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1. Увод

· Наименование на инсталациите, за които е издадено Комплексно
разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на
околната среда, т.3.3. „Инсталации за производство на стъкло с топилен капацитет
над 20/тона/ден”:

- Линия към Ванна пещ №2 за производство на амбалажно стъкло;
- Линия към Ванна пещ №3 за производство на амбалажно стъкло;
- Материален цех

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
- Леярна за черни метали с капацитет на пещта 1,13 т/ 24ч.
- Котел с номинална топлинна мощност 3 MW

· Адрес по местонахождение на инсталациите
Западна индустриална зона, гр. Плевен, п.код 5800

· Регистрационен номер на Комплексното разрешително
Комплексно разрешително №127/2006 г.

· Дата на подписване на КР
14.11.2006 г.

· Дата на влизане в сила на КР
30.11.2006 г.

· Оператор на инсталациите
„Рубин” АД

· Адрес, тел.номер, факс и e-mail на собствените/оператора
гр. Плевен, Западна индустриална зона
тел: 064/ 680 635
факс: 064/ 680 736
e-mail:rubin@rubin-glass.com

· Лице за контакти
Нели Николова – Еколог

· Адрес, тел.номер, факс и e-mail на собствените/оператора
гр. Плевен, Западна индустриална зона
тел: 064/ 680 713
факс: 064/ 680 736
e-mail:n.nikolova@rubin-glass.com

· Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани от всяка
една от инсталациите

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на
околната среда, т.3.3. „Инсталации за производство на стъкло с топилен капацитет
над 20/тона/ден”:
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- Линия към Ванна пещ №2 за производство на амбалажно стъкло, състояща се от 4
броя фидери, 4 броя стъклоформовъчни машини, 3 броя темперни пещи

- Линия към Ванна пещ №3 за производство на амбалажно стъкло, състояща се от 4
броя фидери, 4 броя стъклоформовъчни машини, 4 броя темперни пещи

- Материален цех в който се извършва съхранение, дозиране, смесване и
транспортиране на суровините за производство на стъкларска шихта.

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
- Котел за производство на пара и осигуряване на гореща вода за битови и

производствени нужди

· Производствен капацитет на инсталациите
- Линия към ванна пещ №2 за производство на амбалажно стъкло – капацитет 112,8

т/24 ч., 41 063 т/год. (Условие 4.1.)
Произведена амбалажно стъкло от Ванна пещ №2 през 2008 година – 80,850

т/24 ч., 29 510,337 т/год.
- Линия към ванна пещ №3 за производство на амбалажно стъкло – капацитет 165,6

т/24 ч., 60 225 т/год. (Условие 4.1.)
Произведена амбалажно стъкло от Ванна пещ №3 през 2008 година – 156,445

т/24 ч., 57 102,740 т/год.
- Котел с номинална мощност 3 MW

· Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на
околната среда

Схема 1.

· РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията
Регионална инспекция по околната среда и водите
ул. „Александър Стамболийски” № 1а
гр. Плевен, п.код 5800
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· Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията
Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен
ул. „Васил Левски” №1
гр. Плевен, п.код 5800

2. Система за управление на околната среда

· Структура и отговорност
На схема 1 от Увода е представена организационната структура на „Рубин”

АД по отношение на управлението на околната среда.
В изпълнение на условие 5.1. от КР е създаден списък на персонала, който ще

извършва конкретни дейности по изпълнение и контролира спазването  на условията
в разрешителното. Актуализира се своевременно при настъпила промяна. Списъкът е
достъпен за всички работници и служители.

· Обучение
В изпълнение на условия 5.2, 5.8 и 14 от Комплексното разрешително на 16

януари 2008 г. бе проведено практическо проиграване на аварийна ситуация,
включена във Вътрешния план за бедствия на „Рубин” АД.

Еколога изготви План и Програма за обучение по изпълнение на условията на
КР, които бяха съгласувани с Мениджър „Човешки ресурси” и утвърдени от
Изпълнителния директор. В обучението бяха включени длъжностните лица, пряко
отговорни за изпълнението на конкретните условия от КР. Разгледани бяха следните
теми:

- Оперативно управление;
- Управление на документи и записи;
- Опасни химични вещества и препарати;
- Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива;
- Управление на отпадъците.
Обучението се проведе през периода 24.11-04.12.2008 година.

· Обмен на информация
Изготвен е списък, съдържащ имената на длъжностните лица, отговорни за

изпълнение на условията от КР, местоработата им и телефони за контакти. Списъкът
се актуализира при настъпили промени в обстоятелствата. (Условие 5.3.1.)

Изготвен е оперативен документ „Списък на заинтересованите страни”, в
който са посочени контролни органи, местна и  общинска власт,съседни на
инсталацията оператори, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на
КР. Документа съдържа техните адреси, длъжностни лица и телефони за контакти.
(Условие 5.3.2.)

· Документиране
Наличен е Списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на

инсталацията, който се актуализира при настъпили изменения. (Условие 5.4.1.)
Разработени и внедрени са, изискваните от КР методики и инструкции.

Изготвен е Списък на всички документирани инструкции, изисквани от КР,
включващ и длъжностните лица, отговорни за изпълнението им. (Условие 5.4.2.)
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Документите, елемент на Системата за управление на околната среда се
разпространяват чрез Абонатен лист, съгласно ПР 04 „Управление на документите”.
(Условие 5.4.3.)

· Управление на документите
През 2008 година, на основание изменение в организационната структура на

инсталацията, бе извършена актуализация на документите, изисквани от КР.
Невалидните документи бяха иззети и унищожени. (Условие 5.51..)

· Оперативно управление
Разработени са инструкции, регламентиращи експлоатация и поддръжка на

машините, съоръженията и оборудването при оптимални параметри, като:
икономично потребление на суровини, горива и материали, недопускане на
замърсяване на околната среда и др. Работниците и служителите са запознати с
инструкциите и ги прилагат в производствения процес. (Условие 5.6.1.)

· Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия
Съгласно разработените инструкции се извършва мониторинг на техническите

и емисионни показатели, определени в КР. (Условие 5.7.1.)
Екологът на инсталацията извършва оценка на съответствието на

измерените/изчислени стойности на техническите и емисионните показатели, с
регламентираните в КР такива. (Условие 5.7.2.)

При установени несъответствия, Комитета по управление на околната среда
обсъжда причините за възникване на несъответствието и указва коригиращите
действия, които трябва да бъдат предприети. (Условие 5.7.3.)

· Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
Прилага се инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за

работа на технологичното оборудване. (Условие 5.8.1.)
На основание на инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани

и използвани в производствения процес, е изготвен Списък с  веществата, местата на
тяхното съхранение и потребление. На местата за ползване и съхранение са налични
Информационни листове за безопасност. (Условие 5.8.2.)

