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1. УВОД 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИТЕ, ЗА КОЙТО Е ИЗДАДЕНО КОМПЛЕКСНОТО  
РАЗРЕШИТЕЛНО (КР) 
 
Инсталация, която попада в обхвата на т.2.5.б) от Приложение 4 на ЗООС 
 
1. Инсталация за производство на оловно-кисели акумулатори и батерии 
 
АДРЕС ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИТЕ 
 
7700 гр. Търговище, Индустриална зона 
 
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 
 
№121 – Н1/2011година 
 
ДАТА ПОДПИСВАНЕ НА КР 
 
20.05.2011година, Решение №121-Н1-И0-А0/2011г., актуализирано с Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция по околна среда 121-Н1-ИО-А1/2013г., подписано на 27.09.2013г.  
 
ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА КР 
 
3.06.2011година 
 
ОПЕРАТОР НА ИНСТАЛАЦИЯТА 
 
"ЕнерСис" АД град Търговище 
 
АДРЕС , ТЕЛ.НОМЕР, ФАКС, E-MAIL НА СОБСТВЕНИКА 
 
7700 гр. Търговище, Индустриална зона;  
тел. 0601/63021; факс :0601/66514, 
е-mail:info@energia-enersys.com 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ 
 
Ойген Петерханс - Изпълнителен Директор 
 
АДРЕС, ТЕЛ. НОМЕР, ФАКС, Е-MAIL НА ЛИЦЕТО ЗА КОНТАКТИ 
 
Индустриална зона, тел. 0601/62279., факс 0601/66514, е-mail: info@bg.enersys.com 
 
КРАТКО  ОПИСАНИЕ НА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ/ПРОЦЕСИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ В   
ИНСТАЛАЦИЯТА/ИТЕ 
 
Инсталация за производство на акумулатори и батерии. Процесите, които се извършват в тази инсталация са: леене на оловни 
решетки, производство на оловен монооксид, пастиране, мокро и сухо пълнене на плочи, куринг - процеси, формиране, блок 
– формовка, затворена формовка, дообработка и монтаж на елементи, монтаж на специални елементи.  
 
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА 
 
Представител на ръководството по околна среда, Мениджър ЕБУТ, Мениджър Инжинеринг на околната среда и БУТ, 
Супервайзор ТБО, Еколог, Ръководител на ПСХЗВ и АС, координатори по околна среда, оператори на ПСХЗВ. 
 
РИОСВ, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИТЕ 
 
Регионална инспекция по околна среда и води гр.Шумен, 
 9700 гр. Шумен,  
ул. „Съединение” 71,  ет.3   
 
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИТЕ 
 
Басейнова Дирекция за Управление на Водите за Черноморски район с център гр.Варна,  
9000 гр. Варна, 
 ул. „Александър Дякович” 33 
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3.2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: 
 
Съгласно изискванията на комплексно разрешително КР № 121-Н1/2011 г. “ЕнерСис” АД има внедрена система за 
управление на околната среда (СУОС). През 2012 година системата за управление на околната среда ISO 14001:2004 е 
успешно защитена на ре-сертифициращ одит, проведен през месец май 2012. Сертификат НU 12/6490 е валиден от 28 юли 
2012 до 27 юли 2015. През 2013г. е преминал успешно първи контролен одит на 27-28 май.  
 
СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТИ 
 
Определен е персонала, които извършва конкретни дейности по изпълнение на условията от КР и лицата, отговорни за 
изпълнението на условията в разрешителното.  
 
ОБУЧЕНИЕ  
 
През 2013 година е определена необходимостта от обучение на персонала. Във връзка с годишен план за обучение през 2013 
година персонала на дружеството е преминал обучения и практически занятия по теми свързани с  управлението на околната 
среда, а именно:  

• Действие при кризисни ситуации. Боравене с противопожарни уреди 
• Системи за управление на oколна среда; АОС; Оценка и управление на АОС 
• Здравословни и безопасни условия на труд 
• Аспекти на околната среда; минимизиране образуването и разделно събиране на отпадъците 
• Хигиенни аспекти, свързани с понижаване нивото на олово в кръвта 
• Безопасност при работа и съхранение с химични агенти 

 
 
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Поддържа се списък с институциите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно КР, техни адреси, телефони 
номера и други начини за контакт по Условие 5.3.2. 
 
ДОКУМЕНТИРАНЕ 
 
Има изготвен актуален списък на нормативната уредба по отношение на околната среда и водите, съгласно процедура П 6 04 
- Правила и отговорности за периодична оценка на съответствието със законовите и други изисквания. Изготвени са и се 
съхраняват на електронен и хартиен носител всички необходими инструкции, изисквани с Комплексното разрешително. 
Въведени са дневници, формуляри, които служат за отразяване на различни записи във връзка с изискванията за 
управлението на околната среда. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. 
 
Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР 121- Н1- А1/2013 година. Управлението на 
документите се осъществява съгласно инструкция И 1-02-01 – Управление на документите на СУ. 
 
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 
 
Изготвени са всички изисквани с разрешителното инструкции. Те се съхраняват на площадката в писмен и електронен  вид и 
при поискване се представят на компетентния орган. 
 
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПРОВЕРКА И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ. 
 
Съгласно изискванията на Условие 5.7. от КР са се прилагат писменни инструкции за мониторинг на технически и/или 
емисионни показатели, съгласно условията на КР.  Извършват се и се документират периодични оценки на съответствието на 
емисионните и технически показатели, определени с КР 121-Н1-А1/2013 година. При установено несъответствие на 
съответните показатели се предприемат коригиращи действия с цел прекратяване и отстраняване на причините за 
допуснатото несъответствие. Прилагат се процедури  П 5 05 - Коригиращи действия и П 5 06 - Превантивни действия.  
При констатиране на несъответствия се формулират ясни и реално осъществими коригиращи действия за тяхното 
отстраняване. Заложен е принцип коригиращите действия да са насочени  за отстраняване на причината за несъответствието, 
така че в бъдеще то да не се повтаря, определени  са принципите за прилагане на действията, предназначени за коригиране и 
предотвратяване неправилното функциониране, неизпълнение или аномалии, които биха могли да причинят несъответствия 
по отношение на околната среда или на управлението на системата за околна среда. 
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 
 

Разработена е и се прилага Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии (КП 01 02). При необходимост 
се извършва актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. 
Дружеството изпълнява разработен План за действие при аварии (ПДА), който разглежда възможните аварийни ситуации - 
земетресение, пожар, промишлени аварии, терористични действия и наводнения. Определен е персонал, отговорен за 
изпълнение на ПДА, провеждат с периодични проверки за готовността на персонала. На 8.10.2013 е проведена и проиграна 
реално възможна аварийна ситуация  на разлив на киселина пред у-к ”Затворена формовка“ занятието е усложнено с 
възникнал  последващ пожар: киселината е неутрализирана с хидратна вар; разлива почистен; определен е код на полученият 
отпадък е законосъобразно третиране. В създалата се ситуация участие взеха потенциално застрашените работници на смяна, 
Аварийно – спасителната група на дружеството, медицинско лице , доброволец / пострадало лице /, ОУ на ПБЗН и  
Гражданска защита. 

При практическото проиграване на аварийната ситуация бяха евакуирани всички служители на определените за това 
места. 

Поддържат се и редовно се проверяват средствата за противодействие на възможните аварийни ситуации - 
пожарогасители, коф-помпи и др., а също така и средствата за лична защита. 

Определени са и при необходимост се актуализират най-подходящите пътища за извеждане на работниците към 
сборните пунктове. Редовно се актуализира списъка с телефоните и други начини за свързване и оповестяване, предвидени в 
ПДА. 
    
ДОКЛАДВАНЕ 
 

Настоящият доклад е изготвен, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и 
образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърдена от 
Министъра на околната среда и водите. Ежегодно в срок до 31 март  Годишния доклад за изпълнение на дейностите по КР за 
предходната година се представя на хартиен и електронен носител в РИОСВ и БДУВ.  

Допълнителна информация, относно изпълнението на условията в разрешителното се предоставя при поискване от 
компетентните органи. 
               Резултатите от собствения мониторинг  в частта „ Води „ на „ЕнерСис“ АД  се представят на РИОСВ и БД  
периодично, съгласно изискванията на Условие  7.3. на КР. 

През 2013 година на производствената площадка нe са възниквали аварийни ситуации или замърсявания на 
компонентите на околната среда, както и реализиране на непосредствена заплаха за реализиране на екологични щети; не се е 
налагало уведомяване на компетентните органи.  
 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СУОС 
 

Извършена е  актуализиция на всички документи, свързани със СУОС изискващи се с актуализиране на Комплексно 
разрешително № 121-Н1-ИО-А1/2013г. 
 
 
3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 
3.3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА 
 

Съгласно Условие 8.1.6.1. се докладва количеството на използваната вода при работата на инсталациите по 
Условие 2, изразено като годишна норма за ефективност при употребата на производствена /вкл. охлаждаща/  вода за 
инсталациите по Условие 2,  дадено/показано е в Таблица 3.1.. 

 
Табл.3.1. 

Източник на вода 

Годишна норма за ефективност при 
употребата на вода, съгласно КР, 
m3/единица продукт 

Годишна норма за 
ефективност при 
употребата на вода, 
m3/единица 
продукт Съответствие 

подземни води - дълбок сондаж Р-76х 15,32 13.30 да 
 

По Условие 8.1.6.2.  докладваме резултатите от оценката на съответствието на изразходваните количества 
вода за производствени нужди ( вкл. охлаждане ) с определените такива в Условие 8.1.2. 

 
- брой установени несъответствия –  няма  
- причини за несъответствията – не е приложимо  
- предприети/планирани коригиращи действия за отстраняването им  –  не е приложимо 

 
Забележка: Нормите за ефективност на изразходваните количества вода са изчислени, съгласно оперативна инструкция  
И КР 02 02 - Инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени 
нужди, като за определянето и се използва  количеството на консумираната за процеса на топене и леене на олово и оловни 
сплави вода  
 
Схема на разположение на монтираните водомери е дадена в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
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3.3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 
 
  Съгласно Условие 8.2.3.1. докладваме годишните стойности на: 
- нормата за ефективност при употребата на електро- /топлоенергия за производството на единица продукт за 
инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 
 
Табл.3.2. 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Годишна норма за ефективност при 
употребата на електро-/ 
топлоенергия, съгласно КР 
 МWh/t продукт 

Годишна норма за 
ефективност при употребата 
на електро-/ топлоенергия, 
МWh/t продукт 

Оценка за 
съответствие 

Електроенергия 0,058 0.047 да 

 
Топлоенергия 0,63 

0.256 да 

 
По Условие 8.2.3.1. докладваме резултатите от оценкта на съответствието на измерените/изчислени количества 

електроенергия и топлоенергия  с определените такива в условията на КР, причините за несъответствия, ако такива са 
констатирани и предприетите коригиращи действия. 
Прилага се инструкция И КР 03 02 Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, 
установяване на загуби и отстраняването им 
 
- брой установени несъответствия – няма 
- причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия – не е приложимо  
- предприети коригиращи действия – не е приложимо 
 
Забележка: Нормите за ефективност на електро- и  топлоенергия и вода са изчислени, съгласно оперативни инструкции И 
КР 02 02 - Инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени 
нужди и И КР 03 01 Методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия за процесите и дейностите от Инсталация  
за производство на акумулаторни батерии, като за определянето им се използва  количеството на консумираните за 
процеса на топене и леене на олово и оловни сплави,  природен газ и вода .  
 
3.3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА 
 
Оператора експлоатира Инсталация за производство на оловно-кисели батерии, с производствен капацитет: 
 
1 брой леярски автомат “Линклейтър” към участък “Мелници” с капацитет 8.25 t/24h;  
2 броя леярски автомати “VARTA” към участък ““-” леярна” всеки с капацитет 1.125 t/24h; 
2 броя леярски автомати HADI “GIT” към участък ““-” леярна” с капацитет 2.25 t/24h; 
8 броя леярски автомати WIRTZ към участък ““-” леярна” с капацитет 5 t/24h;  
1 брой леярски автомат “HADI” към участък ““+” леярна” с капацитет 2.25 t/24h; 
3 броя леярски автомати “VARTA” към участък ““+” леярна” всеки с капацитет 1.5 t/24h; 
3 броя леярски автомати “HADI” към участък ““+” леярна” всеки с капацитет 2.9 t/24h; 
1 броя леярски автомати “FIAMM” към участък ““+” леярна” всеки с капацитет 5.5 t/24h;  
3 броя машини за ръчно леене, всяка с капацитет 1 t/24h;  
3 броя машини за ръчно леене, всяка с капацитет 2 t/24h; 
1 броя машини за производство на оловен оксид, всяка с капацитет 17.2 t/24h 
 

Съгласно Условие 8.3.3.1. докладваме изчислените стойности на годишните норми на ефективност на  
употребяваните суровини по Условие 8.3.1.1. - Таблица 8.3.1.1. и спомагателни материали по Условие 8.3.1.2.  - Таблица 8.3 
3.2.  и горива по Условие 8.3.1.3. – Таблица 8.3.1.3. 
 
Таблица 3.3.1. 
 

Суровина 
Годишна консумация 
(Тон) 

Изчислена годишна норма за 
ефективност (t/t продукт) 

Годишна норма за 
ефективност (t/t продукт) 

Оценка за 
съответствие 

1 2 3 4 5 
Олово, оловен 
оксид и оловни 

сплави 11 752 0.94 1,0 Да 

Сярна киселина 2 027 0.16    0,16 Да 
 

 По Условие 8.3.3.2. докладваме резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на 
годишните количества на използвани суровини с определените такива в условията на разрешителното. Прилага се 
инструкция И КР 04 01 - Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, 
спомагателни материали и горива и оценка на съответствието им. 
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- брой установени несъответствия  - няма  
- причини за несъответствия – не е приложимо  
- предприети коригиращи действия –   не е имало случай  
 

Съгласно Условие 8.3.3.1. докладваме изчислените стойности на годишните норми на ефективност на 
употребените спомагателни материали по Условие 8.3.1.2.  - Таблица 8.3 3.2.   
 
Таблица 3.3.2. 
Спомагателни 
суровини  
 

Годишна 
консумация 
(Тон) 

Изчислена годишна норма 
за ефективност (t/t 
продукт) 

Годишна норма за 
ефективност (t/t продукт) 

Оценка за съответствие 

1 2 3 4 5 

Натриев сулфат 0,25 0.0002 0,0066 Да 

Бариев сулфат 0,175 0.000014 0,0012 Да  

Лепило и втвърдител 4,829 0.0004 0,004 Да 
 

 
По Условие 8.3.3.2. докладваме резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на годишните 
количества на използваните спомагателни материали с определените такива в условията на разрешителното. Прилага се 
инструкция И КР 04 01 - Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, 
спомагателни материали и горива и оценка на съответствието им. 
 
 - брой установени несъответствия  -  няма 
 - Причини и планирани коригиращи действия – не е приложимо  
 
Съгласно Условие 8.3.3.1. докладваме изчислените стойности на годишните норми на ефективност на използваните горива 
по Условие 8.3.1.3. – Таблица 8.3.1.3. 
Таблица 3.3.3. 
 

Вид гориво   Годишна норма за 
ефективност, съгласно КР  
(Nm3/t продукт) 

Изчислена годишна норма 
за ефективност (Nm3/t)  
продукт Оценка за съответствие 

1 2 3 4 
Природен газ 51 26.24 да 

 
По Условие 8.3.3.2. докладваме резултатите от оценката на съответствието на годишните количества 

използвани  горива с определените такива в условията на разрешителното. Прилага се оперативна инструкция И  КР 03 01  
Инструкция за изчисляване ( измерване ) и документиране на изразходваните количества електро и топлоенергия за 
производствени нужди, оценка на съответствието, установяване причините за несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия. 

 
- брой установени несъответствия  - няма 
- причини за констатираните несъответствия – не е приложимо 
- предприети/планирани коригиращи действия –  не е приложимо 
 
Забележка: Нормите за ефективност на използваните горива – природен газ са изчислени, съгласно инструкция И  КР 03 01 
и Методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия за процесите и дейностите от Инсталация  за производство 
на акумулаторни батерии , като за определянето и  се използва  количеството на консумирания за процеса на топене и 
леене на олово и оловни сплави природен газ. 
 
3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
 

Съгласно Условие 8.3.6.1. докладваме обобщените данни от извършваните проверки по Условие 8.3.4.5. и Условие 
8.3.4.6. Прилага се писмена инструкция И КР 05 01 - Инструкция за експлоатация и  поддръжка на резервоарите и 
обваловките, за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по 
тръбопреносната  мрежа и И КР 05 02 - Инструкция за поддръжка и периодична оценка на съответствието на 
съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти, 
товароразтоварните площадки с експлотационните изисквания на разрешителното, установяване на причините за 
несъответствие и предприемане на коригиращи действия 
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Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и техните обваловки, описани в Условие 
8.3.4.3.   
 
