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ОПИС 

на ПРИЛОЖЕНИЯТА  към годишен доклад за 2011 г.  

на  КР № 234-НО/2008 г. 

№ на 
прило 

жението 

Бр. 
листа Приложения 

1 10 Таблици - Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
2

1

Заповед № 19/18.01.2010 г. за определяне на структурата и 
отговорностите на системата за управление на околната среда.

3 1 План-програма за обучение на персонала за 2010г. 
4 2 Списък с актуална информация за отговорни лица – имена, 

длъжности, телефони за контакти. 
5 2 Списък на органите, които следва да бъдат уведомявани 

съгласно условията на разрешителното. 
6 4 Протокол от проведени обучения за 2011г. 

7.1 2 Методика за изчисляване на използваните количества вода от 
инсталацията 

7.2 1 Методика за изчисляване на използваните количества 
електрическа енергия от инсталацията 

7.3 1 Методика за изчисляване на използваните количества 
топлоенергия от инсталацията 

8 5 Договор с ВиК- Варна 
9 1 Протокол от оценка на съответствието по условие 8.1.5 
10 1 Протокол от оценка на съответствието по условие 8.1.4.2
11 1 Протокол от оценка на съответствието по условие 8.2.2.2
12 1 Протокол от оценка на съответствието по условие 8.2.2.4
13 1 Протокол от оценка на съответствието по условие 8.3.2.1
14 1 Протокол от оценка на съответствието по условие 8.3.5.1
15 16 Протоколи от анализи на отпадните води 
16 1 Протокол от оценка на съответствието по условие 10.4 
17 2 Актуализиран план на площадките за съхранение на 

отпадъците и писмо до РИОСВ-Варна 
18 1 План на площадката с нанесените координати на пунктовете за 

мониторинг на подземните води 
19 3 Протокол от изпитване № 03-1942/30.11.2011 
20 2 Протокол от изпитване № 03-1943/30.11.2011 
21 1 План на площадката с разположение на пунктовете за 

мониторинг на почви 
22 3 Протоколи от собствени периодични измервания на  почвата 
23 2 Протокол от изпитване № 255-ПВ/07.11.2011 г
24 1 Писмо-отговор от МОСВ с изх.№ 26-00-3886/02.12.08 
25 2 Дневник за месечно потребление от инсталацията – Документ 

Е 8.2.3 
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I. УВОД

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното 
разрешително (КР); 

Действаща инсталация и съоръжения за обезвреждане на животински трупове 
и животински отпадъци 

2. Адрес по местонахождение на инсталацията; 
9140 с.Тополи, обл. Варна 

3. Регистрационен номер на КР; 
234-НО/2008 

4. Дата на подписване на КР; 
27.05.2008 г. 

5. Дата на влизане в сила на КР; 
19.07.2008 г. 

6. Оператор  на инсталацията и  притежател на разрешителното; 
„Екарисаж-Варна” ЕООД 

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора; 
9140 с.Тополи, обл. Варна; тел., факс:052/742868; ekarisaj_varna@yahoo.com

8. Лице за контакти; 
инж. Стефан Капитанов - управител 

9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти; 
9140 с.Тополи, обл. Варна; тел., факс:052/742868; 0888/224726 

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията; 

Инсталацията от КР определена в Условие 2 е предназначена за 
обезвреждане на животински трупове и отпадъци от животински произход.  

11. Производствен капацитет на инсталацията. 

Максималният капацитет на инсталацията е посочен в Условие 4.1 от КР: 

№ Инсталации 

Позиция на 
дейността по 

Приложение № 4 на 
ЗООС 

Капацитет 

1 Инсталация за обезвреждане на 
животински трупове и животински 
отпадъци, включваща: 

- Дробилка 
- Деструктор № 1 
- Деструктор № 2 
- Деструктор № 3 
- Хидравлична преса 
- Чукова мелница 
- Инсталация за 
опаковане 
- Инсталация за 
производство на 
топлоенергия 

т. 6.5 

65 t/d
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 2 бр. 
котли, всеки с ном. 
мощност от 1 MW   

2 MW

ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

1. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията; 
 РИОСВ - Варна., 9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах“ №4; 052/ 634 582; 052/634 593 

e-mail:RIOSV-VN@MBOX.CONTACT.BG

2. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията. 
 “Черноморски район” - с център Варна  
адрес: ул. “Ал. Дякович” № 33;  
тел.: 052/631 447, факс: 052/631 448,  
basdir@varnapage.com

3. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението 
на околната среда; 

 Издадена е заповед № 19/18.01.10 (Приложение 2), с която се определя 
отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за 
управление на околната среда - съгласно изискванията на Условие № 5 от КР. 

4. Списък на персонала извършващ конкретни дейности по комплексното 
разрешително. 

В табличен вид е представено общата структурата на системата за 
управление на околната среда в дружеството. 

Име, фамилия Длъжност Извършвана дейност Сл. тел. 

“Управление на околната среда” – Условие № 5 

1. инж. Стефан Капитанов Управител Отговорник по 
управление на 
околната среда 

74 28 68

2. Георги Недев Гл. икономист Координатор 74 28 65 
3. Стефан Янев еколог Администратор  74 28 65 

“Използване на ресурси” – Условие № 8 

1. инж. Стефан Капитанов Управител Отговорник 74 28 68 
2. Георги Недев Гл. икономист Вода, енергия-

измерване, 
документиране, 
отчитане, докладване 

74 28 65

“Използване на спомагателни материали и горива” – Условие № 8 
1. инж. Стефан Капитанов Управител Отговорник 74 28 68 
2. Георги Пенчев Н-к 

Автотранспорт 
Горива-контрол, 
документиране, 
отчитане,докладване 

74 28 64

“Емисии в атмосферата” – Условие № 9 
1. инж. Стефан Капитанов Управител Отговорник 74 28 68 

“Емисии на отпадъчните води” – Условие № 10 

1. Георги Недев Гл. икономист Контрол, 
документиране, 
отчитане, докладване 

74 28 65

“Управление на отпадъците” – Условие № 11 
1. инж. Стефан Капитанов Управител Отговорник 74 28 68 
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2. Стефан Янев еколог Контрол, 
документиране, 
отчитане, докладване 

74 28 65

“Шум” – Условие № 12 
1. Георги Недев Гл. икономист Контрол, 

документиране, 
отчитане, докладване 

74 28 65

“Опазване на почвата и подземните води от замърсяване” – Условие № 13 
1. Георги Недев Гл. икономист Контрол, 

документиране, 
отчитане, докладване 

74 28 65

“Предотвратяване и действие при аварии” – Условие № 14 

1. инж. Стефан Капитанов Управител Отговорник 74 28 68 
2. Марин Маринов Гл.технолог Контрол, 

документиране, 
отчитане, докладване 

74 28 68

3. Атанас Михов Гл. майстор Контрол, 
документиране, 
отчитане, докладване 

74 28 64

“Преходни и анормални режими на работа” – Условие № 15 
1. инж. Стефан Капитанов Управител Отговорник 74 28 68 
2. Атанас Михов Гл. майстор Контрол, 

документиране, 
отчитане, докладване 

74 28 64

“Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях” – Условие № 16 
1. инж. Стефан Капитанов Управител Отговорник 74 28 68 
2. Марин Маринов Гл.технолог Контрол, 

документиране, 
отчитане, докладване 

74 28 68

5. Обучение. 
Потребностите от обучение на персонала се определят съгласно 

инструкциите. В изпълнение на Условие 5.2.1 е утвърдена план-програма за 
обучение на персонала в „Екарисаж-Варна” ЕООД за 2011 год. (Приложение 3)

6. Обмен на информация. 
Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение 

на условията в разрешителното, в т.ч. списък с имена, длъжности и телефони за 
контакт- (Приложение 4).

