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1. Уводна част на годишния доклад 

Наименование на инсталацията, за които е издадено комплексно 

разрешително:

 “БРИКЕЛ” ЕАД гр.Гълъбово

Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Гълъбово

Регистрационния номер на разрешителното:

Комплексно разрешително №40/2006 г. -първо изменение на КР №40/2005 г.

Дата на подписване на КР: 

14.11.2006 г.

Дата на влизане в сила на КР:

02.12.2006 г.

Оператор на инсталациите:

“БРИКЕЛ” ЕАД гр. Гълъбово

Телефон, факс и e-mail на оператора / инсталацията 

Тел: 0418/6-21-28;    факс: 0418/6-25-28; e-mail: sekretar@brikel-bg.com

Лице за контакти:

инж. Диньо Маринов Бълдарамов – р-л отдел “ТЕ и БУТ”  

Телефон, факс и e-mail на лицето за контакти:

“БРИКЕЛ” - ЕАД гр. Гълъбово, тел: 0418/6-20-63; факс: 0418/6-20-63

e-mail: baldaramov@brikel-bg.com

mailto:baldaramov@brikel-bg.com
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Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията.

На производствената площадка на “БРИКЕЛ” ЕАД е разположена горивна 

инсталация с обща топлинна мощност 1020 MW t. Инсталацията се състои от 

шест броя енергийни парогенератори  ЕПГ-1÷ЕПГ-6. Произведената от 

горивната инсталация топлинна енергия се използва за производство на 

електроенергия, пара за сушене на въглища за собствено гориво и 

производство на брикети, гореща вода за топлоснабдителната мрежа на 

дружеството, гр. Гълъбово и площадката на “Енергоремонт”.

Основен енергоносител (основна производствена суровина) са лигнитни 

въглища, а основния технологичен носител на топлинната енергия е водата.

Шестте броя парогенератори тип БКЗ –210/140-ФВ – производство на 

Барнаулския котлостроителен завод са с паропроизводство 210 t/h и 

първоначални параметри на свежата пара: налягане 14.0 MPa  и температура 

5700 С. В последствие поради проблеми в паропрегревателя, температурата 

на свежата пара се намалява до 5350С, а налягането на 13.5 МРа. Всеки котел 

е снабден с 4 броя прахоприготвящи системи с чукови мелници и 

инерционни сепаратори. През 47 годишната експлоатация на 

парогенераторите са правени няколкократно реконструкции, при които са 

подменени почти всички съоръжения и технологични възли: горивни уредби, 

конвективни нагревни повърхности включително изнесени 

въздухоподгреватели със стъклени тръби и пепелоотделяне с монтаж на 

електрофилтри и др. Без съществени изменения са само барабана и каркаса.

Парогенераторът тип БКЗ-210-140-ФВ е барабанен тип с П-образна 

компановка, работеща под разреждане, с прахово изгаряне на въглищата. 

Заедно с въздух въглищният прах се вдухва в пещната камера на 

парогенератора, където изгаря, освобождавайки топлина за производството 

на пара. Необходимият въздух за изгарянето се подава от въздушните 

вентилатори. Продуктите на горенето (димните газове) се отвеждат от 

парогенератора с помощта на димни вентилатори, преминавайки през 

устройства за очистване (електрофилтър) и се изпускат в атмосферата през 

комин. Тази част на парогенератора се нарича газо-въздушен тракт. Всеки 

парогенератор е съоръжен с четири броя мелници, два въздушни и два димни

вентилатора, както и с четири разпалващи мазутни горелки.



44

Произведената в парогенераторите прегрята пара се подава към главен парен 

колектор, а от там към парните турбини, където топлинната енергия на 

парата се превръща в механична работа въртейки роторите на турбините, 

които са свързани с роторите на електрическите генератори.

Парогенераторът, турбината, кондензаторът, помпите, свързващите ги 

тръбопроводи и другите съоръжения през които преминава вода и пара 

образуват пароводния тракт на енергийния блок.

От парната турбина чрез промишлен пароотбор се подава пара към площадка 

Брикетопроизводство, а чрез топлофикационен пароотбор - за

топлофикационни цели.

Производствен капацитет на инсталацията:

Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1 от Приложение 4 на ЗООС:

1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална 

топлинна мощност 1 020 MWt – (6 783 000 MW h/y).

За 2008 г.е отчетена производство на топлинна енергия 5 045 291 MW h.

2. Инсталация за производство на водород.

За 2008г. са произведени 14 482 Nm3 водород.

Инсталации, които попадат в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

1. Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал 

Към края на 2008 г. след частично надграждане на дига на ІІІ “Б” секция са 

депонирани 18 627 287 t. производствени отпадъци

2. Депо за неопасни (производствени и строителни) отпадъци – 90 060 t.

Към края на 2008 г. са депонирани 49 320 т.

Съгласно Комплексно разрешително № 40/2006г. спазването на условията от 

него подлежи на контрол от РИОСВ гр. Стара Загора.

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Дружеството е разположено на територията на БД “Източнобеломорски 

район” гр. Пловдив.

2. Система за управление на околната среда 

 Структура и отговорности
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Условие 5.1.

“Брикел” ЕАД прилага система за управление на околната среда. Със Заповед 

№ 10/19.01.2009г. и Заповед №128/31.07.2008г. на Изп. Директор са 

определени отговорниците, които изпълняват мероприятията, задълженията 

и инструкциите залегнали в Комплексното разрешително № 40/2006 г.

 Обучение

Условие 5.2.

Учебните програми за обучение на персонала в дружеството се съгласуват със 

съответните учебни заведения и технически инспекции; Разработват се 

графици за обучение на персонала съвместно с н-к цехове и р-л отдели;

Обезпечава се обучението с високо квалифицирани специалисти от 

дружеството, технически инспекции и преподаватели от съответните учебни 

заведения; Осигуряват се условия за нормално протичане на учебния процес 

и контролиране качеството му; Подготвя се и се съхранява учебната 

документация; Спазват се указанията на ръководствата на ЦПО и 

професионалните училища за професионална подготовка на различните нива;

Дава се информация за всички видове обучения на Изп. Директор;

Предоставя се информация за придобитите квалификации и 

преквалификации в отдел “Управление на персонала” във вид подходящ за 

прикрепване към личното досие; Осигурява се присъствието на курсистите в 

специализираните курсове, провеждани от ЦПО и професионалните училища;

Оказва се съдействие на Ръководствата на ЦПО и професионалните училища 

за подпомагане с преподаватели по практика; Оказва се съдействие за 

обезпечаване на преподаватели и курсисти с необходимите учебни 

материали.

 Обмен на информация

Условие 5.3. На площадката се поддържа актуална информация относно 

отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително

списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за 

контакт.

 Документиране
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Условие 5.4.

На площадката е осигурен списък и документиране на всички

необходими инструкции и тяхното съхраняване на достъпно за всички 

служители място на площадката, както и лицата отговорни за тяхното 

изпълнение.

 Управление на документите

Условие 5.5.

Притежателят на КР прилага всички инструкции за актуализация на 

документите, изисквани с разрешителното, в случай на промени в 

нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и 

извършва изземване на невалидната документация.

В тази връзка след първата поправка в КР е осъществена актуализация на 

документацията по управление на околната среда, като невалидната е 

архивирана.

 Оперативно управление

Условие 5.6.

Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на 

компетентния орган при поискване.

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия.

Условие 5.7.

На основание писмени инструкции се осъществява мониторинг на 

техническите и емисионни показатели и се прилага писмена инструкция за 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане 

на коригиращи действия.

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.



77

Условие 5.8.

В Дружеството са налице пакет инструкции за предотвратяване и контрол на 

аварийни ситуации. Изпълняват се условията в противоаварийните планове,

провеждат се противоаварийни тренировки, изготвят се и се съхраняват 

протоколи от проведените противоаварийни  тренировки. 

 Записи

Условие 5.9.

Констатираните несъответствия, установените причини за несъответствията 

и действията за тяхното отстраняване са отразени със записи в Журнали или 

Дневници по цехове и отдели.

 Докладване

Условие 5.10.

На основание Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на МОСВ Дружеството 

представя в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително № 40/2006 г. по методика утвърдена 

от Министъра на околната среда и водите. Годишния доклад за изпълнение 

на условията в КР40/2006г. след утвърждаване от Контролния орган се 

публикува на страницата на “Брикел” ЕАД в интернет.

 Актуализация на СУОС 

Условие 5.11.

През м. октомври 2006г. е издадено ново КР № 40/2006 г. и съгласно 

условие 5.11 от него е извършена актуализация на СУОС.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Условие 8.1.4.

На входа на “Брикел” ЕАД през 2007г. са монтирани 4 бр. ултразвукови 

разходомери “Sonokit”, отчитащи количеството на постъпваща  в Брикел 

вода. Отчитане количеството на ІІ поток охлаждащи води, зауствани в язовир 

“Розов кладенец” не се извършва, а се приема равно на количеството 



88

постъпили води. Отчитането на показанията на разходомерите става от 

дежурния персонал на Брегова помпена станция, данните за месеца се 

обобщават в Отчетна група към Производствен отдел.

Условие 8.1.4.2.

През 2008г. количеството използвана вода е определяно чрез показанията на 

работещите водомери

Условие 8.1.4.1

За монтирането на разходомерите са уведомени ИАОС, РИОСВ и БД.

Условие  8.1.9.1.

В обхвата на КР № 40/2006 г. като консуматори на вода попадат следните 

три инсталации:

1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална 

топлинна мощност 1 020 MWt.

2. Инсталация за производство на водород.

3. Депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал.

През 2008 г. за тях са достигнати следните разходни норми и годишни 

количества:

Разходна норма
Инсталация

По КР за 2008

Годишно 

количество

Горивна инсталация за 

производство на 

топлинна енергия с 

номинална топлинна 

мощност 1 020 MWt

0.395

m3/MWh

0.129

m3/MWh
649 819 m3/у

Инсталация за 

производство на 

водород (обезсолена 

вода)

1 dm3/Nm3

водород

0.89 dm3/Nm3

водород
12. 927m3/у

Депо за неопасни 

отпадъци - Сгуроотвал

8.3 m3/t

пепелина

7.62 m3/t

пепелина
217 539 m3/у
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Условие 8.1.10.2

През 2008г. няма превишавания на количествата и разходната норма при 

използване на вода по инсталации в месечен и годишен аспект, поради което 

не са предприети коригиращи действия.

Условие 8.1.8.2.

При прилагането на инструкция за оценка на съответствието на измерените 

водни количества по отношение на разходните норми и годишните водни 

количества на инсталацията за периода 2005-2007г. не са констатирани 

несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

Условие 8.1.10.4

Условие 8.1.7.

Проверките по техническото състояние на водопроводната мрежа се 

осъществяват ежемесечно от цех “Топлофикация” и цех “ Турбинен”. Всички 

установени несъответствия и предприети действия са заведени в Дневници

за техническото състояние на водопроводната мрежа в отделните цехове.

В цех “Топлофикация” през годината са извършени 12 бр. проверки,  като 

са установени 7 бр. несъответствия:

 пропуск от захранващ тръбопровод зад женска баня

 пропуск на салници от запорна арматура

 пропуски по питеен водопровод по БЗК 2

 пропуски по питеен водопровод зад Административен корпус и склад 

за химикали

 износен и корозирал тръбен участък от колектор пожарни помпи 

/КПП/ до Турбинен цех

 износен и корозирал тръбен участък от Турбинен цех до БЗК 3

 износен и корозирал тръбен участък от КПП до мъжка баня

Предприети са следните корегиращи действия:

 заваряване на пропуска

 подмяна на арматура и монтаж на салникови набивки

 заваряване на пропуска

 монтаж на етернитова тръба ф100

 подмяна на тръбен участък 100м с PVC тръба
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 подмяна на тръбен участък 170м с PVC тръба

 подмяна на тръбен участък 50м с PVC тръба

- За цех “Въглеподаване”- Проверки за техническото състояние на 

водопроводната мрежа, установяване на течове и действия по 

отстраняването им от 15.09.2005г. се води ежесменна проверка на 

водопроводната мрежа на територията на цеха. За периода от 01.01.2008г. 

до 31.12.2008г. течове не са констатирани.

- В цех “ Турбинен”се извършват ежемесечни проверки. Констатирани са 

40 несъответствия отразени в дневник за наряди в цех “Турбинен”, дължащ 

се на износен и корозирал тръбен участък, износена спирателна арматура и 

редуктори, поява на шупли от заваръчни съединения, замърсяване на филтри 

по вода.

Предприети са следните корегиращи действия:

 Профилактични ремонти преди есенно-зимния сезон

 Подмяна и ремонт на спирателна арматура и редуктори

 Подмяна на корозирали и износени тръбни участъци

 Презаваряване на пропуските от заваръчни съединения

Използването на вода по инсталации е както следва:

Таблица 1.1. Използване на вода от Горивна инсталация за производство на 

топлинна енергия с номинална топлинна мощност 1 020 MWt

Източник 

на вода

Годишно 

количество,

Съгласно КР

m3/y

Количество за 

единица 

продукт,

Съгласно КР

Използвано 

годишно 

количество

m3/y

Използвано

количество за 

единица

продукт

Съответств

ие

р. Сазлия 3 529 400
0.395

m3/MWh
649 819m3/y

0.129

m3/MWh
да
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Таблица 1.2. Инсталация за производство на водород (обезсолена вода)

Източник на 

вода

Годишно 

количество,

Съгласно КР

m3/y

Количество 

за единица 

продукт,

Съгласно КР

Използвано 

годишно 

количество 

m3/y

Използвано

количество 

за единица

продукт

Съответствие

Обезсолена 

вода
14 600

1 dm3/Nm3

водород
12. 927

0.89

dm3/Nm3

водород

да

Таблица 1.3. Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал

Източник на 

вода

Годишно 

количество,

Съгласно КР

m3/y

Количество 

за единица 

продукт,

Съгласно КР

m3/t

пепелина

Използвано 

годишно 

количество 

m3/y

Използвано

количество за

единица

продукт m3/t

пепелина

Съответстви

е

Оборотно

водоснабдя

ване

219 000 8.3 217 535 7.62 да

3.2 Използване на енергия

Условие 8.2.4.

