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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, 
ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО 
Увод 
1. Инсталация. 

Инсталация за изработване на керамични изделия – тухли, включваща: 

- тунелна пещ №1 – цех №1 съгл. условията на КР № 83/2005г. валидно за 
периода 01.01.2008г до 26.09.2008г. 

- тунелна пещ №2 – цех №2 съг. Условията на КР № 83/2005 валидно за 
периода 01.01.2008 до 26.09.2008г – не работи 

- тунелна пещ съгл. условията на КР № 83-Н1/2008г. в сила от 27.09.2008г. 

2. Адрес по местоположение на инсталацията. 

Област Ловеч, община Луковит, гр. Луковит, ул. „Козлодуй” № 13 

3. Регистрационен номер: 

- на КР - № 83/2005 

-  на КР – № 83-Н1/2008 

4. Дата на подписване: 

- на КР – 17.04.2006г. 

-  на КР – 13.08.2008 г. 

5. Дата на влизане в сила: 

- на КР  - 6.05.2006 г.  

-  на КР – 27.09.2008 г.  

6. Оператор на инсталацията. 

Според КР оператор на инсталацията е Винербергер ЕООД.  

7. Данни за оператора на инсталацията. 

гр. София 1172, кв. Дианабад,  

ул. „Св. Пимен Зографски” № 4, бизнес сграда 2, етаж 2, офис 1. 

Тел. 02/8066 769 

Факс: 02/8066 778 

e-mail: Ralitsa.Hadzhiyska@wienerberger.com 

Лице за контакт: Ралица Хаджийска – Мениджър качество и 
сертификация 

8. Описание на дейностите извършвани от инсталацията. 

Компетентните органи във връзка с контрола по изпълнение на 
Условията на КР са РИОСВ-Плевен и Басейнова дирекция дунавски район-
Плевен. 

През изминалата година настоящият оператор изцяло експлоатира 
всички възли и съоръжения свързани с производството на керамични изделия – 
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тухли. Беше извършено поетапно и ритмично натоварване на всички част ина 
инсталацията с цел въвеждането й в нормален и оптимален режим на работа. 
Страмежът е да се въведат всички възли и линии на инсталацията в оптимален 
режим на експлоатация за да могат да се постигнат и достигнат заложените 
параметри на експлоатация. Постигането на стабилен и постоянен режим на 
работа на инсталацията беше приоритет на оператора.  

Условие 2: 

Инсталацията попадаща в обхвата на КР е инсталация за изработване на 
керамични изделия – тухли включваща: 

- подготовка на дървените стърготини; 

- глиноподготовка; 

- Формоване; 

- сушене; 

- изпичане; 

- опаковане; 

- складиране. 

Таблица 1 – съгласно: 

1. КР  № 83/2005 за периода 01.01.2008 г. до 26.09.2008 г. 

2. КР № 83-Н1/2008г. в сила от 27.09.2008 г. 

Инсталация Категория промишлена дейност 

Инсталация за изработване на 
керамични изделия – тухли, включваща: 

- тунелна пещ 

3.5 

Условие 3: 

Работата на инсталацията отговаря на критериите за най-добра налична 
техника. Отделянето на емисии в околната среда през отчетната 2008г. се 
контролираха от оператора на база направени мониторингови  замервания от 
акредитирана лаборатория. Няма извършени промени в работата на 
инсталацията. 

Условие 4.1: 

Производствения капацитет на инсталацията за 2008г. е била около740 
t/24h готов изпечен продукт. Разрешения производствен капацитет съгласно КР 
е 900 t/24h готов изпечен продукт. 

Система за управление на ОС 

Условие 5: 

Инсталацията има внедрена СУОС в съответствие с ISO 14001: 2004. 
Процедурите и инструкциите към условията на КР се прилагат. Данните се 
попълват в съответни формуляри и се съхраняват в електронен вариант. През 
месец Април предстои сертифициране на СУОС от акредитирана организация. 
Керамичният завод разполага със система за управление на база данни – 
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TehCo (Technical Controlling). Тя дава възможност за събиране и обработване 
на техническите данни на процесите, за анализ и за подготвяне на прогнози. 

 

Условие 5.1: 

Има създадена структурна схема /органиграма/ на длъжностите в 
дружеството. Със заповед № 011Б/05.09.2007 г. на Изпълнителния директор са 
определени конкретните длъжностни лица отговорни за дейностите по КР, 
рефериращи към съответните условия от него. 

Условие 5.2: 

През 2008г. са проведени обучения на персонала, свързани предимно с 
работата на инсталацията и съоръженията, както и с работата по СПК и 
Технически софтуер за обработка на база данни. Направиха се обучения, 
свързани с проиграване на аварийни ситуации, съгласно актуализирания и 
внесен за одобрение в Община Луковит в края на 2007 г. Плана за действия при 
БАК. След влизане в сила на новото КР се подготви и в серия от оперативки се 
направи обучение на ръководния персонал на Керамичния завод за условията, 
които то поставя. Напринципа за стъпаловидно обучение се направи 
запознаване на целия персонал на завода с условията на КР. 

Условие 5.3: 

Има изготвен списък с имената и лицата за контакт, както от страна на 
завода, така и от страна на съответните отговорни институции при 
констатиране на аварийна или друга ситуация налагаща известяването им. 
Списъкът е на разположение на работещите в завода и е достъпен за тях по 
всяко време. Освен това дружеството разполага със сървърна мрежа, чрез 
която всеки сътрудник има достъп до базата данни на  фирмата. 