Поддържа се актуален списък на органите, които следва да бъдат 
уведомявани съгласно условията на разрешителното и  телефони за контакт – 
(Приложение 5)

7. Документиране. 
Поддържа се актуален списък с нормативни актове, регулиращи работата на 

инсталацията. 
 Поддържа се актуален списък на необходимите инструкции изисквани от 

разрешителното и се съхраняват на достъпно място.  
Наличен е актуален списък за предоставени документи. 

8. Управление на документи. 
Притежателят на КР има готовност да прилага инструкциите съгласно условия 

5.5.1 и 5.5.2 от КР.
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9. Оперативно управление. 
Изготвени са всички инструкции като са съобразени с изискванията в КР. 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия; 
Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели в съответствие с условията на комплексното разрешително.  

Извършва се периодична оценка на съответствията на стойност на 
показателите.  

Налични са инструкциите в случай на установяване на несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия. 

10. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Съгласно условие 5.8.1 е изготвена инструкция за преразглеждане и при 
необходимост актуализация на инструкциите за работа на технологичното и 
пречиствателно оборудване след всяка авария 

Изготвени са следните инструкции, съгл. условие 5.8.2: 
- Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или 

образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху 
околната среда при авария; 

- Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с 
въздействие върху околната среда и здравето на хората; 

- Инструкция за определяне на възможните начини на действие за вече 
определените аварийни ситуации и се избират действия, които осигуряват най-
добра защита за живот и здравето на хората; 

- Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнение на 
Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за 
действие – 5.8.5 

- Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала, 
отговорен за изпълнение на плана за действие при аварии  и периодично 
обновавяане на готовността му за действие; 

- Инструкция за избор на сборни пунктове и пътища за извеждане на 
работещите от района на аварията; 

- Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и 
предприемане на коригиращи действия; 

- Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на 
средствата за оповестяване при аварии; 

- Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита 
на работещите, редовна проверка и поддръжка, както и безпрепятствения им 
достъп до местата на съхранение; 

- Инструкция за определяне на средствата за противовъздействие на 
възможни аварии, местата на разполагане и редовната им проверка и поддръжка 
в изправност; 

- Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на 
персонала, отговорен за изпълнението и действията предвидени в плана за 
действия при аварии; 

През 2011 год е разработен План за периодична проверка готовността на 
персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии. Въз основа на този план 
са проведени четири учебни тренировки, на всяко тримесичие с което е проверена 
готовността на персонала за изпълнение на плана за действие при аварии и 
периодично е опреснена готовността му за действие. За всяка проведена тренировка 
е издаден Протокол, в който е отразено дата на провеждане, основна цел, участници 
в занятието, място на провеждане и анализ на занятието. (Приложение 6)



9

11. Документиране 

Документират се и се съхраняват в техническия архив данните от 
наблюдението на емисионните и технически показатели. А така също от оценката на 
съответствията им с условията в комплексното разрешително.  

Документират се и се съхраняват резултатите от прилане на инструкцията по 
условие 5.7.4 и предприемане на необходимите организационни/технически действия 
за постигане на съответствие с нормативните разпоредби. 

 Документират се и се съхраняват данните при преразглеждане или 
актуализация на инструкциите за работа на технологичното (пречиствателното) 
оборудване.  

Изготвен е и се съхранява списък с документите доказващи съответствие с 
условията на разрешителното. 

12. Докладване. 
Съгласно Условие 5.10.1 от КР притежателят на КР тръбва да изготви 

“Годишен доклад” за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
Комплексното разрешително в срок до 31.03. на следващата година, съгласно 
Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
комплексното разрешително и да бъде съобразен с изискванията на разработения 
модул за докладване на замърсителите. 

13. Актуализация на СУОС. 
Издаденото комплексно разрешително е актуализирано с Решение 234-НО-
ИО-А1/2011 на изп.директор на ИАОС, подписано на 29.12.2011 г. 

ІІІ. Използване на ресурси

От датата на влизане в сила на КР отчитането на изразходваната на 
използваните ресурси при работа на Инсталация става чрез приети вътрешни 
Методики за изчисляване на съответните количества ресурси, чрез съответните 
измервателните устройства – (Приложение 7.1, Приложение 7.2 и Приложение 7.3) 

При проведена контролна проверка по изпълнение на условията в КР експерти 
от РИОСВ-Варна контстатираха неправилно тълкуване на термина ”единица 
продукт”. Правилното тълкуване на термина е 1 тон странични животински продукти. 
За отстраняване на констатираната грешка и след получено положително становище 
от МОСВ с писмо изх.N 26-00-2771/23.11.2010 год. в ИАОС е представено 
Приложение № 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни. 

В настоящият доклад за „единица продукт” е възприето 1 тон странични 
животински продукти. 

ІІІ.1 Използване на вода 

Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди става при 
наличие на сключен договор между ”Екарисаж-Варна” ЕООД и експлоатиращото 
водопроводната мрежа водоснабдително дружество “Водоснабдяване и канализация” 
ООД - Варна и при спазване на условията в него – (Приложение 8). „Екарисаж-Варна” 
ЕООД има издадено разрешително № 2153 0008/04.06.2007 г. от БДЧР- Варна за 
водоползване от 2 бр. собствени сондажни кладенци - Условие 8.1.1.  

Съгласно Условие 8.1.2. при работа на Инсталация за производствени нужди 
(включително охлаждане) да не се надвишават количествата, разрешени в КР.  

Годишната консумация на вода за производствени нужди (включително 
охлаждане) за Инсталацията по Условие 2, попадаща в обвхата на Приложение 4 на 
ЗООС и стойността на годишната норма за ефективност при употребата на 
производствена вода са посочени в таблица ІІІ.1
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Таблица III.1 
Годишна 

консумация на 
вода за 

производствени 
нужди 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на вода за 
единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
количество вода 

за единица 
продукт 

Съответствие 

m3 m3/единица продукт 
m3/единица 

продукт 
Да/Не 

808.5 0,50 0,07 Да 

Изготвени са и се прилагат инструкции: 
 Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването към охладителната 
система, която е основен консуматор на вода за производствени нужди – 8.1.3; 
 Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на 
водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на 
действия за тяхното отказване – 8.1.4; 
 Инструкция за измерване/изчисляване и документиране годишната 
консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) и стойността 
на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода– 8.1.5.2; 
 Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода 
за производствени нужди (включително охлаждане) – 8.1.5.3 

В изпълнение на Условие 8.1.5.3 записите от проверките по Условие 8.1.2., се 
документират и съхраняват. 

В изпълнение на Условие 8.1.5.5 записите от проверките по Условие 8.1.3., се 
документират и съхраняват  

По условие 8.1.5.3 през отчетния период няма констатирани несъответствия за 
консумираната вода при работа на Инсталация за преработка на животински 
отпадъци. Изготвен е протокол от оценка на съответствието по условие 8.1.5.3 
(Приложение 9) и са представени резултатите от прилагането на инструкцията за 
оценка съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди 
(включително охлаждане). 
 През отчетният период не е установен теч на свежа вода. Изготвен е протокол 
от оценка на съответствието по условие 8.1.4 (Приложение 10)

ІІІ.2 Използване на енергия 

За реализиране на дейността си фирмата използва за собствени нужди 
топлоенергия и електроенергия. Част от използваната за собствени нужди 
топлоенергия и електроенергия се изразходва за непроизводствена дейност 
(административна и др. спомагателни дейности), които не обслужват пряко 
производството на топлоенергия, а другата част се използва пряко за производството 
на топлинна и електрическа енергия.  

Основните консуматори на електрическа и топлинна енергия са съоръженията 
изведени в Условие 2 (Дробилка, 3 бр. Деструктори, Хидравлична преса, Чукова 
мелница, Инсталация за опаковане и 2 бр. Котли).  

Измерването на електроенергията за собствени нужди на площадката се 
извършва по измервателно устройство (електромери), така, както е посочено на 
Приложение 4 от „Общ план на производствената площадка” от заявлението на 
комплексното разрешително.  