Инструкцията за проверки на техническото състояние на топлопреносната 

мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното 

отстраняване по условие 8.2.4 се прилагат в цех Турбинен и цех 

Топлофикация. Записите по проверките, съгласно условие 8.2.5.3 са отразени 

в Журнали.

В цех Топлофикация резултатите от извършваните ежемесечни 

проверки са заведени в Журнал за техническото състояние на 

топлопреносната мрежа. През 2008 г. са извършени 12 проверки, 

констатирани са 8 несъответствия поради следните причини:
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 пропуск на вода от замръзнали обезвъздушители

 пропуск на вода в шахта на ул. ”Лозенец” гр.Гълъбово

 недостатъчен  дебит за АС на Читалище  гр.Гълъбово

 недостатъчен  дебит за гр. Гълъбово

 наноси в шахтови камери от дъждовни води

 износен запорен орган на  арматура Dy 200-2бр.

 пропуски по салникови компенсатори и запорна арматура в 

шахтови камери

 пропуски по ГМТ на ул.”Персеник” гр.Гълъбово

Предприети са следните корегиращи действия:

 заваряване на пропуска и топлоизолиране на тръба

 заваряване на пробойната

 монтаж на ново захранване за Читалище гр.Гълъбово

 подмяна на разходомерни бленди за гр.Гълъбово

 почистване на шахтови камери

 шлайфане на шахтови камери

 шлайфане на втулки и шибри

 монтаж на нова набивка и притягане на салникови болтове

 подмяна на участъци от тръбопровода на ул.”Персеник” гр.Гълъбово

- В цех Турбинен през 2008 г. са извършени 12 бр. проверки,

констатирани са 2 бр. несъответствия по причина за износване на помпи, 

арматура и бойлери в вследствие на продължителна работа по време на 

отоплителния сезон, скъсване на тръби и шупли от заварки в бойлерите,

замърсяване на филтри по вода.

Предприети са следните корективни действия:

 Профилактични ремонти преди началото на отоплителния сезон

 Презаваряване на пропуските по заваръчните съединения

Условие  8.2.6.1

За 2008 г. е установен следният разход на електроенергия за единица 

продукт:
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Наименование на 

инсталацията

Електроенергия за 

единица продукт 

Топлоенергия за 

единица продукт 

(МWh/MWh)

Горивна инсталация за 

производство на топлинна 

енергия с номинална топлинна 

мощност 1 020 MWt

41.420 кWh/MWh -

Инсталация за производство на 

водород
3. 81 кWh/Nm3 -

Депо за неопасни отпадъци -

Сгуроотвал

15.858 кWh/тон 

пепелина
-

Условие  8.2.6.2

Условие 8.2.5.2.

Ежемесечната проверка на съответствието на електроенергия за единица 

продукт за Горивната инсталация и Сгуроотвала се осъществява в Отдел 

Производствен.

За 2008 г. не са констатирани превишения на електроенергия за единица 

продукт за Горивната инсталация. Оценката на съответствието на 

количеството изразходвана електроенергия за тон пепелина в годишен аспект 

няма превишение на нормата.

При прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на 

измерените/изчислени количества електроенергия за периода 2005-2007г. не 

са констатирани превишения на електроенергия за единица продукт на

Горивната инсталация, няма несъответствия и не са предприети коригиращи 

действия.

През 2008 г. са осъществени 12 проверки на съответствието на 

изразходваното количество електрическа енергия за производство на 

водород, отразено в протоколи на цех Електрически и не е констатирано 

превишение на разходната норма от 3.9 кWh/Nm3. Не се е наложило 

предприемането на коригиращи действия.
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Таблица 2.1. Използване на енергия от Горивна инсталация за производство 

на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 1 020 MWt.

Електроенергия

Количество за 
единица продукт,

Съгласно КР

Използвано
количество за единица
продукт

Съответствие

1 344 828 000 кWh 48.793 кWh/MWh 41.420kWh/MWh Да

Таблица 2.2. Инсталация за производство на водород (обезсолена вода)

Електроенергия
Количество за 
единица продукт,
Съгласно КР

Използвано
количество за единица
продукт

Съответствие

55 120 кWh 3.9 кWh/Nm3 3.81 кWh/Nm3 Да

Таблица 2.3. Депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал

Електроенергия
Количество за 
единица продукт,
Съгласно КР

Използвано
количество за единица
продукт

Съответствие

5 084 010 кWh
29.64 кWh/тон 

пепелина
15.858 кWh/тон 

пепелина
Да

През 2008 г. са осъществени 12 проверки на съответствието на 

изразходваното количество ел. енергия за производство на топлинна енергия, 

и не е констатирано превишение на разходната норма. Не се е наложило 

предприемането на коригиращи действия.

За 2005г. има констатирано несъответствие – увеличена разходна норма 

на ел. енергия за производство на топлинна енергия. Причината е от 

провежданите ремонтни мероприятия по основните съоръжения и намалено 

производство на брикети, при което се получава неподходяща схема на 

работа на основните съоръжения. 

Предприети са коригиращи действия;

 ускорено завършване на ремонтните дейности и преминаване към 

нормална схема на работа. 
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За 2006г. не са констатирани несъответствия и не са предприети 

коригиращи действия.

За 2007г. няма превишение на разходната норма и не се е наложило 

предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Спомагателни материали за Горивна инсталация за производство на 

топлинна енергия с номинална топлинна мощност 1 020 MWh за 2008г.

Спомагателни
материали

Годишно
количество,
съгласно КР

Количество 
за 
единица
продукт,
съгласно КР

Употребено 
годишно 
количество

Количество 
за 
единица
продукт

Съответ
ствие

Сярна киселина 
- за п-во на 
електроенергия

0.000235 0.000318 Не

Сярна киселина 
- за п-во на 
топлоенергия

1 323

0.000266

1650

0.000307 Не

Натриева 
основа - за п-во 
на 
електроенергия

0.000076 0.000074 Не/Да

Натриева 
основа - за п-во 
на топлоенергия

339

0.000086

384

0.000071 Не/Да

Амоняк - за п-
во на 
електроенергия

0.000001 0.0000009 Да

Амоняк - за п-
во на 
топлоенергия

5

0.000001

4.8

0.0000009 Да
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Консумация и съхраняване на суровини, включително горива –за производство на електроенергия
Суровина Текуща 

консумация 
(тона/MWh)

Изисквания на НДНТ за 
количество на консумираната 
суровина за производство на   
1 MWh

Място и начин на 
съхранение

Начин на съхранение, 
съгласно:
1.Българското 
законодателство,
2.НДНТ за инсталацията
3.НДНТ за съхранение на 
суровини и материали

Сурова вода 0.273140 няма От р.Сазлийка
Съгласно Българското 
законодателство

Обезсолена 
вода 

0.150006 няма В баки  запасен  кондензат
Съгласно Българското 
законодателство

H2SO4 0.000318 няма В метални резервоари
Съгласно Българското 
законодателство

NaOH 0.000074 няма В метални резервоари
Съгласно Българското 
законодателство

FeSO47H2O 0.000011 няма
В торби в склад на 
цех”Химичен”

Съгласно Българското 
законодателство

Амоняк 0.0000009 няма В метални резервоари
Съгласно Българското 
законодателство

Йонно
обменни смоли 

0 няма
В торби в склад на 
цех”Химичен”

Съгласно Българското 
законодателство

Калциев окис 0.000099 няма В бетонни резервоари
Съгласно Българското 
законодателство
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Консумация и съхраняване на суровини, включително горива-за производство на топлоенергия
Суровина Текуща 

консумация 
(тона/MWht)

Изисквания на НДНТ за 
количество на 
консумираната суровина за 
производство на   
1 MWht

Място и начин на 
съхранение

Начин на съхранение, 
съгласно:
1.Българското
законодателство,
2.НДНТ за инсталацията
3.НДНТ за съхранение на 
суровини и материали

Сурова вода 0.263164 няма От р.Сазлийка
Съгласно Българското 

законодателство

Обезсолена вода 0.144528 няма В баки  запасен  кондензат
Съгласно Българското 

законодателство

H2SO4 0.000307 няма В метални резервоари
Съгласно Българското 

законодателство

NaOH 0.000071 няма В метални резервоари
Съгласно Българското 

законодателство

FeSO47H2O 0.000011 няма
В торби в склад на 

цех”Химичен”
Съгласно Българското 

законодателство

Амоняк 0.0000009 няма В метални резервоари
Съгласно Българското 

законодателство
Йонно обменни

смоли
0 няма

В торби в склад на 
цех”Химичен”

Съгласно Българското 
законодателство

Калциев окис 0.000096 няма В бетонни резервоари
Съгласно Българското 

законодателство
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Данни за опасните спомагателни съоръжения, употребявани в производството
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Бел. 1 2 3 4 5 6

1 Натриева 
основа

46%NaOH
във вода

Стоманени 
резервоари

1310-73-2 С 35

(1
/
2
-)

2
6
-

3
7
/
3
9
-4

5

52.0 384 0 0 100 0

2
Сярна 
киселина

96%H2SO4

във вода
Стоманени 
резервоари

7664-93-9 С 35

(1
/
2
-)

2
6
-3

0
-

4
0

50 1650 0 0 100 0

3
Амоняк 

25%амоняк 
във вода

Стоманени 
резервоари

1336-21-6 C, N 34,50

(1
/
2
-)

2
6
-3

6
/

3
7
/
3
9
-4

5
-6

1

3.44 4.8 0 0 100 0
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Инсталация за производство на водород.

Спомагателни
материали

Годишно
количество,
съгласно КР

m3/y

Употребено 
годишно

количество     
m3/y

Съответствие

Азот 8 7 Да

Калиева основа 130 l – заредени в инсталацията Да

Спомагателни материали за Горивна инсталация за производство 

на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 1 020 MWh за 

2008 г.

Горива Годишно
количество,
съгласно КР

Количест
во за 
единица
продукт,
съгласно 
КР

Употребено 
годишно 
количество

Количество 
за 
единица
продукт

Съответ
ствие

Лигнитни 
въглища - за 
п-во на 
електроенергия

0.385 0.361 Да

Лигнитни 
въглища - за 
п-во на 
топлоенергия

4 800 000

0.175

2 001 393.43

0.124 Да

Котелно гориво 
(мазут) - за 
разпалване за 
п-во на 
електроенергия

0.000918 0.000917 Да

Котелно гориво 
(мазут) - за 
разпалване за 
п-во на 
топлоенергия

1 300

0.0004

1163

0.0003 Да

Условие 8.3.2.2
Ежемесечната проверка на съответствието на измерените/изчислените 

количества спомагателни материали и горива с определените такива в 

разрешителното, установяването на несъответствието и предприемането на 

коригиращи действия се осъществява от цех Електрически /за инсталация 

за производство на водород/, в Химичен цех /за спомагателни материали/ и 
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в Отдел Производствен /за Горивна инсталация за производство на 

топлинна енергия/.

По отношение количеството на спомагателни материали за инсталация за 

производство на водород и за Горивна инсталация за производство на 

топлинна енергия през 2008г. не са констатирани превишения и не се

предприемат корегиращи действия.

По отношение количеството на спомагателни материали на 

инсталацията за производство на водород и за горивна инсталация за 

производство на топлинна енергия за периода 2005-2007г. не са 

констатирани превишения и не са предприети коригиращи действия.

По отношение количеството на спомагателни материали в цех ”Химичен”за 

2008г. има установени две несъответствия в годишните количества на:

 сярна киселина – за производство на ел.енергия и топлоенергия 

 натриева основа – за производство на ел.енергия и топлоенергия

Причините за несъответствието са :

 сярна киселина: влошени показатели на суровата вода постъпваща 

в цех “Химичен”

 натриева основа: Повишено е производството на ел. и 

топлоенергия с 31 303 MWh в сравнение с 2007г., което води до 

допълнително повишаване на разхода за обезсолена вода. Завишена 

е консумацията на обезсолена вода за единица продукт от 0.103 m3

за 2007г. на 0.129 m3 за 2008г. Това от своя страна обуславя  

общата консумация на обезсолена вода от 686 346 m3 за 2007г. на 

777 773 m3 за 2008г. или 13% повишено производство на 

обезсолена вода, водещо до превишаване на годишното разрешено 

количество при спазване на нормата за единица продукт.

Предприети са коригиращи действия:

 осъществява се пълен анализ на водата постъпваща от  река

”Сазлийка”. За нормализиране на показателите се изисква голям разход на

сярна киселина  и натриева основа за обработката и. Коригиращите 

действия се състоят единствено в увеличаване количеството на сярна и 

натриева основа до постигане на нормални показатели на водата. 
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През 2005г. не са превишени разрешените в КР разходни норми за 

спомагателни материали (сярна киселина, натриева основа, амоняк за 

производство на ел. енергия и топлоенергия] и не са предприети коригиращи 

действия.

       През 2006г. и 2007г. са превишени разрешените в КР разходни норми за 

спомагателни материали (сярна киселина и натриева основа) за 

производство на ел. енергия и топлоенергия и са предприети коригиращи 

действия.

От направените през 2008г. проверки на съответствието на количеството 

котелно гориво по Условие 8.3.1.2. са установени следните причини за 

преразхода на мазут при разпалвания на ПГ за производството на ел.

енергия през месеците януари, февруари, април, юни, юли, септември и 

декември. Причините за несъответствието са:

 увеличен брой на “шлакуванията” на парогенераторите вследствие на 

което се увеличава и броя на спиранията, съответно пущанията на ПГ.

 увеличен брой на ППР, който през месец декември 2007г. бяха сведени 

до минимум.

 в Рудник 1 се извърши “рязане на целика” и не могат да се създават 

условия за добра шихтовка

 намален разход на въздух на ПГ

 увеличиха се брой спирания, поради авария и текущи ремонти на 

парогенераторите и забавяне основния ремонт на ПГ 2.

Предприети са следните коригиращи действия:

 водят се ежедневни разговори с ръководството на мини “Марица 

изток” за качеството на подаваните въглища. В резултат на това се 

монтира междинна връзка Рудник Трояново 1 и Рудник Трояново 

север за подбор на шихтовката.

 увеличи се дела на контрол на метала в областите с увеличен брой 

пропуски

През 2005г. е констатирано несъответствие на количеството условно 

гориво по вина на влошеното техническо състояние на съоръженията.