Условие 5.4: 

Изготвен е актуален списък с нормативните документи отнасящи се до 
работата на инсталацията. Списъкът е достъпен за всички служители и 
работници на територията на завода. Създаден е и списък с изискванията на 
КР, отговорното лице и периода на проверка. Той е на разположение на 
съответните отговорни лица. 

Условие 5.5, 5.6: 

Съгласно действащата в момента система има изготвени инструкции за 
актуализиране на документите. През 2008 г. се започна работа по изграждане 
на СУОС съгласно стандарта ISO 14001:2005. Съгласно регламентите на 
новата система са актуализирани всички инструкции отнасящи се до 
управлението на документите. Те се въведоха в употреба в края на 2008 г. 

Условие 5.7: 

Операторът управлява документите си във формата на всякакъв 
носител, като хартиени копия и/или записи на електронен носител. През 
наблюдавания период не са констатирани отклонения на техническите 
показатели от нормите определени в КР. 

Условие 5.8: 

В  План за действие при бедствие, аварии и катастрофи, който е заверен 
от съответните органи /Община-Луковит, ГЗ, РСПБЗН/ са описани възможните 
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аварийни ситуации, последиците от тях и начините за действие на персонала 
на завода. Като приложение към него са дадени и заповедите определящи 
комисиите за действие, т. нар. Постоянни комисии, както и органите, които 
трябва да се уведомят при настъпване на събитие. Описани са сборните 
пунктове и пътищата за евакуация на персонала. Направено е практическо 
проиграване на аварийна ситуация с персонала на завода през месец август. 

В изготвените бланки към съответните инструкции от СУОС се 
отбелязват причините довели до възникване на аварийна ситуация, 
съответните мерки за тяхното отстраняване, коригиращи и превантивни 
дейности. За изтеклия период няма попълнени такива бланки поради липса на 
аварийни ситуации. 

Условие 5.9: 

Всички данни от наблюденията се съхраняват и архивират – предимно в 
електронен вид. Правят се анализи за съответствие на наблюдаваните 
параметри с разрешените стойности по Комплексно разрешително. 

Условие 6.2: 

При извършване на мониторинг от акредитирани лаборатории нормите на 
допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества в атмосферата се тълкуват 
съгласно условията 6.2.1, 6.2.1.1, 6.2.1.2 и съгласно условие 6.2.2 в КР. 

Условие 6.3 

Употребените ресурси за производство на единица продукт от оператора 
се определят на база счетоводни документи – месечни отчети, като годишната 
консумация на ресурси се определя като сума от всички месечни консумации. 

Условие 6.8 

Операторът спазва начина на изчисляване на количеството образуван 
отпадък за единица продукт. 

Условие 7.1: 

Не са констатирани аварийни и/или залпови замърсявания през 
отчетната 2008 г. 

Използване на ресурси 
Условие 8.1: Използване на вода. 

През периода на докладване не се е налагало и не е използвана 
производствена вода от р. Зл. Панега. В помпената станция са демонтирани 
всички налични помпи и тръбни връзки и не се извършва водовземане от 
реката. Това е документирано и в протокол от проверка на Басейнова дирекция 
с № 1-ВЕ-93 от 15.05.2008 г. При възникнала необходимост, производствена 
вода е използвана от ВиК мрежата на гр. Луковит в количества посочени в 
долните таблици.   

    

Таблица 2 – съгласно КР № 83/2005 за периода 01.01.2008г до 26.09.2008г 

Инсталация Източник 
на вода 

Годишно 
 к-во, 

съгласно 
КР 

К-во за 
единица 
продукт, 
съгласно 

Използвано 
годишно 

количесто 

Използвано 
к-во за 
единица 

Съотве
т-ствие  



 - 5 - 

КР продукт  

Тунелна пещ 
№1 – Цех №1 

р. Златна 
Панега  

1200 

 м3/т 
продукт 

0,034 м3/т 
продукт 0 м3/т  

0 м3/т 
продукт Да 

  

Таблица 3 – съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 

Източник на вода 

К-во за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
к-во за 
единица 
продукт 

Съответ-
ствие  

ВиК мрежата на 
гр. Луковит 

0,025 

 м3/т продукт 
0,010 м3/т 
продукт 

Да 

 

За използване на вода за питейно-битови и производствени нужди 
дружеството има сключен договор с ВиК АД, гр. Ловеч  с № 659/26.04.2007 г.  

Условие 8.2: Използване на електроенергия. 

През настоящият период използваната електроенергия отнесена към 
количеството готов продукт са посочени в таблиците по-долу. 

         

Таблица 4 – съгласно КР № 83/2005 за периода 01.01.2008г до 26.09.2008г. 

Електроенергия/ 

топлоенергия 
К-во за единица 

продукт, съгласно КР 

Използвано к-во 
за единица 
продукт 

Съответствие  

Електроенергия 0.1020 MWh/t  0.0368 MWh/t 
продукт 

Да 

 

Таблица 5 – съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 

Електроенергия/ 

топлоенергия 
К-во за единица 

продукт, съгласно КР 

Използвано к-во 
за единица 
продукт 

Съответствие  

Електроенергия 0.033 MWh/t продукт 0.033 MWh/t Да 

 

Условие 8.3: Суровини, спомагателни материали и горива. 

Количествата на използваните суровини, спомагателни материали и 
горива са посочени в следващите таблици по-долу. 