Разработена е методика за изчисляване на топлоенергията на инсталация за 
обезвреждане на животниски трупове и животински отпадъци – 8.2.1.2 

Разработени са и се прилагат следните инструкции: 
- Инструкция за експлоатация и поддръжка на деструкторите, основен 

консуматор на електро- и топлоенергия в инсталацията по Условие 2 – 8.2.1.3; 
- Инструкция за периодична проверка на техническото състояние на 

топлопреносната мрежа. установяване на загуби и предприемане на действия за 
тяхното отстраняване- Условие 8.2.1.4; 
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- Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 
количествата електро и топлоенергия за производствени нужди, изразени като 
стойност на годишната норма за ефективност при употребата на енергия и 
годишната консумация на електро- и топлоенергия– 8.2.2.1; 

- Инструкция за оценка на съответствието на измерините/изчислените 
количества консумирана електро- и топлоенергия, несъответствие и коригиращи 
действия – 8.2.2.2; 

В следващите таблици са посочени, употребените за нуждите на площадката 
стойности на годишната норма за ефективност на употребената топлинна и електро 
енергия - за 2011 година. Изчислени са стойностите на топлинната и електро 
енергията за собствени нужди за производството на 1 МВтч топлинна енергия. 

Таблица ІІІ.2.1 - Използване на топлоенергия  

Годишна 
консумация на 

топлоенергия за 
производствени 

нужди 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
топлоенергия за 
единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
количество 

топлоенергия за 
единица продукт 

Съответствие 

MWh MWh/единица продукт MWh/единица продукт Да/Не 

7 033.136 0.90 0.62 Да 

Таблица ІІІ.2.2 - Използване на електроенергия 

Годишна 
консумация на 
електроенергия 

за 
производствени 

нужди 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
елетроенергия за 
единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
количество 

електроенергия за 
единица продукт 

Съответствие 

MWh MWh/единица продукт MWh/единица продукт Да/Не 

323.65 0.05 0.03 Да 

Резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната 
мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите 
действия за тяхното отстраняване се записват в съответните журнали - Условие 
8.2.2.4.

По условие 8.2.2.2 през отчетния период няма констатирани несъответствия за 
консумираната електро- и топлоенергия при работа на Инсталация за обезвреждане 
на животниски трупове и животински отпадъци - Условие 8.2.3.2. Изготвен е протокол 
от оценка на съответствието по условие 8.2.2.2. (Приложение 11)

Изготвен е протокол от оценка на съответствието по условие 8.2.2.4 и са 
представени резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на 
съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия и топлоенергия 
с определените такива в условията на разрешителното норми – (Приложение 12)

ІІІ.3 Използване на суровини и горива 

Съгласно изискванията на КР са разработени следните инструкции: 
Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата 

използвани суровини и горива, изразени като годишна норма за ефективност – 
Условие 8.3.2.1 
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Инструкция за оценка на съответсвието на стойностите на годишните норми за 
ефективност при употребата на суровини и горива – Условие 8.3.2.2 

Съгласно условие 8.3.3.1 с ГД се докладва: 
• Изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употреба на 

суровини и горива, дадени съответно в таблици ІІІ.3.1, ІІІ.3.2. 

Таблица ІІІ.3.1 

Годишна 
норма за 

ефективност 

Употребено 
количество за 

единица 
продукт 

Съответствие
Суровини 

t/t продукт t/t продукт Да/Не 

Отпадъци от 
животински 

тъкани 
4 0.26 Да 

При работа на Инсталацията за обезвреждане на животниски трупове и 
животински отпадъци не се превишават количествата на суровините съгласно 
Условие 8.3.1.1.  

Таблица ІІІ.3.2 

Годишна норма 
за ефективност 

Употребено 
количество 
за единица 

продукт 

Съответствие 
Гориво 

t/t продукт t/t продукт Да/Не 

Въглища 0,126 0,087 Да 

 При работа на Инсталацията за обезвреждане на животниски трупове и 
животински отпадъци използавните количества гориво не превишават количествата 
посочени в КР - Условие 8.3.1.3. 

Изготвен е протокол от оценка на съответствието на количествата използвани 
суровини и горива по условие 8.3.2.1.(Приложение 13).

ІІІ.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти 

Има разработена и се прилага инструкция за: 
Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на 

съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, 
горива – Условие 8.3.4.6.  

Всички химични вещества и препарати, включително масла и смазочни 
материали, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно 
Регламент (ЕО) N 1272/2008, са опаковани, етикетирани и снабдени с 
информационни листове за безопасност съгласно изискванията на Наредба за реда и 
начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

Съхранението на химичните вещества и препарати отговоря на условията за 
съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. 

Операторът съхранява на площадката представя при поискване на РИОСВ 
копия от информационните листове за безопасност. -Условие 8.3.4.1.1

Съхранението на смазочното масло се осъществява във варели в склад № 2 
(склад за масла) с площ 16,77 кв.м. и обем 51,15 куб.м., обозначен на Приложение № 
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27 от заявлението. Складът е с бетонна основа, без връзка с канализацията – 
Условие 8.3.4.2. 

Дезинфектантите се съхраняват в оригинални пластмасови опаковки в склад 
№ 9, устойчив на действието на дезинфектанти и обозначен на Приложение № 27 от 
заявлението – Условие 8.3.4.3. 

Дизеловото гориво се съхранява в 2 бр. подземни резервоари с обем всеки по 
30 куб.м., устойчиви на действието на дизеловото гориво и обозначени на 
Приложение № 27 (позиция № 10) от заявлението – Условие 8.3.4.4. 

Въглищата се съхраняват на площадка № 1, обозначена на Приложение № 27 
от заявлението, която е бетонирана и е снабдена с отводнителна система. Водите от 
площадката се отвеждат до локално пречиствателно съоръжение – утаител. 
Разрешението за съхраняване на въглища е до 31.12.2011 г. – Условие 8.3.4.5. 

Направен е протокол за оценка на резултатите от извършените проверки на 
съответствието на складовете, площадките за съхранение и резервоарните 
стопанства с условията на разрешителното.- Условие 8.3.5.1. (Приложение 14)
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ІV Емисии в атмосферата

ІV.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 
(ЕРЕВВ) и PRTR 

Информация за емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от обекти с неподвижни източници, спрямо изискванията на Европейския 
регистър за изпускането и преноса на замърсители е представена в Приложение 1-
Таблици - таблица 1 и таблица 2.

ІV.2 Емисии от точкови източници 

Източниците на отпадъчни газове в атмосферния въздух съгласно условие 2 
на комплексното разрешително са 2 броя котли, всеки с номинална мощност 1 MW.  

На площадката e изградено едно изпускащо устройство (комин) за отвеждане 
на димните газове в атмосферния въздух с височина 40 м. 

 Използваното гориво през 2011 г. е само въглища, марка ДГ.  

Към съоръженията на инсталацията по Условие 2 на КР няма изградени 
пречиствателни съоръжения за намаляване на емисиите в отпадъчните газове. 

В следващата таблица са посочени № на изпускащото устройство, 
източниците на отпадъчни газове, с техния максимален дебит на димните газове, 
изхвърляни в атмосферата, както и вида на контролираната емисия и емисионните 
норми 

Таблица ІV.2.1 

Изпускащо 
устройств
о пореден 

№ 

Източник 
на 

отпадъчни 
газове 

Термична 
мощност 

(MW)

Пречист
вателно 
съоръже

ние 

Макс. 
дебит на 
газовете 
(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

Вид на 
горивото 

Котел № 1 

Тип Дх - 100
1

1
Котел № 2 

Тип Дх - 100
1

- 4 428 40 въглища 

Таблица ІV.2.2 

Параметър Норми за допустими емисии, 
(mg/Nm3)

съдържание на кислород 7% 
Прахообразни вещества 150 

Nox 650
SO2 2 000
CO 250

Разработена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка 
на съответствието на измерените стойности на емисиите на вещества с 
определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия – Условие 9.1.4. 