Коригиращите действия са свързани с осъществената ремонтна дейност и 

проведени разговори с мини “Марица Изток” за стесняване на диапазона на 



2222

пепелта в точност към 33% пепелно съдържание на енергийните въглища и 

19% пепелно съдържание на брикетируемите  въглища.

За 2006г. е констатирано несъответствие в разходна норма на условно 

гориво за Горивната инсталация, като причина за това се посочва 

прилаганата неподходяща схема на работа на съоръженията.

Предприети са коригиращи действия от страна на Производствен 

отдел към дружеството състоящи се от прилагане на оптимален режим на 

работа на оборудването.

За 2007г. няма констатирани несъответствия на условно гориво и не 

са предприети коригиращи действия от страна на дружеството.

- По отношение на Котелното гориво [мазут] за периода 2005-2007г. няма 

констатирани несъответствия по превишаване на разходните норми и не са 

предприети коригиращи действия.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 

продукти.

Условие 8.3.6.1

За всички съдове експлоатирани в “Брикел” ЕАД регистрирани като 

надзорни и работещи под налягане по-голямо от 0.07 MPa се осъществява 

технически надзор от съответните органи на РО на ИДТН и съответно 

ведомствения технически надзор в Дружеството.

Съгласно Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически 

надзор на съоръжения под налягане (ДВ 64/2008) за тях се извършва пълен 

преглед с периодичност най-малко веднъж на 4 години и пълен преглед с 

хидравлика – най-малко веднъж на 8 години. За същите се попълват 

ревизионни актове. На същите съоръжения съгласно заповед № 

1478/13.08.2001 г. се извършват ежегодно прегледи от собствениците или 

ползвателите, и се правят вътрешни протоколи от началник цеховете. 

Съоръженията, които не са котлонадзорни, но експлоатацията им крие 

някаква опасност подлежат на контрол от ОККМ по утвърдени графици и се 

попълват съответните протоколи за проверка. 



2233

Условие 8.3.4.3 и 8.3.4.4

При извършените ежемесечни проверки на целостта и здравината на 

резервоарите и обваловките на резервоарите за мазут не са установени 

несъответствия. Резултатите от проверките са заведени в Дневник за 

техническото състояние на резервоарите и обваловките в цех Котелен и цех 

Химичен.

За проверка целостта и здравината на резервоарите и обваловките на 

резервоарите за спомагателни вещества е заведен дневник в цех Химичен, 

усл. 8.3.4

Условие 8.3.4.7

Извършени са по 12 проверки във всеки от основните цехове на 

съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на горива с 

експлоатационните изисквания. Няма несъответствия в Котелен и Турбинен 

цех, резултатите са заведени в Дневници.

В цех Химичен е установено едно несъответствие:

 Пропуск от заваръчния шев на корпуса на резервоар № 3 за сярна 

киселина.

Предприети са коригиращи действия

 Презаваряване на корпуса на резервоар № 3 за сярна киселина.

Ремонта е завършен на 24.03.2008г. Съоръжението е въведено в нормална

експлоатация.

Условие 8.3.4.8 

Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и 

поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопроводната 

мрежа за течни спомагателни материали и горива с ежемесечна 

периодичност в цех Котелен и цех Турбинен, а резултатите са заведени в 

Дневници.

В цех Котелен са констатирани три несъответствия.

 поява на вибрации на смукателен тръбопровод на ПМП №1

 теч на мазут от дефектно и повредено уплътнение на ПМП № 2
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 пропуск  на парен подгрев за МР № 2 вътре в помещението

Предприети са коригиращи действия:

  преглед ОПС на смукателен тръбопровод на ПМП № 1, укрепена рама.

 дефектно уплътнение подменено с ново 

 пропуска отстранен

В цех Турбинен са извършени 12 бр. проверки и са констатирани 15 бр. 

несъответствия от дневник за наряди

Определени са следните причини:

 скъсване и развалцоване на тръби от Масло охладителите на ТА и ПЕП

 износване на елементи от вентилаторите за засмукване на маслени 

изпарения/ексгаустер/ - лагери, работни колела, валове

 замърсяване на маслени филтри на ПЕП

 износване на елементи от маслените помпи- валове и работни колела,

гумени уплътнения, лагери

Предприети са коригиращи действия.

 подмяна на тръби на МО на, ТА и ПЕП

 подмяна на елементите от ексгаустерите, укрепване на рамите

 подмяна на елементи от маслените помпи

При прилагане на инструкция за установяване и отстраняване на течове,

както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по 

тръбопроводната мрежа за течни спомагателни материали и горива в цех 

Химичен се правят ежемесечни проверки, заведени в Дневник. Не са 

установени течове по тръбопреносната  мрежа.

Условие 8.3.4.9

В резервоарите на Маслено стопанство не се съхраняват масла и при 

необходимост свежи масла се доставят на място. Периодично и определено с 

инструкция се правят проверки за състоянието на резервоарите в маслено 

стопанство и поява на течове. Резултатите се записват в дневници.

Извършени са 12 бр. проверки и са установени 4бр. несъответствия 

записани в дневник за наряди в цех ”Турбинен”. Причините за 

несъответствието са:

 поява на шупли по заваръчни съединения
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 износване и корозия на тръбен участък

Предприети са следните корегиращи действия.

 презаваряване на елементи и съединения в резервоарите

 подмяна на тръбен участък

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни 
вещества (EPEBB) и PRTR. – Таблица 1.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Лигнитите, изгаряни в централата се характеризират с високо 

приведено сярно съдържание вариращо в широки граници – 13-23 g/Kcal.

Съответно и емисиите на SO2 в димните газове варират в широки граници. 

Средните им стойности са около 14 000 ÷15 000 mg/Nm3 при стандартни 

условия. Това определя основните екологични проблеми свързани с работата 

на централата. След включване на Системата за собствени непрекъснати 

измервания за 2008г. средногодишната концентрация на серен диоксид е 14

625 mg/Nm3.

Азотните оксиди емитирани от котлите са в широки граници, но при добра 

организация на горивния процес те са обикновено от 200 до 300 mg/Nm3.

Средногодишната стойност на азотни оксиди за 2008г. е 271 mg/Nm3.

Очистването на димните газове от отнесената от тях пепел се извършва до 

висока степен. При нормална работа на електрофилтрите след ремонтните 

периоди емисиите на пепел в газовете след тях са от порядъка до 50

mg/Nm3.

За 2008г. средногодишната стойност на прах е 46 mg/Nm3.

При нормална работа на котлите и добра настройка на горивните уредби 

емисиите на CO са малки и винаги далеч под нормата от преди 2008 г.

Средногодишната стойност на СО за 2008г. е 125 mg/Nm3.

Условие 9.1.1.

Стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение /6 бр. електрофилтри/ се следят непрекъснато и се записват в 

оперативни журнали. Констатираните временни несъответствия на 
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контролираните параметри напрежение и сила на тока своевременно са 

отстранявани и са текущо поддържани в съответствие с определените 

такива в таблица 9.1.1.1 на Комплексното разрешително.

Обобщена справка за работата на пречиствателните съоръжения за всеки 

месец, включително информацията за констатираните несъответствия и 

предприети корегиращи действия, се изпраща до 10 число на следващия 

месец в РИОСВ гр. Стара Загора.

На основание предписание на РИОСВ № 702 / 01.08.2006 г. ежедневно се 

изпраща информация за работата на горивните съоръжения, натовареността 

им по мощности, ефективността на работата на пречиствателните 

съоръжения и часове, дати на въвеждане и извеждане от експлоатация на 

горивни съоръжения.

Всички емисии на вредни вещества от Горивна инсталация за производство 

на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 1020 MWt се изпускат 

организирано през единствения Комин № 1.

Условие 9.1.5.3.

През 2008г. сe извършват ежедневни проверки на контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения. Установените несъответствия, 

причини за несъответствията и предприети коригиращи действия са  дадени 

в таблица.

Пречиствателн
о съоръжение

Поле № Брой 
несъотв
етствия

Причини за 
несъответствията

Предприети 
коригиращи 
действия

поле 6 1 повреда в АП
Отстраняване след 
ремонт на АП

поле 7 1 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕКЕФ 1

поле 8 2 мех., ел..причина
Отстраняване при 
спиране на 
ЕК.Ремонт на АП.

поле 13 8 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 15 1 повреда в АП Ремонт на АПЕФ 2

поле 16 5 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК
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поле 1 7 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 2 1 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 3 2 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 5 3 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 7 3 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

ЕФ 3

поле 9 7 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 11 2 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле12 2 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 13 7 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 14 1 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

ЕФ 4

поле 16 3 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 1 1 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 2 2 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕКЕФ 5

поле 9 1 мех. причина

Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 10 2 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 12 1 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 13 5 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

поле 16 3 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК

ЕФ 6

поле 18 4 мех. причина
Отстраняване при 
спиране на ЕК
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Условие 9.3.

Източници на неорганизирани емисии са Депо за неопасни отпадъци –

Сгуроотвал, насипището за въглища (открит склад).

Неорганизираните източници са основно прахови, като основните 

компоненти са:

- отвяване на гориво от склада (насипището за въглища);

- отвяване на пепел  от Сгуроотвала;

- запрашаване от транспортни ленти и пресипки;

Количеството гориво от склад, което се отвява зависи от сезона, като e по-

голямо през лятото. Неговото количество силно се ограничава при добре 

оформени фигури, добре валирани и уплътнени с булдозер, в изпълнение на 

условие 9.3.11.

Зареждането на склада за въглища не се извършва при ветровито време. 

В централата се изгаря смес съставена от три вида гориво: сурово гориво с 

висока влага (Wtr 55%), обогатено енергийно гориво с влага около 26 % и 

трошляк от брикетното производство с влага около 25-35 %.

По целия транспортен път на обогатеното енергийно гориво са монтирани 

обезпрашителни инсталации, които работят ефективно и запрашаването е 

сведено до минимум.

Централата разполага с план за действие за предотвратяване на 

замърсяването на атмосферния въздух от неорганизирани източници.

Незатревената част от неработещата 3 “А” секция за пепелина на 

Сгуроотвала е покрита с геотекстил. Шламът от 3 “А” секция е наводнен. В 

момента работеща е 3 “А” секция. Работещата секция за пепелина се намира 

под водно огледало с оросяваща се брегова ивица при необходимост.

Неорганизираните емисии се минимизират чрез ежедневно и стриктно 

изпълнение на инструкциите по условие 9.3 от КР.

Условие  9.5.2

Съвместно с ТЕЦ “Марица изток 2” и “Енел Оперейшънс България” АД 

“Брикел” ЕАД участва във въвеждането в експлоатация на Система за 

предизвестяване на неблагоприятните метеорологични условия. Въз основа 

на договор с Национален институт по метеорология и хидрология към БАН 
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/НИМХ/ гр. София и Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” 

/МСЕ/ гр. София и е изградена Система за предизвестяване на 

неблагоприятните метеорологични условия/СРП/ и временно ограничаване 

на производствения капацитет на инсталацията с цел осигуряване 

спазването на нормите за всички основни и специфични показатели за 

качество на атмосферния въздух. Системата за предизвестяване на 

неблагоприятните метеорологичните условия е въведена в експлоатация през 

2007г.

Условие 9.6.1

Съгласно Комплексно разрешително №40/2006 г. Дружеството извършва 

непрекъснат мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 

газове. СНИ е въведена в експлоатация през м август 2007 г., а през месец 

февруари 2008г. е калибрирана от  Акредитирана лаборатория за изпитване 

и калибриране “Липгеи” към “Пехливанов Инженеринг” ООД-гр.София. 

Съставени са протоколи за резултатите от проведени емисионни измервания 

за проверка и калибриране на средство за измерване (C.И).

Копия от протоколите от калибрирането са изпратени в РИОСВ.

Условие 9.7.1

“БРИКЕЛ” ЕАД извършва собствен мониторинг на отпадъчните газове и 

прави оценка на съответствието на средномесечните стойности на 

контролираните параметри, отчетени от Системата за собствени 

непрекъснати измервания, съгласно условие 9.7.1 от Комплексно 

разрешително №40/2006г. При изпълнение на условие 9.2.3. от КР40/2006г. 

дружеството се освобождава от спазване на нормите за допустими емисии.

Условие 9.2.3

“Брикел” ЕАД изпълнява задължението по Условие 9.2.3 и за 2008 г. са 

отчетени 8 784 часа работа на Инсталацията.

Условие 9.7.3

На основание Комплексно разрешително №40/2006 г., в съответствие с 

изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на 
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вредни вещества (ЕРЕВВ) “Брикел” ЕАД от месец февруари извършва 

собствен мониторинг на отпадъчните газове чрез системата за непрекъснати 

измервания. 

Емисиите са показани в Таблица 1.

Условие 9.7.4

Всички дейности извършвани в “Брикел” ЕАД се извършват по начин 

недопускащ разпространението на миризми извън границите на 

производствената площадка, в съответствие с инструкцията по условие 

9.4.3. поради което не са констатирани несъответствия и не са предприети 

коригиращи действия за 2008 г.

Eмисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са дадени в Таблица 2.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

На територията на “Брикел” ЕАД се образуват голям брой различни по 

характеристика отпадъчни води от отделните източници на замърсяване. Те 

се групират в няколко потока, в зависимост от количествената и 

качествената им характеристика, от отвеждането им, оборотното им 

използване или възможността за локалното им съвместно пречистване.

Формират се следните потоци отпадъчни води:

1. Охлаждане на спомагателни съоръжения в котелен и турбинен цех.

2. Измиване на производствени площадки.

Отпадъчни води ”дворна канализация”.

3. Отпадъчни води от мазутно стопанство.

4. Смивни води.

5. Отпадъчни води от Химичен цех.

6. Битово-фекални води и дъждовна канализация.

Условие 10.5.2.

Контролират се параметрите за всяко от пречиствателно съоръжение: 

сепарираща шахта, филтър с дървени стърготини, неутрализационна шахта

и се прави ежемесечна оценка на съответствието.
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За изтеклата година са направени 12 проверки на неутрализационна шахта,

не са констатирани несъответствия (в констативни протоколи в цех 

Химичен), стойностите на контролирания параметър pH се поддържат

оптимални.