- брой извършени проверки – 12 броя 
- брой установени несъответствия  -няма 
- предприети/планирани коригиращи действия  - не е приложимо 
 
Резултати от проверките на складовете и  площадките за съхранение на суровини, описани в Условие 8.3.4.2. 
- брой извършени проверки –  15 броя 
- брой установени несъответствия, предприети/планирани коригиращи действия  - установени са незначителни 
несъответствия, които са отстранени непосредствено след проверките 
 
Съгласно Условие 8.3.6.2. докладваме обобщените данни от извършваните проверки по Условие 8.3.4.7.  Прилага се писмена 
инструкция И КР 05 01 - Инструкция за експлоатация и  поддръжка на резервоарите и обваловките, за установяване и 
отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната  мрежа 
 
Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за течни суровини, 
спомагателни материали, горива и продукти 
- брой извършени проверки -12 
- брой установени несъответствията  -няма 
- предприети/планирани коригиращи действия  - няма 
 
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА. 
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ( EPEBB ) и PRTR. 
 
Съгласно Условие 9.6.2.6. от КР121-Н1/2011г. са изчислени годишните количества на замърсителите в атмосферният 
въздух  по Условие 9.6.1.4. , които попадат в Приложение 4 на Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ . Емисиите на 
замърсителите по Условие 9.6.1.4. са изчислени в съответствие с методиката по чл.25, ал.6 от Закона за чистотата на 
атмосферният въздух, а именно: Актуализирана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха е 
разработена въз основа на: 
- Методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха на МОСВ, приета 1999 г., публ. 2000 г. 
- Ръководство за инвентаризация на емисии - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3-то издание от м. 
септември 2004, което е изготвено на база CORINAIR-97 (SNAP97).  
Съгласно Условие 10.1.4.4. са изчислени и попълнени в Таблица1  замърсителите и техните годишни количества.  
Използваният метод на изчисляване е описан в ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Методика за изчисляване на замърсителите и техните 
годишни количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ( ЕРИПЗ ) 
 
- Таблица 1. Замърсители по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ( ЕРИПЗ ) 
 

      
Емисионни прагове  

( колона 1) 

№ CAS номер Замърсител 
във въздух 
( колона 1а ) 

във води  
( колона 1b )   

в почва  
( колона 1 с) 

Праг за пренос 
на замърсители 
извън площ 
 ( колона 2 ) 

Праг на 
производство, 
обработка или 

употреба 
 ( колона 3 ) 

      kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

2# 630-08-0 
Въглероден 
моноксид ( СО ) 

-  
( 24 )М - - - - 

8#  
Азотни оксиди  
( NOx/NO2) 

- 
( 435 )M - - - - 

11#  
Серни оксиди  
( SОх/SO2 ) 

- 
( 26 )M - - - - 

12#  Общ азот - 
- 

( 2691 )М - - - 

13#  Общ фосфор - 
- 

( 269 )М - - - 

17# 7440-38-2 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As )  -  

 -  
( 4 ) М  -    -    * 

20# 7440-50-8  

Мед и 
съединенията му ( 
като Cu )  -  

 -  
( 3 ) М  -    -  * 

23# 7439-92-1 

Олово и 
съединения му ( 
като Pb ) 

- 
( 199 )М 

173 
( 193 ) М  -    -  - 
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24# 7440 -66-6 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn )  -  

 -  
( 8 ) М  -     -  - 

76#   
Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  

 -  
(652) М 

 -  
( 3 405 ) М  -    -   - 

1) M = измерен резултат 
Изчисляването на количествата на замърсителите във въздуха е съгласно декларираните работни часове на инсталациите към 
изпускащите устройства на „ЕнерСис” АД за периода 01.01.2013 до 31.12.2013 година – ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – допълнено, към настоящия доклад е дадена информация за подробното изчисляване на емисията общ 
органичен въглерод, олово, мед, общ азот, арсен и цинк. 
 
4.2. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ. 
 
Съгласно Условие 9.6.2.6. представяме Ви информация по: 
 

• Условие 9.6.2.1 – Виж Таблиците за всяко изпускащо устройство 
 

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух 
 
 
За изпускащо устройство К1 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5 - 0,277*/ 0,38 Веднъж годишно да/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) 
 ( като общ С или 

ХПК/3 ) mg/Nm3 50 - - - - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 

(PM10) mg/Nm3 20 - - - - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1 - - - - 

NОx mg/Nm3 250 - - - - 
SO2 mg/Nm3 100 - - - - 
CO mg/Nm3 35 - - - - 

Дебит Nm3/h 67 700 - 61 502 Веднъж годишно да/100% 
* като концентрация на олово в прах  
 
За изпускащо устройство К2 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  - - - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  0,71 Веднъж годишно Да/100% 
NОx mg/Nm3 250   -   -  -   -  
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -   -  

Дебит  Nm3/h 31 500  - 30 679 Веднъж годишно да/100% 
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За изпускащо устройство К3 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  - Веднъж годишно - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) 
 ( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -  -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -  -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -  -  
NОx mg/Nm3 250   -   -  -  -  

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -  -  
Дебит  Nm3/h 8 684  - - Веднъж годишно - 
Забележка: Няма проведени измервания, изпускащото устройство К3 не е изградено. 
 
За изпускащо устройство К4 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,074 Веднъж годишно Да/ 100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -  -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -  -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -  -  
NОx mg/Nm3 250   -   -  -  -  

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -  -  
Дебит  Nm3/h 18 400  - 4 116 Веднъж годишно Да/100% 
За изпускащо устройство К5 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  - Веднъж годишно  - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   -  
NОx mg/Nm3 250   -   -  -   -  
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -   -  

Дебит  Nm3/h 22 000  - - Веднъж годишно -  
Забележка: Няма проведени измервания, изпускащото устройство К5 не е функционирало през 2013година. 
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За изпускащо устройство К6 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,082 Веднъж годишно Да/ 100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   -  
NОx mg/Nm3 250   -   -  -   -  

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -   -  
Дебит  Nm3/h 21 800  - 7 513 Веднъж годишно Да/100% 

 
За изпускащо устройство К7 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,065 Веднъж годишно  Да /100 % 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   - 
NОx mg/Nm3 250   -   -  -   - 
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   - 

CO mg/Nm3 35   -   -  -   - 
Дебит  Nm3/h 21 800  - 13 535 Веднъж годишно Да/100% 

 
За изпускащо устройство К8 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,071 Веднъж годишно Да/ 100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -  -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -  -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -  -  
NОx mg/Nm3 250   -   -  -  -  
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -  -  

Дебит  Nm3/h 21 800  - 7 872 Веднъж годишно Да/ 100% 
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За изпускащо устройство К9 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,025 Веднъж годишно Да/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -  -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -  -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  -  - -  

NОx mg/Nm3 250   -   -  -  -  
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -  -  
Дебит  Nm3/h 10 000  - 9 885 Веднъж годишно Да/100% 

 
За изпускащо устройство К10 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,016 Веднъж годишно Да/ 100%   

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  -  -  - 
NОx mg/Nm3 250   -   -  -   -  

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -   -  
Дебит  Nm3/h 18 200  - 4 862 Веднъж годишно Да/100% 

 
За изпускащо устройство К11 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,092 Веднъж годишно Да/ 100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   -  
NОx mg/Nm3 250   -   -  -   -  
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   -  

CO mg/Nm3 35   -   -  -   -  
Дебит  Nm3/h 15 000  - 8 385 Веднъж годишно Да/ 100% 
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За изпускащо устройство К12 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,093 Веднъж годишно Да/ 100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -  -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -  -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -  -  
NОx mg/Nm3 250   -   -  -  -  

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -  -  
Дебит  Nm3/h 15 000  - 14 453 Веднъж годишно Да/ 100% 

 
За изпускащо устройство К13 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  - Веднъж годишно - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   -  
NОx mg/Nm3 250   -   -  -   -  
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   -  

CO mg/Nm3 35   -   -  -   -  
Дебит  Nm3/h 22 200  - - Веднъж годишно - 
Забележка: Няма проведени измервания, изпускащото устройство К13 не е функционирало през 2013година. 
За изпускащо устройство К14 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  - Веднъж годишно - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -  -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -  -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -  -  
NОx mg/Nm3 250   -   -  -  -  
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -  -  

Дебит  Nm3/h 9 000  - - Веднъж годишно - 
 Забележка: Няма проведени измервания, изпускащото устройство К13 не е функционирало през 2013година. 
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За изпускащо устройство К15 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,15 Веднъж годишно Да/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   - 
NОx mg/Nm3 250   -   -  -   - 

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -   - 
Дебит  Nm3/h 17 700  - 9 067 Веднъж годишно Да/100% 

 
За изпускащо устройство К16 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,288*/ 0,39 Веднъж годишно Да/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -  - 
NОx mg/Nm3 250   -   -  -  - 
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 

CO mg/Nm3 35   -   -  -  - 
Дебит  Nm3/h 4 500  - 4 467 Веднъж годишно Да/100% 

* като концентрация на олово в прах  
 
За изпускащо устройство К17 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,094 Веднъж годишно  Да / 100 % 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   - 
NОx mg/Nm3 250   -   -  -   -  

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -   - 
Дебит  Nm3/h 4 500  - 1 024 Веднъж годишно Да / 100 % 
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За изпускащо устройство К18 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,071 Веднъж годишно Да/ 100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   -  

NОx mg/Nm3 250   -   -  -   -  
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -   -  
Дебит  Nm3/h 35 500  - 20 800 Веднъж годишно Да/100% 

 
За изпускащо устройство К19 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -   0,075 Веднъж годишно Да/ 100%  

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -  - 

Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -  - 
NОx mg/Nm3 250   -   -  -  -  
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -  -  
Дебит  Nm3/h 9 000  - 2 230 Веднъж годишно  Да/100% 

 
За изпускащо устройство К20 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -   -  -  -  

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  0,42 Веднъж годишно  Да / 100% 
NОx mg/Nm3 250   -   -  -  -  
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -  -  
Дебит  Nm3/h 25 000  -  23 717 Веднъж годишно Да / 100% 
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За изпускащо устройство К21 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -   -  -  -  

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - - - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - - - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  - Веднъж годишно   - 
NОx mg/Nm3 250   -   -  -  - 

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -  -  
Дебит  Nm3/h 50 000  - - Веднъж годишно - 
Забележка: Няма проведени измервания, изпускащото устройство К21 не е функционирало  
 
За изпускащо устройство К22 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -   -   -   -  

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   0,77  -  Да /100%  
NОx mg/Nm3 250   -  - Веднъж годишно - 

CO mg/Nm3 100   -  - Веднъж годишно - 
SO2 mg/Nm3 35   -  - Веднъж годишно - 
Дебит  Nm3/h 50 000  - 40 712 Веднъж годишно Да /100% 
За изпускащо устройство К23 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  -  -  - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - - - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - - - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   - Веднъж годишно  - 
Nox mg/Nm3 250   -   -  -   - 
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -   - 

Дебит  Nm3/h 50 000  - - Веднъж годишно - 
Забележка: Няма проведени измервания, изпускащото устройство К23 не е функционирало през 2013година. 
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За изпускащо устройство К24  
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  - - - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - - - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - - - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  0,81  Веднъж годишно  Да/100%  
Nox mg/Nm3 250   -   -  -   - 

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -   - 
Дебит  Nm3/h 50 000  - 45 021 Веднъж годишно Да/100%  

 
За изпускащо устройство К25 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -   -  -  - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - - - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - - - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   0,69 Веднъж годишно   Да/100%  
Nox mg/Nm3 250   -   -  -   - 
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   - 

CO mg/Nm3 35   -   -  -   - 
Дебит  Nm3/h 50 400  - 21 513 Веднъж годишно Да/100%  

 
За изпускащо устройство К26  

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,084 Веднъж годишно Да/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   - 
Nox mg/Nm3 250   -   -  -   - 
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -   - 

Дебит  Nm3/h 18 400  - 11 734 Веднъж годишно Да/100% 
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За изпускащо устройство К27 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -   0,035 Веднъж годишно  Да/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   -  
NОx mg/Nm3 250   -   -  -   -  

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   -  
CO mg/Nm3 35   -   -  -   -  
Дебит  Nm3/h 10 000  - 7 481 Веднъж годишно  Да/100%  

 
За изпускащо устройство К28  

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  

  0,217*/ 
0,315 Веднъж годишно Да/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   -  

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   -  
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   -  
NОx mg/Nm3 250   -   -  -   -  
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -   -  

CO mg/Nm3 35   -   -  -   -  
Дебит  Nm3/h 17 000  - 11 180 Веднъж годишно Да / 100% 

* - като концентрация на олово в прах  
 
За изпускащо устройство К29а  

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -   0,084  Веднъж годишно  Да/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   - 
NОx mg/Nm3 250   -   - -  - 

SO2 mg/Nm3 100   -   -   - 
CO mg/Nm3 35   -   -   - 
Дебит  Nm3/h 21 000  - 7 953 Веднъж годишно Да/100% 
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За изпускащо устройство К29b 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -   0,341*/0,43  Веднъж годишно  Да/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  -   - 
NОx mg/Nm3 250   -   - -  - 

SO2 mg/Nm3 100   -   -   - 
CO mg/Nm3 35   -   -   - 
Дебит  Nm3/h 21 000  - 20 902 Веднъж годишно Да/100% 

* - като концентрация на олово в прах  
За изпускащо устройство К29c 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  -    

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -   - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -   -  -   - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   0,88 Веднъж годишно   Да/100%  
NОx mg/Nm3 250   -   - -  - 
SO2 mg/Nm3 100   -   - -  - 

CO mg/Nm3 35   -   - -  - 
Дебит  Nm3/h 5 800  - 5 470 Веднъж годишно Да/100% 

 
За изпускащо устройство К30 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,392*/0,48 Веднъж годишно  Да/ 100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  - - - 
NОx mg/Nm3 250   -   -  -  - 
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -  - 

Дебит  Nm3/h 18 400  - 11 287 Веднъж годишно Да/ 100% 
• - като концентрация на олово в прах  
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За изпускащо устройство К31 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,315*/0,43 Веднъж годишно  Да/ 100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -   -  -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  - -  
Nox mg/Nm3 250   -   -  -  - 

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -  - 
Дебит  Nm3/h 18 400  - 10 918 Веднъж годишно Да/ 100% 

* - като концентрация на олово в прах  
 
За изпускащо устройство К32 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -   -  -  - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  25,36 Веднъж годишно  Да/ 100% 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -   -  
Nox mg/Nm3 250   -   -  -  - 

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -  - 
Дебит  Nm3/h 8 250  - 6 202 Веднъж годишно Да/ 100% 

 
За изпускащо устройство К33 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -   0,24 Веднъж годишно  Да/ 100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  -   
Nox mg/Nm3 250   -   -  -  - 

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -  - 
Дебит  Nm3/h 13 800  - 9 405 Веднъж годишно Да/ 100% 
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За изпускащо устройство К34 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -   0,22 Веднъж годишно  Да/ 100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  -   
Nox mg/Nm3 250   -   -  -  - 

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -  - 
Дебит  Nm3/h 23 000  - 10 698 Веднъж годишно Да/ 100% 

 
За изпускащо устройство К35 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,057 Веднъж годишно  Да/ 100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  -   
Nox mg/Nm3 250   -   -  -  - 
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 

CO mg/Nm3 35   -   -  -  - 
Дебит  Nm3/h 10 000  - 7 523 Веднъж годишно Да/ 100% 

 
За изпускащо устройство К36 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  - -  - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  -   
Nox mg/Nm3 250   -   -  -  - 
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -  - 

Дебит  Nm3/h 18 400  - - -  - 
Забележка: Няма проведени измервания, изпускащото устройство К36 не е изградено. 
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За изпускащо устройство К37 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  - -  - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  0,8 Веднъж годишно Да/100% 
Nox mg/Nm3 250   -   -  -  - 

SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -  - 
Дебит  Nm3/h 25 000  - 17 153 Веднъж годишно Да/100% 

 
За изпускащо устройство К38 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,061 Веднъж годишно Да/100%  

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  - -  - 
Nox mg/Nm3 250   -   -  -  - 
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 

CO mg/Nm3 35   -   -  -  - 
Дебит  Nm3/h 55 000  - 20 180 Веднъж годишно Да/100% 

 
За изпускащо устройство К39 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  0,271*/0,36 Веднъж годишно  Да/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  - -  - 
Nox mg/Nm3 250   -   -  -  - 
SO2 mg/Nm3 100   -   -  -  - 
CO mg/Nm3 35   -   -  -  - 

Дебит  Nm3/h 35 000  - 33 165 Веднъж годишно Да/ 100% 
* - като концентрация на олово в прах  
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За изпускащо устройство К40 
Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  - -  - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  - -  - 
NОx mg/Nm3 250   -  42,3 Веднъж годишно Да/100% 

SO2 mg/Nm3 100   -  < 2,82 Веднъж годишно  Да/100% 
CO mg/Nm3 35   -  3,7 Веднъж годишно Да/100% 
Дебит  Nm3/h 1 500  - 1001 Веднъж годишно  Да/100% 

 
За изпускащо устройство К41 

Резултати от мониторинг 

ПАРАМЕТЪР  Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат  Прекъснат 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Олово и съединения 
му ( като Pb )/ Прах mg/Nm3 0,5   -  - -  - 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС)  
( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/Nm3 50   -  - -  - 

Прах/ Фини прахови 
частици <10 µm 
(PM10) mg/Nm3 20   -  - -  - 
Аерозоли на H2SO4 mg/Nm3 1   -  - -  - 
NОx mg/Nm3 250   -  53,5 Веднъж годишно Да/100% 
SO2 mg/Nm3 100   -  <2,82 Веднъж годишно  Да/100% 

CO mg/Nm3 35   -  <1,23 Веднъж годишно Да/100% 
Дебит  Nm3/h 1 000  - 836 Веднъж годишно  Да/100% 

 
 Съгласно Условие 9.1.3. се поддържа информация по Условие 9.1.2. Направена е актуализация на същата, след 
актуализация на КР през 2013г. Прилагаме актуално копие на същата: ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 
Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на пречиствателните съоръжения по Условие 9.1.1. и в 
съответствие на инфромацията в Условие 9.1.2. Документират се отчетените стойности на контролираните 
параметри, извършват се периодични проверки на съответствието на измерените стойности за всяко пречиствателно 
съоръжение с определените оптимални такива, съгласно инструкция И КР 06 01. 
 