ІV.3 Неорганизирани емисии 

Съгласно условията на КР са изготвени и се прилагат следните инструкции: 
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Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 
неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 
неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 
ограничаването им – Условие 9.2.2; 

Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяванеи огпаничаване на неорганизираните емисии, установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия – Условие 
9.2.3;

През 2011 год. няма отчетено изпускане на неорганизирани емисии. 
Предприети са всички необходими превантивни мерки за ограничаване на емисиите 
на прахообразни вещества – периодично се почистват и оросяват площадките. 

При установяване на несъответствия се сформира комисия, която извършва 
оценка на установеното несъответствие и предлага за изпълнение конкретни 
коригиращи действия, целящи намаляването, ограничаването и ликвидирането им. 
Възможни коригиращи действия са – подобряване на пътната настилка, редовно 
почистване на вътрешните пътища, въвеждане на ограничение на скоростта на 
движение по вътрешно заводските пътища и др. 

ІV.4 Интензивно миришещи вещества 
 Съгласно условията на КР е изработена и се прилага инструкция за 

периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на 
емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия – условие 9.3.3. 

 През 2011 год. в предприятието няма подадени сигнали и/или оплаквания за 
миризми. За горепосочения период в РИОСВ- Варна има подаден един сигнал, за 
който е направен оглед и посещение от представители на РИОСВ-Варна. За 
извършената проверка има издаден следният констативен протокол № 
0000021546/18.04.2011 г.

С цел ограничаване разпространението на неприятни миризми извън 
производствената площадка „Екарисаж-Варна” ЕООД изгради и въведе в 
екслоатация през 2010 година следните обезмирисителни инсталации, които през 
2011 година функцинираха постоянно: 

 плазмен генератор за обезмирисяване тип плазмокаталичен, марка „Плазон” 
за редуциране и неутрализация на разпространяваните в атмосферата 
ароматни (миризливи) вещества (газове) от работните помещения и 
некондензируемите такива от инсталацията на предприятието; 

 озонов скрубер за дезодориране на въздух; 

 система за дезодориране на сокови отпадъчни води; 

 система за озоново-въздушна деструкция на органични ароматни съединения; 

 система за озоново-въздушна деструкция на органични ароматни съединения 
(прозоречен тип) – 2 броя. 



 ІV. 5 Собствен мониторинг 

 Мониторинг на изпускащо Устройство № К1 според комплексното 
разрешително, съгласно Условие 9.5.1.1 е определен със следващата таблица. 

 Таблица IV.5 

Показател Метод Честота на измерването 

NОx EN 14791:2005 Веднъж годишно 

CO PrEN 15058 Веднъж годишно 

SO2 EN 14792:2005 Веднъж годишно 

Прах EN 13284-1:2001 Веднъж годишно 
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Съгласно изискванията на комплексното разрешително за извършване на 
собствени периодични измервания, през месец септември 2011 г. е извършено 
замерване на емисиите от изпускащо устройство № К1 от Изпитвателна 
лаборатория за атмосферен въздух към акредитирана фирма „Екоексперт 6” 
ЕООД – Условие 9.5.1.1. 

Данните от собствените периодични измервания на емисиите на вредните 
вещества в отпадъчните газове са документирани в протоколи от фирмата, 
извършила тези измервания и е изготвен доклад, който е утвърден от РИОСВ – 
Варна, писмо с изх. N 26-00-5312/19.10.2011 год. – Условие 9.5.1.2. 
 В следващата таблица са посочени резултатите от извършените собствени 
периодични измервания на източниците на отпадъчни газове и е направена оценка на 
съответствието на получените резултати с тези стойности нормирани в КР.  

 Таблица IV.5.1 

Котел № 2 
Тип Дх-100 - - - - - - - -

Източникът на отпадъчни газове Котел № 2 през 2011 год. не е функционирал. 
Поради тази причина за него не са проведени собствени периодични измервания. 

 Стойностите на измерените емисии на инсталацията за производство на 
топлоенергия са приведени към 7% кислород в отпадъчните газове съгласно Условие 
9.1.3.1 на КР. 

 ІV.6 Определяне на годишното количество емисии прах, SO2, NO2, СО

 При определяне на годишните стойности на количествата емиси изпускани в 
атмосферния въздух е използван изчислителен метод и данни от измервания при 
собствени периодични измервания на емисии в изходящите газове на горивните 
уредби. 
  Методиката за извършване на изчисленията е съобразена с: 
 Наредба № 6 от 26.03.1999 г., изм. в бр. 93 от 21.10.2003 г. за реда и начина 

за измерване на емиисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
обекти с неподвижни източници; 
 Инструкция за реда за попълване на констативните протоколи и протоколите 

за резултатите от измервания на емисиите на вредните вещества в атмосферния 
въздух. 

Източници на 
отпадъчни 

газове 
Прах  SO2 NO2 CO съответствие 

Емисионни норми 
съгл. КР 
(mg/Nm

3
)

150 2000 650 250 прах SO2 NO2 CO

Измерени 
стойности на 

Котел № 1 
Тип Дх-100 386 72 48 1433 не да да не 
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Таблица IV.6 

Годишно количество на 
замърсяващите вещества 

кг/год 

Показател 

К №1 общо 

Прах 2680,677 2680,677
NO2 500,023 500,023
SO2 333,348 333,348

СО 9951,841 9951,841
Работни часове на парен котел К № 1 – 7 272 часа/год. 
Корегиращ дебит на кислород Vкор. =955 Nm3/h

 ІV. 7 Оценка на съответствието 

 За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, 
установяване причините на несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия се прилага инструкция.  

 Получените данни от измерванията на емисиите в отпадните газове от Котел 
№ 1, при провеждане на собствените периодични измервания, изразени като азотен 
диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2), са по-ниски от стойностите определени като 
норматив, съгласно изискванията на комплексното разрешително по Условие 9.1.3.  
 Единствено измерените стойности на прахообразни вещества  и въглеродния 
оксид (СО) превишават определената норма в комплексното разрешително.

 ІV.8 Установяване на причините за несъответствието и предприемане на 
коригиращи действия  за привеждане  в съответствие. 

 Причината за несъответствието между получените реазултати от 
измерванията на прахообразните вещества и въглеродния оксид (СО) в отпадните 
газове от Котел № 1 се дължи на горивния процес при скарно изгаряне на въглищата 
и нерегулирано ръчно подаване на горивото в горивната камера. 
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V. Емисии на отпадъчни води

 V.1 Производствени отпадъчни води 

V. 1.1 Емисионни норми – максимално допустими концентрации 

 В съответствие с условие 10.1.1.1 от КР, „Екарисаж-Варна” ЕООД има сключен 
актуален договор от 21.06.2010 год. с „В и К - Варна” ООД, експлоатиращо 
канализационната система на гр. Варна за заустване на смесен поток отпадъчни води 
производствени и битово-фекални (Приложение 8).
 Точката на заустване № 1 в градския колектор е с координати 43º12’15,48” СШ 
и 27º49’16,18‘’ИД, означени на Приложеиние № 13 от заявлението за издаване на КР. 
 Точка на пробовземане № 1 е от последната шахта преди точката на 
заустване с координати 43º12’15,48” СШ и 27º49’16,18‘’ИД, означени на Приложеиние 
№ 13 от заявлението за издаване на КР. 
 Източниците на отпадъчните води са производствени отпадъчни води от 
кондензиране на сокови пари от деструкторите, измиване на транспортните средства, 
оборудването и помещенията и битово-фекалните отпадъчни води от санитарните 
възли и мивките в административната сграда, столовата, пералното стопанство и 
производствените помещения. Цялото количество отпадъчни води се заустват в 
канализационната мрежа на гр. Варна. 
 Нормираното в КР количество на заустваните отпадъчни води и употребените 
за 2011 год са показани в таблица V.1.1.1.

Таблица V.1.1.1 
Вид количество Количество съгл. 

КР  
Употребено 
количество 

Съответсвие 

Qср.ден 14 m3/d 7,42 m3/d Да 

Qср.год 5 000 m3/y 3 234 m3/y Да 

В следващата таблица V.1.1.2 са отразени максимално допустимите 
концентрации според КР. 

