1,2 Т2 - - 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Веднъж на три години Да 

Разрешително за водовземане No 

Варна с  No 152/22.11.2013 г. 

Съгласно Условие 13.2.1. мониторинг е извършен през 2013 г. по показатели посочени в 

Резултати от 
 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

  

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 - 



Годишен доклад по околна среда за 201

 

Никел 
26,6±1,7 23,6±1,6

Цинк 
48,4 ±3,4 51,1 ±369

Хром 
18,3±1,3 17,2±1,2

Нефтопродукти 
77,42 ±3,87 83,20 ±4,16

   

pН 
9,34 ± 0,04 9,46 ± 0,04

Кадмий  
<0,05 <0,05

Олово  
8,13±0,65 14,1±1,1

Мед  
20,6 ±1,4  

Никел 
28,5±2,3 27,7±1,9

Цинк 
65,5 ±4,6 93,6 ±6,6

Хром 
21,3±1,5 36,96±1,85

Нефтопродукти 
45,36 ±2,27   

 
 
Таблица 9. Аварийни ситуации  

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

 Не е наличен 
 

 

През отчетният период, на територията на Дружеството не са регистрирани аварийни ситуации.

 
Таблица 10. Оплаквания или въздажения, свързани с 
предоставено КР 
 

Дата на 
оплакването 
или 
възражението 

Приносител на 
оплакването 

Не е налично 
 

 
 

През отчетният период, на територията на Дружеството не са регистрирани 

въздажения, свързани с дейността на инсталацията
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23,6±1,6 Т2 - - 

51,1 ±369 Т2 - - 

17,2±1,2 Т2 - - 

83,20 ±4,16 Т2 - - 

    

9,46 ± 0,04 Т3 - - 

<0,05 Т3 - - 

14,1±1,1 Т3 - - 

 23,9 ±1,7 Т3 - - 

27,7±1,9 Т3 - - 

93,6 ±6,6 Т3 - - 

36,96±1,85 Т3 - - 

  45,36 ±2,27 Т3 - - 

 

Причини 
Предприети 
действия 

Планирани 
действия

   

През отчетният период, на територията на Дружеството не са регистрирани аварийни ситуации.

Оплаквания или въздажения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

Причини 
Предприети 
действия 

Планирани 
действия

   

През отчетният период, на територията на Дружеството не са регистрирани 

въздажения, свързани с дейността на инсталацията. 

г. за дейностите по КР № 455/2013г. на Рока България  АД 

-

години 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

  

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Веднъж на 3 

години 
- 

Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

 

През отчетният период, на територията на Дружеството не са регистрирани аварийни ситуации. 

дейността на инсталациите, за които е 

Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

 

През отчетният период, на територията на Дружеството не са регистрирани оплаквания или 