Таблица 6 - съгласно КР № 83/2005 за периода 01.01.2008г до 26.09.2008г. 
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Суровини 
К-во за единица 

продукт, 
съгласно КР 

К-во за 
единица 
продукт 

Съответ-
ствие  

Глина – 
цех №1 

1,3 т/т прод. 1,2 т/т прод Да 

 

Таблица 7- съгласно КР № 83/2005 за периода 01.01.2008г до 26.09.2008г 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
к-во, 

съгласно 
КР 

К-во за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно к-

во 

К-во за 
единица 
продукт 

Съответ-
ствие  

Дървен материал 18 т/год. n.a. 0 0 Да 

Дизелово гориво 90 т/год. n.a. 76,147 
 т/год. 

- Да 

 

Таблица 8 - съгласно КР № 83/2005 за периода от 01.01.2008г до 26.09.2008г 

Горива 

Годишно 
к-во, 

съгласно 
КР 

К-во за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно к-

во,  
Nm3/y  

К-во за 
единица 
продукт 

Съответ-
ствие  

Въглища – цех №1 843,57 
т/год 

0,0148 т/т 
продукт 

0 0 Да 

Въглищен шлам – 
цех №1 

7600 т/год 0,189 т/т 
продукт 

0 0 Да 

Природен газ – за 
цех №1 

1 440 000 
Nm3/y 

300 Nm3/t 6412,127 
Nm3/y 

41 Nm3/t 
продукт 

Да 

 

Таблица 9 – съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 

Суровини 
Годишно к-

во, съгласно 
КР 

К-во за единица 
продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно к-

во 

Използвано  
к-во за 
единица 
продукт 

Съответ-
ствие  

Сурова 
глина 

390 000 т/год. 1,3 т/т прод. 

88895,69 
т/год. 

(годишно  
270 039,5 т) 

1,2 т/т прод. ДА 
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Таблица 10 - съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
к-во, 

съгласно 
КР 

К-во за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно 

 к-во 

К-во за 
единица 
продукт 

Съответ-
ствие  

Пясък 
0,08  

м3/т 
продукт 

n.a. 0 м3/т продукт 0 Да 

Дизелово гориво 90 т/год. n.a. 27,1167 
 т/год. 

- ДА 

 

Таблица 11 - съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 

Горива 

Годишно 
к-во, 

съгласно 
КР 

К-во за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно к-
во, Nm3/y  

К-во за 
единица 
продукт 

Съответ-
ствие  

Природен газ 10 975 000 
Nm3/y 

36,58 m3/t 2324,600 
Nm3/y 

32,64 m3/t ДА 

 

Условие 8.3.4: Съхранение на суровини, спомагателни материали и 
горива. 

На производствената площадка не се съхранява глина. Тя се доставя от 
кариерата посредством гумено-транспортна лента, която влиза директно към 
производствената част на площадката.  

Природният газ се доставя по газопровод и няма междинно съхранение 
на площадката. 

Дизеловото гориво се съхранява в оригинална цистерна доставена от 
ИЗОТСЕРВИЗ ООД, доставчик на мобилни бензиностанции към OMV. 
Цистерната е с двойностенно изпълнение и е максимално защитена от разливи. 

Операторът съхранява суровините и спомагателните материали в 
определените за целта складове. 

Готовата продукция се съхранява опакована и подредена в склада за 
готова продукция на площадката. 

Дървените стърготини се съхраняват в обособен склад в завода, който е 
с максимално обезопасен против възникване на пожар. 

 

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Условие 9: Емисии в атмосферата 

Операторът извършва периодичен мониторинг съгласно: 
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- КР № 83/2005 за периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г. 

- КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 

 

Условия 9.1: Емисии от точкови източници 

През 2008 се направиха замервания на емисиите в атмосферния въздух 
от акредитирана лаборатория, съгласно честотата на измерване, посочено в 
таблиците по-долу. 

Таблица 13 -  съгласно КР № 83/2005 за периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г. 

Тунелна пещ №1 – цех №1         

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
перио-
дичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съответ-
ствие с 

КР  

 

NOx mg/Nm3 500 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да  

SO2 mg/Nm3 750 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Олово и съединенията 
му определени като Pb 

mg/Nm3 3 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Хлор и неорганични 
съединения (като HCl) 

mg/Nm3 30 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Флуор и неорганични 
съединения (като HF) 

mg/Nm3 5 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Общ органичен въгле-
род (ТОС) 

mg/Nm3 20 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Прах mg/Nm3 80/40 - 
 

0 
веднъж 
на 2 год. 

Да 

 

Таблица 14 - съгласно КР № 83/2005 за периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г. 

Сушилня 1           

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
перио-
дичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съответс
т-вие с 

КР  

NOx mg/Nm3 500 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 
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SO2 mg/Nm3 750 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Олово и съединенията 
му определени като Pb 

mg/Nm3 3 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Хлор и неорганични 
съединения (като HCl) 

mg/Nm3 30 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Флуор и неорганични 
съединения (като HF) 

mg/Nm3 5 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Общ органичен въгле-
род (ТОС) като общ С 
или ХПК/3 

mg/Nm3 20 - 0 
веднъж 
на 2 год. Да 

Прах mg/Nm3 80/40 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

 

Таблица 15 - съгласно КР № 83/2005 за периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г  

Сушилня 2         

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
период
ичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съотве
т-ствие 
с КР  

NOx mg/Nm3 500 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

SO2 mg/Nm3 750 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Олово и съединенията 
му определени като Pb 

mg/Nm3 3 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Хлор и неорганични 
съединения (като HCl) 

mg/Nm3 30 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Флуор и неорганични 
съединения (като HF) 

mg/Nm3 5 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Общ органичен въгле-
род (ТОС) като общ С 
или ХПК/3 

mg/Nm3 20 - 0 
веднъж 
на 2 год. Да 

Прах mg/Nm3 80/40 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 
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Таблица 16 - съгласно КР № 83/2005 за периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г. 