Таблица V.1.1.2
Показател Максимално допустимите 

концентрации 
НДЕ, съгл. договор 

с ВиК-Варна от 
21.06.2010

Активна реакция рН 6,5 – 9,0 6,5-9,0
Неразтворени вещества 300 mg/dm3 500 mg/dm3

БПК5 200 mg/dm3 1 000 mg/dm3

ХПК 400 mg/dm3 1 900 mg/dm3

Животински мазнини и 
растителни масла 

120 mg/dm3

120 mg/dm3

Азот амониев 35 mg/dm3 35 mg/dm3

Фосфати (като Р) 15 mg/dm3 15 mg/dm3

 V.1.2 Собствен мониторинг 

За извършване на собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води – 
производствени и битово-фекални, зауствани в канализационната система на гр. 
Варна е възложено  извършването на пробовземането и анализа на акредитирана 
лаборатория – Лабораторен изпитвателен комплекс към „В и К - Варна” ООД – Варна. 
Анализът на пробата, честотата на пробовземане и метода за анализ са съобразени 
с изискванията на Условие 10.1.2.1 от КР и са представени в следващата таблица 
V.1.2
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Таблица V.1.2 

Показател Честота на пробовземане Примерен метод/ 
процедура за анализ 

Активна реакция рН Веднъж на три месеца БДС 17.1.4. 27-80 
Неразтворени вещества Веднъж на три месеца БДС 17.1.4. 04-80 
БПК5 Веднъж на три месеца БДС EN 1189-1:2002; БДС 

EN 1189-2:2002
ХПК Веднъж на три месеца БДС 17.1.4. 02-77 
Животински мазнини и 
растителни масла 

Веднъж на три месеца -

Азот амониев Веднъж на три месеца  БДС ISO 7150/1 
Фосфати (като Р) Веднъж на три месеца БДС  EN 1189 

Разработени са и се прилагат следните инструкции: 
- Инструкция за изчисляване на количествата зауствани като смесен поток 

отпадъчни води – производствени и битово-фекални – Условие 10.1.2.2; 
- Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения 

мониторинг с определените максимално допустими концентрации по Условие 
10.1.2.1, установяване на причините за несъответсвията и предприемането на 
коригиращи действия – Условие 10.1.2.3; 

През 2011 г. са извършени четири анализа (по един на всеки три месеца) на 
отпадъчните производствени води зауствани в точка № 1 от акредитирана 
лаборатория. Копия от съставените протоколи на извършените анализи на 
производствените води са дадени в (Приложение 15).

Спазено е изискването за честотата на мониторинга, която е определена един 
път на тримесечие.

 Посочени са методите и техниките прилагани при извършените анализи.  

 Резултати от измерените емисии в отпадъчни производствени води в 
точки на заустване № 1.
 Обобщени резултати от извършените анализи на отпадъчни производствени 
води за контролирания период на 2011 г. Сравнение с нормите за допустими емисии 
в точка № 1 са дадени в следващите две таблици. 

Пробовземна точка № 1 – І-во тримесечие - м. март 2011 

Параметър Единица
НДЕ, 

съгл. КР 

НДЕ, съгл. 
договор с 
ВиК-Варна 

от 
21.06.2010

Резултати 
от монито 

ринга 

Честота на 
монито 
ринга 

Съответ
ствие 

Активна реакция 
рН 

рН 
еденици 

6,5 – 9,0 6,5-9,0 6.0  3 месеца Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 500 572 3 месеца Не 

БПК5 mg/l О2 200 1 000 900 3 месеца Да 

ХПК mg/l О2 400 1 900 2 000 3 месеца Не 

Животински 
мазнини и 
растителни масла 

mg/l 120 120 86.8 3 месеца
Да 

Азот амониев mg/l 35 35 7.6 3 месеца Да 

Фосфати (като Р) mg/l 15 15 27.8 3 месеца Не 
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Пробовземна точка № 1 – ІІ-ро тримесечие - м. юни 2011 

Пробовземна точка № 1 – ІІІ-то тримесечие - м. септември 2011 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгл. КР 

НДЕ, съгл. 
договор с 
ВиК-Варна 

от 
21.06.2010

Резултати 
от 

монитори
нга 

Честота на 
монито 
ринга 

Съответ 
ствие 

Активна реакция 
рН 

рН 
еденици 

6,5 – 9,0 6,5-9,0 7.0  3 месеца Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 500 384 3 месеца Не 

БПК5 mg/l О2 200 1 000 975 3 месеца Не 
ХПК mg/l О2 400 1 900 2 150 3 месеца Не 
Животински 
мазнини и 
растителни масла 

mg/l 120 120 25 3 месеца Да 

Азот амониев mg/l 35 35 42,3 3 месеца Не 
Фосфати (като Р) mg/l 15 15 11,4 3 месеца Да 

Пробовземна точка № 1 – ІV-то тримесечие - м. декември 2011 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгл. КР 

НДЕ, съгл. 
договор с 
ВиК-Варна 

от 
21.06.2010

Резултати 
от монито 

ринга 

Честота на 
монито 
ринга 

Съответ 
ствие 

Активна реакция 
рН 

рН 
еденици 

6,5 – 9,0 6,5-9,0 7.5  3 месеца Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 500 136 3 месеца Да 

БПК5 mg/l О2 200 1 000 136 3 месеца Да 
ХПК mg/l О2 400 1 900 435 3 месеца Да 
Животински 
мазнини и 
растителни масла 

mg/l 120 120 27 3 месеца Да 

Азот амониев mg/l 35 35 4,8 3 месеца Да 
Фосфати (като Р) mg/l 15 15 1,4 3 месеца Да 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгл. КР 

НДЕ, съгл. 
договор с 
ВиК-Варна 

от 
21.06.2010

Резултати 
от монито 

ринга 

Честота на 
монито 
ринга 

Съответ 
ствие 

Активна реакция 
рН 

рН 
еденици 

6,5 – 9,0 6,5-9,0 8.5  3 месеца Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 500 840 3 месеца Не 

БПК5 mg/l О2 200 1 000 3 870 3 месеца Не 
ХПК mg/l О2 400 1 900 6 810 3 месеца Не 
Животински 
мазнини и 
растителни масла 

mg/l 120 120 32 3 месеца Да 

Азот амониев mg/l 35 35 65.4 3 месеца Не 
Фосфати (като Р) mg/l 15 15 26.5 3 месеца Не 
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V.1.3 Оценка на съответствието 

 Получените данните от измерванията на отпадъчните води, при провеждане 
на собствените периодични измервания, изразени като активната реакция рН, 
живтински мазнини и фосфати (като Р) са по-ниски от стойностите определени като 
норматив, съгласно изискванията на комплексното разрешително по Условие 
10.1.1.1.
 Измерените стойности на показателя азот амониев за половината от 
проведените анализи през 2011 год са в съответствие с нормата по КР.  
 Измерените стойности на показателите БПК5 и ХПК превишават в две от 
четирите проведени измервания стойностите, определени като норматив, съгласно 
изискванията на комплексното разрешително по Условие 10.1.1.1.

 V.1.4 Установяване на причините за несъответствието и предприемане на 
коригиращи действия за привеждане в съответствие. 

 За І-то тримесечие причината за несъответствието се дължи на специфичния 
характер на приетите за обезвреждане странични животниски продукти, които през 
този период са бели с по-високо съдържание на отпадна кръв. Операторът е 
предприел действия по предварително разреждане и обработване на суровината. 
 За ІІ-то тримесечие причината за несъответствието между получените 
резултати от измерванията се дължи на повреда в системата за аериране 
(озониране) на кондензираните сокови пари от диструкторите. Операторът е 
отстранил повредата, при което системата за озониране работи. 
 За ІІІ-то тримесечие причината за несъответствието между получените 
резултати от измерванията се дължи на по-голям брой умрели животни, приети за 
обезвреждане в инсталацията, които поради високите летни температури са били в 
по-голяма степен на разлагане. 
 В актуализираното комплексно разрешително са одобрени нови максимално 
допустими концентрации на изследваните показатели, на основание сключения с “В и 
К – Варна” ООД, договор от 21.06.2010 г. за продажба на питейна вода и отвеждане 
на отпадъчни води. При така определените максимални концентрации, повечето от 
измерените стойности на показателите не се превишават. 