Резултати от оценка на съответствието на данните на мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните 
съоръжения с определените в КР норми са както следва:  
- брой извършени проверки – извършват се ежедневни контролни измервания на ∆Р на филтърните съоръжения, ежемесечно 
се извършва оглед на тръбопроводите и аспирациите, води се дневник за констатираните нередности и тяхното 
отстраняване, докладват се до Ръководител отдел „ Поддръжка”, резултатите от огледите се документират и съхраняват.  

- установени несъответствия – 41 броя / на филтърни системи към изходящи устройства  К1, К4, К9, К12, К16, К19, К24, 
К26, К27, К28, К35, К38  

- причини за несъответствия и предприети /планирани коригиращи действия –  Замърсеност на филтрите, необходимост от 
смяна на филтърни елементи, неизправност в работата на съоръженията, необходимост от почистване 

-   Предприети/планирани коригиращи действия – Предприети са дейности по почистване на филтрите, извършени са 
необходимите ремонти и смяна на филтърни елементи 
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Съгласно Условие 9.6.2.6. представяме информация по Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2., 9.6.2.3., 9.6.2.4. и 9.6.2.5. и в 
съответствие с изискванията на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейския регистър на емисиите 
на вредни вещества (EРЕВВ). 
 
 По Условие 9.6.1.1.  
През 2013 година са извършени СПИ на всички изпускащи устройства, които са в експлоатация. След провеждането на СПИ 
са извършени 2 броя оценки на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в КР 
за различните точкови източници поради провеждането на СПИ на два части през годината. Измерванията са проведени от 
лаборатория на „ СЖС България ” ЕООД със сертификат за акредитация  на БСА рег. No 86 ЛИ, валиден до 31.01.2017г. и 
ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг” ООД със сертификат No 5 ЛИК, валиден до 30.06.2017г. 
- Брой емисионни измервания - 36 броя проведени измервания 
- Брой установени несъответствия: на емисионните норми –няма, на дебитите на изходящите газове – няма 
 -Причини за несъответствия и предприети /планирани коригиращи действия – не е приложимо 
 
Съгласно Условие 9.6.2.2. – Информацията за веществата и техните количества, свързани с прилагането на Европейският 
регистър за изпускането и преноса на замърсителите ( ЕРИПЗ ) се съхранява на площадката– Виж Таблица 1 към т.4.1.  
 
Съгласно Условие 9.6.2.3. и Условие 9.6.2.4. се  прилага И КР 06 03 Инструкция за периодична оценка на наличието на 
неорганизирани емисии на площадката,установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и 
предприемане на мерки за ограничаването им. Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия. Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества 
 
- Резултати от прилагане на инструкциите за оценка наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно 
миришещи вещества на площадката - не е установено наличието на източници на неорганизирани емисии и няма постъпили 
оплаквания за миризми 
- Брой установени източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества  - няма 
- Причини за неорганизираните емисии и/или интензивно миришещи вещества  - не се е налагало прилагане на мерки за 
намаляване на неорганизирани емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества 
- Предприети/планирани коригиращи действия – не се налагат.   
 
Съгласно Условие 9.6.2.5. се прилага инструкция И КР 06 02 Инструкция за извършване на периодична оценка на 
съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни 
норми , установяване на причини за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  Документират се и се 
съхраняват оценките на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в 
разрешителното емисионни норми , установените причини за несъответствия и  предприетите коригиращи действия 
   
Съгласно Условие 9.6.2.7. в таблицата по-долу са  данните за емитираните количества на замърсителите във въздуха , за 
производството на единица продукт , изчислени съгласно Условие 6.7. 
 

№ CAS номер Замърсител 

Емитирани количества на 
замърсителите във въздуха , за 
производството на единица 
продукт, t/t продукт 

2# 630-08-0 Въглероден моноксид ( СО ) 2 . 10 -6 

8#  
Азотни оксиди  
( NOx/NO2) 35 . 10 -6 

11#  
Серни оксиди  
( SОх/SO2 ) 2 . 10 -6 

23# 7439-92-1 Олово и съединения му ( като Pb ) 16. 10 -6 

76#   Общ органичен въглерод ( ТОС)  55. 10 -6 
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4.3.Емисии в отпадъчните води във водни обекти  
 Съгласно Условие 10.5.4.  Ви докладваме резултатите от проверките на съответствието на показателите по  Условие 
10.5.3., а именно собствените наблюдения на показателите за качеството на отпадъчните води  с определените в 
разрешителното индивидуални емисионни ограничения  в Таблица 10.1.2.1., Таблица 10.1.2.2., и Таблица 10.3.2.1. 
- емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води и охлаждащи отпадъчни води cмесен поток 
отпадъчни води – производствени, охлаждащи и дъждовни 
Точки на пробовземане: ТП №1 – на изход ПСХЗOВ, преди смесване със смесен поток отпадъчни води - битово-фекални и 
дъждовни, с координати 43º16’12,7” СШ; 26º36’16,4” ИД; 
ТЗ №1 в р. Врана (III категория водоприемник), с координати 43º16’20,6” СШ; 26º36’32,8” ИД 
Таблица 3. Смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи и дъждовни 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

812 
51 

301 900 

 

Да 

pH   6,0-9,0 от 5,89 до 9,38 
Два пъти седмично Да 

100 броя/ 94 % ( 6 бр) 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 от 1 до 151 

Два пъти седмично 
Да 
100 броя / 99 % ( 1 бр) 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 от 0,01 до 1,52 

Два пъти седмично 
Не 
100 броя/ 48 % ( 52 бр ) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 от 0,006 до 1,31  
Два пъти седмично Да 

100 броя/ 100%  
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 от 0,009 до 0,046 

Веднъж месечно Да 
12 броя/ 100 % 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10  от <0,005 до 0,09  

Веднъж месечно 
Да  
12 броя/ 100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 от <0,001 до 0,029  

Веднъж месечно 
Да 
12 броя/ 100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 от 54 до 2480 

Два пъти седмично 
Не 
100 броя/ 2 % ( 99 бр) 

За Януари 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

 
831 
59 

25 760 

 
 
 

Да 

pH   6,0-9,0 6,7 
Два пъти седмично Да 

9 броя/ 89%( 1 бр) 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 3,9 

Два пъти седмично 
Да 
9 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,23 

Два пъти седмично  Да 
9 броя/ 55 % ( 4 бр) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,18 
Два пъти седмично Да 

9 броя/100% 
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 <0,01 

Веднъж месечно Да 
1 броя/100% 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10 0,058 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,003 

Веднъж месечно 
Да 
1 броя/100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1437 

Два пъти седмично Не 
9 броя/ 11 % ( 8 бр) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг  
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За февруари   
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

803 
57 

24 880 

 

Да 

pH   6,0-9,0 6,9   
Два пъти седмично Да 

8 броя/ 100 %  

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 5,14 

Два пъти седмично 
Да 
8 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,25 

Два пъти седмично 
Не  
8 броя/  36 % ( 6 бр) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,04 
Два пъти седмично Да 

8 броя/100% 
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 <0,01 

Веднъж месечно Да 
1 броя/ 100% 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10 0,026 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/ 100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,00 

Веднъж месечно 
Да 
1 броя/ 100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1715 

Два пъти седмично 
Не 
8 броя/ 0 % ( 8 бр) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг  
 
За март 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

756 
54 

23 450 

 

Да 

pH   6,0-9,0 6,91 
Два пъти седмично Да 

9 броя/ 100 %  

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 5,58 

Два пъти седмично 
Да 
9 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,27 

Два пъти седмично 
Не 
 9 броя/ 45 % ( 5 бр ) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,048 
Два пъти седмично Да 

 9 броя/100% 
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 0,009 

Веднъж месечно Да 
1 броя/100% 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10 <0,005 

Веднъж месечно 
Да  
1броя/100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,003 

Веднъж месечно 
Да 
1броя/100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1714 

Два пъти седмично 
Не 
9 броя/  0 % ( 9 бр) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг 
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За април 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

943 
67 

29 220 

 
 
 

Да 

pH   6,0-9,0 6,9 
Два пъти седмично Да 

8  броя/ 87,5% ( 1 бр ) 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 5,25 

Два пъти седмично 
Да 
8 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,3 

Два пъти седмично 
 Не 
8 броя/  25 % ( 6 бр ) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,035 
Два пъти седмично Да 

8 броя / 100% 
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 0,046 

Веднъж месечно Да 
1 броя/100% 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10 <0,005 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,006 

Веднъж месечно 
Да 
1 броя/100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1491 

Два пъти седмично 
Не 
8 броя/ 0 % ( 8 бр) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг  
 
За май 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

943 
67 

29 220 

 

Да 

pH   6,0-9,0 6,96 
Два пъти седмично Да 

7 броя/ 100%  

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 2,8 

Два пъти седмично 
Да 
7 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,19 

Два пъти седмично 
 Да 
 7 броя/ 71 % ( 2 бр ) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,04 
Два пъти седмично Да 

7 броя/100% 
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 0,017 

Веднъж месечно Да 
1броя/100% 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10 0,014 

Веднъж месечно 
Да  
1броя/100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,003 

Веднъж месечно 
Да 
1броя/100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1024 

Два пъти седмично 
Не  
7 броя/ 0 % ( 7 бр ) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг  
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За Юни 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

1033 
74 

32 030 

 

Да 

pH   6,0-9,0 7,41 
Два пъти седмично Да 

 8 броя/ 87,5% ( 1 бр)  

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 7,44 

Два пъти седмично 
Да 
8 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,38 

Два пъти седмично 
Не 
8 броя/ 25% ( 6 бр ) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,15 
Два пъти седмично Да 

 8 броя/100% 
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 <0,004 

Веднъж месечно Да 
1 броя/100% 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10 <0,01 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 <0,001 

Веднъж месечно 
Да 
1 броя/100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1168 

Два пъти седмично 
Не 
8 броя/ 0% ( 8 бр) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг  
 
За Юли 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

1043 
74 

32 340 

 

Да 

pH   6,0-9,0 6,77 
Два пъти седмично Да 

 9 броя/ 88% ( 1 бр )  

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 5,89 

Два пъти седмично 
Да 
 9 броя/ 100 %  

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,26 

Два пъти седмично 
Да  
9 броя / 78 % ( 3 бр ) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,037 
Два пъти седмично Да 

9 броя/100% 
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 <0,004 

Веднъж месечно Да 
1 броя/100% 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10 0,018 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 <0,001 

Веднъж месечно 
Да 
1 броя/100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1393 

Два пъти седмично 
Не 
9 броя/  0% ( 9 бр) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг  
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За август 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

720 
51 

22 330 

 

Да 

pH   6,0-9,0 6,83 
Два пъти седмично Да 

9 броя/89 % ( 1 бр) 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 2,82 

Два пъти седмично 
Да 
9 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,38 

Два пъти седмично 
Не 
9 броя/ 22 % ( 7 бр )  

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,38 
Два пъти седмично Да 

9  броя/100% 
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 <0,004 

Веднъж месечно Да 
1 броя/100% 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10 0,012 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,003 

Веднъж месечно 
Да 
1 броя/100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1640 

Два пъти седмично 
Не 
9 броя/ 0% ( 9 бр) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг 
 
За септември 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

721 
30 

22 340 

 

Да 

pH   6,0-9,0 6,61 
Два пъти седмично Да 

7 броя /  86 % ( 1 бр) 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 26 

Два пъти седмично 
Да 
7 броя / 86 % ( 1 бр ) 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,49 

Два пъти седмично 
Не 
7 броя / 29 % ( 5 бр ) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,06 
Два пъти седмично Да 

7 броя / 100% 
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 0,004 

Веднъж месечно Да 
1 броя/100% 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10 0,012 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,002 

Веднъж месечно 
Да 
1 броя/100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1284 

Два пъти седмично 
Не 
7 броя/ 0 % ( 7 бр ) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг  
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За октомври  
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

733 
31 

22 710 

 

Да 

pH   6,0-9,0 7,06 
Два пъти седмично Да 

9 броя/ 100 %  

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 6,33 

Два пъти седмично 
Да 
9 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,3 

Два пъти седмично 
 Да 
 9 броя/  78 % ( 2 бр) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,055 
Два пъти седмично Да 

9  броя/100% 
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 <0,01 

Веднъж месечно Да 
1 броя/100% 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10 0,012 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,029 

Веднъж месечно 
Да 
1 броя/100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1358 

Два пъти седмично 
Не 
9 броя/ 11 % ( 8 бр) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг 
 
За ноември 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

705 
29 

21 850 

 

Да 

pH   6,0-9,0 7,11 
Два пъти седмично Да 

9 броя/ 100 %  

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 6 

Два пъти седмично 
Да 
9 броя / 100 % 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,3 

Два пъти седмично 
 Да 
9 броя/ 44 % ( 5 бр ) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,05 
Два пъти седмично Да 

9 броя/ 100%  
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 <0,01 

Веднъж месечно Да 
1 броя/100% 

Цинк и 
съединенията му ( 
като Zn ) mg/dm3 10 0,09 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,003 

Веднъж месечно 
Да 
1 броя/100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1499 

Два пъти седмично 
Не 
9 броя/ 0 % ( 9 бр) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг  
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За декември 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг( 1) 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1041 
78 

337 000 

624 
26 

19 330 

 

Да 

pH   6,0-9,0 7,02 
Два пъти седмично Да 

8 броя/ 100 %  

Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 7 

Два пъти седмично 
Да 
8 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 0,17 

Два пъти седмично 
 Да 
8 броя/ 87,5  % ( 1 бр ) 

Желязо (общо) mg/dm3 5 0,06 
Два пъти седмично Да 

8 броя / 100% 
Мед и съединенията 
му ( като Cu ) mg/dm3 0,5 <0,01 

Веднъж месечно Да 
1 броя/100% 

Цинк и 
съединенията му  
( като Zn ) mg/dm3 10 0,05 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Арсен и 
съединенията му  
( като As ) mg/dm3 0,2 0,001 

Веднъж месечно 
Да 
1 броя/100% 

Сулфатни йони mg/dm3 400 1327 

Два пъти седмично 
Не 
8 броя/ 0 % ( 8 бр) 

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг  
( ) – брой на измерванията извън емисионните ограничения 
 
- емисии на вредни  и опасни вещества в битово - фекалните отпадъчни води и част от дъждовните води - смесен поток 
отпадъчни води - битово-фекалн и дъждовни води 
Точки на пробовземане: ТП №2 – преди смесване със смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи и 
дъждовни, с координати 43º15’46,3” СШ; 26º36’34,0” ИД; 
ТЗ №1 в р. Врана (III категория водоприемник), с координати 43º16’20,6” СШ; 26º36’32,8” ИД 
Таблица 3. Смесен поток отпадъчни води – битово - фекални и дъждовни води 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на отпадъчните 
води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1013 
76 

370 000 

556 
40 

181 223 

 