В съответствие със законовите изисквания в „Рубин” АД е разработен
Вътрешен план за бедствия, който е утвърден от Гражданска защита и РС” ПБЗН” гр.
Плевен. В него са разгледани възможните аварийни ситуации и природни бедствия, с
въздействие върху околната среда и здравето и безопасността на населението.
Планът се актуализира при изменение на нормативна уредба и при промяна в
работата на инсталациите. (Условие 5.8.3., 5.8.4.)

Подготовката на персонала, отговорен за изпълнението на Вътрешния план за
бедствия се извършва чрез практическо проиграване на аварийни ситуации, на което
присъстват представители на Гражданска защита и РС”ПБЗН” (Условие 5.8.5, 5.8.6.)

Изготвена е схема за евакуация, с означени сборни пунктове. (Условие 5.8.7.)
Прилага се инструкция за определяне на причините за възникване на авария.

(Условие 5.8.8.)
В съответствие с разработената инструкция се извършва редовна техническа

проверка на средствата за оповестяване при възникване на авария. (Условие 5.8.9.)
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Съгласно разработената инструкция се извършва определяне на необходимите
средства за лична защита. Осигурен е безпрепятствен достъп до склада в който се
съхраняват. (Условие 5.8.10.)

На определените места са поставени средства за пожарогасене и абсорбенти за
разливи. На пожарогасителите и коф-помпите се извършва редовна проверка.
Поддържат се в изправност. (Условие 5.8.11.)

При настъпила промяна, Специалист ЗБУТ извършва актуализация на
Заповедта за състава на Постоянната обектова комисия и списъкът с телефонните
номера за връзка.(Условие 5.8.12., 5.8.13)

· Записи
Извършва се  мониторинг на техническите и емисионните показатели, указани

в комплексното разрешително. Записите от получените резултати и оценяването на
съответствието се съхраняват от еколога. (Условие 5.9.)

· Докладване
Резултатите от проведения собствен мониторинг на компонентите на околната

среда се докладват пред РИОСВ и Басейнова дирекция. (Условие 5.9.)

· Актуализация на СУОС
Не са настъпили обстоятелства, който да наложат актуализация на Системата

за управление на околната среда на „Рубин” АД. (Условие 5.10.)

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода
„Рубин” АД се снабдява с вода за производствени нужди от:

· Яз. „Горни Дъбник”, на основание сключен договор с „Напоителни системи” ЕАД
и  Разрешително за водоползване № 003257/22.04.2004 г.,издадено от МОСВ.
Изменено с решение №311/15.10.2008 г. Разрешеното водно количество е 850 000
м3/ годишно.

· Собствен водоизточник: Шахтов кладенец тип”Раней”, на основание
Разрешително за водоползване №100434/11.06.2004 г., издадено от Басейнова
дирекция Дунавски район с център Плевен. Разрешеното водно количество е
1 576 800 м3/ годишно.

В изпълнение на условие 8.1.8.1 от КР в Таблица 3.1.А е представена
информация за  количества вода използвана от инсталации, попадащи в КР .

Таблица 3.1.

Инсталация за производство
на амбалажно стъкло

Собствен
водоизточник

Язовир "Горни
Дъбник"

Използвано годишно
количество

m3/y m3/y m3/y
Ванна пещ 2 62 430 82 950 145 380
Ванна пещ 3 49 944 66 360 116 304
Промивна инсталация 109 565 145 577 255 142
Материален цех 2 809 3 733 6 542
Общо 224 748 298 620 523 368
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Извършена е оценка на съответствието на изразходваните количества вода, с
посочените в КР. Не е констатирано несъответствие. (Условие 8.1.8.2.)

На площадката на „Рубин” АД се извършват периодични прегледи на
техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите се документират и
съхраняват. През докладвания период не са констатирани течове. (Условие 8.1.8.3)

3.2. Използване на енергия
В таблица 3.2. е представена е представена годишната консумация на

електроенергия при работата на инсталациите, попадащи в обхвата на настоящото
КР.(Условие 8.2.5.1 )

Таблица 3.2.

Инсталация
Количество за

единица продукт,
съгласно КР

Използвано
количество за

единица продукт
Съответствие

kWh/t kWh/t
Ванна пещ №2 550 247 да
Ванна пещ №3 350 104 да

Направена е оценка на съответствието на количествата консумирана
електроенергия през 2008 година, с определените в КР такива. Несъответствия не са
установени.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
В Таблица 3.3.1. са представени данните за използваните количества суровини

за производство на стъкло през 2008 година. (Условие 8.3.3.1.)
           Таблица 3.3.1.

Суровини
Годишно

количество,
съгласно КР

Количество за
единица
продукт,

съгласно КР

Употребено
годишно

количество

Количество за
единица
продукт

Съответствие

т/година т/единица
продукт т/година т/единица

продукт
Кварцов пясък 73 535,000 0,7 43 053,829 0,5 да
Калцинирана сода 30 386,000 0,3 14 719,612 0,2 да
Доломит 23 398,000 0,2 13 240,770 0,2 да
Фелдшпат 9 116,000 0,09 797,162 0,01 да
Пегматит 8 103,000 0,08 4 853,205 0,06 да
Трошки 31 000,000 0,3 43 986,788 0,5 не
Натриев сулфат 912,000 0,009 513,598 0,006 да
Селенов окис 0,912 0,000009 0,420 0,000005 да
Кобалтов окис 0,030 0,0000003 0,014 0,0000002 да
Хромитна руда 405,000 0,004 71,828 0,001 да
D 4218 70,000 0,00116 62,320 0,00072 да

Направена е оценка на съответствието на използваните количества суровини с
условията на КР. Установено е несъответствие, изразяващо се в превишаване
количеството вложени трошки (рециклирани стъклени отпадъци) с 42%. Увеличено е
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количеството рециклирани стъклени отпадъци от външни доставчици. Отпадъците,
рециклирани от „Рубин” АД произхождат основно от системите за разделно събиране
на отпадъци от опаковки. Причините за несъответствието са увеличаване на
количествата стъклени опаковки, пуснати на пазара през 2008 година. „Рубин” АД
ще предприеме действия по промяна на количествата отпадъци рециклирани в
инсталацията, поставени в условия 8.3.1.1 и 11.2.6 от КР. (Условие 8.3.3.2.)

В Таблица 3.3.2. са представени данните за използваните количества
спомагателни материали при работата на инсталацията през 2008 година. (Условие
8.3.3.1.)

Таблица 3.3.2.