 V.2 Охлаждащи води 

 Съгласно Условие 10.2.1 е разработена и се прилага инструкция за проверка и 
поддръжка на оборотния цикъл за охлаждащите води на площадката.  
 Охлаждащите води се движат в затворен цикъл и на практика нямат допир с 
източници на евентуално замърсяване. Същите не се изпускат в канализационната 
мрежа. 

 V.3 Дъждовни води  

 Дъждовните води се отвеждат в резервоар с обем 500 куб.м. Няма изпускане в 
канализационната мрежа. 

Има изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка 
на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително 
установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното 
отстраняване – Условие 10.4.
 За 2011 год. не са констатирани течове от канализационната мрежа.  

 V.4 Документиране и докладване.  

 Резултатите от собствения мониторинг по Условия 10.1.2.1 се документират и 
съхраняват - Условие 10.5.1. 
 Резултатите от оценката по Условие 10.4.4.3, информация за установените 
причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия се документират 
и съхраняват. 
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  „Екарисаж-Варна” ЕООД документира и съхранява резултатите от 
мониторинга на параметрите по изпълнение на Условие 10.1.1.1. и от прилагане на 
инструкциите по Условия 10.1.2.2 и 10.1.2.3 за всяка календарна година отделно и я 
предоставя при поискване от компетентния орган - Условие 10.5.2 

 Съставени са протоколи за оценка на съответствието по Условие 10.4 
(Приложение 16)

V.5 Определяне на годишните за 2011 г количества на замърсителите според 
условие 10.5.4.1 от комплексното разрешително 

Количество на 
отпадъчна вода 

Емисионен 
показател 

/определен чрез 
изчисляване / 

Годишно количество на 
замърсяващите вещества 

m3/год 
Точка №1 

мg/dm3 кг/год 

3 234 Точка №1 Точка №1 общо 
Неразтворени 
вещества 

483,00 1562,02 1562,02

БПК5 1470,25 4754,79 4754,79
ХПК 2848,75 9212,86 9212,86
Животински мазнини и 
растителни масла 

42,70 138,09 138,09

Азот амониев 30,03 97,10 97,10
Фосфати (като Р) 16,78 54,25 54,25

 Информация за всички вещества и техните количества, спрямо изискванията 
на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители е представена в 
Приложение 1- Таблици „Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни 
вещества (ЕРЕВВ) и PRTR”, таблица 3 – Условие 10.5.4 и Условие 1.
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VІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

VІ.1 Образуване на отпадъци 

 При експлоатация на инсталацията по Условие 2 на площадката се образуват 
производствени, опасни, строителни и битови отпадъци.  
 Техният вид, код, годишно количество, начинът им на съхранение на 
площадката са определени в таблици: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. и 11.5 от Комплексното 
разрешително. 

Таблица VІ.1.1 Производствени отпадъци 

Отпадък Код  
Количест

во t/t 
продукт 

Количе
ство t/y 

Временно 
съхранение  

Оползотворя
ване, 

преработва 
не и 

рециклиране 

Обезвреж
дане 

Органични 
отпадъци, 
различни от 
упоменатите в 
16 03 05
(месокостно 
брашно) 

16 03 06 1,0 6 000

Да –
Площадки 
№6 и №7
Условие 

11.3.4.

Условие 
11.5.1.

не 

Сгурия, шлака 
и дънна пепел 
от котли (с 
изключение на 
пепел от котли, 
упомената в 10 
01 04) – до 
31.12.2011 г. 

10 01 01 0,025 240

Да 
Площадка 

№ 1
Условие 

11.3.7.

Условие 
11.5.1.

не 

Таблица VІ.1.2 Опасни отпадъци

Отпадък Код  
Количество 

t/y
Временно 

съхранение 

Оползотворява
не, преработва 

не и 
рециклиране 

Обезвреждане 

Нехлорира 
ни моторни 
,смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

13 02 05* 0,32

Да 
Площадка 

№ 2
Условие 

11.3.5.

Условие 
11.5.2.

Не 

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак 

20 01 21* 0,0002

Да 
Площадка 

№ 
Условие 

11.3.6.

Условие 
11.5.1.

Не 

Таблица VІ.1.3 Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

Отпадък Код  
Количество 

t/y
Временно 

съхранение 

Оползотворява
не, преработва 

не и 
рециклиране 

Обезвреждане 
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Отпадъци от 
желязо и 
стомана 19 10 01 1,0 

Да 
Площадка 

№ 3
Условие 

11.3.7.

Условие 
11.5.1.

Не 

Таблица VІ.1.4 Строителни отпадъци

Отпадък Код  
Количество 

t/y
Временно 

съхранение 

Оползотворява
не, преработва 

не и 
рециклиране 

Обезвреждане 

Смесени 
отпадъци от 
строителство и 
събаряне, 
различни от 
упоменатите в 
17 09 01, 17 09
02 и 17 09 03 

17 09 04 0,5 Не Не 

Предаване на 
фирми – 
Условие 

11.6.1.

Таблица VІ.1.5 Битови отпадъци 

Отпадък Код  
Количество 

t/y

Оползотворяване, 
преработване и 

рециклиране 
Обезвреждане 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 1,0 Не Предаване на фирми 
–  Условие 11.6.1. 

С Решение № 5-01-П/11.06.2010 год. е утвърдена от РИОСВ-Варна програма 
за управление на дейностите по отпадъците.
 Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието 
на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт с 
определените в КР количества, на причините за установените несъответсвия и за 
предприемане на коригиращи действия – Условие 11.1.3. 

 VІ.2. Събиране и приемане на отпадъците. 

 На площадката се събират единствено отпадъците посочени в Условие 11.1. 
на Комплексното разрешително.  
 Събирането на образуваният на площадката отпадък месокостно брашно (код 
16 03 06) се извършва разделно в затворени помещения и на площадка на открито, 
които имат трайна настилка (бетон, асфалт) – Условие 11.2.4. 
 Нехлорираните  моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 
основа (код 13 02 05*) се събират в затворени съдове, които са химически устойчиви 
спрямо отработените масла, не допускат разливане и изтичане, маркирани са и са на  
закрито. 
 Събирането на образуваните на площадката флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак (код 20 01 21*) се извършва в съответствие с 
изискванията на Условие 11.2.6. 
 Образуваните на площадката опасни отпадъци се събират в добре затварящи 
се съдове, изготвени са от материал, който не може да взаимодейства с отпадъците, 
а съдовете са маркирани с видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на 
отпадъка и опасните свойства, съгласно Наредба 3/01.04.2004 г. за класификация на 
отпадъците. 
 Има изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на събирането на отпадъците с условията в КР, на причините за 
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установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия – Условие 
11.2.7.

 VІ.3. Временно съхраняване на отпадъците 

 Според Комплексното разрешително, съгласно Условие 11.3.1. образуваните 
отпадъци се съхраняват временно на площадката за срок не по-дълъг от: 
 3 години при последващо предаване за оползотворяване; 
 1 година при последващо предаване за обезвреждане. 