Производствените отпадни води от мазутно стопанство се пречистват чрез 

пречиствателни съоръжения: сепарираща шахта и филтър с дървени 

стърготини, за които чрез вътрешнозаводски лабораторен анализ се 

извършва ежемесечен мониторинг за контролиран параметър 

нефтопродукти. Прилагат се инструкции за поддържане на оптимални 

стойности на контролираните параметри на пречиствателното оборудване, 

инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт). За резултатите 

от мониторинга се съставят съответни протоколи.

От извършените 12 проверки е установено едно несъответствие.

По условие 10.1.1.1.3. е констатирано едно превишение на сепарираща 

шахта по показател нефтопродукти в протокол №12 от 04.12.2008г. със 

стойност 6.0 мг/л при максимална допустима стойност от КР 40/2006г. - 5.0

мг/л. 

Уведомен е н-к цех Котелен.

 Причината за несъответствието е:

 скъсани заваръчни шевове на преливна преграда в сепаратор.

Предприети са следните коригиращи действия:

 презаварени заваръчни шевове на преливна преграда в сепаратор

 почистени стени на отделенията в сепаратора.

След отстраняване на несъответствието е извършен анализ на сепарираща 

шахта на 27.01.2009г. от цех Химичен. Получения резултат отговаря на  

оптималната стойност в КР.

Условие 10.5.3.

Резултатите от извършвания мониторинг по условие 10.1.2.1 и 10.2.2.2. се 

документират и съхраняват в отдел “ТЕ и БУТ”.

Условие 10.1.2.1

Дружеството е източник на промишлени води/или за замърсяване/ само в 

повърхностни води. “Брикел” ЕАД зауства смесен поток (производствени, І 

поток охлаждащи води-от охлаждане на спомагателните съоръжения в 
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котелен и турбинен цех, битово-фекални) отпадни води в р. Съзлия, при 

спазване на индивидуалните си емисионни ограничения. Мониторингът на 

отпадните води съгласно Комплексно разрешително се извършва от 

акредитирана лаборатория. Дружеството има договор с Регионална 

лаборатория към ИАОС гр. Ст. Загора за извършване на мониторинг. 

Стойностите на контролираните параметри са отразени в съответни 

протоколи. За отпадните води от смесен поток зауствани в р. Съзлия се 

осъществява мониторинг с честота определена с таблица 10.1.4.1 от КР. След 

получаване на резултатите от акредитираната лаборатория комисия в 

състав: р-л отдел “ТЕ и БУТ”, Инспектор екология и н-к цех Турбинен 

съставят констативен протокол за оценка на съответствието. За 2008 г. са 

направени 23 проби, като оценката на съответствието е дадено в Таблица №

3. Констатирани са следните  превишавания на ИЕО:

Протокол № 82/29.01.2008г., желязо при норма 1.0 mg/dm3 –

отчетено 2.81mg/dm3

Протокол № 82/29.01.2008г., остатъчен хлор при норма 0.2

mg/dm3 – отчетено 0.284 mg/dm3

Протокол № 82/29.01.2008г., химична потребност от кислород/ХПК/

при норма 125 mg/dm3 – отчетено 226 mg/dm3

Протокол № 82/29.01.2008г., БПК5 при норма 25 mg/dm3 – отчетено 

52.4 mg/dm3

Протокол № 432/28.02.2008г., неразтворени вещества при норма 

50 mg/dm3 – отчетено 62 mg/dm3

Протокол № 979/31.03.2008г., неразтворени вещества при норма 

50 mg/dm3 – отчетено 72 mg/dm3

Протокол № 979/31.03.2008г., химична потребност от

кислород/ХПК/ при норма 125 mg/dm3 – отчетено 161 mg/dm3

Протокол № 979/31.03.2008г., желязо при норма 1.0 mg/dm3 –

отчетено 2.48 mg/dm3

Протокол № 979/31.03.2008г., остатъчен хлор при норма 0.2

mg/dm3 – отчетено 0.203 mg/dm3

Протокол № 1089/02.04.2008г., неразтворени вещества при норма 

50 mg/dm3 – отчетено 106 mg/dm3
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Протокол № 1089/02.04.2008г., активна реакция/рН/ при норма 

6-9 рН единици– отчетено 9.27 рН единици

Протокол № 1089/02.04.2008г., БПК5 при норма 25 mg/dm3 –

отчетено 25.9 mg/dm3

Протокол № 1229/21.04.2008г., неразтворени вещества при норма 

50 mg/dm3 – отчетено 112 mg/dm3

Протокол № 1229/21.04.2008г., желязо при норма 1 mg/dm3 –

отчетено 2.53 mg/dm3

Протокол № 1760/21.05.2008г., активна реакция/рН/  при норма 

6-9 единици– отчетено 9.14 единици

Протокол № 2156/06.06.2008г., активна реакция/рН/  при норма 

6-9 единици– отчетено 9.60 единици

Протокол № 2156/06.06.2008г., БПК5 при норма 25 mg/dm3 –

отчетено 112 mg/dm3

Протокол № 2156/06.06.2008г., неразтворени вещества при норма 

50 mg/dm3 – отчетено 76 mg/dm3

Протокол № 2156/06.06.2008г., химична потребност от кислород

/ХПК/ при норма 125 mg/dm3 – отчетено 181 mg/dm3

Протокол № 2739/17.07.2008г., БПК5 при норма 25 mg/dm3 –

отчетено 28.2 mg/dm3

Протокол № 2739/17.07.2008г., остатъчен хлор при норма 0.2

mg/dm3 отчетено 0.236 mg/dm3

Протокол № 3168/27.08.2008г., остатъчен хлор при норма 0.2

mg/dm3 отчетено 0.202 mg/dm3

Протокол № 3980/21.10.2008г., неразтворени вещества при норма 

50 mg/dm3 отчетено 0.63 mg/dm3

Протокол № 3980/21.10.2008г., остатъчен хлор при норма 0.2

mg/dm3 отчетено 0.227 mg/dm3

Протокол № 4975/16.12.2008г., химична потребност от кислород 

/ХПК/при норма 125 mg/dm3 отчетено 134 mg/dm3

За отстраняване на установените несъответствия в стойностите на 

горе цитираните показатели са предприети съвместни действия от н-к цех 

Котелен и н-к цех Турбинен за осигуряване на оптимален технологичен
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режим на оборотното водоснабдяване и целогодишно незаустване на 

отпадни води в р. Сазлия.

В резултат от установената оптимална схема на работа на оборотното 

водоснабдяване за 2008 г. няма изпущания на промишлени отпадни води в 

р. Сазлийка.

Условие 10.2.2.2.

Мониторинг на ІІ поток охлаждащи води - от проточна система за охлаждане 

на кондензаторите на ТЕЦ, зауствани в яз. “Розов кладенец”/трета 

категория/.

След получаване на резултатите от акредитираната лаборатория комисия в 

състав: Гл. инженер, р-л отдел ТЕ и БУТ, н-к ТЦ констатира 

несъответствията, анализира причините за несъответствията и съставя 

констативен протокол за оценка на съответствието.

За 2008г. няма констатирани превишения на показателите от ІІ поток 

охлаждащи води.

Пробонабирането и изпитването на водата на вход в яз.”Розов 

кладенец” е извършено от Регионална лаборатория Стара Загора към ИАОС 

паралелно с пробонабирането и изпитването на охлаждащите води, 

зауствани в язовира. Охлаждащата вода, постъпваща в “Брикел” е 

анализирана по част от показателите от КР 40/2006г. за заустваните 

отпадъчни води.

При констатирани превишения на показателите от собствения мониторинг 

на ІІ поток охлаждащи води, зауствани в яз.”Розов кладенец” се извършва 

проверка на анализа на охлаждащата вода на входа на “Брикел” и от 

констатираните резултати е видно, че замърсяването на охлаждащата вода е 

преди постъпването й в “Брикел” и не е резултат от дейността на 

инсталацията. Съставят се констативни протоколи за оценка на 

съответствието.

Битово - фекалните и дъждовните води се заустват като част от І поток 

охлаждащи води и за тях отделен мониторинг не се извършва.
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Условие 10.5.5.

Състоянието на канализационната мрежа се проверява текущо и 

превантивно и констатираните несъответствия се отбелязват в Дневник за 

техническото състояние на водопроводната мрежа в Цех Топлофикация. 

През 2008г. са направени 12 бр. проверки и са установени 5 бр. 

несъответствия.

Причините за несъответствията са следните:

 запушени участъци от канализацията на Административния корпус

 задръстена шахта до Административния корпус

  Предприети са следните корегиращи действия:

 почистване на канализационни шахти и продухвани с пожарна вода

 подмяна на канализационната тръба ф200/15м в участък зад 

Административен корпус

 почистване на шахта до Административен корпус

4.4. Управление на отпадъците.

Управлението на отпадъците се осъществява чрез прилагане на целите и 

задачите заложени в програмата за управление на околната среда, 

обхващаща цялостната дейност по събиране, извозване, съхранение и 

обезвреждане на битовите, строителните, производствените и опасните 

отпадъци на територията на “Брикел” ЕАД.

Основен промишлен отпадък в централата е сгуропепелината. Сгурията и 

пепелината са отпаден продукт, получен при изгарянето на лигнитните 

въглища. Сгуропепелината, смесена с вода се транспортира с помощта на 

шест багерни помпи по стоманени, облицовани с базалтово покритие 

сгуропроводи до сгурохранилището и остава на депо. Като промишлен 

отпадък се депонира разделно в двете работещи секции на Сгуроотвала. 

Същият е хидротехническо съоръжение, разположено на 1415 дка.

Първоначалната площ и до 2006г. площа на същия е 2460 дка, след което 

1045 дка. от тампонираните секции І и ІІ са продадени на Компанията АЕS

за строителство на нова ел. централа. За сгуроотвала най-стриктно се 

извършват наблюдения и замервания по деформациите на дигите и откосите 
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чрез геодезически измервания. Работещата секция за сгуропепелина  се 

намива до създаване на водно огледало, след което при необходимост се 

оросява само бреговата ивица. 

Другите производствени отпадъци от площадката облицовъчни и огнеупорни 

материали, разтвори и утайки от регенерация на йонообменници, утайки от 

декарбонизиране и строителните отпадъци, формирани при ремонтна 

дейност /разрушена зидария, тухли, бетон и изолационни материали и др/.

се обезвреждат чрез депониране на Депо за неопасни отпадъци, в 

местността “Батака”. Строителните и малките количества промишлени 

отпадъци се депонират смесено, за целта с булдозер се осъществява табан и 

фронт на колите, които изхвърлят отпадъци.

Битовите отпадъци се събират в контейнери, разположени на определените 

за целта места на площадката и се извозват от външна фирма.

Отпадъците от черни и цветни метали се събират на определените за целта 

места и се предават на фирма, притежаваща разрешително за този вид 

дейност. През годината образуваните отпадъци от желязо и стомана са 

283.93 т., като 283.93 т. са предадени за оползотворяване.

Опасните отпадъци, съгласно ЗОВООЗ, които се образуват в дружеството са:

 Излезли от употреба живачни и луминисцетни  лампи

 Отработени масла – продукт който се получава при подмяна на масла в 

съоръженията

 Изолационни материали съдържащи азбест

 Оловните акумулаторни батерии

 Излезлите от употреба автомобилни гуми  

Флуорисцентните тръби и други отпадъци, съдържащи живак временно се 

съхраняват, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в 

количество най-малко по два грама на килограм лампи. Излезлите от 

употреба живачни лампи се предават за транспортиране и обезвреждане

извън територията на площадката на фирма “Балбок Инженеринг” АД, 

притежаваща разрешение за извършване на такава дейност, с която 

Дружеството има сключен договор. През 2008г. са образувани 500 бр. лампи, 

и не са предадени за обезвреждане на фирма ”БалБок Инженеринг АД” гр. 



3377

Отработените масла се събират в метални резервоари и се предават за 

преработка, като се спазва чл. 37 ал. 1 от Закона за ограничаване на 

вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

Оловните акумулаторни батерии, за 2008 г. в количество 0.15 тона временно 

се съхраняват в специализирани съдове, поставени на закрито на 

обозначена, оградена, пожарообезопасена и без връзка с канализацията 

площадка.

За изтеклата година следствие на ремонтна дейност не са образувани 

отпадъци съдържащи азбест, за съхранение на азбестови отпадъци се 

използва контейнер “Б-Б куб” на фирма “Балбок Инженеринг” АД гр.София. 

Проучени са възможностите за предаване на фирми. 

Излезлите от употреба гуми се подменят в автосервизите и на площадката за 

2008г. не са генерирани количества излезли от употреба автомобилни гуми. В 

изпълнение на изискванията на условие 11.6.11. се прилага система за 

разделно събиране на отпадъците.

Ежегодно до РИОСВ се изпраща на хартиен носител годишен отчет за 

отпадъци на основание чл. 5, т. 2 и чл.10 от Наредба № 9 съдържаща 

Приложение № 6 за фирмите, които само генерират производствени и/или 

опасни отпадъци, без да ги транспортират; Приложение № 11-

идентификационна карта  и Приложение № 5 във връзка с чл. 46, ал.2 от 

Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори 

и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, за 

дейностите по събиране и временно съхранение на негодни за употреба 

батерии и акумулатори. 

Условие 11.2.10 

Съгласно условие 11.2.10 от Комплексно разрешително № 40/2006г. “Брикел” 

ЕАД приема отпадък въглищен шлам в количество 30 000 t/y за последващо 

оползотворяване в енергийните котли на горивна инсталация за 

производство на топлинна енергия. 

За 2008 г. няма изгаряне на въглищен шлам.
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Условие 11.9.1

Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците:

Въведени са отчетни карти за “Предаване, превозване и приемане на опасни 

отпадъци”, чиито данни се използват при воденето на отчетните книги 

(съгласно Наредба № 9/2004 г).

В Дружеството са въведени отчетни книги за опасни отпадъци, съгласно 

изискванията на Наредба № 9/2004 г. Това са  отчетна книга за образувани 

и/или третирани отпадъци, отчетни книги за Депа на отпадъци, отчетна 

книга за събиране, транспортиране и временно съхраняване на битови 

и/или строителни отпадъци.

Всички отчетни документи относно управлението на дейностите по 

отпадъците на територията на обекта се извършва от лицето определено със 

заповед на Директора на “Брикел” ЕАД и  се съхраняват за срок от пет 

години.