Спомагателни
материали

Годишно
количество,
съгласно КР

Количество за
единица продукт,

съгласно КР

Употребено
годишно

количество

Количество за
единица
продукт

Съответствие

т/година т/единица продукт т/година т/единица
продукт

Кокс 30,4 0,0003 0 0,0 да
Масла 14,5 0,0001 12,9 0,0001 да
Масло за
формоване
"Клинмолд"

22,3 0,0002 21,4 0,0002 да

Не са констатирани несъответствия на използваните количества спомагателни
материали, с определените в КР такива. (Условие 8.3.3.2.)

В Таблица 3.3.3. са представени данните за използваните количества горива
при работата на инсталацията през 2008 година. (Условие 8.3.3.1.)

Таблица 3.3.3.

Горива
Годишно

количество,
съгласно КР

Количество за
единица продукт,

съгласно КР

Употребено
годишно

количество

Количество за
единица
продукт

Съответствие

(Nm3/y) (Nm3/ед.продукт) (Nm3/y) (Nm3/t)
Природен газ

(Nm3/t) 410,7 41 600 000 29 606 000 341,8
да

(t/y) (t/ед.продукт) (t/y) (t/ед.продукт)
Дизелово гориво

за транспорт (t/y) 261 - 256 -
да

Извършена е оценка на съответствието количествата изразходвани горива с
определените в КР такива.  Не бяха констатирани несъответствия. (Условие 8.3.3.2.)

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива
Употребяваните химични вещества и препарати са снабдени с

Информационни листове за безопасност и се съхраняват според условията посочени
в тях.

Суровините за производство на стъкло се съхраняват в съответните бункери и
силози. Спомагателните материали са разположени в закрити складови помещения.

Дизеловото гориво се съхранява в резервоари в склад ГСМ.
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За отчетни период са извършени 12 проверки за спазване условията на
съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. Не са констатирани
несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества
(ЕРЕФФ) и PRTRЕ

В изпълнение на условие 9.6.3. от КР, е направено изчисление на годишните
количества замърсители, което включва следните показатели: Финни прахови
частици, Серни оксиди, Азотни оксиди, Флуороводород, Олово и Хром. (Таблица
9.1.2. към настоящия доклад)

Докладването на емисиите на вредни вещества е представено в Приложение 1,
Таблица 9.1.1 към настоящия доклад.

За определяне на годишните количества на замърсителите в атмосферния
въздух е използван метода на непостоянния мониторинг. Получените резултати са
произведение на данните от собствения периодичен мониторинг, потокът на
отпадъчните газове и производственото време през годината.  В случайте,  когато
емисиите на дадено вещество не превишават определения праг, мястото е маркирано
с (-). Измерените стойности на замърсителите са показани в скоби. С буква «М» е
означен начина за определяне на емисията – измерена стойност.

За определяне на годишните количества на замърсителите в отпадъчните води
е приложен метод, аналогичен на приложеният за замърсители в атмосферен въздух.
Получените резултати са произведение на данните от проведения собствен
мониторинг и годишното количество на заустените в канализационната система
отпадъчни води.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
„Рубин” АД не е изпълнил в срок условия 9.1.1. и 9.1.2 от КР. Не са монтирани

и пуснати в експлоатация аспирация и пречиствателно съоръжение към Материален
цех. За неспазване на условията, РИОСВ – Плевен състави Акт №005/2009 г.,
издадено е Наказателно постановление №005/12.03.2009 г.

Причините за неспазване на условията от КР е Инвестиционното предложение
на „Рубин” АД за „Реконструкция и модернизация на МВЦ 3, реконструкция на
ванна пещ №5 и изграждане (модернизация) на Материален цех”. Инвестиционното
предложение има издадена положителна оценка на въздействието върху околната
среда, решение № ПН 1-1/ 2008 г. на РИОСВ – Плевен. С писмо с Изх. №439/20. 02.
20009 г., „Рубин” АД е уведомил МОСВ за своето инвестиционно предложение и е
представил информация, по приложение 7 от Наредбата за условията и реда за
издаване на Комплексни разрешителни, за стартиране на процедурата по изменение
на действащото КР.

През докладваният период са извършени са 12 броя проверки за наличието на
източници на неорганизирани емисии. Констатирани са следните случай на
изпускане на неорганизирани емисии от работата на Материален цех:

- На 03.06.2008 г. е констатирано изпускане на неорганизирани прахови
емисии в резултат на транспортиране на пясък в силоз за съхранение.
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Причината за несъответствието е разрушена капсуловка на силоза.
Ремонтна група възстанови обшивката в рамките на същия ден.

- 09.10.2008 г. е констатирано изпускане на неорганизирани прахови
емисии от процеса на транспортиране на пегматит. Причината за
несъответствието е скъсат тръбопровод за пневмо транспорт.
Незабавно е преустановена работата на съоръжението. Ремонтна група
завари повреденият участък от тръбопровода.

Несъответствията са отразени в „Регистър на неблагоприятните въздействия
върху околната среда.”

РИОСВ – Плевен е уведомена за аварийни ситуации, причините за
възникването им и предприетите коригиращи действия.

С цел недопускане на неорганизирани прахови емисии на площадката на
„Рубин” АД се предприемат следните мерки:

- Редовно почистване и оросяване на транспортните пътища;
- Спазване на инструкциите за извършване на товаро-разтоварни

дейности;
- Техническо обслужване на съоръженията за транспортиране, дозиране

и смесване на суровините за предотвратяване на аварийни изпускания.

Извършването на собствен периодичен мониторинг на точковите източници
на емисии на площадката е възложен с договор на Лаборатория за изпитване и
калибриране „ЛИПГЕИ”, „Пехливанов инженеринг” ООД. Провеждането на
собствените периодични измервания е в съответствие с честота и указаните
параметри, посочени в КР. Извършени са собствени периодични измервания на
следните точкови източници:

· Ванна пещ №2
Показатели: Серен оксид, азотен оксид, прах; Честота: Веднъж на шестмесечие
Показатели: Олово, хром и флуороводород; Честота: Веднъж годишно

· Ванна пещ №3
Показатели: Серен оксид, азотен оксид, прах; Честота: Веднъж на шестмесечие
Показатели: Олово, селен, кобалт и флуороводород; Честота: Веднъж годишно

· Котел
Показатели: Серен оксид, азотен оксид, въглероден оксид; Честота: Веднъж годишно

Резултатите от проведените собствени периодични измервания и оценката на
съответствието са отразени в Приложение 2 към доклада, Таблици 9.2.1, 9.2.2. и 9.2.3.

Направена е оценка на съответствието на измерените стойности с
определените в КР норми. Констатирани са следните несъответствия:

- При провеждане на периодичния мониторинг за първото шестмесечие на
годината  измерените емисии на прах на Ванна пещ №2  са 54  мг/нм3, при НДЕ 20
мг/нм3, което е превишение с 170 %.