Да 

pH   6,0-9,0 от 2,94 до 8,63 
Веднъж месечно Да  

12 броя / 92% ( 1бр ) 

Неразтворени вещества mg/dm3 100 от 1до 34 
Веднъж месечно Да  

12 броя / 100% 
Олово и съединения му ( 
като Pb ) mg/dm3 0,5 от 0,07 до 1,78 

Веднъж месечно Да  
12 броя/ 67 % ( 4 бр ) 

Арсен и съединенията му 
( като As ) mg/dm3 0,2  от 0,003 до 0,044 

Веднъж месечно Да  
12 броя/100% 

Общ органичен въглерод 
( ТОС) ( като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 от 16,2 до 167 

Веднъж месечно 
Да  
12 броя/75% ( 3 бр ) 

БПК5 mg/dm3 25 от 2 до 85 
Веднъж месечно Да  

12 броя/ 67 % ( 4 бр ) 

Амониев азот mg/dm3 
5 

от 0,454 до 42,1 Веднъж месечно Не 
12 броя /  17% ( 10 бр) 

Нитритен азот 
mg/dm3 

0,06 от 0,004 до 5,12 Веднъж месечно Не 
12 броя / 33 %  ( 8 бр) 

Нитратен азот 
mg/dm3 

20 от <0,2 до 10,3 Веднъж месечно Да  
12 броя /100% 

Органичен азот 
mg/dm3 

10 от 0,78 до 11,35 Веднъж месечно Да  
12 броя / 83%( 2 бр ) 

Общ фосфор 
mg/dm3 

3 от <0,5 до 4,14 Веднъж месечно Да  
12 броя/83%( 2 бр ) 
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За януари 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на отпадъчните 
води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1550 
76 

403 000 

66 
923 

28 608 

 

Да 

pH   6,0-9,0 
2.94 Веднъж месечно Не 

1 броя / 0 %   ( 1 бр ) 

Неразтворени вещества mg/dm3 100 
19 Веднъж месечно Да  

1 броя / 100%  
Олово и съединения му ( 
като Pb ) mg/dm3 0,2 

1.78 Веднъж месечно Не  
1 броя/ 0%  ( 1 бр ) 

Арсен и съединенията му 
( като As ) mg/dm3 0,2 0.029 

Веднъж месечно Да  
1 броя/100%  

Общ органичен въглерод 
( ТОС)  
( като общ С или ХПК/3 ) mg/dm3 100 

28.3 Веднъж месечно 
Да 
1 броя/100 %  

БПК  mg/dm3 25 
7 Веднъж месечно Да  

1 броя/100%  

Амониев азот mg/dm3 
5 

3.25 Веднъж месечно Да  
1 броя /100%  

Нитритен азот 
mg/dm3 

0,06 0.294 Веднъж месечно Не  
1 броя / 0%  ( 1 бр ) 

Нитратен азот 
mg/dm3 

20 1.1 Веднъж месечно Да 
1 броя /100%  

Органичен азот 
mg/dm3 

10 4.26 Веднъж месечно Да 
1 броя/100%  

Общ фосфор 
mg/dm3 

3 0.7 Веднъж месечно Да  
1 броя/100%  

 
За февруари 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1550 
76 

403 000 

987 
70 

27 623 

 Да 
 
 

pH   6,0-9,0 
6.55 Веднъж месечно Да   

1 броя / 100 %  
Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 

13.6 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100%  

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 

0.597 Веднъж месечно Не 
1 броя/0 % (1 бр ) 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0.008 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100 %  

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) ( 
като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 

62.7 Веднъж месечно 

Да  
1 броя/100 %  

БПК 5 mg/dm3 25 
27±5.4 Веднъж месечно Не 

1 броя/ 0 % ( 1 бр) 

Амониев азот mg/dm3 
5 5.8 Веднъж месечно Не   

1 броя/ 0 % (1 бр ) 
Нитритен азот 

mg/dm3 
0,06 0.61 Веднъж месечно Не 

1 броя/ 0 % ( 1 бр ) 
Нитратен азот 

mg/dm3 
20 10.1 Веднъж месечно Да  

1 броя /100%  
Органичен азот 

mg/dm3 
10 6.99 Веднъж месечно Да  

1 броя/100%  
Общ фосфор 

mg/dm3 
3 <0,5 Веднъж месечно Да  

1 броя/100%  
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За март 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1550 
76 

403 000 

1031 
74 

31 964 

 

Да 
 

pH   6,0-9,0 
7.49 Веднъж месечно Да  

1 броя / 100 %   
Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 

2 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100%  

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 

0.103 Веднъж месечно Да 
1 броя /100%  

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0.02 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100%  

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) ( 
като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 

27.3 Веднъж месечно 

Да  
1 броя/100%  

БПК  mg/dm3 25 
2 Веднъж месечно Да  

1 броя/100%  

Амониев азот mg/dm3 
5 8.39 Веднъж месечно Не 

1 броя /0%  ( 1 бр ) 
Нитритен азот 

mg/dm3 
0,06 0.77 Веднъж месечно Не 

1 броя /0%  
Нитратен азот 

mg/dm3 
20 6.4 Веднъж месечно Да  

1 броя /100%  
Органичен азот 

mg/dm3 
10 3.44 Веднъж месечно Да  

1 броя/100%  
Общ фосфор 

mg/dm3 
3 0.88 Веднъж месечно Да  

1 броя/100%  
 
 
За април 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1550 
76 

403 000 

642 
46 

19 904 

 

Да 

pH   6,0-9,0 
7,52 Веднъж месечно Да  

1 броя / 100 %  
Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 

5,0 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 

0,099 Веднъж месечно Да 
1 броя /100%  

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,015 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) ( 
като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 

59,00 Веднъж месечно 

Да  
1 броя/100% 

БПК  mg/dm3 25 
20,00 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 

Амониев азот mg/dm3 
5 9,63 Веднъж месечно Не 

1 броя /0% ( 1 бр ) 
Нитритен азот 

mg/dm3 
0,06 0,69 Веднъж месечно Не 

1 броя /0% ( 1 бр ) 
Нитратен азот 

mg/dm3 
20 10,3 Веднъж месечно Да  

1 броя /100% 
Органичен азот 

mg/dm3 
10 0,78 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 
Общ фосфор 

mg/dm3 
3 1,0 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 
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За Май 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1550 
76 

403 000 

224 
16 

6 953 

 

Да 

pH   6,0-9,0 
8,5 Веднъж месечно Да  

1 броя / 100% 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 

7 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 

0,215 Веднъж месечно Не  
1 броя/ 0 % ( 1 бр) 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,025 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) ( 
като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 

32 Веднъж месечно 

Да  
1 броя/100% 

БПК  mg/dm3 25 
10 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 

Амониев азот mg/dm3 
5 25,8 Веднъж месечно Не 

0 броя /0% ( 1 бр ) 
Нитритен азот 

mg/dm3 
0,06 1,975 Веднъж месечно Не 

0 броя /0%( 1 бр ) 
Нитратен азот 

mg/dm3 
20 6,18 Веднъж месечно Да  

1 броя /100% 
Органичен азот 

mg/dm3 
10 3,54 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 
Общ фосфор 

mg/dm3 
3 2,01 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 
 
 
За Юни  
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1013 
76 

370 000 

151 
11 

4671 

 

Да 

pH   6,0-9,0 8,63 Веднъж месечно Да 1 броя / 100% 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 

1 Веднъж месечно 
Да 1 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 

0,191 Веднъж месечно 
Да 1 броя/ 100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,047 

Веднъж месечно 

Да 1броя/100% 
Общ органичен 
въглерод ( ТОС) ( 
като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 

57 Веднъж месечно 

Да 1 броя/100% 

БПК  mg/dm3 25 25 Веднъж месечно Да 1 броя/100% 

Амониев азот mg/dm3 
5 25 Веднъж месечно Не 

0 броя /0% ( 1 бр ) 
Нитритен азот 

mg/dm3 
0,06 1,13 Веднъж месечно Не  

0 броя /0% ( 1 бр ) 
Нитратен азот mg/dm3 20 6,02 Веднъж месечно 

Да 1 броя /100% 
Органичен азот 

mg/dm3 
10 11,35 Веднъж месечно Не 

0 броя/ 0%( 1 бр ) 
Общ фосфор mg/dm3 3 2,1 Веднъж месечно Да 1 броя/100% 
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За Юли 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1013 
76 

370 000 

122 
9 

3 780 

 

Да 
 

pH   6,0-9,0 
8,12 Веднъж месечно Да  

1 броя / 100 %  
Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 

2 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100%  

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 

0,07 Веднъж месечно Да   
1 броя /100%  

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,044 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100%  

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) ( 
като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 

30 Веднъж месечно 

Да  
1 броя/100% 

БПК  mg/dm3 25 
12 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 

Амониев азот mg/dm3 
5 15 Веднъж месечно Не 

0 броя /0% ( 1 бр ) 
Нитритен азот 

mg/dm3 
0,06 5,12 Веднъж месечно Не   

0 броя /0% ( 1 бр ) 
Нитратен азот 

mg/dm3 
20 5,32 Веднъж месечно Да  

1 броя /100% 
Органичен азот 

mg/dm3 
10 5,56 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 
Общ фосфор 

mg/dm3 
3 2,34 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 
 
 
За август 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1013 
76 

370 000 

75 
5 

2 334 

 

Да 

pH   6,0-9,0 
7,795 Веднъж месечно Да  

1 броя / 100% 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 

7 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 

0,638 Веднъж месечно Не  
0 броя/0% ( 1 бр ) 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,02 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) ( 
като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 

91 Веднъж месечно 

Да  
1 броя/100% 

БПК  mg/dm3 25 
48 Веднъж месечно Не 

0 броя/ 0%( 1 бр ) 

Амониев азот mg/dm3 
5 18,5 Веднъж месечно Не 

0 броя/ 0%( 1 бр ) 
Нитритен азот 

mg/dm3 
0.06 0,005 Веднъж месечно Да  

1 броя /100%  
Нитратен азот 

mg/dm3 
20 0,39 Веднъж месечно Да  

1 броя /100% 
Органичен азот 

mg/dm3 
10 5,11 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 
Общ фосфор 

mg/dm3 
3 2,8 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 
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За септември 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1013 
76 

370 000 

454 
32 

9 982 

 
Да 
 

pH   6,0-9,0 
7,682 Веднъж месечно Да  

1 броя / 100% 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 

34 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 

0,134 Веднъж месечно Да 
1 броя/ 100 %  

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,017 

Веднъж месечно 
Да  
1броя/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) ( 
като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 

138 Веднъж месечно 

Не 
0 броя/0%(1бр) 

БПК  mg/dm3 25 
49 Веднъж месечно Не  

0 броя/ 0 % (1бр) 

Амониев азот mg/dm3 
5 

9,8 Веднъж месечно Не 
0 броя/ 0 % (1бр) 

Нитритен азот 
mg/dm3 

0,06 0,09 Веднъж месечно Не  
0 броя/ 0 %(1бр) 

Нитратен азот 
mg/dm3 

20 0,27 Веднъж месечно Да  
1 броя /100% 

Органичен азот 
mg/dm3 

10 10,34±0.44 Веднъж месечно Не  
1 броя/ 0% ( 1 бр) 

Общ фосфор 
mg/dm3 

3 2,97 Веднъж месечно Да  
1 броя/100% 

 
За октомври  

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1013 
76 

370 000 

1846 
132 

40 606 

 Не ( отчетено нереално 
количество от 
измервателното 
устройство )  
 
 

pH   6,0-9,0 
6,34 Веднъж месечно Да  

1 броя / 100% 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 

5 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 

0,195 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0,003 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) ( 
като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 

16,2 Веднъж месечно 

Да  
1 броя/100% 

БПК  mg/dm3 25 
2 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 

Амониев азот mg/dm3 
5 0,454 Веднъж месечно Да 

1 броя /100%   
Нитритен азот 

mg/dm3 
0,06 0,014 Веднъж месечно Да  

1 броя /100%  
Нитратен азот 

mg/dm3 
20 0,2 Веднъж месечно Да  

1 броя /100% 
Органичен азот 

mg/dm3 
10 1,13 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 
Общ фосфор 

mg/dm3 
3 <0,5 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 
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За ноември  

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1013 
76 

370 000 

130 
9 

2 850 

 
Да 
 

pH   6,0-9,0 
8.277 Веднъж месечно Да  

1 броя / 100% 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 

22 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 

0.199 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0.029 

Веднъж месечно 
Да  
1 броя/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) ( 
като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 

167 Веднъж месечно 

Не  
0 броя/0%( 1 бр ) 

БПК  mg/dm3 25 
85 Веднъж месечно Не 

0 броя/0%( 1 бр ) 

Амониев азот mg/dm3 
5 42.1 Веднъж месечно Не 

0 броя/0% ( 1 бр ) 
Нитритен азот 

mg/dm3 
0,06 0.004 Веднъж месечно Да 

1 броя /100%   
Нитратен азот 

mg/dm3 
20 0.46 Веднъж месечно Да  

1 броя /100% 
Органичен азот 

mg/dm3 
10 6.44 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 
Общ фосфор 

mg/dm3 
3 4.14 Веднъж месечно Не 

0 броя/0% ( 1 бр ) 
 
 
За декември 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  
Брой/% 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/d 
m3/h 
m3/y 

1550 
76 

403 000 

89 
6 

1 948 

 

Да 
 

pH   6,0-9,0 
8.17 Веднъж месечно Да  

1 броя / 100% 
Неразтворени 
вещества mg/dm3 100 

27 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100% 

Олово и съединения 
му ( като Pb ) mg/dm3 0,2 

0.145 Веднъж месечно Да  
1 броя / 100% 

Арсен и 
съединенията му ( 
като As ) mg/dm3 0,2 0.009 

Веднъж месечно 
Да  
1броя/100% 

Общ органичен 
въглерод ( ТОС) ( 
като общ С или 
ХПК/3 ) mg/dm3 100 

102±5.6 Веднъж месечно 

Не 
1броя/ 0% ( 1 бр) 

БПК  mg/dm3 25 
25 Веднъж месечно Да  

1 броя/100% 

Амониев азот mg/dm3 
5 30.5 Веднъж месечно Не 

0 броя /0% ( 1 бр ) 
Нитритен азот 

mg/dm3 
0,06 0,006 Веднъж месечно Да 

1 броя / 100%  
Нитратен азот 

mg/dm3 
20 <0,2 Веднъж месечно Да  

1 броя /100% 
Органичен азот 

mg/dm3 
10 6.4 Веднъж месечно Да  

1броя/100% 
Общ фосфор 

mg/dm3 
3 3.8 Веднъж месечно Не  

0 броя/0%( 1 бр ) 
( ) – брой на измервания извън емисионните ограничения 
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- емисии на вредни  и опасни вещества в смесен поток отпадъчни води - пречистени химически замърсени отпадъчни води и 
битово- фекални и дъждовни 
 
Точки на пробовземане: ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени 
отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ), с координати 43º16’ 20,6” СШ; 
26º36’32,8” ИД; 
ТЗ №1 в р. Врана (III категория водоприемник), с координати 43º16’20,6” СШ; 26º36’32,8” ИД 
 
Таблица 3. Смесен поток отпадъчни води – пречистени химически замърсени отпадъчни води и битово- фекални и 
дъждовни 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Резултати  

от мониторинг 
Честота  

на мониторинг 
Съответствие  

Брой/% 

Нефтопродукти 
mg/dm3 

 
3 

 
от < 0,1 до 3,4 

Веднъж месечно 
Да 

12 броя/83 % ( 2 бр ) 
 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – Подробни данни от проведения собствен мониторинг на отпадъчните води 
 
Съгласно Условие 10.5.2. се документират резултатите от мониторинга на контролираните параметри по Условие 
10.1.1.2.3. 
 
Резултати от оценка на съответствието на данните на мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните 
съоръжения с определените в КР норми: 
- брой извършени проверки –броя 
 
За пречиствателна станция за химически замърсени отпадъчни води контролираните параметри са :  

- pH1,  pH2 , pH3 на два часа т.е. 12 пъти на ден  за 365 дни, общо 4 380, прибавяме и резултатите  от лабораторни 
анализи , които са 100 броя, получава се общо за годината 4480, 

- дозата  и концентрацията  на железния сулфат FeSO4 , дозата на полимера – на два часа т.е. 12 пъти на ден  за 365 
дни, получава се общо 4 380  

- количество изразходвана хидратна вар – на 8 часа за 365 дни, общо 1095  
- количество на изразходвания полимер - на 8 часа за 365 дни, общо 1095 

Документирането се извършва на оперативната бланка от оператора на смяна. 
причини за несъответствията и предприети/ планирани коригиращи действия –  Ниското рН1 в изравнителен басейн на 
ПСХЗВ се коригира чрез увеличаване на количеството хидратна вар, което се добавя допълнително автоматично от силоз и 
ръчно до постигане на необходимата стойност. Монтиран е честотен регулатор към силоза за хидратна вар, като по този 
начин се постига по - равномерно дозиране на варта , в зависимост от натовареността на потока отпадъчни води. С цел 
намаляване на замърсеността на отпадъчните води, отвеждани към ПСХЗВ дружеството е монтирало филтър – преса в у- к 
Пастиране; както и връщащи устройства към пастир машини за недопускане разпиляване на  пастата от процеса в у-к 
Пастиране. Съоръженията са разрешени с актуализация на КР,  КР 121 – Н1 – А1/ 2013г.  
 