През 2011 год. с писмо изх.N 63/29.04.2011 г. /вх.N РИОСВ-Варна 26-00-
2750/29.04.2011/ е представена в РОСВ-Варна, актуализирана схема на 
разположение на площадките за временно съхранение на отпадъците – Приложение 
№ 17 

 На площадката за временно съхранение на отпадъци се съхраняват следните 
видове: 

  Производствени отпадъци 

 Органични отпадъци, различни от упоменатите  в 16 03 05 (месокостно брашно) – 
16 03 06 – Площадки N 6,6* и 7. ; 

 Сгурия, шлака и дънна пепел от котли – 10 01 01 – Площадка № 1; 

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

- 13 02 05*- Площадка № 2; 
 Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - 20 01 21* - Площадка 

№ 5; 

 Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

 Отпадъци от желязо и стомана – 19 01 01 - Площадка № 3; 

 Флуорисцентните тръби и други отпадъци съдържащи живак, код 20 01 21* се 
съхраняват разделно от другите отпадъци и според изискванията на условие 11.3.3. 
на Комплексното разрешително. Площадката е закрита, оградена и обозначена, 
оборудвана, както и разполага със сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки 
килограм лампи.

  Временното съхранение на отпадъците се осъществява по начин, който не 
позволява смесване на опасни отпадъци с други вещества, смесване на 
оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с 
други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци – Условие 11.3.8. 

 Разработени са и се прилагат следните инструкции: 
 - Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в 
съответствие с условията на КР – Условие 11.3.9; 
 - Инструкция за оценка на съответсвието на временното съхраняване с 
условията на КР, на причините за установените несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия – Условие 11.3.10. 

 VІ.4 Транспортиране на отпадъците 

Съгласно Условие 11.4.1 от КР се разрешава транспортиране на опасни 
отпадъци на територията на площадката единствено със специализиран транспорт. 
Извън територията на площадката се разрешава транспортирането на 
производствения отпадък - Органични отпадъци, различни от упоменатите  в 16 03 05 
(месокостно брашно) – 16 03 06. 
 Съгласно Условие 11.4. на притежателя на Комплексното разрешително се 
разрешава да предава за транспортиране извън територията на площадката 
отпадъците по условие 11.1. само въз основа на писмен договор единствено на лица, 
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притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или 
Комплексно разрешително за извършване на такава дейност и/или лиценз по чл. 54 
от ЗУО за търговска дейност за отпадъци от черни и цветни метали. В изпълнение на 
това условие „Екарисаж-Варна” ЕООД е сключил договор с фирма ЕТ „Скорпион 94-
Вл.Цветанов”  
 При транспортирането на опасни отпадъци оператора се задължава да 
изготвя „Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. – 
Условие 11.4.3. 
 На площадката съгласно Условие 11.4.3.1 се съхраняват копия от следните 
документи: 
 За производствени отпадъци: 

 сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 
  За опасни отпадъци: 

 сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 
 транспортна карта, съгласно Приложение №4 на Наредба №9/28.09.2004г. за 
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените 
разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности; 
 писмени инструкции за действие при аварии. 

 Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието 
на транспортирането на отпадъците с условията на КР, на причините за установените 
несъответствия и за предприемане на коригиращи действия – Условие 11.4.4. 

 VІ.5 Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците 

 Съгласно Условие 11.5.1. притежателя на комплексното разрешително 
предава отпадъците образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 
11.1. за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено на лица, 
притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, лиценз 
по чл. 54 на ЗУО или Комплексно разрешително и въз основа на писмен договор и в 
съответствие с изпълнение на Условие  11.5.2. 
 Съгласно Условие 11.5.2 се разрешава извършването на операция по 
оползотворяване, обозначена с код R9 (друга повторна употреба на масла) на 
отпадъка – Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 
минерална основа - 13 02 05*, за смазване на по-грубите движещи се механизми на 
Инсталацията по Условие 2 от КР. 
 Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 
оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в КР 
изисквания, установяване на причините за несъответствие и предприемане на 
коригиращи действия – Условие 11.5.3. 

 VІ.6 Обезвреждане на отпадъците 

 Съгласно Условие 11.6.1. от комплексното разрешително отпадъците 
образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1. за обезвреждане 
извън територията на площадката се предават единствено на лицата, притежаващи 
разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава 
дейност или въз основа на писмен договор.  
 Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 
обезвреждането на отпадъци с определениет в КР изисквания, установяване на 
причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия – Условие 
11.6.2.

 VІ.7 Контрол и измерване на отпадъците 

 Съгласно изискванията на комплексното разрешително количествата 
образувани на площадката отпадъци се измерват с кантар с цел определяне на 
месечно и годишно  количество образуван отпадък за всеки вид, определен с 
Условие 11.1.1. на комплексното разрешително; 
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 В дадената по-долу таблица са показани стойностите на измерените 
образувани количества отпадъци по видове и сравнението им с нормативно 
допустимата стойност, за отчетния период януари-декември 2011 г. 

 VІ.7.1. Производствени отпадъци 

 1. Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 (месокостно 
брашно)

Условия според КР 
Вид на отпадъка Органични отпадъци, различни от 

упоменатите в 
16 03 05 (месокостно брашно) 

Код на отпадъка 16 03 06 
Количество, t/y според КР 6 000 
Количество, t/t продукт по КР 1,0 
Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1.

месец, 2011 
Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество t/t 
продукт 

Съответствие 

I 265,200 0,290 Да
II 264,050 0,332 Да
III 298,600 0,323 Да
IV 195,800 0,230 Да
V 245,600 0,238 Да
VI 260,900 0,268 Да
VІІ 228,000 0,229 Да
VІІІ 252,300 0,244 Да
ІХ 227,700 0,225 Да
Х 237,900 0,253 Да
ХІ 243,100 0,250 Да
ХІІ 228,800 0,231 Да

Общо -2011 2947,950 0,258 Да 



28

2. Сгурия, шлака и дънна пепел от котли 
(с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) 

Условия според КР 
Вид на отпадъка Сгурия, шлака и дънна пепел от котли
Код на отпадъка 10 01 01 
Количество, t/y според КР 240 
Количество t/t продукт по КР 0,025 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1.

Обезвреждане -

VІ.7.2. Опасни отпадъци 

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

Условия според КР 
Вид на отпадъка Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за 

зъбни предавки на минерална основа
Код на отпадъка 13 02 05* 
Количество, t/y според КР 0.32 
Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.2. 

Обезвреждане -

месец, 2011 
Измерени 

количества 
отпадък - /t/ 

Количество t/t 
продукт 

Съответствие 

I 16,000 0,017 Да
II 14,600 0,018 Да
III 12,500 0,014 Да
IV 13,200 0,015 Да
V 12,300 0,012 Да
VI 13,500 0,014 Да
VІІ 13,000 0,013 Да
VІІІ 12,800 0,012 Да
ІХ 12,300 0,012 Да
Х 12,200 0,013 Да
ХІ 13,100 0,013 Да
ХІІ 14,000 0,014 Да

Общо -2011 159,500 0,014 Да 
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2. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Условия според КР 
Вид на отпадъка Флуоресцентни тръби и други отпадъци,  

съдържащи живак
Код на отпадъка 20 01 21* 
Количество, t/y според КР 0.0002 
Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Обезвреждане -

Месец, 2011 
Измерени количества 

отпадък -    / t / 
Съответствие 

I 0,03 Да
II 0,02 Да
III 0,01 Да
IV 0,02 Да
V 0,04 Да
VI 0,03 Да
VІІ 0,02 Да
VІІІ 0,01 Да
ІХ 0,02 Да
Х 0,03 Да
ХІ 0,03 Да
ХІІ 0,04 Да

Общо -2011 0,30 Да 

месец, 2011 
Измерени количества 

отпадък -  / t / 
Съответствие 

I 0,0 Да
II 0,0 Да
III 0,0 Да
IV 0,0 Да
V 0,0 Да
VI 0,0 Да
VІІ 0,0 Да
VІІІ 0,0 Да
ІХ 0,0 Да
Х 0,0 Да
ХІ 0,0 Да
ХІІ 0,0 Да

Общо- 2011 0,0 Да 
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VІ.7.3 Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

1. Отпадъци от желязо и стомана

Условия според КР 
Вид на отпадъка Отпадъци от желязо и стомана
Код на отпадъка 19 10 01 
Количество, t/y според КР 1,0 
Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Обезвреждане -