- При провеждане на периодичния мониторинг за първото шестмесечие на
годината  измерените емисии на прах на Ванна пещ №36 са 60 мг/нм3, при НДЕ 20
мг/нм3, което е превишение с 200 %.

- При провеждане на периодичния мониторинг за второто шестмесечие на
годината  измерените емисии на прах на Ванна пещ №2  са 46  мг/нм3, при НДЕ 20
мг/нм3, което е превишение с 130 %.
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- При провеждане на периодичния мониторинг за второто шестмесечие на
годината  измерените емисии на прах на Ванна пещ №36 са 40 мг/нм3, при 20 НДЕ
мг/нм3, което е превишение с 100 %.

Причините за констатираните несъответствия са: наслояване на прах в
димоходните канали. Предприети са коригиращи действия за почистване на
каналите.

В своята дейност „Рубин” АД не използва интензивно миришещи вещества.
През докладваният период не са регистрирани емисии извън границите на
площадката и оплаквания от миризми.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води
„Рубин” АД експлоатира пречиствателно съоръжение – утаител към промивна

за трошки. Прилага се инструкция за проверка на съответствието на контролираните
параметри с определените в КР такива. На пречиствателното съоръжение се
извършва редовна профилактика за осигуряване на безаварийната му експлоатация.

Контролираните параметри са водно ниво и неразтворени вещества. Не са
констатирани несъответствия по показател „водно ниво”. Констатирано е
несъответствие по показател „неразтворени вещества”. Нарушението на оптималната
стойност  на показател „неразтворени вещества” не е свързано с техническото
състояние на пречиствателното съоръжение. Причината за несъответствията е
високата степен на замърсяване на третираните в промивна инсталация отпадъци от
стъклени опаковки. Предприети са действия за провеждане на строг входящ контрол
при приемането на стъклени отпадъци за рециклиране.

Канализационната система на производствената площадка на „Рубин” АД се
поддържа в изправност. Отговорния персонал извършва ежеседмични обходи за
проверка състоянието на канализационната мрежа. Не са констатирани течове.

„Рубин”АД зауства смесен поток  (производствени, охлаждащи, битово –
фекални и дъждовни води) в канализационната система на гр. Плевен в следните
точки на заустване:

· ТЗ №1 – Ревизионна шахта към градската канализация, с географски
координати: 43026`23.0"N, 24033`56,5"Е.

· ТЗ №2 - Изход утаител към Промивна за трошки, с географски
координати: 43026`31.7"N, 24033`56,8"Е.

Извършването на собствен периодичен мониторинг на зауствания смесен
поток води от площадката на „Рубин”  АД е възложен с договор на Лаборатория за
изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ”, „Пехливанов инженеринг” ООД.
Провеждането на собствените периодични измервания е в съответствие с честота и
указаните параметри, посочени в КР. Извършени са собствени периодични
измервания както следва:

ПТ №1 -  Изход утаител към Промивна за трошки,  с географски координати:
43026`31.7"N, 24033`56,8"Е. Контролирани показатели: Неразтворени вещества.
Честота на мониторинга – веднъж на шестмесечие.

ПТ №2 – Ревизионна шахта към градската канализация, с географски
координати: 43026`23.0"N, 24033`56,5"Е. Контролирани показатели: Активна
реакция, Неразтворени вещества, Селен, Кобалт, Хром (общ), Хром (шествалентен) и
нефтопродукти.
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Резултатите от проведените собствени периодични измервания и оценката на
съответствието са отразени в Приложение 3 към доклада, Таблици 9.3.1 и 9.3.2.

Констатирани са следните несъответствия:
- При провеждане на периодичния мониторинг за първото шестмесечие на

годината  измерените емисии на неразтворени вещества в ТЗ №2 са 102 мг/дм3, при
НДЕ 50 мг/дм3, което е превишение с 104 %.

- При провеждане на периодичния мониторинг за второто шестмесечие на
годината  измерените емисии на неразтворени вещества в ТЗ №2 са 164 мг/дм3, при
НДЕ 50 мг/дм3, което е превишение с 228 %.

Причината за несъответствията е високата степен на замърсяване на
третираните в промивна инсталация отпадъци от стъклени опаковки. Предприети са
действия за провеждане на строг входящ контрол при приемането на стъклени
отпадъци за рециклиране.

-  При провеждане на периодичния мониторинг за първото шестмесечие на
годината  измерените емисии на неразтворени вещества в ТЗ №1 са 82 мг/дм3, при
НДЕ 50 мг/дм3, което е превишение с 64 %. Причината за несъответствието е
извършване на изкопни и строителни дейности на територията на площадката и
периодично измиване на транспортните пътища. Издадени са разпореждания преди
измиване, пътищата да се почистват от замърсявания с пръст.

- При провеждане на периодичния мониторинг за второто шестмесечие на
годината  измерените емисии на неразтворени вещества в ТЗ №1 са 118 мг/дм3, при
НДЕ 50 мг/дм3, което е превишение с 136 %. Причината за несъответствието е
опесъчаването на пътищата и алеите на производствената площадка, с цел
осигуряване на проходимост при зимни условия.  На заседание на Комитетът по
управление на околната среда бе разгледан възникналият проблем. Взето бе решение
през следващия зимен сезон за отстраняване на снежната покривка да бъдат
използвани материали, не оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

В изпълнение на условие 10.3.8. е направено изчисление на непреките
годишни емисии на замърсители в отпадъчните производствени води. Резултатите са
представени в Приложение 3 към доклада, Таблица 9.3.3.

4.4. Управление на отпадъците

4.4.1. Образуване на отпадъци
Отпадъците, образуваните през докладвания период са представени в

Приложение 4, Таблица 9.4.1 от настоящия доклад.
Направена е оценка на съответствието на вида и количествата на образуваните

отпадъци с определените в КР такива. Констатирани са следните несъответствия:
· Превишаване на количествата образувани отпадъци за единица продукт с

кодове 10 11 10 и 10 11 12. Причината за несъответствието е допусната
техническа грешка в КР при изчисляване на нормата за количество отпадък на
единица продукт. При предстоящото изменение на КР тази неточност ще бъде
коригирана.

· Превишаване годишините количества образуван отпадък с код 15 01 01.
Причината за несъответствието е, че голяма част от готовата продукция се
съхранява в открити складови площи, изложена на влиянието на
атмосферните условия. В следствие на това опаковката се уврежда и е
необходимо преопаковане на продукцията. Предприети са коригиращи мерки
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изразяващи се в проучване възможността за използването на пластмасови
плотове за многократна употреба.

· Образуване на отпадъци, които се различават по вид от определените в
условие 11.1.1.  от КР.  Информацията за тях –  вид,  количества и произход,  е
представена в Приложение 4,  Таблица 9.4.2  от настоящия доклад.  За
отпадъците, които не са посочени в условие11.1.1 са изготвени Работни листи
за класификация на отпадъците, които са представени в РИОСВ – Плевен за
утвърждаване.