Сушилня 3          

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
период
ичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съответс
т-вие 

 с КР  

NOx mg/Nm3 500 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

SO2 mg/Nm3 750 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Олово и съединения-та 
му определени като Pb 

mg/Nm3 3 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Хлор и неорганични 
съединения (като HCl) 

mg/Nm3 30 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Флуор и неорганични 
съединения (като HF) 

mg/Nm3 5 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Общ органичен въгле-
род (ТОС) като общ С 
или ХПК/3 

mg/Nm3 20 - 0 
веднъж 
на 2 год. Да 

Прах mg/Nm3 80/40 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

 

Условия 9.1.3 

При извършване на мониторинг на контролираните параметри не са установени 
несъответствия с условията на: 

 -  КР № 83/2005 за периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г 

 -  КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 

 

Условия 9.2: Емисии от точкови източници, съгласно КР №83-Н1/2008 в 
сила от 27.09.2008 

През 2008 се направиха замервания на емисиите в атмосферния въздух 
от акредитирана лаборатория 

Условия 9.2.2: Инсталация за изработване на керамични изделия - тухли 

 Източник на отпадъчни газове: Аспирация към участък за пресъване на 
дървени стърготини – пот №1 

Пречиствателно съоръжение – 1 бр. циклон   

Таблица 17 - съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 
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Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
перио-
дичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съотв
етст-
вие/ 
брой 

% 

Прах mg/Nm3 20 - 15 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да 

 

Източник на отпадъчни газове: Аспирация глиноподготовка – пот №2 

Пречистванелно съоръжение – ръкавен филтър 

Таблица 18 - съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
перио-
дичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съотв
етст-
вие/ 
брой 

% 

Прах mg/Nm3 20 - 6,6 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да 

 

Източник на отпадъчни газове: Тунелна пещ – пот №3 

Таблица 19 - съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
перио-
дичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съответ-
ствие/ 
брой 

% 

Прах mg/Nm3 20 - 9,0 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да  

NOx mg/Nm3 250 - 235 
веднъж 
на шест 
месеца. 

Да 

SO2 mg/Nm3 450 - 0 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да 

HF mg/Nm3 5 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 
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HCl mg/Nm3 30 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Органични вещества, 
определени като общ 
въглерод 

mg/Nm3 50 - 15,50 
веднъж 
на 2 год. 

Да 

 

Източник на отпадъчни газове: Сушилня №1 – пот №4    

Таблица 20 - съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
перио-
дичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съответ-
ствие/ 
брой 

% 

Прах mg/Nm3 20 - 6,0 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да  

NOx mg/Nm3 80 - 0 
веднъж 
на шест 
месеца. 

Да 

SO2 mg/Nm3 100 - 0 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да 

HF mg/Nm3 5 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

HCl mg/Nm3 30 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Органични вещества, 
определени като общ 
въглерод 

mg/Nm3 50 - 9,62 
веднъж 
на 2 год. 

Да 

 

Източник на отпадъчни газове: Сушилня №1 – пот №5   
  

Таблица 21 - съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008  

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
перио-
дичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съответ-
ствие/ 
брой 

% 
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Прах mg/Nm3 20 - 4,0 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да  

NOx mg/Nm3 80 - 0 
веднъж 
на шест 
месеца. 

Да 

SO2 mg/Nm3 100 - 0 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да 

HF mg/Nm3 5 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

HCl mg/Nm3 30 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Органични вещества, 
определени като общ 
въглерод 

mg/Nm3 50 - 8,55 
веднъж 
на 2 год. 

Да 

 

Източник на отпадъчни газове: Сушилня №2 – пот № 6   
  

Таблица 22 - съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008  

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
перио-
дичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съответ-
ствие/ 
брой 

% 

Прах mg/Nm3 20 - 6,1 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да  

NOx mg/Nm3 80 - 12,0 
веднъж 
на шест 
месеца. 

Да 

SO2 mg/Nm3 100 - 0 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да 

HF mg/Nm3 5 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

HCl mg/Nm3 30 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 
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Органични вещества, 
определени като общ 
въглерод 

mg/Nm3 50 - 11,22 
веднъж 
на 2 год. 

Да 

 

Източник на отпадъчни газове: Сушилня №2 – пот №7    

Таблица 23 - съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008   

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
перио-
дичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съответ-
ствие/ 
брой 

% 

Прах mg/Nm3 20 - 6,3 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да  

NOx mg/Nm3 80 - 10,0 
веднъж 
на шест 
месеца. 

Да 

SO2 mg/Nm3 100 - 0 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да 

HF mg/Nm3 5 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

HCl mg/Nm3 30 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Органични вещества, 
определени като общ 
въглерод 

mg/Nm3 50 - 10,15 
веднъж 
на 2 год. 

Да 

 

Източник на отпадъчни газове: Сушилня №3 – пот №8    

Таблица 24 - съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008   

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
перио-
дичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съответ-
ствие/ 
брой 

% 

Прах mg/Nm3 20 - 5,5 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да  
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NOx mg/Nm3 80 - 13,40 
веднъж 
на шест 
месеца. 