За  утаителите преди ПСХЗВ – 3 броя каскадни утаители. Контролираният параметър е нивото на утайката във втория 
утаител. Извършените проверки са 20 броя. 
 
Причини за несъответствията и предприети/ планирани коригиращи действия -  почистване на утаителите от образуваната 
утайка с декантираща помпа. 
 
Съгласно Условие 10.5.4. се документират резултатите от проверките на съответствието на показателите по Условие 
10.5.3. с определените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения  в Таблица 10.1.2.1., Таблица 10.1.2.2., и 
Таблица 10.3.2.1.2. 
 
 - Брой емисионни измервания 
за І поток - Смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи и дъждовни са извършени  броя измервания  536 по 
контролираните показатели 
за ІІ поток - Смесен поток отпадъчни води – битово-фекални и дъждовни води – 132 броя измервания 
за III поток – смесен поток – производствени, охлаждащи,битово-фекални и дъждовни – 12 броя измервания 
 
Брой установени несъответствия: 
за І поток - Смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи и дъждовни -  158 броя 
Наблюдаваните несъответствия са по показатели: рН – 6 броя; неразтворени вещества -1 брой; олово -  52 броя и сулфати –  
99 броя  
за ІІ поток - Смесен поток отпадъчни води – битово-фекални и дъждовни води – 34 броя 
Наблюдаваните несъответствия са: по показател: рН – 1 брой; амониев азот –10 броя; нитритен азот – 8 броя; БПК5 – 4 броя; 
общ фосфор – 2 броя; олово- 4 броя; органичен азот – 1 брой и ХПК – 3 броя. 
за III поток – смесен поток – производствени, охлаждащи,битово-фекални и дъждовни –  по показател нефтопродукти - 2 
броя 
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- Причини за несъответствията и предприети/ планирани коригиращи действия 
 
за І поток - Смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи и дъждовни  
- Причини за несъответствията: Увеличено съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води – предприети са мерки 
за предотвратяване на замърсяването и пренос на замърсители; планирани са допълнителни филтърни съоръжения  - 
инсталирана е филтър – преса към у-к Пастиране; както и връщащи устройства към пастир машини за недопускане 
разпиляване на  пастата в процеса в у-к Пастиране, като по този начин намаляват количествата на попадащата в 
канализацията пастата и намалява замърсяването  на отпадъчните води. Стойностите по показател олово се движат около 
горната граница на емисионното ограничение, което отдаваме на неравномерното /пиково/ натоварване на потока 
постъпващи води в ПСХЗВ през определени часови интервали.  
 
за ІІ поток - Смесен поток отпадъчни води – битово-фекални и дъждовни води. Наблюдаваното превишение по показател 
нитритен азот се обяснява  с нормалните процеси на нитрификация, превишаването по показателите: БПК5, ХПК, органичен 
и амониев азот е характерно за битово – фекалните води без пречистване. Предвижда се включването на потока отпадъчни 
води към градската пречиствателна станция. ЕнерСис АД има предварителен договор с „ ВиК” за съгласието на дружеството 
за приемане на отпадъчните води за пречистване. 
 
за III поток – смесен поток – производствени, охлаждащи,битово-фекални и дъждовни  - Предвидени са регулирани 
почиствания на  каломаслоуловителя и на утайката в утаителите към него, извършени са две почиствания през годината : 
април и октомври 
 
Съгласно Условие 10.5.5. Ви докладваме обобщена информация за резултатите от проверките на канализационната 
система по Условие 10.3.4.4. 
Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната система. Прилага се 
инструкция И КР 07 02 за периодична проверка на състоянието на канализационната система, установяване на течове  и 
предприемане на коригиращи действия 
брой извършени проверки - 2 броя собствени проверки 
брой установени течове - няма 
предприети/ планирани коригиращи действия  - не се налага 
 
По Условие 10.5.6. Докладването на замърсителите и техните годишни количества по Условие 10.1.4.4. в рамките на 
Европейският регистър на емисиите на вредни вещества ( ЕРЕВВ ) е дадено в т. 4. Емисии на вредни опасни вещества  - 
Таблица 1. Замърсители по ЕPEBB и PRTR 
 
По Условие 10.5.8. Ви докладване данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води , за 
производството на единица продукт  
 

№ CAS номер Замърсител 

Емитираните количества на 
замърсителите в отпадъчните води , за 
производството на единица продукт  

      t/t продукт 

12#  Общ азот 240.10 -6 

13#  Общ фосфор 21,6 .10 -6 

17# 7440-38-2 Арсен и съединенията му ( като As ) 31,3.10 -6 

20# 7440-50-8  Мед и съединенията му ( като Cu ) 27,3.10 -6 

23# 7439-92-1 Олово и съединения му ( като Pb ) 15,5 .10 -6 

24# 7440 -66-6 Цинк и съединенията му ( като Zn ) 66,6.10 -6 

76#  Общ органичен въглерод ( ТОС)  273.10 -6 
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4.4. Управление на отпадъците. 
 
Съгласно Условие 11.9.3. се документират всички измервани годишни количества на отпадъците годишни норми на 
ефективност само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес. 
 
Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Годишно количество Годишна норма на 
ефективност  

Отпадък  Код  

Количества  
определени  
с КР. 
t/y 

Реално 
измерено,  
t/y 

Годишна 
норма на 
ефективност 
t/t продукт 

Реално 
изчислена, 
t/t 
продукт 

Временно 
съхранение  

на 
площадката 

Транспорт
иране -  
собствен 
транспорт/  
външна 
фирма 

С
ъ
отв

етств
и
е 

Прах от отпадъчни 
газове, съдържащ 
опасни вещества (от 
ръкавни филтри) 10 10 09* 25 13.54 0,0005 0.0009 

да - площадка 
№38,N38в 

Външна 
фирма да * 

Други частици, 
съдържащи опасни 
вещества (оловна 

шлака) 10 10 11* 700 196.400 0,014 0.016 
да - площадка 
№38;N38в 

Външна 
фирма да * 

Други частици, 
съдържащи опасни 
вещества (оловни 

плочи) 10 10 11* 200 199.790 0,004 0.016 
да - площадка 
№38;N38в 

Външна 
фирма да * 

Други частици, 
съдържащи опасни 
вещества (оловни 
“уши”, чаплъци) 10 10 11* 300 171.080 0,006 0.014 

да - площадка 
№38;N38в 

Външна 
фирма да * 

Утайки от пречистване 
на отпадъчни води на 

мястото на 
образуване, 

съдържащи опасни 
вещества 

(отпадна паста от 
участък “Пастиране” и 

3 утаители преди 
ПСХЗВ) 

06 05  
02* 2600 708.640 0,0520 0.0568 

да - площадка 
№38;N38в 

Външна 
фирма да * 

Утайки, съдържащи 
опасни вещества от 
други видове 
пречистване на 
промишлени 
отпадъчни води 

(утайка от филтър 
преса в ПСХЗВ) 19 08 13* 1500 338.900 - - 

да - площадка 
№38;N38в 

Външна 
фирма да 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни 

метали 12 01 01 100 3.040 - - 
да - площадка 

№6а 
Външна 
фирма да 

Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни 

метали 12 01 03 5 4.890 - - 
да - площадка 

№38а 
Външна 
фирма да 

Излезли от употреба 
гуми 16 01 03 5 2.600 - - 

да - площадка 
№ 24б ;N38в 

Външна 
фирма да 

Отпадъци от 
пластмаси (от 
инсталацията за 
изработване на 

пластмасови кутии и 
детайли) 07 02 13 25 15.085 - - 

да - площадка 
№ 1в 

Външна 
фирма да 

Излязло от употреба 
оборудване, различно 
от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 
16 02 13 16 02 14 1 0.560 - - 

да - площадка 
№5а;N38в 

Външна 
фирма да 
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Нехлорирани 
хидравлични масла на 
минерална основа 13 01 10* 5 0.200 - - 

да - площадка 
№ 25а ;N38в 

Външна 
фирма да 

Други моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки 13 02 08* 1 0.910 - - 

да - площадка 
№ 25а; N38в 

Външна 
фирма да 

Масло от маслено-
водни сепаратори 13 05 06* 0.5 0.400 - - 

да - площадка 
№ 25а; N38в 

Външна 
фирма да 

Aбсорбенти, филтърни 
материали 

(включително маслени 
филтри, 

неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества (ръкави от 
ръкавни филтри) 

15 02 02* 
 50 47.980 - - 

Да-площадка  
№ 1б;N38в 

Външна 
фирма да 

Маслени филтри 
16 01 07* 0.25 0 - - 

да - площадка 
№24а;N38в 

Външна 
фирма да 

Неорганични 
отпадъци, съдържащи 
опасни вещества 

(бракувани химикали) 16 03 03* 20 0 - - 
да - площадка 
№5а;N38в 

Външна 
фирма да 

Органични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества (бракувани 

химикали) 16 03 05* 0.5 2.000 - - 
да - площадка 
№5а;N38в 

Външна 
фирма не 

Опаковки, съдържащи 
опасни вещества или 
замърсени с опасни 

вещества 15 01 10* 50 20.760 - - 
Да-площадка 
№33б;N38в 

Външна 
фирма да 

Други отпадъци от 
строителство и 
събаряне 

(включително смесени 
отпадъци), съдържащи 17 09 03* 120 13.000 - - 

Да-площадка 
№8б;N38в 

Външна 
фирма да 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 300 85.840 - - 
Да-площадка 

№1г 
Външна 
фирма да 

Пластмасови опаковки 
(полиетиленово 

фолио) 15 01 02 200 8.140 - - 
Да –площадка 

№5в 
Външна 
фирма да 

Опаковки от дървени 
материали 

15 01 03 500 268.920 - - 

Да – 
площадка 
№38б 

Външна 
фирма да 

Оловни акумулаторни 
батерии  

16 06 01* 100 187.870 - - 
да - площадка 
№38;N38в 

Външна 
фирма не 

Флуоресцентни тръби 
и други отпадъци, 
съдържащи живак 20 01 21* 0,16 0.150 - - 

да - площадка 
№5б 

Външна 
фирма да 

Утайки от 
каломаслоуловителни 

шахти 13 05 03* 2 1.940 - - 
да - площадка 
№38;N38в 

Външна 
фирма да 

Изолационни 
материали,съдржащи 

азбест 17 06 01* 100 0 - - 
да - площадка 
№38;N38в 

Външна 
фирма да 

Пластмаса и каучук 
19 12 04 50 0 - - 

Да –площадка 
N38  да 

Сярна и серниста 
киселина 06 01 01* 900 0 - - 

Да –площадка 
№2;N38в  да 

Желязо и стомана 

17 04 05 500 242.77 - - 

да – 30 
кубиков 
контейнер 
площадка 
№9а 

Външна 
фирма да 

* - с изключение на несъответствие по отношение на годишната норма за ефективност 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 

Отпадък Код  Оползотворяване  
на площадката  
( да/ не ) 

Обезвреждане  
на 
площадката 
( да / не ) 

Име на външна фирма извършваща 
операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

С
ъ
отв

етств
и
е 

Прах от отпадъчни 
газове, съдържащ 
опасни вещества (от 
ръкавни филтри) 10 10 09* не не КЦМ АД -Пловдив да 
Други частици, 

съдържащи опасни 
вещества (оловна 

шлака) 10 10 11* не не 
КЦМ АД –Пловдив 

Монбат Рисайклинг ЕАД-Монтана да 
Други частици, 

съдържащи опасни 
вещества (оловни 

плочи) 10 10 11* не не 
КЦМ АД –Пловдив 

Монбат Рисайклинг ЕАД-Монтана да 
Други частици, 

съдържащи опасни 
вещества (оловни 
“уши”, чаплъци) 10 10 11* да  

КЦМ АД –Пловдив 
ЕнерСис АД да 

Утайки от 
пречистване на 

отпадъчни води на 
мястото на 
образуване, 

съдържащи опасни 
вещества 

(отпадна паста от 
участък “Пастиране” 
и 3 утаители преди 

ПСХЗВ) 
06 05  
02* не не 

КЦМ АД –Пловдив 
Монбат Рисайклинг ЕАД-Монтана да 

Утайки, съдържащи 
опасни вещества от 
други видове 
пречистване на 
промишлени 
отпадъчни води 

(утайка от филтър 
преса в ПСХЗВ) 19 08 13* не не 

Монбат Рисайклинг ЕАД-Монтана 
Монбат Рисайклинг –Румъния 

КЦМ АД -Пловдив да 
Стърготини, стружки 
и изрезки от черни 

метали 12 01 01 не 
 
не Норд Холдинг АД да 

Стърготини, стружки 
и изрезки от цветни 

метали 12 01 03 не не Марекс ООД да 
Излезли от употреба 

гуми 16 01 03 не не Екомакс ООД да 
Отпадъци от 
пластмаси (от 
инсталацията за 
изработване на 

пластмасови кутии и 
детайли) 07 02 13 не не ТИС ООД да 

Излязло от употреба 
оборудване, различно 
от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 
16 02 13 16 02 14 не не 

Балбок Инженеринг АД 
Марекс ООД да 

Нехлорирани 
хидравлични масла 
на минерална основа 13 01 10* не не АЛ и КО АД да 
Други моторни, 

смазочни и масла за 13 02 08* не не АЛ и КО АД да 
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зъбни предавки 

Масло от маслено-
водни сепаратори 13 05 06* не не АЛ и КО АД да 

Aбсорбенти, 
филтърни материали 

(включително 
маслени филтри, 
неупоменати 

другаде), кърпи за 
изтриване и 

предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества (ръкави от 
ръкавни филтри) 

15 02 02* 
 не не 

Балбок Инженеринг АД 
Екомакс ООД да 

Маслени филтри 16 01 07* не не Екомакс ООД да 
Неорганични 
отпадъци, 

съдържащи опасни 
вещества (бракувани 

химикали) 16 03 03* не не 
Балбок Инженеринг АД 

Екомакс ООД  
Органични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества (бракувани 

химикали) 16 03 05* не не 
Балбок Инженеринг АД 

Екомакс ООД да 
Опаковки, 

съдържащи опасни 
вещества или 

замърсени с опасни 
вещества 15 01 10* не не 

Балбок Инженеринг АД 
Екомакс ООД да 

Други отпадъци от 
строителство и 
събаряне 

(включително 
смесени отпадъци), 
съдържащи опасни 

вещества  17 09 03* не не Екомакс ООД да 
Хартиени и 

картонени опаковки 15 01 01 не не 
Екокомерс ЕООД 
Марекс ООД да 

Пластмасови 
опаковки 

(полиетиленово 
фолио) 15 01 02 не не ТИС ООД да 

Опаковки от дървени 
материали 15 01 03 не не 

Екокомерс ЕООД 
Струмица ЕООД да 

Оловно 
акумулаторни 
батерии 16 06 01* не не 

КЦМ АД –Пловдив 
Монбат Рисайклинг ЕАД-Монтана да 

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 

съдържащи живак 20 01 21* не не 
Балбок Инженеринг АД 

Екомакс ООД да 
Утайки от 

каломаслоуловителни 
шахти 13 05 03* не не Екомакс ООД да 

Изолационни 
материали,съдржащи 

азбест 17 06 01* не не Екомакс ООД да 
Пластмаса и каучук 

19 12 04 не не Няма договор да 
Сярна и серниста 

киселина 06 01 01* не не Няма договор да 
Желязо и стомана 

17 04 05 не не 

Норд Холдинг АД 
Струмица ЕООД 
Марекс ООД да 
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Информация за количествата предадени отпадъци за оползотворяване/обезвреждане, код на извършената операция, 

име на оператора, код и наименование на отпадъка 
 

Отпадък Код на 
отпадъка 

Операции по 
оползотворяван
е/обезвреждане 

Фирма , с която е 
сключен договор 

Разрешение по 
чл.37 или КР на 

фирмата 

Количества 
/тона/ 

Забележка 

Прах от отпадъчни 
газове, съдържащ 
опасни вещества (от 
ръкавни филтри) 