4.4.2. Събиране и приемане на отпадъци
Извършена е оценка на съответствието на събирането и приемането на

отпадъци с условията на КР. Констатирани са следните несъответствия:
· Отпадък с код 13 02 05* се събира във варели, но не са изградени обваловки и не

са осигурени абсорбенти. Предприети са коригиращи действия, изразяващи се в
монтиране са обваловки на варелите и наличие на абсорбиращи материали.

· Отпадъци, притежаващи опасни свойства не са обозначени със съответният
надпис. Предприети са коригиращи действия, като на съответните съдове са
поставени надписи «Опасен отпадък».

· Площадката за временно съхраняване на отпадъци с кодове 12 01 01, 19 10 01 и 19
10 02 не е обозначена за предназначението си. Предприети са коригиращи мерки,
като всички площадки за временно съхраняване са снабдени със табели за вида на
съхранявания отпадък.

· Превишаване на годишното количество на отпадъците от стъкло приети за
рециклиране. Приетите стъклени отпадъци за рециклиране са в количество 27 944
т/год, при разрешено в условие 11.2.6. количество 10 000 т/год. Причината за
несъответствието е увеличаване количеството пуснати на пазара опаковки от
стъкло, и следователно ангажимента на организациите по оползотворяване на
отпадъци от опаковки, които са основен доставчик на стъклени отпадъци. При
предстоящото изменение на КР ще бъде коригирано количеството на отпадъците,
събирани за рециклиране.

4.4.3.Временно съхраняване на отпадъци
През докладвания период са извършени 12 проверки на площадките за

временно съхраняване на отпадъци. Не са констатирани несъответствия.

4.4.4.Транспортиране на отпадъци
Направена е оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с

условита на КР. Констатирано е, че предаването на отпадъци за транспортиране се
извършва на основание сключен договор и със необходимите съпроводителни
документи. Не са констатирани несъответствия.

4.4.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци
Отпадъците образувани от дейността на предприятието се предават за

оползотворяване, преработване и рециклиране на лица притежаващи разрешително за
дейности с отпадъци и но основание сключен договор. Не са констатирани
несъответствия с условията на КР.
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«Рубин» АД извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 5
Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали. В Приложение 5,
таблица 9.5.1 от настоящия доклад е поредставена информация за произхода и
количествата на рециклираните от «Рубин» АД отпадъци.

4.4.6. Обезвреждане на отпадъци
Отпадъците образувани от дейността на предприятието се предават за

обезвреждане на лица притежаващи разрешително за дейности с отпадъци и на
основание сключен договор. Не са констатирани несъответствия с условията на КР.

4.5. Шум
«Рубин» АД възложи провеждането на собствени периодични измервания на

шум в околната среда на Регионална лаборатория – Плевен. Измерителния контур
обхваща 25 броя измерителни пунктове на производствената площадка на «Рубин»
АД.  Резултатите от шумовото измерване са представени в Приложение 6  към
настоящия доклад.

Най – близкото населено място е разположено на 500 м от оградата на
площадката. През докладвания период не са регистрирани жалби от живущи в
близост до площадката.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
Извършването на собствен периодичен мониторинг на подземните води е

възложен с договор на Лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ”,
„Пехливанов инженеринг” ООД. Изпитванията са извършени в Централно научно
изследователска лаборатория „Геохимия” към МГУ „Иван Рилски” – София.
Провеждането на собствените периодични измервания е в съответствие с честота и
параметрите, посочени в КР. Данните от измерванията и оценка на съответствието с
условията на КР са представени в Приложение 7 към настоящия доклад.

5.Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие
с условията на Комплексното разрешително (ИППСУКР)

„Рубин” АД не е извършил следните дейности, включени в Инвестиционната
програма:

· Монтиране и пускане в експлоатация на пречиствателни съоръжения в
Материален цех към дозаторните силози за сода и капсуловане на дозаторните
силози за сода;

· Изграждане и пускане в експлоатация на аспирация и изпускащи устройства
към дозаторните силози за пясък, доломит, пегматит и фелдшпат в
Материален цех.
Съществуващият Материален цех е пуснат в експлоатация осемдесетте години

на двадесети век. Ръководството на „Рубин” АД, съвместно с екип от високо
квалифицирани специалисти разгледа подробно техническите възможности за
привеждане на Материален цех в съответствие с условията на КР.  Разгледани бяха и
различни оферти за изграждане на пречиствателни съоръжения.

Анализа на събраните икономически, технологични и технически данни
показа, че новите инвестиционните вложения направени в/към това остаряло
оборудване на наличния Материален цех, биха били нецелесъобразни и ефекта -
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както екологичен, така и икономически, не би се постигнал. На тази база, с цел
постигане на висока резултатност спрямо околната среда, Ръководството на
Дружеството взе решение да започне проектиране и изграждане на изцяло Нов
материален цех, отговарящ на изискванията на най-добрите налични техники и
световни практики. Основните акценти в проекта са:

- оптимизиране на товаро-разтоварните дейности;
- капсуловане в максимална степен на всички транспортните съоръжения;
- монтиране на пречиствателни съоръжения към всеки отделен капацитет;
- автоматизирана система за контрол на процесите на транспортиране и

дозиране на суровините.
Инвестиционното предложение„Реконструкция и модернизация на МВЦ 3,

реконструкция на ванна пещ №5 и изграждане (модернизация) на Материален цех”
има издадена положителна оценка на въздействието върху околната среда, решение
№ ПН 1-1/ 2008 г. на РИОСВ – Плевен. С писмо с Изх. №439/20. 02. 20009 г.,
„Рубин” АД е уведомил МОСВ за своето инвестиционно предложение и е представил
информация,  по приложение 7  от Наредбата за условията и реда за издаване на
Комплексни разрешителни, за стартиране на процедурата по изменение на
действащото КР.

6. Прекратяване на работата на инсталации или части от тях
В изпълнение на условие 16.7. от КР, Леярната за черни метали е изведена от

експлоатация през м.декември 2006 г.
В изпълнение на условие 16.8  от КР 4  броя сушилни за доломит,  фелдшпат,

пегматит и пясък бяха са изведени от експлоатация през м.ноември 2007 г.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии
През 2008 година на производствената площадка на «Рубин» АД не са

възниквали аварии.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за
които е издадено Комплексно разрешително

През докладвания период не регистрирани оплаквания, свързани с
производствената дейност на «Рубин» АД.

Изготвил,
Еколог:

Нели Николова

8.Подписване на годишния доклад
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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 № 127/ 2006 г.на «Рубин» АД
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия
от този доклад на трети лица.