Условие 11.9.3.

За изтеклата година не са констатирани несъответствия с условията за 

третиране и транспортиране, оползотворяване, преработване, рециклиране и 

обезвреждане на отпадъците, във връзка с което не са предприети 

коригиращи действия.

За 2005г. ÷ 2007г. от влизане в сила на КР 40/2006г. при извършване на 

дейности по управление на отпадъците не са констатирани несъответствия 

по отношение на генерирани количества и третиране на отпадъците.

Условие 11.9.4

След влизане в сила на КР № 40/2006 г. е създадена организация 

извършване на ежемесечни проверки на площадките за временно 

съхранение на отпадъците. Проверява се спазването на Системата за 

разделно събиране на отпадъците, състоянието на съдовете и контейнерите 

за събиране и съхранение на отпадъци, състояние на депото за неопасни 

отпадъци – Сгуроотвал и депото за неопасни /производствени и строителни/ 

отпадъци. Направени са дванадесет проверки, като на осем пъти са 

предприети коригиращи действия – запръстяване на депото за неопасни  
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/производствени и строителни/ отпадъци. Други несъответсвия не са 

констатирани. 

Условие 11.9.4.1.

Условие 11.5.3

“Брикел” ЕАД има сключени договори за предаване на следните отпадъци с 

наименование и код: 

 Изолационни материали съдържащи азбест –17.06.01* - договор с 

“Балбок инженеринг” АД, гр. София

 Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти -16.07.08* - договор с 

“Петрол-Раднево” ЕООД.

Данните за образуване на отпадъци за 2008г. са дадени на Таблица № 4.

Данните за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци са в Таблица № 5.

4.5. Шум

Основните източници на шум от промишлената площадка на “Брикел” АД са:

 технологично оборудване в производствените сгради, излъчващо шум 

през ограждащите конструкции (турбини, помпи, котли, мелници,

вентилационни установки и др.);

 съоръжения, разположени на открито (димни вентилатори, 

трансформатори и др.);

 обслужващ транспорт (ж.п. композиции, булдозер, електрокари, 

автомобилен транспорт и др.).

През 2008г. са направени замервания на стойностите на шума по границите 

на производствената площадка в 15 точки – дневни, нощни и вечерни. Не са 

констатирани превишавания на стойностите в нито  една от точките на 

мониторинга. Направени са измервания на 15 точки на производствената 

площадка < 70dB през деня и ноща. Резултатите от мониторинга са отразени 

в Таблица 6 - Шумови емисии- дневни, нощни и вечерни.

В място на въздействие в с.Обручище и гр.Гълъбово не са правени 

измервания поради извършване на строително-монтажни работи на гумено-

лентово депо на АЕS в с. Обручище и отдалечеността на “Брикел” от 

жилищната зона на гр. Гълъбово.
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В Дружеството няма постъпили оплаквания от страна на живущите в гр. 

Гълъбово. В съответствие с Условие 12.3.2 от КР 40/2006г. е съставен 

протокол за несъответствие. Няма превишение на шумовите емисии от 

базовите през 2005г. и не са предприети коригиращи действия.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Територията на обекта е разположена върху земя, която отдавна е изведена 

от селскостопанския поземлен фонд и се използва за промишлени цели -

типично антропогенно променени почви, с петна от промишлени 

замърсявания.

На терена на “Брикел”ЕАД няма пряко отвеждане на отпадъчните води в 

подземни водни обекти.

Във връзка с опазване на подземните води и почвата от замърсяване са 

определени местата за извършване на товаро-разтоварни дейности на 

територията на площадката.

Условия 13.12.3, 13.12.7, 13.12.8

Съгласно условия 13.11.1 и 13.11.2 на КР № 40/2006г.

 “Брикел“ ЕАД е извършил анализ за състоянието на почвите (Протоколи 

№3986/21.10.2008 г. №3987/21.10.2008г., №3988/21.10.2008г. извършени 

от “Регионална Лаборатория – гр. Стара Загора” към Изпълнителна Агенция 

по Околна Среда – гр. София). 

Резултатите са дадени в Таблица 8.

След получаване на протоколите от “Регионална лаборатория” гр.Стара 

Загора се събра комисия в състав Р-л отдел ТЕ и БУТ, Н-к Химичен цех,

Инспектор екология да обсъди резултатите от собствения мониторинг на 

почви в ОРУ, Маслено и Мазутно стопанство и по Условие 13.12.3 състави 

констативни протоколи за несъответствие, сравнени с базовите показатели 

от 2005г..
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Протокол № 3986/21.10.2008г. от собствен мониторинг на почви, ОРУ

По показател рН базовия резултат от 8.465рН ед. е превишен и е 

отчетен 8.59 рН ед. 

По показател Сулфати базовия резултат от 16.97mg/100g е превишен 

и е отчетен 32.92 mg/100g

По показател Цинк базовия резултат от 31.05 mg/кg  е превишен и е 

отчетен 72.54 mg/кg

По показател Мед базовия резултат от 34.43 mg/кg  е превишен и е 

отчетен 55.91 mg/кg

Протокол № 3987/21.10.2008г. от собствен мониторинг на почви, 

Маслено стопанство

По показател Сулфати базовия резултат от 16.56 mg/100g е превишен 

и е отчетен 42.38 mg/100g

По показател Хлориди базовия резултат от < 2.5 mg/100g е превишен 

и е отчетен 2.84 mg/100g

По показател Желязо базовия резултат от  31 546 mg/kg е превишен и 

е отчетен 33 302 mg/kg

По показател Цинк базовия резултат от  166,29 mg/kg е превишен и е 

отчетен 1952,05 mg/kg

По показател Мед базовия резултат от 56,38 mg/kg e превишен и е 

отчетен 67,17 mg/kg

По показател Хром базовия резултат от 20.78 mg/kg е превишен и е 

отчетен 27.27 mg/kg

По показател Никел базовия резултат от  17,16 mg/kg е превишен и е 

отчетен 24,10 mg/kg

Протокол № 3988/21.10.2008г. от собствен мониторинг на почви 

Мазутно стопанство

 По показател рН базовия резултат от 8.08 рН ед. е превишен и е 

отчетен 8.4 рН ед. 

По показател Сулфати базовия резултат от 17.22 mg/100g е превишен 

и е отчетен 35.39 mg/100g
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По показател Хлориди базовия резултат от <2.5 mg/100g е превишен и 

е отчетен 2.55 mg/100g

По показател Нефтопродукти базовия резултат от 230 mg/kg е 

превишен и е отчетен 240 mg/kg

По показател Желязо базовия резултат от 25 092 mg/kg е превишен и е 

отчетен 29 161 mg/kg

По показател Мед базовия резултат от 35.93 mg/kg е превишен и е 

отчетен 49.02 mg/kg

По показател Хром базовия резултат от 18.31 mg/kg е превишен и е 

отчетен 28.65 mg/kg

По показател Никел базовия резултат от 16.04 mg/kg е превишен и е 

отчетен 23.43 mg/kg

При проверката на анализите на почви от ОРУ, Маслено и Мазутно 

стопанство сравнени с базовите резултати от 2005г. комисията констатира:

превишенията спрямо базовата 2005г. по показатели: рН, сулфати, цинк, 

мед, хлориди, желязо, хром, никел, нефтопродукти се дължат на вкисляване, 

намаляване на почвеното органично вещество и замърсяване на почвите с 

вредни вещества от дъждовни води, протичане на естествени процеси или 

въздействие на антропогенни фактори. Тези превишения не са в резултат от 

работата на инсталацията

В Дружеството се прилага инструкция за ежемесечна проверка за течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Не е констатирано 

несъответствие.

Условие 13.12.4

Разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка 

(включително и в обвалованите зони), които могат да замърсят 

почвата/подземните води не са допускани, поради което не се е налагало 

третиране на образувани отпадъци.

Дружеството разполага със следните замърсители на почвата и подземните 

води (вредни и/или опасни вещества) : масла, мазут и химикали (в цех 

Химичен). Разливите могат да се получат от пропуски по резервоарите, 

тръбопреносната мрежа, фланцови съединения и уплътнения. При получени 
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разливи дежурният персонал трябва да действа бързо и правилно съгласно 

действащите експлоатационни инструкции за предотвратявате на разлива 

на опасните вещества и тяхното третиране за неутрализация и измиване.

За предотвратяване на разливи и течове с цел опазване на почвата и 

земните недра от замърсяване стриктно се прилагат всички инструкции по 

Условие 13. 

Условие 13.12.5

Собственият мониторинг на подземните води по определените в 

Комплексното разрешително сондажи се извършват съобразно изискванията 

на Наредба № 5/8.11.2000г. от акредитирана лаборатория - по договор с 

Регионална лаборатория гр. Ст. Загора. Резултатите от мониторинга са

дадени в Таблица7.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на 

концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в 

разрешителното такива. При извършения мониторинг е констатирано 

превишение на прага на замърсяване за показателите амониев азот, 

хлориди, сулфати, нефтопродукти, желязо, хром (общ), хлориди, мед при 

Сондаж №1,2,3,4. Комисия в състав Р-л отдел ТЕ и БУТ, н-к ХЦ и инспектор 

екология констатираха несъответствията, анализираха причините за 

несъответствията – дейността на инсталациите от КР не е фактор, който 

влияе върху стойностите на горе цитираните показатели. Уведомени са 

РИОСВ за допуснати превишени показатели. Като евентуална причина за 

замърсяването на подземните води комисията счита, че/ хлориди, хром,

нефтопродукти, амониев азот, нитритен азот/ се дължат на завишен фон в 

подземните води в района, по показател сулфатни йони следствие от 

високото ниво на сулфатни йони в р. Съзлия  завишен разход на реагенти за 

обезсоляване, желязото е резултат от корозия на подземните метални 

съоръжения.

Повишените концентрации на нефтопродукти вероятно са резултат от 

минали действия или бездействия довели до замърсяване на почвен слой под 

повърхността, и оказващ влияние върху качеството на подземните води. В 

ход е програма за финансиране на дейности за предотвратяване на щети 
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нанесени от минали действия или бездействия – отстраняване на 

замърсявания причинени от обект “Старо мазутно стопанство”

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в 

съответствие с условията на КР

11.. Съвместно с ТЕЦ “Марица изток 2” и “Енел Оперейшънс България ” АД 

Дружеството участва във въвеждането в експлоатация на Система за 

предизвестяване на неблагоприятните метеорологични условия. Въз основа 

на договор с Национален институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ 

гр. София и Консорциум “Метеорологични системи и екипировка” /МСЕ/ гр. 

София и е изградена Система за предизвестяване на неблагоприятните 

метеорологични условия и временно ограничаване на производствения 

капацитет на инсталацията с цел осигуряване спазването на нормите за 

всички основни и специфични показатели за качество на атмосферния 

въздух. ННаа ооссннооввааннииее ППррееддппииссаанниияя оотт РРИИООССВВ ззаа 22000088 гг.. ее ссъъззддааддееннаа

ооррггааннииззааццииооннннаа ссххееммаа ззаа ооггррааннииччааввааннее ннаа ппррооииззввооддссттввееннииттее ммоощщннооссттии,, ззаа

ккоояяттоо ппииссммеенннноо ссее ууввееддооммяявваа РРИИООССВВ ззаа ппррееддппррииееттии ддееййссттввиияя оотт ссттррааннаа ннаа

ДДрруужжеессттввооттоо..

22.. ООтт ммеессеецц ффееввррууааррии ее вв ееккссппллооааттаацциияя ““ССииссттееммаа ззаа ннееппррееккъъссннаатт

ммооннииттооррииннгг ннаа ииззххввъъррлляяннииттее ггааззооввее”” ккоояяттоо ддаавваа ввъъззммоожжнноосстт ззаа ттееккуущщоо

ссллееддееннее ннаа ннииввааттаа ннаа ссееррннии ооккссииддии,, ааззооттннии ооккссииддии ,, ппрраахх ии ввъъггллееррооддеенн

ооккссиидд..

33.. ППоо ооттнноошшееннииее ннаа ДДееппоо ззаа ннееооппаассннии ((ппррооииззввооддссттввееннии ии ссттррооииттееллннии ))

ооттппааддъъцции вв ммеессннооссттттаа ““ББааттааккаа”” ДДрруужжеессттввооттоо ннее ее ииззггооттввиилл ппррооеекктт ззаа

ррееккууллттиивваацциияя ии ппллаанн ззаа ккооннттрроолл ии ммооннииттооррииннгг.. ССккллююччеенн ее ддооггооввоорр сс ффииррммаа

ззаа ииззггооттввяяннее ннаа ппррооеекктт ззаа ррееккууллттиивваацциияя ннаа ддееппооттоо.. ППоо ииннввеессттииццииооннннаа

ппррооггррааммаа ннее ее ииззггррааддеенноо ннооввоо ддееппоо ззаа ннееооппаассннии ооттппааддъъцции ппооррааддии

ииккооннооммииччеессккии ннее ццееллеессъъооббррааззнноо оотт ссттррааннаа ннаа ““ББррииккеелл””ЕЕААДД ддаа ввллааггаа

ииннввеессттииццииии вв ооббеекктт ккооййттоо щщее ссее ееккссппллооааттиирраа 22 ггооддииннии.. ВВ ххоодд ссаа ппррееггооввооррии сс

ддррууггии ддееппаа ззаа ппррииееммааннее ннаа ооттппааддъъцции оотт ББррииккеелл ии ппррееппииссккаа сс ММООССВВ ззаа

ррааззрреешшааввааннее ппррееддааввааннееттоо ннаа ооббррааззууввааннииттее ооттппааддъъцции..
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44.. ППооккррииввааннееттоо сс ггееооттееккссттиилл ннаа ннееррааббооттеещщааттаа ччаасстт ннаа 33 ““АА”” ссееккццииии ее

ззааввъърршшеенноо ннаа 9900 %%..

55.. ЗЗааввъърршшеенноо ее ннааддггрраажжддааннее ннаа 33 ““АА”” ссееккцциияя ддоо ккооттаа 110077..5500 ии ззааппооччннааттоо

ннааммииввааннее ннаа ссееккцциияя 33 ””АА””.. ППааррааллееллнноо сс ннааммииввааннееттоо вв ссееккцциияя 33””АА”” ссее

ппооддддъърржжаа ии ввоодднноо ооггллееддааллоо ннаа 33 ””ББ””..