10 10 09* R4 
 

КЦМ - Пловдив 
КР 1-Н2/2013 17.800  

Други частици, 
съдържащи опасни 
вещества (оловна 

шлака) 
10 10 11* R4 

1."Монбат 
Рисайклинг" АД 

2."Монбат 
Рисайклинг"-
Румъния 

3.КЦМ АД - 
Пловдив 

1.КР 2-Н2/2013 
2.нотификация 
3.КР 1-Н2/2013 

1-0 
2-0 

3-196.940 

  
Други частици, 

съдържащи опасни 
вещества (оловни 

плочи) 
10 10 11* R4 

1."Монбат 
Рисайклинг" АД 

2."Монбат 
Рисайклинг"-
Румъния 

3.КЦМ АД - 
Пловдив 

1.КР 2-Н2/2013 
2.нотификация 
3.КР 1-Н2/2013 

1-0 
2-0 

3-206.640 

  
Други частици, 

съдържащи опасни 
вещества (оловни 
“уши”, чаплъци) 

10 10 11* R4 
 

КЦМ - Пловдив 
КР 1-Н2/2013 166.470 

рециклиране в 
 "ЕнерСис"АД 
6.900тона 

Утайки от пречистване 
на отпадъчни води на 

мястото на 
образуване, съдържащи 

опасни вещества 
(отпадна паста от 

участък “Пастиране” и 3 
утаители преди ПСХЗВ) 

06 05  02*  R4 

1."Монбат 
Рисайклинг" АД 

2."Монбат 
Рисайклинг"-
Румъния 

3.КЦМ АД - 
Пловдив 

1.КР 2-Н2/2013 
2.нотификация 
3.КР 1-Н2/2013 

1-191.990 
2-0 

3-475.620 

  
Утайки, съдържащи 
опасни вещества от 
други видове 
пречистване на 

промишлени отпадъчни 
води (утайка от филтър 

преса в ПСХЗВ) 

19 08 13* R4 

1."Монбат 
Рисайклинг" АД 

2."Монбат 
Рисайклинг"-
Румъния 

3.KЦM AД 

1.КР 2-Н-2/2013 
2.нотификация 
3.КР 1-Н2/2013 

1-153.515 
2-193.605 
3-170.940 

  
Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 12 01 01 R13 "Норд Холдинг"АД 

Решение 
N 02-ДО-

440/15.05.2013 
3.04 

  
Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни 

метали 
12 01 03 R13 Марекс ООД 

Решение 
N 15-ДО-254-
00/24.04.2013 

3.170 
  

Излезли от употреба 
гуми 16 01 03 R13 "Екомакс"ООД 

Решение N15-DO-
259-00/2013. 

2.700 

  
Отпадъци от пластмаси 

(от инсталацията за 
изработване на 

пластмасови кутии и 
детайли) 

07 02 13 R3 ТИС ООД 
Решение N15-DO-

046-03 /2011 
15.085 
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Излязло от употреба 
оборудване, различно от 

упоменатото в 
кодове от 16 02 09 до 16 

02 13 
16 02 14 R13 Марекс ООД 

N -15-ДО-254-
00/2013 

1.460 

  
Нехлорирани 

хидравлични масла на 
минерална основа 

13 01 10*     R13 "АЛ и КО"АД 
KР N 15-ДО-033-

07/ 
28.01.2011 

0.595 

  
Други моторни, 

смазочни и масла за 
зъбни предавки 13 02 08* R13 

1."АЛ и КО"АД 
2.Екомакс ООД 

1. N 15-ДО-033-
07/2011 

2.N-15-ДO-259-
00/2013 

1-0.530 
2.-0.500 

  
Масло от маслено-
водни сепаратори 13 05 06* R13   0 

  
Aбсорбенти, филтърни 

материали 
(включително маслени 

филтри, 
неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества (ръкави от 
ръкавни филтри) 

15 02 02* 
1.D15 

2.R13,D15 

1.Балбок 
 Инженеринг-АД 
2.Екомакс ООД 

1.КР N 00-ДО-06-
10 

от 28.02.2011 
2.15-ДО-259-

00/2013 

1-0 
2-50.190 

  
Маслени филтри 

16 01 07* 
 

R13,D15 
"Екомакс"ООД 

 
15-ДО-259-

00/2013 
0 

  
Неорганични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества (бракувани 

химикали) 16 03 03* 
1.D15 

2.R13,D15 

1.Балбок 
 Инженеринг-АД 
2.Екомакс ООД 

1.КР N 00-ДО-06-
10 

от 28.02.2011 
2.15-ДО-259-

00/2013 

1-0.350 
2-0 

  
Органични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества (бракувани 

химикали) 16 03 05* 
1.D15 

2.R13,D15 

1.Балбок 
 Инженеринг-АД 
2.Екомакс ООД 

1.КР N 00-ДО-06-
10 

от 28.02.2011 
2.15-ДО-259-

00/2013 

1-2.870 
2-0 

  
Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* R13 
1.Балбок 
 Инженеринг-АД 
2.Екомакс ООД 

1.КР N 00-ДО-06-
10 

от 28.02.2011 
2.15-ДО-259-

00/2013 

1-0 
2-0.170 

  
Други отпадъци от 
строителство и 

събаряне(включително 
смесени отпадъци), 
съдържащи опасни 

вещества 

17 09 03* R13,D15 "Екомакс"ООД 
 

15-ДО-259-
00/2013 

41.450 

  
Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или замърсени 
с опасни вещества 15 01 10* 

1.D15 
2.R13,D15 

1."Балбок 
инженеринг"АД 
2.Екомакс ООД 

1.КР N 00-ДО-06-
10 

от 28.02.2011 
2.15-ДО-259-

00/2013 

1-2.480 
 2-16.190 
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Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 01* R4 

1."Монбат 
Рисайклинг" АД 

2."Монбат 
Рисайклинг"-
Румъния 

3.КЦМ АД - 
Пловдив 

1.КР 2-Н2/2013 
2.нотификация 
3.КР 1-Н2/2013 

1-49.200 
2-0 

3-147.00 

  
Хартиени и картонени 

опаковки 

15 01 01 R12 
1.Екобулпак AД 
/Екокомерс ЕООД/ 
2.Марекс ООД 

 
1.15-189-

00/13.02.2009 
2.15-ДО-254-
00/24.04.2013 

1.59.420 
2.26.420 

  
Пластмасови опаковки 
(полиетиленово фолио) 

15 01 02 R3 ТИС ООД 
Решение   

15-ДО -046-
03/01.08.2011 

8.140 

  
Опаковки от дървесни 

материали 

15 01 03 
1.R3 
2.R13 

1.Екобулпак AД 
/Екокомерс ЕООД/ 
2."Струмица" 
ЕООД 

 
1.15-189-

00/13.02.2009 
2.N 15-РД-155-
00/08.06.2007 

1-249.400 
2-19.520 

  
Изолационни 

материали, съдржащи 
азбест 17 0601* 

R13;D13;D14; 
D15 Екомакс ООД 

N-15-ДО-259-
00/2013 

0 

 
Пластмаса и каучук 

19 12 04    0 
 

Сярна и сениста 
киселина 06 01 01*    0 

 
Утайки от 

каломаслоуловителни 
шахти 

13 05 03* R13 
1.Екомакс ООД 
2.Рафинерия Плама 
АД 

1.15-ДО-259-
00/2013 
2.КР 21/2011 

1.0.940 
2.0.400  

Желязо и стомана 

17 04 05 R13 

1."Струмица"ЕООД 
2."Норд Холдинг" 
АД 
3.Марекс ООД 

1. N -15-ДО-145-
00/2007 
2.N -02-ДО-440-
00/2013 
3. N-15-ДО-254-
00/2013 

1-6.460 
2-222.540 
3.13.770 

  
 
Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества  
Брой и обект на проверките -12бр проверки;30 обекта на проверка 
Установени несъответствия -2бр ( за отпадъци с код 16 03 05*-органични отпадъци, съдржащи опасни вещества,160601*-
оловни акумулаторни батерии) 
Причини: 
За отпадък  с код 16 03 05* - органични отпадъци, съдържащи опасни вещества - неправилно планиране и доставка, 
поради което е изтекъл срока на годност на материала; излезли от употреба  суровини 
За отпадък с код 16 06 01*- оловно акумулаторни батерии – тестване на нови продукти 
Предприети/планирани коригиращи действия: контрол и обучение: организационни мерки по предотвратяване образуването 
на отпадъците;оптимизиране на доставките на използваните суровини и  материали; оценка на  договорите с доставчици на 
суровини и материали , обучения , контрол 
Резултати от оценка на съответствието  на нормите на ефективност с определените в КР количества  
- Брой и обект на проверките-1 бр проверка, 5бр обекта на проверка 
- Установени несъответствия- 5бр 
- Причини- голям асортимент произвеждани продукти 
- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети; мерки по предотвратяване образуването на отпадъците;  
намаляяване въздействието на субективния фактор-обучения и контрол 
Резултати от оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното 
- брой  извършени проверки – 12бр, 30бекта на проверка  
- брой  установени несъответствия-няма  
- причини  за несъответствията –няма 
- предприети/планирани коригиращи действия  
- Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящето 
разрешителното 
- брой  извършени проверки – 2бр 
- брой установени несъответствия –няма 
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- причини  за несъответствията –няма 
- предприети/планирани коригиращи действия -  няма 
Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията 
на разрешителното 
- брой  извършени проверки – 2бр 
- причини  за несъответствията - няма 
- предприети/планирани коригиращи действия – няма 
- причини  за несъответствията- няма 
-Резултати от оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци 
с условията на разрешителното 
- брой  извършени проверки – 2бр 
- причини  за несъответствията – няма 
- предприети/планирани коригиращи действия – няма 
От генерираните отпадъци с код 10 10 11*-Други частици, съдържащи опасни вещества /оловни уши, чаплъци/, 
посочени в Таблица 4 6.900  т са рециклирани на леярски  автомат за производство на баласт в „ ЕнерСис „ АД 
 
Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (от ръкавни 
филтри) 

10 10 09* R4 КЦМ - Пловдив 17.8 
Други частици, съдържащи опасни вещества (оловна шлака) 10 10 11* R4 КЦМ АД - Пловдив 196.94 
Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни плочи) 10 10 11* R4 КЦМ АД - Пловдив 206.64 
Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни “уши”, чаплъци) 

10 10 11* R4 КЦМ - Пловдив 166.47 
Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото наобразуване, 
съдържащи опасни вещества (отпадна паста от участък “Пастиране” и 
3 утаители преди ПСХЗВ) 06 05  02*  R4 

1."Монбат Рисайклинг" АД 
2 КЦМ АД - Пловдив 

1-191.990 
2-475.620 

Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на 
промишлени отпадъчни води (утайка от филтър преса в ПСХЗВ) 

19 08 13* R4 

1."Монбат Рисайклинг" АД 
2."Монбат Рисайклинг"-Румъния 
3.KЦM AД 

1-153.515 
2-193.605 
3-170.940 

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 

12 01 01 R13 "Норд Холдинг"АД 3.04 
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 12 01 03 R13 Марекс ООД 3.17 
Излезли от употреба гуми 16 01 03 R13 "Екомакс"ООД 2.7 
Отпадъци от пластмаси (от инсталацията за изработване на 
пластмасови кутии и детайли) 

07 02 13 R3 ТИС ООД 15.085 
Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 
16 02 09 до 16 02 13 

16 02 14 R13 Марекс ООД 1.46 
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 13 01 10*     R13 "АЛ и КО"АД 0.595 
Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 13 02 08* R13 1."АЛ и КО"АД 1. 0.530 
   2.Екомакс ООД 2.0.500 
Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени 
филтри,неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни 
облекла,замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) 

15 02 02* R13,D15 Екомакс ООД 50.19 
Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества (бракувани 
химикали) 

16 03 03* D15 Балбок Инженеринг-АД 0.35 
Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества (бракувани 
химикали) 16 03 05* D15 Балбок Инженеринг-АД 2.87 
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* R13 Екомакс ООД 0.17 
Други отпадъци от строителство и събаряне(включително смесени 
отпадъци), съдържащи опасни вещества 

17 09 03* R13,D15 "Екомакс"ООД 41.45 
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества 

15 01 10* 1.D15 1."Балбок инженеринг"АД 1-2.480 
  2.R13,D15 2.Екомакс ООД  2-16.190 
Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* R4 1."Монбат Рисайклинг" АД 1-49.200 
   2. КЦМ АД - Пловдив 2-147.00 
Хартиени и картонени опаковки 

15 01 01 R12 
1.Екобулпак AД/Екокомерс 
ЕООД/ 1.59.420 

   2.Марекс ООД 2.26.420 
Пластмасови опаковки (полиетиленово фолио) 

15 01 02 R3 ТИС ООД 8.14 
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Опаковки от дървесни материали 
15 01 03 1.R3 

1.Екобулпак AД/Екокомерс 
ЕООД/ 1-249.400 

  2.R13 2."Струмица" ЕООД 2-19.520 
Утайки от каломаслоуловителни шахти 13 05 03* R13 1.Екомакс ООД 1.0.940 
   2.Рафинерия Плама АД 2.0.400 
Желязо и стомана 17 04 05 R13 1."Струмица"ЕООД 1-6.460 
   2."Норд Холдинг" АД 2-222.540 
   3.Марекс ООД 3.13.770 

 
4.5. ШУМ 
 
Съгласно Условие 12.3.3. докладваме : 
- оплаквания от живущи около площадката; 
- резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения; 
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, 
предприети/ планирани коригиращи действия. 

- Оплаквания от живущи около площадката 
Площадката на ЕнерСис  АД е доста отдалечена от населените места и няма постъпили оплаквания през изтеклата 
календарна година. 
- Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения- Съгласно Условие 12.2.1. през 2013г. е проведено 
наблюдение на: 

• общата звукова мощност,  
• еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката   
• еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие 

 
 Извършените собствени периодични наблюдения на шум, излъчван в околната среда са докладвани в РИОСВ с писмо изх. 
No 853/03.10.2013г. 
 
Таблица 6. Шумови емисии 
 
ДНЕВЕН ПЕРИОД  09-10.09.2013 год. ( 07-19 часа ) 
 
По границите на производствената площадка 
 
№ по 
ред 

Документ от 
анализ 
(Протокол № ), 
Лаборатория 

Измервателна на точка Единица 
на 
величинат
а 

Дневно 
замерване  / 
Резултат от 
изпитване / 

Неопред
еленост  

Дневно ниво 
според  
КР 

Съответствие 

1 1 
dB ( A ) 

58,7 
0,3 

70 Да 

2 2 
dB ( A ) 54,9 0,3 

70 Да 

3 3 
dB ( A ) 58,9 0,3 

70 Да 

4 4 
dB ( A ) 55,8 0,3 

70 Да 

5 5 
dB ( A ) 55,5 0,3 

70 Да 

6 6 
dB ( A ) 51,2 0,3 

70 Да 

7 7 
dB ( A ) 48,5 0,3 

70 Да 

8 8 
dB ( A ) 52,4 0,3 

70 Да 

9 9 
dB ( A ) 48,5 0,3 

70 Да 

10 10 
dB ( A ) 44,1 0,3 

70 Да 

11 11 
dB ( A ) 48,3 0,3 

70 Да 

12 12 
dB ( A ) 52,8 0,3 

70 Да 

13 13 
dB ( A ) 49,1 0,3 

70 Да 

14 14 
dB ( A ) 49,8 0,3 

70 Да 

15 
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.0

9.
20

13г
.  