Подпис: ………………………….. Дата: …………………..

Име на подписващия: инж. Панчо Панчов
Длъжност в организацията: Изпълнителен директор
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9..Приложения

Приложение 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR
Таблица 9.1.1.

Емисии (колона 1)

№ CAS
номер Замърсител във въздуха

(колона 1a)
във води

(колона 1b )
в почви

(колона 1с )

Пренос на
замърсители

извън
площадката

Производство,
обработка или

употреба

Kg/y Kg/y Kg/y Kg/y Kg/y

8# Азотни оксиди
(Nox) (498 957) М

- - - -

-
11#

Серни оксиди
(Sox) (11 627) М

- - - -

- -
19#

7440-47-3

Хром и
съединенията
му (като Cr) (11) М (0,012) М

- - -

-
23#

7439-92-1

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

- - - -

-
84#

Флуор и
неорганични
съединения
(като HF) (0) М

- - - -

-
86#

Фини прахови
частици
<10µm (РМ10) (40 879) М

- - - -



Таблица 9.1.2.
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о

mg/Nm3 Nm3/h час kg/y mg/Nm3 Nm3/h час kg/y mg/Nm3 Nm3/h час kg/y kg/y kg/y
700 43 421 4 380 133 053 716 44 242 4 380 138 746 86 5 922 7 560 3 850
300 51 649 4 380 67 867 725 48 950 4 380 155 441NOх

200 919 294 187 3 850
498 957 100 000

0 43 421 4 380 0 60 44 242 4 380 11 627 0 5 922 7 560 0
0 51 649 4 380 0 0 48 950 4 380 0SOх

0 11 627 0
11 627 150 000

HF 0,00 43 421 8 760 0 0 0 0 5 000

Pb 0,01 43 421 8 760 4 0,010 44 242 8 670 4 8 200

Cr 0,03 43 421 8 760 11 11 100

54 43 421 4 380 10 270 60 44 242 4 380 11 627 0 5 922 7 560 0
46 51 649 4 380 10 406 40 48 950 4 380 8 576ФПЧ

20 676 20 203
40 879 50 000



Приложение 2 Емисии в атмосферния въздух
Таблица 9.2.1.

Източник на емисии: Ванна пещ №2

Показател Единица НДЕ Честота на
мониторинга

Резултати от
мониторинг

І-во
шестмесечие

Съответ-
ствие

Резултати от
мониторинг

ІІ-ро
шестмесечие

Съответ-
ствие

0 да 0 да

0 да 0 даСерен диоксид mg/nm3 500 веднъж на
шест месеца

0 да 0 да

719 да 236 да

694 да 300 даАзотен оксид mg/nm3 800 веднъж на
шест месеца

686 да 364 да

Прах (общ) mg/nm3 20 веднъж на
шест месеца 54 не

(170%) 46 не
(130%)

Олово и
съединения mg/nm3 0,8 веднъж

годишно 0,01 да да

Хром и
съединения mg/nm3 1 веднъж

годишно 0,03 да да

Флуороводород mg/nm3 5 веднъж
годишно 0 да да

Дебит на
газовете nm3/h 217728 43 421 да 44 242 да
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Таблица 9.2.2
2.2. Източник на емисии: Ванна пещ №3

Показател Единица НДЕ Честота на
мониторинга

Резултати от
мониторинг

І-во
шестмесечие

Съответ-
ствие

Резултати от
мониторинг

ІІ-ро
шестмесечие

Съответ-
ствие

59 да 0 да

60 да 0 даСерен диоксид mg/nm3 500 веднъж на
шест месеца

61 да 0 да

714 да 721 да

716 да 725 даАзотен оксид mg/nm3 800 веднъж на
шест месеца

718 да 729 да

Прах (общ) mg/nm3 20 веднъж на
шест месеца 60 не

(200%) 40 не
(100%)

Олово и
съединения mg/nm3 0,8 веднъж

годишно 0,01 да да

Селен и
съединения mg/nm3 1 веднъж

годишно 0,2 да да

Кобалт и
съединения mg/nm3 1 веднъж

годишно 0,01 да да

Флуороводород mg/nm3 5 веднъж
годишно 0 да да

Дебит на
газовете nm3/h 264600 51 649 да 48 950 да

Таблица 9.2.3.
2.3. Източник на емисии: Котел

Показател Единица НДЕ Честота на
мониторинга

Резултат от
мониторинг

Съответ-
ствие

0 да

0 даСерен диоксид mg/nm3 35 Веднъж
годишно

0 да

82 да

86 даАзотен оксид mg/nm3 250 Веднъж
годишно

90 да

0 да

0 даВъглероден оксид mg/nm3 100 Веднъж
 годишно

0 да
0 да
0 даПрах mg/nm3 Веднъж

годишно
0 да

Дебит на газовете nm3/h 15 000
5 922
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Приложение 3 Емисии в отпадъчни води зауствани в канализация
Таблица 9.3.1.

ПТ №1
Изход утаител към Промивна за трошки ТЗ №2, с географски координати:
43026`31.7"N, 24033`56,8"Е

Параметър Единица НДЕ,
съгласно КР

Честота на
мониторинга Резултат Съответствие

Мониторинг І-во шестмесечие 2008 г.

Неразтворени в-ва mg/dm3

50
веднъж на шест

месеца 102 не (104%)
Мониторинг ІІ-ро шестмесечие 2008 г.

Неразтворени в-ва mg/dm3

50
веднъж на шест

месеца 164 не (228%)

Параметър Единица
Съгласно

КР Изчислен Съответствие

m3/час 10,3 10,2 да
m3/ден 247 245 даДебит на

отпадъчните води
m3/година 90 000 89 431 да

Таблица 9.3.2.

ПТ №2 РШ към ТЗ №1, с географски координати: 43026`23.0"N, 24033`56,5"Е

Параметър Единица НДЕ,
съгласно КР

Честота на
мониторинга Резултат Съответствие

Мониторинг І-во шестмесечие 2008 г.

Активна реакция РН 6,5-9,0 веднъж на шест
месеца 7,78 да

Неразтворени в-ва mg/dm3 50 веднъж на шест
месеца 82 не (64%)

*Нефтопродукти mg/dm3 10 веднъж на шест
месеца 0,05 да

Хром (общ) mg/dm3 2,5 веднъж на шест
месеца <0,15 да

Кобалт mg/dm3 0.5 веднъж на шест
месеца <0,05 да

Селен mg/dm3

0,015
веднъж на шест

месеца <0,015 да

Мониторинг ІІ-ро шестмесечие 2008 г.