Да 

SO2 mg/Nm3 100 - 0 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да 

HF mg/Nm3 5 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

HCl mg/Nm3 30 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Органични вещества, 
определени като общ 
въглерод 

mg/Nm3 50 - 11,22 
веднъж 
на 2 год. 

Да 

 

Източник на отпадъчни газове: Сушилня №3 – пот №9    

Таблица 25- съгласно КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008   

Резултати от 
мониторинг 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР непре-

къснат 
перио-
дичен 

Честота 
на 

монито-
ринга 

Съответ-
ствие/ 
брой 

% 

Прах mg/Nm3 20 - 5,1 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да  

NOx mg/Nm3 80 - 13,0 
веднъж 
на шест 
месеца. 

Да 

SO2 mg/Nm3 100 - 0 
веднъж 
на шест 
месеца 

Да 

HF mg/Nm3 5 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

HCl mg/Nm3 30 - 0 веднъж 
на 2 год. 

Да 

Органични вещества, 
определени като общ 
въглерод 

mg/Nm3 50 - 10,15 
веднъж 
на 2 год. 

Да 
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Условие 9.2: Неорганизирани емисии, съгласно КР №83/2005 за периода от 
01.01.2008 – 26.09.2008г. 

Условие 9.3: Неорганизирани емисии, съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 
27.09.2008г. 

С цел недопускане на неорганизирани емисии е създадена и се спазва 
ИОС 9.2.2 – Инструкция за периодична оценка за наличие на източници на 
неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 
неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на коригиращи 
действия. 

През периода на докладване не са установени несъответствия и нямаше 
предпоставки и източници на неорганизирани емисии. Инсталацията използва 
най-добрите налични техники при производството на керамични тухли. 

 

Условие 9.3: Интензивно миришещи вещества, съгласно КР №83/2005 за 
периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г. 

Условие 9.4: Интензивно миришещи вещества,  съгласно КР № 83-Н1/2008 
в сила от 27.09.2008г. 

 През периода на докладване не са констатирани и няма постъпили 
оплаквания за емисии на интензивно миришещи вещества. 

 

Условие 9.4: Въздействие на емисиите на вредни вещества върху 
качеството на атмосферния въздух,  съгласно КР №83/2005 за периода от 
01.01.2008 – 26.09.2008г. 

Условие 9.5: Въздействие на емисиите на вредни вещества върху 
качеството на атмосферния въздух, съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 
27.09.2008г. 

 През периода на докладване не са констатирани изменения в качеството 
на атмосферния въздух. Няма емисии на вредни вещества в атмосферния 
въздух. 

Няма постъпили оплаквания за миризми в следствие на дейността 
извършвана на площадката. 

 

Условие 9.5:  Собствен мониторинг,  съгласно КР №83/2005 за периода от 
01.01.2008 – 26.09.2008г. 

Условие 9.6:  Собствен мониторинг,  съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 
27.09.2008г. 

През периода на докладване е извършен собствен мониторинг на 
емисиите в атмосферата при спазване на регламентираните срокове в КР. 
Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория.  

На територията на площадката не се съхраняват и няма наличие на 
опасни химически и силно миришещи вещества. 

Няма постъпили оплаквания за миризми в следствие на дейността 
извършвана на площадката. 
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Условие 9.6.1.3 

Съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008г. 

Съгласно изискванията на ЕРИПЗ операторът докладва за количеството на 
замърсителите във въздуха определени съгласно Методиката за определяне 
емисиите на вредни вещества във въздуха по CORINAIR, съгласно посочените 
в нея емисионни фактори. В по-долната таблрица са посочени конкретните 
стойности за докладваните замърсители, като се изхожда от 228 712 тона 
изпечен продукт през годината. 

 

Инсталация, попадаща в 
обхвата на т. 3.5 от 
Приложение 4 на ЗООС 

 
Вещества 
съгласно КР 

кg/y 

Годишно 
измерено 
количество, 

кg/y 

ФПЧ10 228 712 

NOX 114 356 

SO2 80 964 

ЛОС 1 144 

CO 192 118 

 

 
 

 
Инсталация за 

изработване на керамични 
изделия - тухли 

CO2 50 316 640 

 

ФПЧ10 → 228712*1000 = 228 712 kg/y 

NOx → 228712*0,5=114356 kg/y 

SO2 → 228712*0.354=80964 kg/y 

ЛОС → 228712*0,005=1144 kg/y 

CO → 228712*0,84=192118 kg/y 

CO2 → 228712*220=50316640 kg/y 

За направените изчисления са използвани емисионни фактори съгласно 
дадените стойности в Методика за определяне емисиите на вредни вещества 
във въздуха по CORINAIR раздел 31, КОД по СНЕВ-94:030319 и са съгласно 
долната таблица: 

 
Таблица 1. Емисионни фактори за първа група замърсители 

 
Вещества ЕF  kg/Mg продукция 

Серни окиси SOХ като SO2  0,354 
Азотни окиси (NOX) 0,5 
ЛОС  0,005 
Въглероден окис (CO) 0,84 
Въглероден двуокис (CO2) 220,0 
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Таблица 2. Емисионни фактори за прах 

 
Вещества ЕF в g/Mg продукция  

Прах 1000 

Съгласно условие 9.6.1.3 в съответствие с ЕРИПЗ операторът трябва да 
докладва и количествата на HCl и HF. В посочената методика по CORINAIR 
липсват данни за емисионния фактор на HCl и HF. От направения периодичен 
мониторинг на емисиите във въздуха се установи липсата на тези два 
замърсителя. 