н
а 
И
зп
и
тв
ат
ел
н
а 
л
аб
ор
ат
ор

и
я 
за

 а
тм

ос
ф
ер
ен

 в
ъ
зд
ух

 к
ъ
м

  
"Е

К
О
Е
К
С
П
Е
Р
Т

 6
" 
Е
О
О
Д

  
гр

. В
ар

н
а 

15 
dB ( A ) 53,5 0,3 

70 Да 
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16 16 
dB ( A ) 48,7 0,3 

70 Да 

17 17 
dB ( A ) 46,4 0,3 

70 Да 

18 18 
dB ( A ) 48,4 0,3 

70 Да 

19 19 
dB ( A ) 52,5 0,3 

70 Да 

20 20 
dB ( A ) 57,2 0,3 

70 Да 

21 21 
dB ( A ) 55,0 0,3 

70 Да 

22 22 
dB ( A ) 57,3 0,3 

70 Да 

23 23 
dB ( A ) 65,6 0,3 

70 Да 

24 24 
dB ( A ) 60,0 0,3 

70 Да 

25 25 
dB ( A ) 48,4 0,3 

70 Да 

26 26 
dB ( A ) 47,5 0,3 

70 Да 

27 27 
dB ( A ) 51,8 0,3 

70 Да 

28 28 
dB ( A ) 47,7 0,3 

70 Да 

29  

Средно еквивалетно 
ниво на шума по контур 

1 

dB ( A 
56,2 

0,3 

70 Да 
 

30  

Средно еквивалетно 
ниво на шума по контур 

2 

dB ( A ) 
49,1 

0,3 70 Да 
 

 
 
Ниво на общата звукова мощност за контур 1= 109,9  dB (A) 
Ниво на общата звукова мощност за контур 2= 91,9 dB (A) 
В мястото на въздействие ( най – близката жилищна зона ) 
 
Показател Единица Измерено Неопределеност  Дневно ниво според  

КР 
Съответствие 

Изчислено ниво на шума от контур 1 в 
мястото на  въздействие - жилищни 
сгради в южният край на кв. Бряг ( L1 ) dB ( A ) 21,3  -  60 Да 

Изчислено ниво на шума от контур 2 в 
мястото на  въздействие - жилищни 
сгради в южният край на кв. Бряг ( L2 ) dB ( A ) 4,1  -  60 Да 

Изчислено ниво на шума от обекта в 
мястото на  въздействие - жилищни 
сгради в южният край на кв. Бряг ( L ) dB ( A ) 21,7   60 Да 
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ВЕЧЕРЕН ПЕРИОД  09 -10.09.2013год. ( 19 -23 часа ) 
 
По границите на производствената площадка 
 
№ по 
ред 

Документ от 
анализ 
(Протокол № ), 
Лаборатория 

Измервателна на 
точка 

Единица 
на 
величина
та 

Вечерно 
замерване/ 
Резултат от 
изпитване / 

Неопределено
ст 

Вечерно 
ниво 
според  
КР 

Съответствие 

1 1 
dB ( A ) 55,7 0,3 70 Да 

2 2 
dB ( A ) 54,5 0,3 70 Да 

3 3 
dB ( A ) 59,4 0,3 70 Да 

4 4 
dB ( A ) 59,2 0,3 70 Да 

5 5 
dB ( A ) 55,7 0,3 70 Да 

6 6 
dB ( A ) 51,3 0,3 70 Да 

7 7 
dB ( A ) 49,1 0,3 70 Да 

8 8 
dB ( A ) 53,9 0,3 70 Да 

9 9 
dB ( A ) 49,1 0,3 70 Да 

10 10 
dB ( A ) 48,1 0,3 70 Да 

11 11 
dB ( A ) 51,4 0,3 70 Да 

12 12 
dB ( A ) 49,1 0,3 70 Да 

13 13 
dB ( A ) 45,6 0,3 70 Да 

14 14 
dB ( A ) 45,2 0,3 70 Да 

15 15 
dB ( A ) 49,8 0,3 70 Да 

16 16 
dB ( A ) 45,2 0,3 70 Да 

17 17 
dB ( A ) 40,6 0,3 70 Да 

18 18 
dB ( A ) 43,9 0,3 70 Да 

19 19 
dB ( A ) 48,6 0,3 70 Да 

20 20 
dB ( A ) 53,6 0,3 70 Да 

21 21 
dB ( A ) 54,9 0,3 70 Да 

22 22 
dB ( A ) 59,8 0,3 70 Да 

23 23 
dB ( A ) 64,3 0,3 70 Да 

24 24 
dB ( A ) 59,6 0,3 70 Да 

25 25 
dB ( A ) 45,3 0,3 70 Да 

26 26 
dB ( A ) 43,9 0,3 70 Да 

27 27 
dB ( A ) 47,8 0,3 70 Да 

28 28 
dB ( A ) 48,6 0,3 70 Да 

29  

Средно еквивалетно 
ниво на шума по 

контур 1  

dB ( A ) 
55,7 

0,3 70 Да 
 

30  
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Средно еквивалетно 
ниво на шума по 

контур 2 

dB ( A ) 
47,4 

0,3 70 Да 
 

Ниво на общата звукова мощност за контур 1=  109,3 dB (A) 
Ниво на общата звукова мощност за контур 2=   90,2 dB (A) 
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В мястото на въздействие ( най – близката жилищна зона ) 
 
 
Показател Единица Измерено Неопределеност  Вечерно ниво 

според  
КР 

Съответствие 

Изчислено ниво на шума от контур 1 в 
мястото на  въздействие - жилищни 
сгради в южният край на кв. Бряг ( L1 ) dB ( A ) 20,8  -  55 Да 
Изчислено ниво на шума от контур 2 в 
мястото на  въздействие - жилищни 
сгради в южният край на кв. Бряг ( L2 ) dB ( A ) 2,4  -  55 Да 
Изчислено ниво на шума от обекта в 
мястото на  въздействие - жилищни 
сгради в южният край на кв. Бряг ( L 
) dB ( A ) 21,2   55 Да 

 
НОЩЕН ПЕРИОД 09-10.09.2013 год. ( 23-07 часа ) 
 
По границите на производствената площадка 
 
№ по 
ред 

Документ от 
анализ 
(Протокол № ), 
Лаборатория 

Измервателна на точка Единица 
на 
величинат
а 

Дневно 
замерване  / 
Резултат от 
изпитване / 

Неопред
еленост  

Нощно ниво 
според  
КР 

Съответствие 

1 1 
dB ( A ) 

56,9 
0,3 70 Да 

2 2 
dB ( A ) 53,5 0,3 70 Да 

3 3 
dB ( A ) 58,3 0,3 70 Да 

4 4 
dB ( A ) 55,1 0,3 70 Да 

5 5 
dB ( A ) 54,5 0,3 70 Да 

6 6 
dB ( A ) 49,7 0,3 70 Да 

7 7 
dB ( A ) 46,2 0,3 70 Да 

8 8 
dB ( A ) 46,7 0,3 70 Да 

9 9 
dB ( A ) 45,1 0,3 70 Да 

10 10 
dB ( A ) 42,3 0,3 70 Да 

11 11 
dB ( A ) 46,9 0,3 70 Да 

12 12 
dB ( A ) 48,5 0,3 70 Да 

13 13 
dB ( A ) 43,6 0,3 70 Да 

14 14 
dB ( A ) 42,2 0,3 70 Да 

15 15 
dB ( A ) 47,0 0,3 70 Да 

16 16 
dB ( A ) 42,8 0,3 70 Да 

17 17 
dB ( A ) 38,3 0,3 70 Да 

18 18 
dB ( A ) 42,5 0,3 70 Да 

19 19 
dB ( A ) 47,5 0,3 70 Да 

20 20 
dB ( A ) 52,3 0,3 70 Да 

21 21 
dB ( A ) 55,7 0,3 70 Да 

22 22 
dB ( A ) 60,7 0,3 70 Да 

23 23 
dB ( A ) 65,1 0,3 70 Да 
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24 
dB ( A ) 60,5 0,3 70 Да 
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25 25 
dB ( A ) 42,9 0,3 70 Да 

26 26 
dB ( A ) 41,9 0,3 70 Да 

27 27 
dB ( A ) 46,9 0,3 70 Да 

28 28 
dB ( A ) 48,4 0,3 70 Да 

29  

Средно еквивалетно 
ниво на шума по контур 

1 

dB ( A 
55,5 

0,3 70 Да 
 

30  

Средно еквивалетно 
ниво на шума по контур 

2 

dB ( A ) 
45,9 

0,3 70 Да 
 

 
Ниво на общата звукова мощност за контур 1=  109,2dB (A) 
Ниво на общата звукова мощност за контур 2=   88,7 dB (A) 
 
В мястото на въздействие ( най – близката жилищна зона ) 
 
Показател Единица Измерено Неопределеност  Дневно ниво според  

КР 
Съответствие 

Изчислено ниво на шума от контур 1 в 
мястото на  въздействие - жилищни 
сгради в южният край на кв. Бряг ( L1 ) dB ( A ) 20,7  -  50 Да 
Изчислено ниво на шума от контур 2 в 
мястото на  въздействие - жилищни 
сгради в южният край на кв. Бряг ( L2 ) dB ( A ) 0,9  -  50 Да 
Изчислено ниво на шума от обекта в 
мястото на  въздействие - жилищни 
сгради в южният край на кв. Бряг ( L ) dB ( A ) 21,1   50 Да 

 
 
Кратко описание на източниците на шум. Основни източници на шум на производствената площадка на  „ЕнерСис ” АД са : 

• леярските автомати,  
• мелница за оловен прах, 
• смесител,  
• аспирационни системи, 
• компресори, вентилатори, помпи , електродвигатели,  
• металорежещи машини в цех ИМЦ ,  
• външно – площадков транспорт -  електрокари и мотокари, камиони 

 
- Резултати от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената 
площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива -  1 брой 
- брой извършени наблюдения  : съгласно Условие 12.2.1.  през 2013 г. е извършено наблюдение на: 

• общата звукова мощност,  
• еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката   
• еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие 

 - брой установени несъответствия – няма 
 - причини за несъответствията – не е приложимо 
 - предприети/планирани коригиращи действия  - не е приложимо 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – Общ изглед на производствената площадка на „ЕнерСис” АД – гр. Търговище и разположение на  
точките за измерване на шум  
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4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И  ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ 
 
Съгласно Условие 13.3.2.1.  докладваме резултати от проведеният собствен  мониторинг на подземни води по Условие  
13.2.2.1. 
 
Таблица 7. Опазване на подземните води 
 
Пункт за мониторинг на подземни води  №1 с координати N 43o16`06.9`` E 026o36`00.2`` 
 Дата на пробовземане:11.12.2013 г. 
 
№ 

по 

ред 

Документ от анализ 

(Протокол № ), 

Лаборатория 

Показател Единица на 

величината 

Резултати 

от 

изпитвание

то 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Отклонения от 

стойностите на 

стандарта 

1.  Активна реакция рН единици 7,34 ≥6,5 и ≤9,5 Не 

2.  Електропроводимост  µS cm-1 1040  2000 Не 
3.  Амониев йон mg/l 0,099 0,5 Не 
4.  Сулфати  mg/l 127 250 Не 
5.  Цинк  mg/l <0,005** 1,0 Не 
6.  Мед  mg/l <0,005** 0,2 Не 
7.  Олово  µg/l <5** 10 Не 

8.  Желязо  µg/l 56 200 Не 
9.  Антимон  µg/l <5** 5,0 Не 
10.  Арсен  µg/l <5** 10 Не 
11.  Нефтопродукти  µg/l <20 * 50 Не 
12.  

Протокол от изпитване 
Е5509А/16.12.2013г. 
Лаборатория на SGS България  

Водно ниво  сm 335   

*    - граница на околичествяване на метода 
** - граница на откриваемост на метода 
 
Пункт за мониторинг на подземни води  №2 с координати N 43o16`11.6`` E 026o36`09.0`` 
 Дата на пробовземане:11.12.2013 г. 
 
№ 

по 

ред 

Документ от анализ 

(Протокол № ), 

Лаборатория 

Показател Единица на 

величината 

Резултати 

от 

изпитвание

то 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Отклонения от 

стойностите на 

стандарта 

1.  Активна реакция рН единици 7,25 ≥6,5 и ≤9,5 Не 
2.  Електропроводимост  µS cm-1 1180 2000 Не 
3.  Амониев йон mg/l 0,1 0,5 Не 

4.  Сулфати  mg/l 129 250 Не 
5.  Цинк  mg/l <0,005** 1,0 Не 
6.  Мед  mg/l <0,005** 0,2 Не 
7.  Олово  µg/l <5** 10 Не 
8.  Желязо  µg/l 190 200 Не 
9.  Антимон  µg/l <5** 5,0 Не 

10.  Арсен  µg/l <5** 10 Не 
11.  Нефтопродукти  µg/l <20 * 50 Не 
12.  

Протокол от изпитване Е5510 
А/16.12.2013г. Лаборатория 
на SGS България  

Водно ниво  сm 565   

*    - граница на околичествяване на метода 
** - граница на откриваемост на метода 
 
Пункт за мониторинг на подземни води  №3 с координати N 43o16`07.1`` E 026o36`09.9`` 
 Дата на пробовземане:11.12.2013 г. 
 
№ 

по 

ред 

Документ от анализ 

(Протокол № ), 

Лаборатория 

Показател Единица на 

величината 

Резултати 

от 

изпитвание

то 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Отклонения от 

стойностите на 

стандарта 

1.  Активна реакция рН единици 7,05 ≥6,5 и ≤9,5 Не 
2.  Електропроводимост  µS cm-1 1980  2000 Не 
3.  Амониев йон mg/l 0,206 0,5 Не 
4.  Сулфати  mg/l 277 250 Не 
5.  Цинк  mg/l <0,005** 1,0 Не 

6.  Мед  mg/l <0,005** 0,2 Не 
7.  Олово  µg/l <5** 10 Не 
8.  Желязо  µg/l 1790 200 Да 
9.  Антимон  µg/l <5** 5,0 Не 
10.  Арсен  µg/l <5** 10 Не 
11.  Нефтопродукти  µg/l 48  50 Не 

12.  

Протокол от изпитване Е5511 
А/16.12.2013г. Лаборатория 
на SGS България  

Водно ниво  сm 632   



 
 

Май 2014                                                                                                                                                                   53 

 

*    - граница на околичествяване на метода 
** - граница на откриваемост на метода 
 
Съгласно Условие 13.3.3. Ви докладваме резултатите от изпълнението на Условие 13.2.2.2. направена е оценка на 
съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в КР . 
 
 Прилага се инструкция И КР 10 02 за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в 
подземните води с определените в КР, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия.  
- Резултати от оценката на съответствие на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в 
условията на КР 
- брой извършени оценки – по 1 брой за всеки монторинов пункт  
- брой установени несъответствия –  1 брой общо за трите мониторингови пункта 
- причини за несъответствията и предприети/планирани  коригиращи действия, планирани и предприети  действия 
Води – Наблюдава се завишено съдържание на желязо в пункт 3, проведените през годините анализи показват устойчиво 
високи нива на желязо, които отдаваме на спецификата на почвения слой в района. Високи нива на желязо се регистрират в 
почвения слой . 
 
 
Съгласно Условие 13.3.4.1. и Условие 13.3.5.  докладваме информация по изпълнението на Условие 13.2.1.2. и Условие 
13.2.1.4.  
Прилага се инструкция И КР 10 01 – за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 
разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете и мерки за отстраняване на разливи и/или 
изливания от вредни вещества/ препарати и третиране на образуваните отпадъци. Изготвена е схема на разположението на 
подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи, за отстраняване на разливи  от  в-ва / препарати, които 
могат да замърсят почвата/подземните води до 12 часа от откриването им.  
През 2013г. не са констатирани разливи и/или изливания на вредни вещества на открито. 
 