Активна реакция РН 6,5-9,0 веднъж на шест
месеца 7,74 да

Неразтворени в-ва mg/dm3 50 веднъж на шест
месеца 118 не (136%)

*Нефтопродукти mg/dm3 10 веднъж на шест
месеца 0,19 да

Хром (общ) mg/dm3 2,5 веднъж на шест
месеца 0,15 да
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Таблица 9.3.2 Продължение
Кобалт mg/dm3 0.5 веднъж на шест

месеца <0,01 да

Селен mg/dm3

0,015
веднъж на шест

месеца <0,01 да

Хром (VІ) mg/dm3

0,16
веднъж на шест

месеца 0,15 да

Параметър Единица
Съгласно

КР Изчислен Съответствие

m3/час 90 89 да
m3/ден 2 126 2 124 даДебит на

отпадъчните води
m3/година 789 000 775 368 да

Непреки годишни емисии на замърсители в отпадъчни производствени води
Таблица 9.3.3.

ТЗ Показател Измерена
концентрация

Дебит на
отпадъчни

води

Непреки
годишни
емисии

№ mg/dm3 m3 kg/y
102 45 000 4,59Неразтворени

вещества 164 45 000 7,381
общо за годината 11,97

82 387 684 31,79Неразтворени
вещества 118 387 684 45,752

общо за годината 77,54
0,015 387 684 0,006Селен
0,010 387 684 0,0042

общо за годината 0,010
0,050 387 684 0,019Кобалт
0,010 387 684 0,0042

общо за годината 0,023
0,015 387 684 0,006Хром
0,015 387 684 0,0062

общо за годината 0,012
0,050 387 684 0,019Нефтопродукти
0,190 387 684 0,0742

общо за годината 0,093
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Приложение 4 Образуване на отпадъци
Таблица 9.4.1.

Годишно
количество

Годишно количество
за единица продукт

Наименование
на отпадъка Код

Ко
ли

че
ст

ва
,

ор
ез

ил
ен

и 
с

КР

Ре
ал

но
из

м
ер

ен
о

Ко
ли

че
ст

ва
,

оп
ре

де
ле

ни
 с

КР

Ре
ал

но
из

м
ер

ен
о

В
ре

м
ен

но
 с

ъ
хр

ан
ен

ие
на

 п
ло

щ
ад

ка
та

Тр
ан

сп
ор

ти
ра

не
 -

со
бс

тв
ен

 т
ра

нс
по

рт
/

въ
нш

на
 ф

ир
м

а

С
ъ

от
ве

тс
тв

ие

т/год. т/год. тон/ед.
продукт

тон/ед.
продукт №

Производствени отпадъци
Отпадъчна
смес преди
термично
обработване,
различна от
упоменатата в
10 11 09

10 11 10 80 58,30 0,00036 0,00067 собствен
транспорт

не - за
количес
тво на

единица
продукт

Отпадъчно
стъкло,
различно от
упоменатото в
10 11 11

10 11 12 21000 14376,80 0,094 0,166 собствен
транспорт

не - за
количес
тво на

единица
продукт

Стърготини,
стружки и
изрезки от
черни метали

12 01 01 50 45,95 външна
фирма да

Хартиени и
картонени
опаковки

15 01 01 20 30,33 външна
фирма

не-  за
количес

тво
Пластмасови
опаковки 15 01 02 23 15,73 външна

фирма да

Облицовъчни и
огнеупорни
материали от
неметалургичн
и процеси,
различни от
упоменатите в
16 11 05

16 11 06 500 290,00 външна
фирма да

Отпадъци от
желязо и
стомана

19 10 01 1000 345,44 външна
фирма да

Отпадъци от
цветни метали 19 10 02 10 0,00 да

Стъкло 20 01 02 100 0,00 да
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Таблица 9.4.1. Продължение

Годишно
количество

Годишно количество
за единица продукт

Наименование
на отпадъка Код

Ко
ли

че
ст

ва
,

ор
ез

ил
ен

и 
с

КР

Ре
ал

но
из

м
ер

ен
о

Ко
ли

че
ст

ва
,

оп
ре

де
ле

ни
 с

КР

Ре
ал

но
из

м
ер

ен
о

В
ре

м
ен

но
 с

ъ
хр

ан
ен

ие
на

 п
ло

щ
ад

ка
та

Тр
ан

сп
ор

ти
ра

не
 -

со
бс

тв
ен

 т
ра

нс
по

рт
/

въ
нш

на
 ф

ир
м

а

С
ъ

от
ве

тс
тв

ие

т/год. т/год. тон/ед.
продукт

тон/ед.
продукт №

Опасни отпадъци
Нехлорирани
моторни,
смазочни и
масла за зъбни
предавки на
минерална
основа

13 02 05* 1,5 0,40 5 да

Абсорбенти,
филтърни
материали,
кърпи за
изтриване,
замърсени с
опасни
вещества

15 02 02* 0,8 0,00 да

Флуоресцентни
тръби и други
отпадъци,
съдържащи
живак

20 01 21* 0,17 0,08 външна
фирма да

Строителни отпадъци
Смеси от
бетон, тухли,
керемиди,
плочки,
различни от
упоменатите в
17 11 06

17 01 07 2 000 1 957,00 собствен
транспорт да

Битови отпадъци
Смесени
битови
отпадъци

20 03 01 17 14,75 външна
фирма да
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Таблица 9.4.2

Наименование на
отпадъка Код Произход Количество

Оползотворяване,
преработване,
рециклиране

т/год.
Производствени отпадъци

Опаковки от дървесни
материали 15 01 03

За опаковане на
готовата продукция се
използват дървени
палети, който са
включени в депозитна
система. В следствие
на многократната
употреба част от тях
стават негодни за
употреба по
предназначение.

132,63 "Булекопак"

Опасни отпадъци

Излязло от употреба
оборудване, съдържащо
опасни компоненти,
различно от
упоменатото в кодове 16
02 09 до 16 02 12

16 02 13*

Изведени от
експлоатация
трансформатори от
ел.подстанция.

15,57 "Унитрейд - 2002"
ЕООД

Отпадъчни неорганични
химични в-ва и
препарати с висока
степен на чистота,
състоящи се от или
съдържащи опасни
вещества

16 05 07*

Бракувани при
инвентаризация на
Централна заводска
лаборатория химични
вещества и препарати
с изтекъл срок на
годност.

0,06 "Балбок инженеринг"
АД

Отпадъчни органични
химични в-ва и
препарати с висока
степен на чистота,
състоящи се от или
съдържащи опасни
вещества

16 05 08*

Бракувани при
инвентаризация на
Централна заводска
лаборатория химични
вещества и препарати
с изтекъл срок на
годност.

0,06 "Балбок инженеринг"
АД
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Приложение 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
Отпадъци, образувани на производствената площадка на „Рубин” АД

           Таблица 9.5.1.