 

ЕМИСИИ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ. 

Условие 10: Емисии на отпадъчни води 

През 2008 година се извърши мониторинг на отпадъчните битово -
фекални и дъждовни води от акредитирана лаборатория. Съгласно условията 
на: 

- КР №83/2005 за периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г.  
- КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008г - условие 10. Измерването е на 

база сключен договор с за заустване на производствени отпадъчни води в 
канализационната мрежа на гр. Луковит /съгласно Наредба №7/14.11.2000г./ 

Няма отделяне на производствени отпадъчни води по време на работа 
на инсталацията. 

Предстои през първото полугодие на 2009 година да се извърши 
повторен мониторинг на отпадъчните битово фекални и дъждовни води.  

Условие 10.3.3 

Съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008г 

Съгласно прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса 
на замърсители (ЕРИПЗ) операторът на инсталацията не изпуска посочените в 
Допълнение 5, т. 3 ж вещества поради липса на генериране на производствени 
отпадъчни води. 

Операторът генерира само битово-фекални води.  

 

Условие 10.3.3.1 

Съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008г 

Дейността на инсталацията не предполага използване и боравене с 
опасни химически вещества. Поради липса на генериране на производствени 
отпадни води, няма замърсители съгласно изискванията на Европейския 
регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Условие 11: Управление на отпадъците 

С решение № 08-ПУО-486-00/23.04.2007 г. на РИОСВ е утвърдена 
Програма за управление на отпадъците за срок от 23.04.2007 г. до 31.12.2010 г. 
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По време на периода на докладване са генерирани само част от 
отпадъците описани в КР. Те са следните видове със съответните кодове, 
съгласно: 

- КР № 83/2005 за периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г. 

     -     КР №83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008 

 

� 10 12 08 – отпадъчни керамични изделия, тухли керемиди, плочки и 
строителни материали; 

� 12 01 01 – стърготини стружки и изрезки от черни метали; 

� 13 02 06* - синтетични моторни и смазочни масла за зъбни 
предавки;  

� 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества (пластмасови опаковки от машинни 
масла и греси) 

� 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

� 20 03 01 – смесени битови отпадъци. 

� 15 01 02 – пластмасови опаковки, съгласно КР № 83-Н1/2008 в 
сила от 27.09.2008г. 

Условие11.2: Събиране и приемане на отпадъци. 

През отчетния период са генерирани отпадъци със следните кодове: 

 10 12 08; 12 01 01;  15 01 01;  15 01 02; 13.02.06*, 15.01.10* 

През отчетния период не са генерирани отпадъци със следните кодове: 

- съгласно КР №83/2005 за периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г. 

17.06.05*; 16.01.01; 19.10.01; 16.06.01*; 20.01.21*; 17.01.07; 

- съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008г.  

17.01.07; 19.10.01; 10.12.03; 15.01.03; 16.06.01*; 20.01.21* ; 

Условие 11.2.7 

Операторът на инсталацията има разрешение да приема на територията 
на плащадката отпадък с код  03 01 05 – Трици, талаш, изрезки, парчета, 
дървен материал, талашитени плоскости и фурнири различни от упоменатите в 
03 01 04 (дървесни стърготини) 

В таблица 26 са посочени количествата на  приетите дървени стърготини: 

Таблица 26 -  съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008г. 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
к-во, 

съгласно 
КР 

К-во за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно 

 к-во 

Съответ-
ствие  

Дървесни 
стърготини 

6500 т/год. n.a. 5785,6 т/год Да 
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Керамичния завод заплаща на община Луковит местни данъци и такси, 
включващи такса смет. Така общината се ангажира с извозването на битовите 
отпадъци /код 20 03 01/ генерирани на площадката. 
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Таблица 27 -  съгласно КР №83/2005 за периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г. 

Годишно количество Годишно к-во за 
единица продукт 

Отпадък Код 
К-ва според 

КР 
Реално 
измерено 

К-ва 
според КР 

Реално 
измерено 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 

Транспортиране- 
собствен 

транспорт/външна 
фирма 

Съответ-
ствие 

Отпадъчни керамични изделия, 
тухли керемиди, плочки и 
строителни материали (натрошени 
тухли и пепел от въглища) 

10.12.08 1668,6 т/год 1081,67 
т/год. 

0,03 т/т 
продукт 

0,0069 
т/т 

продукт 

не 
собствен 
транспорт 

да 

Стърготини стружки и изрезки от 
черни метали 

12.01.01 0,150 т/год 0 т/год - - да - да 

Хартиени и картонени опаковки 
(картонени опаковки от ПЕ фолио) 

15.01.01 2500 бр./год 0 бр./год - - не 
Транспортиране от 
външна фирма 

да 

Излезли от употреба гуми 16.01.03 10 бр./год 0 бр./год - - не - да 

Отпадък от желязо и стомана 
(бракувани машини и части от тях) 19.10.01 3,5 т/год 0 т/год - - не - да 

Синтетични моторни и смазочни и 
масла за зъбни предавки 

13.02.06* 0,2 т/год 0 т/год - - не - да 

Опаковки съдържащи остатъци от 
опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества (пластмасови 
опаковки от машини, масла и греси) 

15.01.10* 0,05 т/год 0 т/год - - не - да 

Оловни акумулаторни батерии 16.06.01* 5 бр./год 0 бр./год - - не - да 

Флуорисцентни тръби и други 
отпадъци съдържащи живак. 