Таблица 8. Опазване на почви 

Показател Пробовземна  
точка 

Концентрация в 
почвите ( базово 
състояние ), съгласно 
КР  

Резултати от 
проведения 

мониторинг през  
2011 година  

Честота  
на 
мониторинг 

Съответствие  

Активна реакция №1 от северната  
страна на цех 
Оловен 

 
7.79 

 

8,02±0,05 
Веднъж на 3 
години 

да 

Нефтопродукти, 
mg/kg 

№1 от северната  
страна на цех 
Оловен 

<50 <20 
Веднъж на 3 
години 

да 

Азот общ, 
mg/kg 

№1 от северната  
страна на цех 
Оловен 

1037 1623±162 
Веднъж на 3 
години 

не 

Олово, 
mg/kg 

№1 от северната  
страна на цех 
Оловен 

 
247  

 

55,46±5,55 
Веднъж на 3 
години 

да 

Желязо, 
mg/kg 

№1 от северната  
страна на цех 
Оловен 

9250 20 195±2015,5 
Веднъж на 3 
години 

не 

Мед, 
mg/kg 

№1 от северната  
страна на цех 
Оловен 

19 15,48±1,55 
Веднъж на 3 
години 

да 

Цинк, 
mg/kg 

№1 от северната  
страна на цех 
Оловен 

55 72,66±7,27 
Веднъж на 3 
години 

не 

Арсен, 
mg/kg 

№1 от северната  
страна на цех 
Оловен 

<2.5 <1,5 
Веднъж на 3 
години 

да 

Активна реакция №2 в близост до 
Парова централа, 
срещу входа на - 
леярна 

7.77 
 
 

8,02±0,05 

Веднъж на 3 
години 

да 

Нефтопродукти, 
mg/kg 

№2 в близост до 
Парова централа, 
срещу входа на - 
леярна 

<50 <20 

Веднъж на 3 
години 

да 

Азот общ, 
mg/kg 

№2 в близост до 
Парова централа, 
срещу входа на - 
леярна 

975 1554±155 

Веднъж на 3 
години 

не 

Олово, 
mg/kg 

№2 в близост до 
Парова централа, 
срещу входа на - 
леярна 

 
275  

 

980±98 

Веднъж на 3 
години 

не 
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Желязо, 
mg/kg 

№2 в близост до 
Парова централа, 
срещу входа на - 
леярна 

7500 23 397±234 

Веднъж на 3 
години 

не 

Мед, 
mg/kg 

№2 в близост до 
Парова централа, 
срещу входа на - 
леярна 

20 16,84±1,68 

Веднъж на 3 
години 

да 

Цинк, 
mg/kg 

№2 в близост до 
Парова централа, 
срещу входа на - 
леярна 

57 78,29±7,83 

Веднъж на 3 
години 

не 

Арсен, 
mg/kg 

№2 в близост до 
Парова централа, 
срещу входа на - 
леярна 

<2,5 4,59±0,46 

Веднъж на 3 
години 

не 

Активна реакция 
№3, в двора на 
ПСХЗВ 

 
7.57 

 

8,02±0,05 
Веднъж на 3 
години 

да 

Нефтопродукти, 
mg/kg 

№3, в двора на 
ПСХЗВ 

<50 <20 Веднъж на 3 
години 

да 

Азот общ, 
mg/kg 

№3, в двора на 
ПСХЗВ 

1340 1601±160 Веднъж на 3 
години 

не 

Олово, 
mg/kg №3, в двора на 

ПСХЗВ 

 
825 

 

38,08±3,81 
Веднъж на 3 
години 

да 

Желязо, 
mg/kg 

№3, в двора на 
ПСХЗВ 

8020 20 740±2074 Веднъж на 3 
години 

не 

Мед, 
mg/kg 

№3, в двора на 
ПСХЗВ 

22 15,03±1,5 Веднъж на 3 
години 

да 

Цинк, 
mg/kg 

№3, в двора на 
ПСХЗВ 

62 67,86±6,79 Веднъж на 3 
години 

Да/не 

Арсен, 
mg/kg 

№3, в двора на 
ПСХЗВ 

<2,5 5,67±0,57 Веднъж на 3 
години 

не 

Активна реакция №4, от южната 
страна на цех 
Оловен, в близост 
до Киселинно 
стопанство 

 
7.78 

 

8,12±0,05 

Веднъж на 3 
години 

да 

Нефтопродукти, 
mg/kg 

№4, от южната 
страна на цех 
Оловен, в близост 
до Киселинно 
стопанство 

<50 <20 

Веднъж на 3 
години 

да 

Азот общ, 
mg/kg 

№4, от южната 
страна на цех 
Оловен, в близост 
до Киселинно 
стопанство 

1960 1563±156 

Веднъж на 3 
години 

да 

Олово, 
mg/kg 

№4, от южната 
страна на цех 
Оловен, в близост 
до Киселинно 
стопанство 

 
1300 

 

1057±106 

Веднъж на 3 
години 

да 

Желязо, 
mg/kg 

№4, от южната 
страна на цех 
Оловен, в близост 
до Киселинно 
стопанство 

7250 21 500±2150 

Веднъж на 3 
години 

не 

Мед, 
mg/kg 

№4, от южната 
страна на цех 
Оловен, в близост 
до Киселинно 
стопанство 

27 17,65±1,77 

Веднъж на 3 
години 

да 

Цинк, 
mg/kg 

№4, от южната 
страна на цех 
Оловен, в близост 
до Киселинно 
стопанство 

90 93,42±9,34 

Веднъж на 3 
години 

Да/не 

Арсен, 
mg/kg 

№4, от южната 
страна на цех 
Оловен, в близост 
до Киселинно 
стопанство 

<2,5 8,99±0,89 

Веднъж на 3 
години 

не 
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Собствения мониторинг на почви извършен през 2011  година е докладван в Таблица 8. Опазване на почви, 
почвеният мониторинга през 2008 е приет за базово състояние на почвите на площадката, съгласно уведомително писмо № 
1679/18.12.2009г. Резултатите от проведения мониторинг през 2011г. са представени на РИОСВ с писмо изx. № 
290/02.03.2012г. 
 
Съгласно Условие 13.1.3.5. и Условие 13.1.3.6. докладваме резултати проведеният през 2011г. собствен мониторинг и 
резултатите от анализа на състоянието на почвите ( базово състояние ). 
Няма проведени измервания през 2013 година, честотата на извършване на наблюдение на вредни вещества в почвата, 
съгласно Условие 13.1.2.1. е 3 години, следователно извършените замервания през 2011 година са актуални и през 2013 
година. 
 
Съгласно Условие 13.1.3.7. докладваме резултатите от изпълнението на Условие 13.1.3.3.  
Прилага се инструкция И КР 10 03 за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почви по 
показателите в КР с базовото състояние на почвите.  
 
- Резултати от оценката на съответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото 
състояние 
- брой извършени анализи – няма извършени измервания през 2013 г., по един брой за всеки мониторингов пункт през 2011г  
- брой установени несъответствия – Докладваните несъответствия ссе отнасят за проведения почвен мониторинг през 2011г.  
Общо 13 броя + 2 броя в допуска на измерване за 4 мониторингови пункта 
- причини за несъответствията- забелязва се незначителна промяна на някои от стойностите, сравнени с базовия анализ 
Наблюдава се завишено съдържание на желязо, проведените през годините анализи показват устойчиво високи нива на 
желязо, които отдаваме на спецификата на почвения слой в района. Стойностите на азот общ, цинк и арсен се движат в 
близки граници до резултата на базовия анализ, тъй като производството не генерира подобни замърсители . 
- предприети/планирани  коригиращи действия : 
 
Предприетите действия по опазване на почвите от замърсявания са  :  
- Превантивни действия: забранено е използването на зелените площи за съхранение на отпадъци и материали, поддържа се 
добрия вид на зелените площи и почвата, извършва се затревяване, тревата се поддържа чрез косене и поливане,  
- Коригиращи действия :  изградени са бордюри около пътищата на заводската площадка с цел ограничаване на 
замърсяването при пренасяне на товари / суровини, продукция/ върху пътната настилка, редовно се извършва се машинно 
миене и измитане на пътищата в завода. 
 
Съгласно проведен анализ на резултатите докладвани по-горе  не е установено замърсяване на почвите, надвишаващо 
нормите в Наредба 3 от 1.08.2008г. - забелязва се общо подобряване на състоянието на почвите, особенно по показател олово, 
който е основен замърсител от производството. 
 
 
 
Съгласно Условие 13.1.3.8. докладваме обощени данни от изпълнението на всички инструкции.  
 Изпълнението на инструкция към Условие 13.1.3.3. е докладвано по-горе.  
По Условие 13.1.1.1. и Условие 13.1.1.4. се прилага инструкция И КР 10 01 – за периодична проверка за наличие на течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете и мерки за 
отстраняване на разливи и/или изливания от вредни вещества/ препарати и третиране на образуваните отпадъци. Изготвена е 
схема на разположението на подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи, за отстраняване на разливи  
от  в-ва / препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води до 12 часа от откриването им.  
През 2013г. не са констатирани разливи и/или изливания на вредни вещества на открито.  
 
6. 1. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) 
 
В условията на комплексно разрешително 121-Н1-А1/2013година на „ Енерсис” АД град Търговище няма заложени 
изисквания за привеждане в съответствие. 
 
6. 2. Преходни и анормални режими на работа. 
 
Съгласно Условие 15.4. докладваме обобщените резултати от мониторинга по Условие 15.3. Изготвен е план за 
мониторинг при анормални режими на работа на инсталацията, но не се налагало прилагането му. 
 
7. Прекратяване на работата на инсталации или на части от тях. 
 
През 2013 г. Дружеството няма изведени от експлоатация инсталации или части от тях. 
 
7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 
7.1. Аварии 
 
Таблица 9. Аварийни ситуации. 
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Дата на  
инцидента 

Описание  
на инцидента Причини Предприети действия Планирани действия 

Органи, които са 
уведомени 

Няма регистрирани аварийни ситуации 
 
7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР 
 
 
 
Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР 

Дата на 
оплакването 
 или 
възражението 

Приносител на  
оплакването  Причини Предприети действия Планирани действия 

Органи, които  
са уведомени 

Няма постъпили оплаквания 
 
8. Подписване на годишния доклад 
 
Декларация 
      Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително KP№121-Н-А1/2013г. на ЕнерСис АД, оператор: ЕнерСис АД 
- гр. Търговище. 
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпис:…………………….                                                                 Дата:………………………………. 
 
Име  на подписващия ………………….. 
Длъжност в организацията ……………… 
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ПРИЛОЖЕНИЯ : 
 
Приложение 1. Схема на разположение на водомерите за отчитане на използваната вода 
 
Приложение 2. Декларация за работните часове на инсталациите към изпускащите устройства на „ЕнерСис” АД за периода от 
1.01.2013 година до 31.12.2013 година. 
 
Приложение 3. Методика за изчисляване на замърсителите и техните количества , свързани с прилагането на Европейски 
регистър за изпускането и преноса на замърсителите ( ЕРИПЗ ) 
 
Приложение 4 - допълнено. Информация за подробното изчисляване на емисията от общ органичен въглерод, олово, мед, 
общ азот, арсен и цинк в отпадъчните води 
 
Приложение 5. Подробни данни от проведения собствен мониторинг на отпадъчни води. 

Приложение 6. Общ изглед на производствената площадка на „ЕнерСис” АД – гр. Търговище и разположение на точките за 
измерване на шум 

 
Приложение 7. Доклад за изпълнение условията в разрешително № 2153 0084/11.12.2010г. за водовземане/ползване на воден 
обект за 2013 г., съгласно изискванията на чл.48, ал.1,т12 от Закона за водите 
 
Приложение 8. Актуализирана информация по Условие 9.1.2. 
 
 



Приложение 4- допълнено 
 

Начин на изчисление емисията на замърсител общ органичен въглерод в 
отпадъчните води през 2013 година 

 
1. Описание. 
 
Месец Измерена стойност 

на показателя, 
кg/m3 

Дебит на 
отпадъчните води, 
m3 

Получена 
стойност, кg/year 
  

Януари  0.0283 28 608 810 
Февруари 0.0627 27 623 1732 
Март 0.0273 31 964 873 
Април 0.068 19 904 1353 
Май 0.032 6 953 222 
Юни 0.057 4 671 266 
Юли 0.04045 3 780 153 
Август 0.091 2 334 212 
Септември 0.138 9 982 1378 
Октомври 0.0626 40 606 2542 
Ноември 0.167 2 850 476 
Декември 0.102 1 948 199 
 
За годината : Сума на месечните товари /3 = 10216/ 3=  3405.26 kg/y 
 
 

Начин на изчисление емисията на замърсител олово в отпадъчните води  
през 2013 година 

 
1. Описание. 
Поток I производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води  
 
Месец Измерена 

стойност на 
показателя, 
кg/m3 

Дебит на 
отпадъчните води, 
m3 

Получена стойност, 
кg/year 
  

Януари  0.00023 25 760 6.0450 
Февруари 0.00025 24 880 6.3071 
Март 0.00027 23 450 6.2273 
Април 0.00070 25 660 18.0614 
Май 0.00020 29 220 5.7146 
Юни 0.00038 32 030 12.0953 
Юли 0.00017 32 340 5.5715 
Август 0.00038 22 330 8.4432 
Септември 0.00049 22 340 10.9338 
Октомври 0.00017 22 710 3.8059 
Ноември 0.00030 21 850 6.5623 
Декември 0.00017 19 330 3.2909 
Общо за 1 поток   93.0584 



 
Поток II битово- фекални, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води  
 
 
Месец Измерена стойност 

на показателя, 
кg/m3 

Дебит на 
отпадъчните води, 
m3 

Получена 
стойност, кg/year 
  

Януари  0.001780 28 608 50.9222 
Февруари 0.000597 27 623 16.4909 
Март 0.000103 31 964 3.2923 
Април 0.000050 19 904 0.9862 
Май 0.000215 6 953 1.4949 
Юни 0.000191 4 671 0.8922 
Юли 0.000185 3 780 0.6993 
Август 0.000638 2 334 1.4891 
Септември 0.000134 9 982 1.3376 
Октомври 0.000528 40 606 21.4400 
Ноември 0.000199 2 850 0.5672 
Декември 0.000145 1 948 0.2825 
Общо за 2 поток   99.8943 
 
 
Общо за двата потока = 93.0584 + 99.8943 = 192.9527 kg/y 
 
 

Начин на изчисление емисията на замърсител мед в отпадъчните води  
през 2013 година 

 
1. Описание. 
 
Месец Измерена 

стойност на 
показателя, 
кg/m3 

Дебит на 
отпадъчните води, 
m3 

Получена стойност, 
кg/year 
  

Януари  0.000010 25 760 0.2576 
Февруари 0.000010 24 880 0.2488 
Март 0.000009 23 450 0.2111 
Април 0.000044 25 660 1.1175 
Май 0.000017 29 220 0.4967 
Юни 0.000004 32 030 0.1281 
Юли 0.000004 32 340 0.1294 
Август 0.000004 22 330 0.0893 
Септември 0.000004 22 340 0.0894 
Октомври 0.000008 22 710 0.1749 
Ноември 0.000010 21 850 0.2185 
Декември 0.000010 19 330 0.1933 
   3.3545 
 
 
 



Начин на изчисление емисията на замърсител общ азот в отпадъчните води  
през 2013 година 

 
1. Описание. 
 
Месец Измерена 

стойност на 
показателя, 
кg/m3 

Дебит на 
отпадъчните води, 
m3 

Получена стойност, 
кg/year 
  

Януари  0.00751 28 608 214.85 
Февруари 0.01279 27 623 353.30 
Март 0.01183 31 964 378.13 
Април 0.01045 19 904 207.90 
Май 0.02934 6 953 204.00 
Юни 0.03635 4 671 169.79 
Юли 0.01995 3 780 75.39 
Август 0.02361 2 334 55.11 
Септември 0.02014 9 982 201.04 
Октомври 0.01529 40 606 620.95 
Ноември 0.04854 2 850 138.34 
Декември 0.03690 1 948 71.88 
   2690.67 
 
Общ азот = Органичен азот + амониев азот  
 
 

Начин на изчисление емисията на замърсител  арсен в отпадъчните води  
през 2013 година 

 
1. Описание. 
Поток I производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води  
 
Месец Измерена 

стойност на 
показателя, 
кg/m3 

Дебит на 
отпадъчните води, 
m3 

Получена стойност, 
кg/year 
  

Януари  0.000003 25 760 0.0773 
Февруари 0.000005 24 880 0.1244 
Март 0.000003 23 450 0.0704 
Април 0.0000031 25 660 0.0795 
Май 0.000003 29 220 0.0877 
Юни 0.000001 32 030 0.0320 
Юли 0.0000015 32 340 0.0485 
Август 0.000003 22 330 0.0670 
Септември 0.000002 22 340 0.0447 
Октомври 0.0000151 22 710 0.3429 
Ноември 0.000003 21 850 0.0656 
Декември 0.000001 19 330 0.0193 
   1.0592 
 



Поток II битово- фекални, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води  
 
 
Месец Измерена стойност 

на показателя, 
кg/m3 

Дебит на 
отпадъчните води, 
m3 

Получена 
стойност, кg/year 
  

Януари  0.000029 28 608 0.8296 
Февруари 0.000008 27 623 0.2210 
Март 0.000020 31 964 0.6393 
Април 0.000008 19 904 0.1545 
Май 0.000025 6 953 0.1738 
Юни 0.000047 4 671 0.2195 
Юли 0.000044 3 780 0.1663 
Август 0.000020 2 334 0.0467 
Септември 0.000017 9 982 0.1697 
Октомври 0.000002 40 606 0.0853 
Ноември 0.000029 2 850 0.0827 
Декември 0.000009 1 948 0.0175 
Общо за 2 поток   2.8060 
 
 
Общо за двата потока = 1.0592+2.8060 = 3.8652 kg/y 
 
 

Начин на изчисление емисията на замърсител  цинк в отпадъчните води  
през 2013 година 

 
1. Описание. 
Поток I производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води  
 
Месец Измерена 

стойност на 
показателя, 
кg/m3 

Дебит на 
отпадъчните води, 
m3 

Получена стойност, 
кg/year 
  

Януари  0.000058 25 760 1.494 
Февруари 0.000026 24 880 0.647 
Март 0.000005 23 450 0.117 
Април 0.0000424 25 660 1.088 
Май 0.000014 29 220 0.409 
Юни 0.00001 32 030 0.320 
Юли 0.00001 32 340 0.323 
Август 0.000012 22 330 0.268 
Септември 0.000012 22 340 0.268 
Октомври 0.0000189 22 710 0.429 
Ноември 0.00009 21 850 1.967 
Декември 0.00005 19 330 0.967 
   8.297 
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