Наименование на
отпадъка Код

О
по

лз
от

во
ря

ва
не

на
 п

ло
щ

ад
ка

та

О
бе

зв
ре

ж
да

не
 н

а
пл

ощ
ад

ка
та Име на фирмата,

извършила
оползотворяването/

обезвреждането

Количество
на

отпадъците,
предадени за
оползотворя-

ване/
обезвреждане С

ъ
от

ве
тс

тв
ие

тон/год. тон/год. тон/год.
Производствени отпадъци

Отпадъчна смес преди
термично обработване,
различна от упоменатата
в 10 11 09

10 11 10
ЕТ"ИМПОРТ

ЕКСПОРТ - 2000 -
Величко Великов"

58,300 да

Отпадъчно стъкло,
различно от упоменатото
в 10 11 11

10 11 12 14 376,8 да

"Металик - Сливен"
ООД 40,050 да

Стърготини, стружки и
изрезки от черни метали 12 01 01

"Балкан Трейд
Експорт" ЕООД 5,900 да

Хартиени и картонени
опаковки 15 01 01 "Еко Феникс" ЕООД 30,325 да

Пластмасови опаковки 15 01 02 "Булекопак" 15,728 да
Опаковки от дървесни
материали 15 01 03 "Булекопак" 132,623 да

Облицовъчни и
огнеупорни материали
от неметалургични
процеси, различни от
упоменатите в 16 11 05

16 11 06 ЕТ "В. Тинков" 289,660 да

"Унитрейд - 2002"
ЕООД 0,620 да

"Металик - Сливен"
ООД 67,620Отпадъци от желязо и

стомана 19 10 01

"Балкан Трейд
Експорт" ЕООД 277,200 да

Отпадъци от цветни
метали 19 10 02 0,000 да

Стъкло 20 01 02 0,000
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         Таблица 9.5.1. Продължение

Наименование на
отпадъка Код

О
по

лз
от

во
ря

ва
не

на
 п

ло
щ

ад
ка

та

О
бе

зв
ре

ж
да

не
 н

а
пл

ощ
ад

ка
та Име на фирмата,

извършила
оползотворяването/

обезвреждането

Количество
на

отпадъците,
предадени за
оползотворя-

ване/
обезвреждане С

ъ
от

ве
тс

тв
ие

тон/год. тон/год. тон/год.
Опасни отпадъци

Нехлорирани моторни,
смазочни и масла за
зъбни предавки на
минерална основа

13 02 05* временно
съхранение 0,400 да

Абсорбенти, филтърни
материали, кърпи за
изтриване, замърсени с
опасни вещества

15 02 02* 0,000 да

излязло от употреба
оборудване, съдържащо
опасни компоненти,
различно от упоменатото
в кодове 16 02 09 до 16
02 12

16 02 13* "Унитрейд - 2002"
ЕООД 15,572 да

Отпадъчни неорганични
химични в-ва и
препарати с висока
степен на чистота,
състоящи се от или
съдържащи опасни в-ва

16 05 07* "Балбок инженеринг"
АД 0,060 да

Отпадъчни органични
химични в-ва и
препарати с висока
степен на чистота,
състоящи се от или
съдържащи опасни в-ва

16 05 08* "Балбок инженеринг"
АД 0,062 да

Отпадъци, съдържащи
масла и нефтопродукти 16 07 08* 0,000 да

Флуоресцентни тръби и
други отпадъци,
съдържащи живак

20 01 21* "Балбок инженеринг"
АД 0,145 да

Строителни отпадъци
Смеси от бетон, тухли,
керемиди, плочки,
различни от упоменатите
в  17 11 06

17 01 07
ЕТ"ИМПОРТ

ЕКСПОРТ - 2000 -
Величко Великов"

1957,000 да
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Таблица 9.5.2
Годишно количество

Код на
отпадъка

Наименование на
отпадъка Доставчик Определено

в КР
Реално

измерено
тон/година тон/година

Винпром "Пещера"АД 3 832,989
Винпром "Ямбол" 178,360
ЕТ "Хера-бел 92" 46,700
"Валдимекс - БН" ЕООД 2,000
"Милкана" ООД 136,180
"Рекопак" АД 388,540
"Ре Пак" АД 2 633,195
"Булекопак" АД 1 669,215
"Екопак България" АД 18 827,349

15 01 07 Стъклени опаковки

"Импакт корпорейшън" АД 166,580
19 12 05 Стъкло "Метарекс" ООД 62,980

Всичко:

10 000

27 944,088

Приложение 6 Шумови емисии

Място на измерването
Ниво на звуково

налягане в
dB(А)

Измерено
през

деня/нощта
Съответствие

производствената
площадка на "Рубин"
АД;                              25
бр. измервателни
пунктове

в диапазон от
45,0 - 69,0 деня да
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Приложение 7 Опазване на подземните води

Показател
То

чк
а

на
 п

ро
бо

-
вз

ем
ан

е Концентрация
в подземните

води,
съгласно КР

Резултат от
мониторинга

І-во
шестмесечие

С
ъо

тв
ет

ст
ви

е

Резултат от
мониторинга

ІІ-ро
шестмесечие

С
ъо

тв
ет

ст
ви

е

µg/dm3 µg/dm3 µg/dm3

Желязо 50 -100 <50 да <30 да
Кобалт 5 - 100 <5 да <10 да
Олово 30 - 200 <30 да <10 да
Селен 0,5 - 5 <0,5 да <10 да
Хром 5 - 50 25 да <10 да
Нефтопродукти

МП №1

50 - 500 20 да 20 да
Желязо 50 -100 <50 да 700 не
Кобалт 5 - 100 <5 да <10 да
Олово 30 - 200 <30 да <10 да
Селен 0,5 - 5 <0,5 да <10 да
Хром 5 - 50 <5 да <10 да
Нефтопродукти

МП №2

50 - 500 2420 не 760 не
Желязо 50 -100 <50 да 130 не
Кобалт 5 - 100 <5 да <10 да
Олово 30 - 200 <30 да <10 да
Селен 0,5 - 5 <0,5 да <10 да
Хром 5 - 50 425 не <10 не
Нефтопродукти

МП №3

50 - 500 20 да 50 да
Желязо 50 -100 <50 да <30 да
Кобалт 5 - 100 <5 да <10 да
Олово 30 - 200 <30 да 20 да
Селен 0,5 - 5 <0,5 да <10 да
Хром 5 - 50 <5 да 30 да
Нефтопродукти

МП №4

50 - 500 20 да 20 да
Желязо 50 -100 <50 да 40 да
Кобалт 5 - 100 <5 да <10 да
Олово 30 - 200 <30 да <10 да
Селен 0,5 - 5 <0,5 да <10 да
Хром 5 - 50 94 не 917 не
Нефтопродукти

МП №5

50 - 500 20 да 20 да
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