20.01.21* 0,0000048 0 т/год - - не - да 
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т/год 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите 
в 17.01.06 

17.01.07 1 т/год 0 т/год - - не - да 

Строителни материали съдържа-
щи азбест 

17.06.05* 0,3 т/год 0 т/год - - не - да 

Смесени битови отпадъци 20.03.01 50 м3/год  30 м3/год - - не 
Общинска служба 

по чистота 
да 

 

Таблица 28  - съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008г. 

Годишно количество Годишно к-во за 
единица продукт 

Отпадък Код 
К-ва според 

КР 
Реално 
измерено 

К-ва 
според 
КР 

Реално 
измерено 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 

Транспортиране- 
собствен 

транспорт/външна 
фирма 

Съответ-
ствие 

Отпадъчни керамични изделия, 
тухли керемиди, плочки и 
строителни материали след 
термично обработване (бракувани 
тухли) 

10.12.08 6 000 т/год 1647,73 

т/год. 

0,02 
т/единица 
продукт 

0,02 
т/единица  
продукт 

не 
собствен 
транспорт 

да 

Прахови частици и прах (прах от 
аспирация за дървесни стърготини) 

10.12.03 0,4 т/год 0 т/год - - - - Да 

Прахови частици и прах (прах от 
аспирация на гриноподготовка) 

10.12.03 0,3 т/год 0 т/год - - - - да 
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Стърготини стружки и изрезки от 
черни метали 

12.01.01 320 т/год 0 т/год - - Да, 
Площадка 1 

- да 

Хартиени и картонени опаковки 
(картонени опаковки от ПЕ фолио) 

15.01.01 12 т/год 1,1 т/год - - Да, 
Площадка 1 

- да 

Пластмасови опаковки 15.01.02 1,75 т/год 0,699 т/год - - Да, 
Площадка 1 

  

Отпадък от желязо и стомана 
(бракувани машини и части от тях) 19.10.01 7 т/год 0 т/год - - не - да 

Синтетични моторни и смазочни и 
масла за зъбни предавки 

13.02.06* 

 

1 т/год 0,180 т/год - - Да, 
Площадка 2 

- да 

Опаковки съдържащи остатъци от 
опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества (пластмасови 
опаковки от машини, масла и греси) 

15.01.10* 0,05 т/год 0,012 т/год - - Да, 
Площадка 2 

- да 

Оловни акумулаторни батерии 16.06.01* 0,2 т/год 0 бр./год - - Да, 
Площадка 2 

- да 

Флуорисцентни тръби и други 
отпадъци съдържащи живак. 

20.01.21* 0,02т/год 0 т/год - - Да, 
Площадка 2 

- да 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите 
в 17.01.06 

17.01.07 1 т/год 0 т/год - - не - да 

Смесени битови отпадъци 20.03.01 20 т/год  0,07т/год - - не 
Общинска служба 

по чистота 
да 
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Условие 11.3: Временно съхраняване на отпадъците. 

Операторът съхранява разделно временно генерираните отпадъци  

 съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 01.09.2008г  

На територията на завода има обособени места:  

� Площадка 2 за съхранение на опасни отпадъци. В отчетния период са 
генерирани отпадъци със следния код  

- опаковки, съдържащи, остатъци от опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества (опаковки от масла и др.) с код: 15 01 10*;    

- отработени масла с код 13 02 06*. 

Количеството на генерирания отпадък е съобразен с условията на КР и се 
съхранява на площадката. 

Към отчетния период не са генерирани отпадъци от други опасни 
вещества. 

� Площадка 1 за съхранение на неопасни отпадъци. В отчетния период са 
генерирани отпадъци със следния код. 

 -  хартиени и картонени отпадъци с код 15 01 01; 

 -  пластмасови опаковки с код 15 01 02; 

 

Условие 11.4: Транспортиране на отпадъците. 

През периода на докладване са предавани на външни фирми отпадъци с 
код: 

- 15 01 01 – хартиени и картонени отпадъци; 

- 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

- 20 03 01 – смесени битови отпадъци. 

 

Условие 11.5: Оползотворяване, преработване и рециклиране  на 
отпадъците: 

Отпадъци с код 10.12.08 – Отпадъчни керамични изделия, тухли 
керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) – 
бракувани тухли. Бракуваните тухли се използват за подравняване на пътищата 
в кариерата за добив на глина. Отпадъците с код 20.03.01 са предавани и 
извозвани от общинската фирма по чистота към гр. Луковит на база платена 
такса смет към общината.  

Таблица 29  - съгласно КР №83/2005 за периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г. 
и  съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008г съгласно  

Отпадък Код Оползотво-
ряване на 
площадката 

Обезвреж-
дане на 

площадката 

Фирма извършила 
оползотворяването/ 

обезвреждането 

Съотве-
тствие 

Отпадъчни керамични 
изделия, тухли керемиди, 

10.12.08 Подравняване 
на пътищата в 

- собствен транспорт Да 
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плочки и строителни 
материали (натрошени 
тухли) 

кариерата 

Смесени битови 
отпадъци 20.03.01 - 

предадени на 
външна 
фирма 

Общинска служба по 
чистота Да 

 

Условие 11.6: Обезвреждане на отпадъци. 

 Няма дейности по обезвреждане на отпадъци на производствената 
площадка. 

 Отпадъци с код 10 12 08 са използвани за подравняване на пътищата в 
кариерата. 

 Отпадъци с код 12 01 01 са събрани в контейнер и се съхраняват 
времено на обозначена за целта площадка до опредаването им на външна 
фирма. 