ООссттааннааллииттее ддееййннооссттии ззааллоожжееннии вв ппррооггррааммааттаа ссаа ппррееддввииддееннии ззаа ббъъддеещщ

ппееррииоодд оотт ввррееммее..

66.. ППррееккррааттяяввааннее ррааббооттааттаа ннаа ииннссттааллааццииии ииллии ччаассттии оотт ттяяхх..

Съгласно условията от Комплексно разрешително №40/2006 г. “Брикел” ЕАД 

няма да експлоатира Горивната инсталация за производство на топлинна 

енергия сумарно повече от 20 000 часа за периода от 01.01.2008 г. до 

01.01.2012 г., след което да изведе Горивната инсталация от експлоатация.

Условие 16.5.

Във връзка с Условие 16.5. няма изготвен “План за закриване на дейностите 

на площадката”.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1. Аварии

За 2008 г. няма регистрирани аварийни ситуации - Таблица № 9

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

които е издадено КР.

За отчетната година няма регистрирани оплаквания или възражения, 

свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Условие 15.3. 

От датата на влизане в сила на Комплексно разрешително Дружеството 

прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на 

инсталациите по условие 2. За 2008г. могат да се обобщят следните 

резултати:
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1. Плана за собствен мониторинг при анормални режими за Горивна 

инсталация за производство на топлинна енергия с мощност 1020 MWt е 

прилаган 59 пъти – при всяко разпалване на котлоагрегат съгласно т. 1.1 от 

плана. Датите на разпалванията и тяхната продължителност са записани в 

оперативните дневници на ДИС и н-к смяната в цех Котелен.

Едновременно изгаряне на мазут и въглища не е допущано и плана по т. 

1.2 не е прилаган.

2. За инсталация за производство на водород План за собствен 

мониторинг при анормални режими на инсталациите не е прилаган.

3. За Депо за неопасни отпадъци (Сгуроотвал) План за собствен 

мониторинг при анормални режими на инсталациите не е прилаган – не е 

допускано спиране на оборотното водоснабдяване.

8. Подписване на годишния доклад 

Изп. Директор:…………………..

/Ива Цветкова/
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Таблица 1. Изпускания по PRTR и ЕРЕВВ

ЗАМЪРСИТЕЛИ

Емисионни прагове
(колона 1)

№
CAS

номер
Замърси-

тел във въздух 
(колона 1a)
kg/год.

във води 
(колона 1b)
kg/год.

в почва 
(колона 
1c)
kg/год.

Праг за 
пренос 
на 
замърси
тели 
извън 
площ. 
(колона 
2)
kg/год.

Праг за 
производс
тво, 
обработка 
или 
употреба
(колона 3)
kg/год.

1# 630-08-0
Въглероден 
оксид(CO)

428 262.61

/м/

2# 124-38-9
Въглероден 
диоксид 
(CO2)

1 651 501
000

/с /

3#
Азотни 
оксиди
(NOx/NO2)

1 912 473.34

/м/

4#
Серни 
оксиди 
(SOx/SO2)

108 456 725.72

/м/

5# Общ азот
-

6#
Общ 
фосфор

-

7# 7440-47-3
Хром и 
съединения
та му

6491.43
/м/

8# 7440-50-8
Мед и 
съединения
та му

2214.34
/м/
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9# 7440-66-6
Цинк и 
съединения
та му

4703.15
/м/

10
#

Фини 
прахови 
частици 
<10µm

47 356.182
/м/

Докладваните замърсители /Въглероден оксид, Въглероден диоксид, Азотни 

оксиди, Серни оксиди/ са изчислени на база средноизмерени концентрации

в изходящите газове .

Общия емитиран прах (341 600.64kg) е изчислен на база средно измерени 

концентрации на прах от СНИ.

ФПЧ<10 µm = 341 600.64 * 0.285 = 97 356.182 kg.

Показател Фини прахови частици <10 µm е изчислен по методика CORRIN

AIR на база емисионен фактор за ФПЧ <10 µm (EFФПЧ 10 = 35.2 g/GJ) и  

представляващ 28.5 % от емисионния фактор на общия изчислен прах   

(EF общ  прах = 123.49 g/GJ)

EFФПЧ 10/ EF общ  прах = 28.5 %

Данните за останалите замърсители – въглероден оксид, азотни оксиди, 

серен диоксид и общ прах се базират на следните изчисления:

E = К ср.год.* D /1000000 kg   , където

Е- годишно количество замърсител

Кср.год.- осреднената стойност на приведената емисия (mg/Nm3) от Годишния 

доклад на СНИ.

D- дебит на изходящите газове от Годишния доклад на СНИ.

За въглероден оксид /СО/

Е = 125 * 7 426 100 904/1 000 000
E = 928 262.61 kg

За азотни оксиди /NОх/

Е = 271 * 7 426 100 904/1 000 000
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E = 2 012 473.34 kg

За серен диоксид /SO2/

Е = 14 625 * 7 426 100 904/1 000 000
E = 108 606 725.72 kg

За общ прах

        Е = 46 * 7426100904/1000000
E = 341 600.64 kg

Въглероден диоксид (CO2)

за 2008г. СО2 - 1 751 501 000 kg – данните са взети от верифицирания 

Годишен доклад за парникови газове на “БРИКЕЛ” ЕАД за 2008 г.

 Емисии във води:

Източници на промишлена вода в “Брикел” ЕАД са яз. ”Розов кладенец” и р. 

Сазлийка, които са ІІІ–та категория водоприемници и са с влошени 

качествени показатели.

За показателите общ азот и общ фосфор се извършва мониторинг с честота 

два пъти месечно, а за хром и съединенията му, мед и съединенията му, цинк 

и съединенията му веднъж месечно за отпадъчна вода зауствана в  р. 

Сазлийка. За изтеклата година няма зауствани водни количества в р. 

Сазлийка и по тази причина няма превишаване на емисии в отпадъчните 

води.

За  хром и съединенията му, мед и съединенията му, цинк и съединенията му 

се извършва мониторинг един път месечно за ІІ поток охлаждащи води - от 

кондензаторите на турбините. Тези охлаждащи води се използват за 

кондензиране на парата от последната степен на турбините въз основа на 

процес на топлообмен през повърхност, което не предполага пренос на каквито 

и замърсители в охлаждащите води. Мониторингът на показателите се 

осъществява само на изхода на Дружеството, самият водоизточник е ІІІ 

категория води, а за някои от показателите /мед и хром/стойностите са под 

прага на обхват на съответния метод.

Мониторинг на вход на Дружеството не се извършва, тъй като не се изисква 

по КР. Това определя невъзможността от коректно определяне на стойностите 
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на контролираните показатели на вход и изход и налага следния подход при 

изчисляване на годишното количество вещества изпускани във водни обекти:

Определяне на годишната емисия за всеки показател:

Е=
1000

*. DК ср
kg,  където

К ср.- осреднената стойност на показателите от протоколите за собствен 

мониторинг в mg/dm3;

D - годишен дебит на отпадъчни води по констативни протоколи в m3.

За 2008 г. общото количество заустени в яз. “Розов кладенец” води е  

251 593 400 m3, средногодишните концентрации в mg/dm3 за цинк, мед и 

хром са съответно 0.01909, <0.009 и 0.026. Изчислените на тази база емисии 

са както следва:

цинк  и съединенията му  - 4803.15 кg

мед и съединенията му   - 2264.34 кg

хром и съединенията му  - 6491.43 кg

Изчислените количества вероятно не са раелни, поради факта, че водата в 

яз. «Розов кладенец»  е оборотна и поради факта, че мед, цинк и хром и 

техните съединения не се използват под никаква форма в работата на 

инсталацията и при използване на водата за охлаждане.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Показател Норма Стойност Съответствие

SO2 - 14 625 mg/Nm3 -

NOx - 271 mg/Nm3 -

CO - 125 mg/Nm3 -

прах - 46 mg/Nm3 -

Стойностите на емисиите са взети от годишния отчет на СНИ за 
средногодишни концентрации.
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-
фекални /и/или дъждовни) във водни обекти/канализация – ІІ поток 
охлаждащи води, зауствани в яз. Розов кладенец

Протокол №  84 / 29.01.2008 г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 27 560
при вземане 
на проба

да

Неразтворени 
вещества

mg /dm3 50 12
един път 
месечно

да

ХПК бихроматна mg /dm3 70 32.8
един  път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.25
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.039
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.012
един път 
месечно

да

Нефтопродукти mg /dm3 0.7 <0.14
един път 
месечно

да

Остатъчен хлор mg /dm3 0.2 0.095
един път 
месечно

да

Сулфати mg/dm3 500 474
един път 
месечно

да
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Протокол №  433/ 28.02.2008 г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 26640
при вземане 
на проба

да

Неразтворени 
вещества

mg /dm3 50 8
един път 
месечно

да

ХПК бихроматна mg /dm3 70 35.60
един път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.167
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.015
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 <0.005
един път 
месечно

да

Нефтопродукти mg /dm3 0.7 <0.14
един път 
месечно

да

Остатъчен хлор mg /dm3 0.2 0.168
един пъти 
месечно

да

Сулфати mg /dm3 500 465
един път 
месечно

да

Протокол № 981/31.03.2008 г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 25200
при вземане 
на проба

да

Неразтворени 
вещества

mg /dm3 50 36
един път 
месечно

да

ХПК бихроматна mg /dm3 70 29.4
един път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.313
един път 
месечно

да
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Цинк mg/ dm3 1 0.033
един път 
месечно 

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.028
един път 
месечно 

да

Нефтопродукти mg /dm3 0.7 <0.14
един път 
месечно

да

Остатъчен хлор mg /dm3 0.2 0.190
един път 
месечно

да

Сулфати mg /dm3 500 444
един път 
месечно 

да

Протокол № 1231/ 21.04.2008 г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота

 на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 27360
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 11
един път 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 70 54
един път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.231
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.007
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.045
един път 
месечно

да

Нефтопродук
ти

mg /dm3 0.7 <0.14
един  път 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.109
един път 
месечно

да

Сулфати mg /dm3 500 369
един път 
месечно

да
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Протокол № 1762/21 .05.2008 г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 29520
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 6
един път 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 70 34.0
един път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.193
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 <0.002
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.052
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 0.7 <0.014
един път 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.074
един път 
месечно

да

Сулфати mg /dm3 500 378
един път 
месечно

да

Протокол №  2333/30.06.2008 г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 29880
при вземане 
на проба

да

Неразтворени 
вещества

mg /dm3 50 7
един път 
месечно

да

ХПК бихроматна mg /dm3 70 30.9
един път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.131
един  път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.027
един път 
месечно

да
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Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 <0.005
един път 
месечно

да

Нефтопродукти mg /dm3 0.7 <0.14
един път 
месечно

да

Остатъчен хлор mg /dm3 0.2 0.110
един път 
месечно

да

Сулфати mg /dm3 500 384
един път 
месечно

не

Протокол №  2741/ 17.07.2008 г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 29340
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 7.0
един път 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 70 55.0
един път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.111
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.008
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 0.009
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.010
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 0.7 <0.14
един път 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.110
един път 
месечно

да

Сулфати mg /dm3 500 422.1
един път 
месечно

да
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Протокол №  3170/ 27.08.2008г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 25920
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 4
един път 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 70 14.1
един път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.130
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.0040
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 <0.005
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 0.7 <0.14
един път 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.154
един път 
месечно

да

Сулфати mg /dm3 500 459
един пъти 
месечно

да

Протокол №  3565/ 26.09.2008 г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 25992
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 6
един път 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 70 22.0
един път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.140
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.017 един път да
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месечно

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.038
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 0.7 <0.14
един път 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.098
един път 
месечно

да

Сулфати mg /dm3 500 421
един път 
месечно

да

Протокол №  3979/21.10.2008 г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 28 080
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 12
един път 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 70 16.4
един път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.174
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.018
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.020
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 0.7 <0.14
един път 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.117
два път 
месечно

да

Сулфати mg /dm3 500 394
един път 
месечно

да



5599

Протокол №  4511/01.12.2008 г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 29880
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 5
един път 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 70 35.0
един път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.118
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.022
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.015
един път 
месечно

да

Нефтопродук
ти

mg /dm3 0.7 <0.14
един път 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.076
един път 
месечно

да

Сулфати mg /dm3 500 468
един път 
месечно

да

Протокол №  4976/16.12.2008 г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 35000 28080
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 5
един път 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 70 10.8
един път 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.127
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.020
един път 
месечно

да
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Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.014
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 0.7 <0.14
един път 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.107
един път 
месечно

да

Сулфати mg /dm3 500 497
един път 
месечно

да

Мониторинг на І поток охлаждащи води, зауствани в р. Сазлийка:

Протокол № 82/29.01.2008г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество m3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg/dm3 50 37
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg/dm3 125 226
два пъти 
месечно

не

Желязо mg/dm3 1 2.81
един път 
месечно

не

Цинк mg/dm3 1 0.025
един път 
месечно

да

Мед mg/dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg/dm3 0.5 0.015
един път 
месечно

да

Нефтопродук
ти

mg/dm3 5 0.328
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg/dm3 0.2 0.284
един път 
месечно

не

БПК5 mg/dm3 25 52.4
два пъти 
месечно

не

Общ азот mg/dm3 15 2.8
два пъти 
месечно

да
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Общ фосфор mg/dm3 2 0.012
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

pH ед. 6-9 8.40 два пъти 
месечно

да

Протокол № 264/ 13.02. 2008г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество m3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и

mg/dm3 50 24
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg/dm3 125 30.4
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/dm3 1 -
един път 
месечно

Цинк mg/dm3 1 -
един път 
месечно

Мед mg/dm3 0.5 -
един път 
месечно

Хром общ mg/dm3 0.5 -
един път 
месечно

Нефтопроду
кти

mg/dm3 5 <0.14
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg/dm3 0.2 -
един път 
месечно

БПК5 mg/dm3 25 9.75
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 3.1
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.098
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

pH ед. 6-9 8.05
два пъти 
месечно

да
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Протокол  № 432/ 28.02. 2008г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество m3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и

mg/dm3 50 62
два пъти 
месечно

не

ХПК 
бихроматна

mg/dm3 125 82
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/dm3 1 0.629
два пъти 
месечно

да

Цинк mg/dm3 1 0.022
един път 
месечно 

да

Мед mg/dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg/dm3 0.5 0.057
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg/dm3 5 0.21
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg/dm3 0.2 0.198
два пъти 
месечно

да

БПК5 mg/dm3 25 15
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 3.52
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.07
два пъти 
месечно 

да

Активна 
реакция

pH eд. 6-9 8.49
два пъти 
месечно

да

Протокол № 518/ 04.03. 2008г.