 Смесените битови отпадъци се предават на общинската фирма по 
чистота в гр. Луковит след заплащане на общината на годишен данък включващ 
такса смет.   

Условие 11.7: Контрол и измерване на отпадъците. 

 Образуваните отпадъци се измерват на територията на площадката. За 
отпадъците, които се генерират периодично се определят месечните и 
годишните количества в съответните документи, които са база за отчетност. 
Данните се съхраняват предимно в електронен вид. 

Условие 11.8: Анализ на отпадъците. 

Няма генериране на отпадъци с огледален код. 

Условие 11.9: Документиране и докладване. 

Операторът на инсталацията разполага със заверена от РИОСВ-Плевен 
„Отчетна книга за образувани и/или третирани отпадъци” започната  на 
28.12.2006 г. В нея са отразени количествата на отпадъците за 2008 г. 

Условие 11.9.7 

 Площадките са бетонирани и няма изпускане на количества отпадъци в 
почвата, както и пренос извън прощадката на опасни отпадъци съгласно 
Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) 

 

ШУМ 

Условие 12:  

През отчетната 2008г. е направено замерване, съгласно КР № 83-
Н1/2008 в сила от 27.09.2008г. на общата звукова мощност; нивата на 
звуковото налягане в определени точки по оградата на площадката; нивата на 
звуково налягане в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория. 
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Условие 12.2 

Таблица 30 – съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008г. 

Място на 
измерването 

Стоъности, 
съгласно КР 

 
dB (А) 

Измерено ниво на 
звуково налягане 

в  

dB (А) 

Съответствие с 
КР 

т.1 югозапад 70 56,6±0,3 да 

т.2 запад 70 57,6±0,3 да 

т.3 север 70 49,5±0,3 да 

т.4 север 1 70 49,6±0,3 да 

т.5 север 2 70 48,1±0,3 да 

т.6 север 3 70 46,1±0,3 да 

т.7 север 4 70 45,2±0,3 да 

т. 8 север 5 70 47,7±0,3 да 

т.9 изток 70 49,8±0,3 да 

т.10 транспортьор 70 48,2±0,3 да 

т.11 транспортьор 1 
 

70 48,6±0,3 да 

т.12 юг 70 50,2±0,3 да 

т.13 юг1 70 57,7±0,3 да 

т.14 админ.сграда 70 59,3±0,3 да 

Дневно ниво - 55 

Вечерно ниво - 55 

Т.15 ул. Предел №72 
(място на 
въздействие) 

Нощно ниво - 45 

46,4±0,3 да 

 

Условие 12.3.3 

 Към момента на докладване няма оплаквания от живущи около 
площадката. 

Условие 13 Опазване на почвата и подземните води 

Площадката на завода, както и подовете на помещенията в 
производственото хале са бетонирани и асфалтирани, което при евентуални 
разливи би предотвратило замърсяване на почвата. Дейността на 
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инсталацията обаче не предполага използване и боравене с опасни химически 
вещества. Дейността на оператора не предполага използването на опасни 
суровини и опасни спомагателни материали.  

На територията на площадката се съхранява дизелово гориво в цистерна 
доставена от ИЗОТСЕРВИЗ ООД, доставчик на мобилни бензиностанции към 
OMV. Цистерната е двуслойна, максимално изолирана против разливи. Тя е 
монтирана върху бетонирана площадка, а под нея към пистолета за зареждане 
е поставена метална тава против евентуален разлив по време на зареждане. 

 

Условие 14 Предотвратяване и действия при аварии 

В „План за действие при възникване на бедствия, аварии и катастрофи” 
са посочени мерките, които ще се предприемат при настъпване на аварийно 
или бедствено събитие. Предвидени са мерки и начини за известяване на 
персонала и отговорните лица, както и действия за използване на ЛПС. 
Предвидени са и са набелязани мероприятия за евакуация от засегнатите 
райони, ограничаване на въздействията върху здравето на персонала и 
оповестяване на съответните отговорни служби. Посочени са имената на 
отговорните лица, както и техните актуални телефонни номера. Дадени са 
контактите и начините за свръзка с различните отговорни инстанции на ниво 
община и област. 

 

Условие 14.2: 

Инсталацията има изграден басейн за противопожарни и производствени 
нужди.  

Дейността на инсталацията, както и разположението на 
канализационната система не предполагат изпускане в нея на опасни 
химически вещества и химикали. Операторът не използва такива при 
осъществяване на производствените процеси. 

 

Условие 14.3:  

За периода на докладване няма регистрирани аварийни ситуации. 

Таблица 31 – съгласно КР № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008г. 

Дата на 
инцидента 

Описание 
на 

инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 
уведомени 

- - - - - - 

 

Условие 15: Преходни и анормални режими на работа 

Операторът на инсталацията има инструкции за пускане и спиране на 
пречиствателните съоръжения, както и инструкция за пускане и спиране на 
инсталацията. 

През 2008г. операторът не е спирал работата на инсталацията. 
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Декларация 

 
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

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

- Комплексно разрешително № 83/2005 г. на КЗ „УСПЕХ” АД, гр. Луковит с 
оператор УСПЕХ АД (предишен оператор „ТЕРРА 2000” ООД), за 
периода от 01.01.2008 – 26.09.2008г. 

- Коплексно разрешително № 83-Н1/2008 в сила от 27.09.2008г. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 
МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

Подпис: .........................................    Дата: 30.03.2009г. 

 

Име на подписалия: Петър Червенлиев 

 

Длъжност в организацията: Директор на Керамичен завод 