Параметър Единица НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 48
два пъти 
месечно

да
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ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 100
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

Цинк mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

Мед mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно 

Хром общ mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 0.83
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 -
един път 
месечно

БПК5 mg /dm3 25 8.1
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 4.74
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.082
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 8.68
два пъти 
месечно

да

Протокол № 979/ 31.03.2008г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
два пъти 
месечно

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 72
два пъти 
месечно

не

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 161
два пъти 
месечно

не

Желязо mg/ dm3 1 2.48
един път 
месечно

не

Цинк mg/ dm3 1 0.031
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.03
един път 
месечно

да
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Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 0.179
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.203
единпът 
месечно

да

БПК5 mg /dm3 25 19.2
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 3.1
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.061
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 8.53
два пъти 
месечно

да

Протокол № 1089/ 02.04.2008г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 106
два пъти 
месечно

не

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 73
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 <0.14
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 -
един път 
месечно

да

БПК5 mg /dm3 25 25.9
два пъти 
месечно

не

Общ азот mg/dm3 15 3.10
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.038
два пъти 
месечно

да
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Активна 
реакция

рН ед. 6-9 9.27
два пъти 
месечно

не

Протокол № 1229/ 21.04.2008г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 112
два пъти 
месечно

не

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 84
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 2.53
един път 
месечно

не

Цинк mg/ dm3 1 0.01
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.059
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 0.21
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.103
един път 
месечно

да

БПК5 mg /dm3 25 10.70
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 1.8
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.03
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 8.3
два пъти 
месечно

да
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Протокол №1635/ 29.04.2008г.

Параметър Единица

НДЕ,

съгласно

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 29
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 46
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 <0.14
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 -
един път 
месечно

да

БПК5 mg /dm3 25 6.35
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 2.8
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.044
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 8.45
два пъти 
месечно

да

Протокол № 1760/ 21.05.2008 г.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 18
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 37.0
два пъти 
месечно

да
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Желязо mg/ dm3 1 0.397
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 <0.002
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.073
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 0.198
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.128
един път 
месечно

да

БПК5 mg /dm3 25 10.3
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 2.40
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.051
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 9.14
два пъти 
месечно

не

Протокол № 2156/ 06.06.2008г.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 76
два пъти 
месечно

не

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 181
два пъти 
месечно

не

Желязо mg/ dm3 1
един път 
месечно

Цинк mg/ dm3 1
един път 
месечно

Мед mg /dm3 0.5
един път 
месечно

Хром общ mg /dm3 0.5
един път 
месечно

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 0.268
два пъти 
месечно

да
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Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2
един път 
месечно

БПК5 mg /dm3 25 112
два пъти 
месечно

не

Общ азот mg/dm3 15 3.10
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.184
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 9.60
два пъти 
месечно

не

Протокол № 2331/ 30.06. 2008г.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 35
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 37.0
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.348
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.006
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 <0.005
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 0.280
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.178
един път 
месечно

да

БПК5 mg /dm3 25 2.47
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 2.75
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.031
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 8.52
два пъти 
месечно

да
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Протокол № 2521/ 30.06.2008г.

Параметър Единици
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при 
вземане на 
проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 11
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 35.0
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1
един път 
месечно

Цинк mg/ dm3 1
един път 
месечно

Мед mg /dm3 0.5
един път 
месечно

Хром общ mg /dm3 0.5
един път 
месечно

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 <0.14
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2
един път 
месечно

БПК5 mg /dm3 25 4.05
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 2.30
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.035
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 7.51
два пъти 
месечно

да

Протокол № 2739/ 17.07.2008г.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 23
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 115.0
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.56 един път да
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месечно

Цинк mg/ dm3 1 0.010
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.019
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 <0.14
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.236
един път 
месечно

не

БПК5 mg /dm3 25 28.2
два пъти 
месечно

не

Общ азот mg/dm3 15 2.60
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.033
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 7.61
два пъти 
месечно

да

Протокол № 2924 / 29.07.2008г.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 23
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 92
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

Цинк mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

Мед mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

Хром общ mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 <0.14
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 -
един път 
месечно
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БПК5 mg /dm3 25 12.3
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 1.8
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.182
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 8.01
два пъти 
месечно

да

Протокол № 3168 / 27.08. 2008.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 40
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 89
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.528
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.0060
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 <0.005
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 0.170
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.202
един път 
месечно

не

БПК5 mg /dm3 25 19.3
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 2.50
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.327
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 8.13
два пъти 
месечно

да
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Протокол № 3382 / 12.09.2008г.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 39
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 78
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

Цинк mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

Мед mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

Хром общ mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 0.210
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 -
един път 
месечно

БПК5 mg /dm3 25 78
два пъти 
месечно

не

Общ азот mg/dm3 15 2.20
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.209
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 8.30
два пъти 
месечно

да

Протокол № 3564 / 26.09.2008г.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 13
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 72.0
два пъти 
месечно

да
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Желязо mg/ dm3 1 0.401
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.031
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.052
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 <0.14
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.150
един път 
месечно

да

БПК5 mg /dm3 25 4.0
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 1.80
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.074
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 8.20
два пъти 
месечно

да

Протокол № 3842/ 09.10.2008г.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 44
два пъти 
месечно

да

ХПК
бихроматна

mg /dm3 125 60.0
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

Цинк mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

Мед mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

Хром общ mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 0.175
два пъти 
месечно

да
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Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 -
един път 
месечно

БПК5 mg /dm3 25 3.30
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 2.60
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.112
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 7.98
два пъти 
месечно

да

Протокол № 3980/21.10.2008г.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 63
два пъти 
месечно

не

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 54.9
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.540
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.020
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.032
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 <0.14
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.227
един път 
месечно

не

БПК5 mg /dm3 25 7.2
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 1.70
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.099
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 8.23
два пъти 
месечно

да
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Протокол № 4510/01.12.2008.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 37
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 72.0
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 0.704
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.017
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.021
един път 
месечно

да

Нефтопродук
ти

mg /dm3 5 0.170
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.082
един път 
месечно

да

БПК5 mg /dm3 25 10.0
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 2.20
два пъти 
месечно

да

Общ фосфор mg/dm3 2 0.058
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 6.97
два пъти 
месечно

да

Протокол № 4756/01.12.2008г.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 35
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 66.0
два пъти 
месечно

да

Желязо mg/ dm3 1 -
един път
месечно
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Цинк mg/ dm3 1 -
един път 
месечно

Мед mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

Хром общ mg /dm3 0.5 -
един път 
месечно

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 <0.14
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 -
един път 
месечно

БПК5 mg /dm3 25 11.3
два пъти
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 3.10
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.144
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 8.10
два пъти 
месечно

да

Протокол № 4975/16.12.2008г.

Параметър Единица
НДЕ, съгласно 

КР

Резултати от

мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Количество м3/h 500 0
при вземане 
на проба

да

Неразтворен
и вещества

mg /dm3 50 47
два пъти 
месечно

да

ХПК 
бихроматна

mg /dm3 125 134
два пъти 
месечно

не

Желязо mg/ dm3 1 0.696
един път 
месечно

да

Цинк mg/ dm3 1 0.016
един път 
месечно

да

Мед mg /dm3 0.5 <0.006
един път 
месечно

да

Хром общ mg /dm3 0.5 0.016
един път 
месечно

да

Нефтопроду
кти

mg /dm3 5 0.190
два пъти 
месечно

да

Остатъчен 
хлор

mg /dm3 0.2 0.128
един път 
месечно

да
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БПК5 mg /dm3 25 6.88
два пъти 
месечно

да

Общ азот mg/dm3 15 4.30
два пъти 
месечно

да

Общ 
фосфор

mg/dm3 2 0.178
два пъти 
месечно

да

Активна 
реакция

рН ед. 6-9 7.78
два пъти 
месечно

да

Таблица 4.

Таблица 4.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за 

производство на топлинна енергия 

Количество
t/y

Годишно 
количество

за единица продукт 
t/MWh

Вид отпадък Код

Количе
ства

опреде
лени
с КР

Реално 
измерено 

2008г.

Колич
ества
опред
елени
с КР

Реално 
измерено

2008г

Временн
о 

съхранен
ие на 

площадк
ата

Транспорт
иране-

собствен а 
фирма/въ

ншна 
фирма

Съотве
тствие

Сгурия, шлака 
и дънна пепел 

от котли 
10.01.01 90 000 48 085 0.015 0.0095

хидро
транспорт

да

Увлечена 
летяща пепел 

от изгаряне на 
въглища

10.01.02 480 000 267 031 0.08 0.053
хидро

транспорт
да

Утайки от 
декарбонизира

не (с варно 
мляко)

19.09.03 12 4.88 - -
собствена 

фирма
да

Облицовъчни и
огнеупорни 

материали от 
неметалургичн

и процеси, 
различни от 

упоменатите в 
16.11.05

16.11.06 320 225.86 - -
собствена 

фирма
да

Разтвори и 
утайки от 

регенерация 
на 

йонообменниц
и

19.09.06 2 0 - -
собствена 

фирма
да
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Таблица 4.2. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

Количество
t/y

Годишно количество
за единица продукт 

t/MWh

Вид отпадък Код

Количества
определени

с КР

Реално 
измере

но
2008 г.

Количес
тва

определ
ени
с КР

Реално 
измерено
2008 г.

Времен
но 

съхране
ние на 
площад

ката

Транспо
ртиране

-
собстве

н а 
фирма/
външна 
фирма

Съответс
твие

Отпадъци от 
желязо и 
стомана

19.10.01 748 283.93 не
външна 
фирма

да

Отпадъци от 
цветни метали

19.10.02 10 0 не
външна 
фирма

да

Излезли от
употреба гуми

16.01.03 2 0
Авто 

гараж
външна 
фирма

да

Изолационни 
материали, 
различни от 

упоменатите в 
17.06.01 и 
17.06.03

17.06.04 150 99.29 не
собствен 
транспо

рт
да

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 

черни метали

12.01.01 10 0 не
външна 
фирма

да

Стърготини,
стружки и 
изрезки от 

цветни метали

12.01.03 1 0 не
външна 
фирма

да

Прах и 
частици от 

черни метали
12.01.02 2 0 не

външна 
фирма

да

Отпадъцинеупо
менати другаде 

стружки и 
изрезки от 

текстолиттербо
нит, ел.мат.

12.01.99 1 0 не
собствен 
транспо

рт
да

Други батерии 
и акумулатори 

16.06.05 0.1 0
Авто 

гараж
външна 
фирма

да
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Таблица 4.3. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

Количество
t/y

Годишно 
количество
за единица 

продукт t/MWh
Вид отпадък Код Количест

ва
определе

ни
с КР

Реално 
измерен

о
2008 г.

Количе
ства

опреде
лени
с КР

Реално 
измере

но
2008 г.

Временн
о 

съхранен
ие на 

площадк
ата

Транспортира
не-собствен а 
фирма/външ

на фирма

Съотве
тствие

Нехлорирани 
моторни, смазочни 
и масла за зъбни 

предавки на 
минерална основа

13.02.05* 30 0 -

Да –
Маслено 

стопанств
о

външна фирма да

Нехлорирани 
изолационни и 

топлопредаващи 
масла на 

минерална основа 
(трансформаторно 

масло)

13.03.07* 35 0 -

Да –
Маслено 

стопанств
о

външна фирма да

Изолационни 
материали, 

съдържащи азбест
17.06.01* 1 0 -

Да 
“Б-Б куб”

външна фирма да

ФФллууоорреессццееннттннии
ттрръъббии ии ддррууггии

ооттппааддъъцции,,
ссъъддъърржжаащщии жжиивваакк

((ллууммииннеессццееннттннии
ллааммппии ии ддррууггии

ооттппааддъъцции
ссъъддъърржжаащщии

жжиивваакк))

20.01.21* 500 бр/г 500 бр/г -
Да –

склад 
АБКО

външна фирма да

ООллооввннии
ааккууммууллааттооррннии

ббааттееррииии
16.06.01* 0.5 0.15 -

Да -
Автогара

ж
външна фирма да

Други моторни, 
смазочни и масла 
за зъбни предавки

13.02.08* 15 0 -

Да –
Маслено 

стопанств
о

външна фирма да

Отпадъци, 
съдържащи масла 
и нефтопродукти

16.07.08* 1 0 -

Да –
Маслено 

стопанств
о

външна фирма да

Абсорбенти, 
филтърни 

материали, кърпи 
за изтриване и 

предпазни 
облекла, замърсени 
с опасни вещества

15.02.02* 1 0 -

Да –
Маслено 

стопанств
о

външна фирма да

Утайки от 
маслоуловителни 

шахти
13.05.03* 2 0 -

Да –
Маслено 

стопанств
о

външна фирма да
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Таблица 4.4. Строителни отпадъци
Количество

Вид 
отпадък

Код
По КР

t/y
Отчете
но за  

2008 г. 
t/y

Времен
но 

съхране
ние на 
площад

ката

Транспорт
иране-

собствен а 
фирма/въ

ншна 
фирма

Съотве
тствие

Смеси от 
бетон, тухли, 

керемиди, 
плочки, 

фаянсови и 
керамични 

изделия, 
различни от 
упоменатите 
в 17.01.06

17.01.07 115 81.17 не
собствен 

транспорт
да

Таблица 4.5. Битови отпадъци
КоличествоВид 

отпадък
Код

По КР
t/y

Отчетен
о за  

2008г. 
t/y

Времен
но 

съхране
ние на 
площад

ката

Транспорти
ране-

собствен а 
фирма/вън
шна фирма

Съотв
етств

ие

Смесени 
битови 

отпадъци
20.03.01 40 30.2 Не

външна 
фирма

да

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
Отпадък Код Оползот

воряван
е на 

площад
ката

Обезврежда
не на 

площадката

Фирма 
извършва

ща 
операцият

а по  
оползотво
ряване/об
езвреждан

е

Съответ
ствие

шлам не не не да

Сгурия, шлака 
и дънна пепел 

от котли 
10.01.01 не

да 
Код D1-

депониране 
на 

сгуроотвал 
не да
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Увлечена 
летяща пепел 

от изгаряне на 
въглища

10.01.02 не

да
 Код D1-

депониране 
на 

сгуроотвал

не да

Утайки от 
декарбонизир
ане (с варно 

мляко)

19.09.03 не

да
 Код D1-

депониране 
на Депо за 
неопасни 

(производств
ени и 

строителни) 
отпадъци, в 
местността 
“Батака”

не да

Облицовъчни 
и

огнеупорни 
материали от 

неметалургичн
и процеси, 

различни от 
упоменатите в 

16.11.05

16.11.06 не

да
 Код D1-

депониране 
на Депо за 
неопасни 

(производств
ени и 

строителни) 
отпадъци, в 
местността 
“Батака”

не да

Разтвори и 
утайки от 

регенерация 
на 

йонообменниц
и

19.09.06 не

да 
Код D1-

депониране 
на Депо за 
неопасни 

(производств
ени и 

строителни) 
отпадъци, в 
местността 
“Батака”

не да

Отпадъци от 
желязо и 
стомана

19.10.01 не не не да

Отпадъци от 
цветни метали

19.10.02 не не не да

Излезли от 
употреба гуми

16.01.03
не

не не да

Изолационни 
материали, 
различни от 

упоменатите в 
17.06.01 и
17.06.03

17.06.04 не

да 
Код D1-

депониране 
на Депо за 
неопасни 

(производств
ени и 

строителн) 

не да



8822

отпадъци, в 
местността 
“Батака”

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 

черни метали

12.01.01 не не
“Петгруп 
ЕООД”

гр. Хасково
да

Стърготини,
стружки и 
изрезки от 

цветни метали

12.01.03 не не
“Петгруп 
ЕООД”

гр. Хасково
да

Прах и 
частици от 

черни метали
12.01.02 не не

“Петгруп 
ЕООД”

гр. Хасково
да

Отпадъцинеуп
оменати 
другаде 

стружки и 
изрезки от 

текстолиттерб
онит, ел.мат.

12.01.99 не

да
Код D1-

депониране 
на Депо за 
неопасни 

(производств
ени и 

строителни) 
отпадъци, в 
местността 
“Батака “

не да

Други батерии 
и акумулатори

16.06.05 не не

“Балбок 
инженерин

г”
гр. София

да

Нехлорирани 
моторни, 

смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална 

основа

13.02.05* не не
“Петрол-
Раднево” 

ЕООД
да

Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредава
щи масла на 
минерална 

основа 
(трансформато

рно масло)

13.03.07* не не
“Петрол-
Раднево” 

ЕООД
да

Изолационни 
материали, 
съдържащи 

азбест

17.06.01* не не

“Балбок 
инженерин

г”
гр. София

да

ФФллууоорреессццееннттннии
ттрръъббии ии ддррууггии

ооттппааддъъцции,,
ссъъддъърржжаащщии

жжиивваакк

20.01.21*
не

не

“Балбок 
инженерин

г”
гр. София

да
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((ллууммииннеессццееннттннии
ллааммппии ии ддррууггии

ооттппааддъъцции
ссъъддъърржжаащщии

жжиивваакк))

ООллооввннии
ааккууммууллааттооррннии

ббааттееррииии
16.06.01* не не

“Балбок 
инженерин

г”
гр. София

да

Други 
моторни, 

смазочни и 
масла за зъбни 

предавки

13.02.08* не не
“Петрол-
Раднево” 

ЕООД
да

Отпадъци, 
съдържащи 

масла и 
нефтопродукт

и

16.07.08* не не
“Петрол-
Раднево” 

ЕООД
да

Абсорбенти, 
филтърни 

материали, 
кърпи за 

изтриване и 
предпазни 
облекла, 

замърсени с 
опасни 

вещества

15.02.02* не не

Смяната на 
масла се 

осъществяв
а в 

автосервиз
и

да

Утайки от 
маслоуловител

ни шахти
13.05.03* не не

“Петрол-
Раднево” 

ЕООД
да

Смеси от 
бетон, тухли, 

керемиди, 
плочки, 

фаянсови и 
керамични 

изделия, 
различни от 

упоменатите в 
17.01.06

17.01.07 не

да
Код D1-

депониране 
на Депо за 
неопасни 

(производств
ени и 

строителн) 
отпадъци, в 
местността 
“Батака”

не да

Смесени битови 
отпадъци

20.03.01 не да

“Благоустр
ойство и 
чистота” 
ЕООД

гр. 
Гълъбово

да
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Таблица. 6  Шумови емисии.

Измерено ниво на шума Lie [dB(A)]
№ точка на измерване

ден вечер нощ

Точка на измерване № 1 57,8 56,4 54,5

Точка на измерване № 2 59,3 57,9 57,4

Точка на измерване № 3 57,2 58,9 56,6

Точка на измерване № 4 51,2 50,8 49,8

Точка на измерване № 5 53,1 52,8 50,2

Точка на измерване № 6 50,7 50,4 48,8

Точка на измерване № 7 52,6 50,6 46,8

Точка на измерване № 8 58,2 56,8 56,2

Точка на измерване № 9 70,2 69,8 69,6

Точка на измерване № 10 64,4 62,3 62,6

Точка на измерване № 11 61,1 60,8 60,7

Точка на измерване № 12 62,8 61,8 61,1

Точка на измерване № 13 63,2 62,6 62,4

Точка на измерване № 14 46,4 44,7 42,6

Точка на измерване № 15 48,7 46,9 44,8

Разположение на измервателните точки:

т.1 – Югоизточен ъгъл – срещу газ станцията

т.2 - Централен портал

т. 3 – Срещу автотранспорт

т. 4 – Срещу мазутни баки

т. 5 – Открит склад резервни части

т. 6 – Открит въглищен склад - запад

т. 7 – Стар въглищен склад - запад

т. 8 – Старо разтоварище изток

т. 9 – Северен товарен портал

т. 10 – Северен портал ОРУ

т. 11 – ОРУ - север

т. 12 – ОРУ - изток

т. 13 – Срещу ССПАБ

т. 14 – с. Обручище, ул. “Тунджа” № 11

т. 15 – гр. Гълъбово, ул. “Калиакра” № 21
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От анализа на резултатите е видно, че в т. 9 дневните измервания са с 
минималното 0,2 dB над допустимите. 

Причина за несъответствието е малкото разстояние /около 5 м./от димен 
вентилатор на КА 6 до границата на производствената площадка след 
прекарване на новата граница с AES

Таблица 7.Опазване на подземни води

А. Сондаж № 1

Резултати от 
мониторинг

Точка на
пробовзе
мане

Показател
Концентрация 
съгласно КР

2154/06.06.
08г.

3984/21.10.
08г.

Честота на 
мониторинг

Съответс
твие

Амониев 
азот

0.12 mg/l 0.016 <0.006
два пъти 
годишно

да

Нитритен 
азот

0.025 mg/l 0.013 0.028
два пъти 
годишно

да/не

Нитратен 
азот

10 mg/l 0.238 0.513
два пъти 
годишно

да

Хлориди 30 mg/l 42.5 41.5
два пъти 
годишно

не

Сулфати 50 mg/l 372 381
два пъти 
годишно

не

Нефтопро
дукти

50µg/l <140 <140
два пъти 
годишно

да

Желязо 50µg/l 621 309
два пъти 
годишно

не

Цинк 200µg/l <2 17
два пъти 
годишно

да

Мед 30µg/l <6 <6
два пъти 
годишно

да

Сондаж 
№1

Хром/об
щ/

5 µg/l 12 11
два пъти 
годишно

не
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Б. Сондаж № 2

Резултати от 
мониторингТочка на 

пробовзем
ане

Показател
Концентрация 
съгласно КР 2155/06.06.

08г.
3985/21.10
08г.

Честота на 
мониторинг

Съответс
твие

Амониев 
азот

0.12 mg/l 0.125 0.249
два пъти 
годишно

не

Нитритен 
азот

0.025 mg/l 0.015 0.033
два пъти 
годишно

да/не

Нитратен 
азот

10 mg/l 0.238 0.137
два пъти 
годишно

да

Хлориди 30 mg/l 56.7 49.3
два пъти 
годишно

не

Сулфати 50 mg/l 335 384
два пъти 
годишно

не

Нефтопро
дукти

50 µg/l 466 <140
два пъти 
годишно

не/да

Желязо 50 µg/l 24 100 12 200
два пъти 
годишно

не

Цинк 200 µg/l <2.0 25
два пъти 
годишно

да

Мед 30 µg/l <6 <6
два пъти 
годишно

да

Сондаж №2 

Хром

/общ/
5 µg/l 14 10

два пъти 
годишно

не

В.Сондаж № 3

Резултати от 
мониторингТочка на 

пробовзема
не

Показател
Концентрация 
съгласно КР 2153/06.06.0

8г.
3983/21.10
08г.

Честота на 
мониторинг

Съответс
твие

Амониев 
азот

0.12 mg/l 0.426 0.386
два пъти 
годишно

не

Нитритен 
азот

0.025 mg/l 0.063 0.05
два пъти 
годишно

да

Нитратен 
азот

10 mg/l <0.02 0.074
два пъти 
годишно

да

Хлориди 30 mg/l 49.6 36.5
два пъти 
годишно

не

Сулфати 50 mg/l 1277 1463
два пъти 
годишно

не

Сондаж № 3

Нефтопро
дукти

50 µg/l 729 <140
два пъти 
годишно

не
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Желязо 50 µg/l 11800 13 400
два пъти 
годишно

не

Цинк 200 µg/l 14 15
два пъти 
годишно

да

Мед 30 µg/l <6 <6
два пъти 
годишно

да

Хром

/общ/
5 µg/l 43 48

два пъти 
годишно

не

Г. Сондаж № 4

Резултати от 
мониторингТочка на 

пробовземане
Показател

Концентрация 
съгласно КР 2152/06.06.

08г.
3982/21.10
08г.

Честота на 
мониторинг

Съответст
вие

Амониев 
азот

0.12 mg/l 1.51 0.752
два пъти 
годишно

не

Нитритен 
азот

0.025 mg/l 0.031 0.119
два пъти 
годишно

не

Нитратен 
азот

10 mg/l <0.02 5.42
два пъти 
годишно

да

Хлориди 30 mg/l 47.5 39.7
два пъти 
годишно

не

Сулфати 50 mg/l 1110 793
два пъти 
годишно

не

Нефтопрод
укти

50µg/l 700 <140
два пъти 
годишно

не

Желязо 50µg/l 15500 7 110
два пъти 
годишно

не

Цинк 200µg/l <2 23
два пъти 
годишно

да

Мед 30µg/l <6 <6
два пъти 
годишно

да

Сондаж № 4

Хром 
/общ/

5µg/l 27 27
два пъти 
годишно

не
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Таблица 8. Опазване на почви

8.1. Пробовземна точка  ОРУ – Протокол № 3986/21.10.08

Показател
Концентрация 
съгласно КР

Базови данни 
от 2005 г.

Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие

рН рН ед. 8,465 8.59 на 3 години не

Сулфати mg/100g 16,97 32.92 на 3 години не

Хлориди mg/100g 2,5 <2.5 на 3 години да

азот g/kg 1.28 на 3 години

Натрий mg/kg 182,5 5.20 на 3 години да

Съдържание 
на 
водоразтвори
ми соли

mg/100g 34,56 20.98 на 3 години да

Нефтопродук
ти

mg/kg 630 48 на 3 години да

Желязо mg/kg 20538 18 739 на 3 години да

Цинк mg/kg 31,05 72.54 на 3 години не

Мед mg/kg 34,43 55.91 на 3 години не

Хром mg/kg 14,63 12.94 на 3 години да

Никел mg/kg 13,04 12.94 на 3 години да

Кадмий mg/kg <0.65 <0.65 на 3 години да

8.2. Пробовземна точка  Маслено стопанство – Протокол № 3987/21.10.08

Показател Концентрация 
съгласно КР

Базови данни 
от 2005 г.

Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие

рН pH ед. 7,75 6.49 на 3 години да

Сулфати mg/100g 16,56 42.38 на 3 години не

Хлориди mg/100g <2,5 2.84 на 3 години не

Общ азот g/kg 4.12 на 3 години

Натрий mg/kg 99,65 18.45 на 3 години да

Съдържание 
на 
водоразтвори
ми соли

mg/100g 30,08 10.74 на 3 години да

Нефтопродук
ти

mg/kg 685 624 на 3 години да

Желязо mg/kg 31546 33 302 на 3 години не

Цинк mg/kg 166.29 1952.05 на 3 години не

Мед mg/kg 56,38 67.17 на 3 години не
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Хром mg/kg 20,78 27.27 на 3 години не

Никел mg/kg 17,16 24.10 на 3 години не

Кадмий mg/kg <0.65 <0.65 на 3 години да

8.3. Пробовземна точка Мазутно стопанство – Протокол № 3988/21.10.08

Показател
Концентрация 
съгласно КР

Базови данни 
от 2005 г.

Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие

рН pH ед. 8,08 8.40 на 3 години не

Сулфати mg/100g 17,22 35.39 на 3 години не

Хлориди mg/100g <2,5 2.55 на 3 години не

Общ азот g/kg 2.24 на 3 години

Натрий mg/kg 131,2 10.10 на 3 години да

Съдържание 
на 
водоразтвори
ми соли

mg/100g 34,24 20.01 на 3 години да

Нефтопродук
ти

mg/kg 230 240 на 3 години не

Желязо mg/kg 25 092 29 161 на 3 години не

Цинк mg/kg 87,89 201.75 на 3 години не

Мед mg/kg 35,93 49.02 на 3 години не

Хром mg/kg 18,31 28.65 на 3 години не

Никел mg/kg 16,04 23.43 на 3 години не

Кадмий mg/kg <0.65 <0.65 на 3 години да

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на 
инцидента

Описание на 
инцидента

Причини
Предприети 
действия

Планирани 
действия

Органи,коио са 
уведомени

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

Планиран
и 
действия

Органи, които 
са уведомени