Месец, 
2011

Измерени количества 
отпадък -    / t / 

Съответствие 

I 0.00 Да
II 0.300 Да
III 0.00 Да
IV 0.00 Да
V 0.00 Да
VI 0.200 Да
VІІ 0.00 Да
VІІІ 0.00 Да
ІХ 0.00 Да
Х 0.100 Да
ХІ 0.00 Да
ХІІ 0.00 Да

Общо - 
2011

0.600 Да 

VІ.7.4 Строителни отпадъци 

1. Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 
17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

Условия според КР 
Вид на отпадъка Смесени отпадъци от строителство и 

събаряне, различни от упоменатите в 
17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

Код на отпадъка 17 09 04 
Количество, t/y според КР 0,5 
Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране 

не 

Обезвреждане Условие 11.6.1 
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VІ.7.5 Битови отпадъци 
1. Смесени битови отпадъци

Условия според КР 
Вид на отпадъка Смесени битови отпадъци
Код на отпадъка 20 03 01 
Количество, t/y според КР 1,0 
Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране 

не 

Обезвреждане Условие 11.6.1 

месец, 2011 
Измерени количества 

отпадък -  / t / 
Съответствие 

I 0,050 Да
II 0,050 Да
III 0,050 Да
IV 0,030 Да
V 0,040 Да
VI 0,070 Да
VІІ 0,080 Да
VІІІ 0,100 Да
ІХ 0,200 Да
Х 0,080 Да
ХІ 0,070 Да
ХІІ 0,090 Да

Общо -2011 0,910 Да 

Месец, 2011 
Измерени 

количества отпадък - 
/ t /

Съответствие 

I 0.00 Да
II 0.00 Да
III 0.00 Да
IV 0.00 Да
V 0.00 Да
VI 0.00 Да
VІІ 0.00 Да
VІІІ 0.00 Да
ІХ 0.00 Да
Х 0.00 Да
ХІ 0.00 Да
ХІІ 0.00 Да

 Общо -2011 0.00 Да 
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VІ.8 Предадени и временно съхранени отпадъци. 

През 2011 г. са предадени следните количества отпадъци: 

Код на 
отпадъка 

Наименование 
на отпадъка 

Кол-во 
т/год 

Оползотворяване 
/обезвреждане 

Фирма/ булстат № на 
разрешител
но 

16 03 06

Органични 
отпадъци, 
различни от 
упоменатите в 
16 03 05
(месокостно 
брашно) 

411,560 оползотворяване 

„Холсим 
България” АД; 

ЕИК 
816008965670

КР 75/2005 

10 01 01

Сгурия, шлака и 
дънна плака от 
котли 

148,960 обезвреждане 

Община 
Аксаково 

/Регионално 
депо с.Въглен / 

КР 345-
НО/2008  

20 03 01

Смесени битови 
отпадъци 

0,910 оползотворяване 
Завод за 

преработка на 
ТБО, с. Езерово 

Съгласно 
договор с 

„Титан АС” 
ЕООД 

13 02 05*

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

0,30
оползотворяване 

код R9 
„Екарисаж-

Варна” ЕООД 
КР НО-

234/2008

19 10 01
Отпадъци от 
желязо и 
стомана 

8,800 оползотворяване 
„Елбимекс“ ООД 

/площадка 
Варна, ЗПЗ/ 

Уд-е по 
чл.55, ал.3 

от ЗУО 

На площадката на „Екарисаж-Варна” ЕООД към 31.12.2011 год. временно се 
съхраняват следните количества отпадъци: 

Количество на отпъдъците
Наличност 
от 2010 г. 
и минали 

години 

Образувано 
за периода 
01-12.2011 г.

Предадено за 
оползотв./обе
зврежд. през 

2011 г.

Наличност 
в края на 

2011 г.

Код на 
отпадъка

Наименование на 
отпадъка

т т т/год т

16 03 06

Органични 
отпадъци, различни 

от упоменатите в 
16 03 05

(месокостно 
брашно) 

98.650 2 947.950 411.560 2 635.040

10 01 01

Сгурия, шлака и 
дънна пепел от 

котли 
(с изключение на 
пепел от котли, 

упомената в 10 01 
04)

0.00 159.500 148.960 10.540

19 10 01
Отпадъци от 

желязо и стомана 
42.600 0.600 8.800 34.400

17 09 04
Смесени отпадъци 
от строителство и 

0,00 0,00 0,00 0,00
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събаряне, разл.от 
упоменатите в 

170901, 170902 и 
170903

20 01 21*

Флуоресцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи живак 

0,0012 0,00 0,00 0,0012

20 03 01
Смесени битови 

отпадъци 0,00 0,910 0,910 0,00

Обобщена таблица на годишно образуваните отпадъци по видове - сравнени и 
с изискването на КР. 

по КР 
по отчет за 

2011 г. 
№

Код на 
отпадъка

Вид на отпадъка
Количество 

t/у 
Количество 

t/у 

Съответствие

1 16 03 06

Органични отпадъци, 
различни от 

упоменатите в 16 03 05 
(месокостно брашно) 

6 000,00 2 947,950 Да 

2 10 01 01

Сгурия, шлака и дънна 
пепел от котли 

(с изключение на 
пепел от котли, 

упомената в 10 01 04) 

240,00 159,500 Да 

3 13 02 05*

Нехлорирани моторни 
,смазочни и масла за 

зъбни предавки на 
минерална основа

0,320 0,300 Да 

4 20 01 21*
Флуоресцентни тръби 

и други отпадъци, 
съдържащи живак

0,0002 0,00 Да 

5 19 10 01
Отпадъци от желязо и 

стомана
1,00 0,600 Да 

6 17 09 04

Смесени отпадъци от 
строителство и 

събаряне, различни от 
упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 03

0,500 0,00 Да 

7 20 03 01
Смесени битови 

отпадъци 
1,00 0,910 Да 

 VІ.9 Оценка на съответствието 

 Получените данни от измерванията на количествата на контролираните 
отпадъци, генерирани при работа на Инсталацията по Условие 2 на КР, са по-ниски 
от стойностите определени като норматив. 
 При извършване на дейността по управление на отпадъците, генерирани на 
производствената площадка се изпълняват следните инструкции: 



34

 “Инструкция за периодична оценка на количеството образувани при 
производството на единица продукт отпадъци, на причините за установените 
несъответствия и за предприемане на коригиращи действия” – Условие 11.1.3. 

 Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за 2011 г. 

Таблица –VІ.9.1 

брой на 
извършени 
проверки 

брой на 
установени 

несъответствия

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - -

 “Инструкция за периодична оценка на съответствията на събирането на 
отпадъците с условията в Комплексното разрешително, на причините за 
установените несъответствия и за предприетите коригиращи действия” – Условие 
11.2.7.

 Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за 2011 г. 

Таблица - VІ.9.2 

брой на 
извършени 
проверки 

брой на 
установени 

несъответствия

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - -

 “Инструкция за оценка на съответствието за временното съхранение с 
условията на комплексното разрешително, на причините за установените 
несъответствия и предприетите коригиращи действия” – Условие 11.3.10. 

 Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за временно 
съхранение на отпадъците на производствената площадка за 2011 г. 

Таблица - VІ.9.3 

брой на 
извършени 
проверки 

брой на 
установени 

несъответствия

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - -

 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на 
отпадъците с условието на комплексното разрешително, на причините за 
установените несъответствия и предприетите коригиращи действия” – Условие 
11.4.4.

 Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за 
съответствие на транспортирането на отпадъците с условията на КР за 2011 г. 

Таблица - VІ.9.4 

брой на 
извършени 
проверки 

брой на 
установени 

несъответствия

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - -

 “Инструкция за оценка на съответсвието на ополозотворяване, преработване и 
рециклиране на отпадъци с определените в КР изисквания, установяване на 
причините за несъответсвие и предприемане на коригиращи действия” – Условие 
11.5.3.
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 Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за 
съответствие на транспортирането на отпадъците с условията на КР за 2011 г. 

Таблица - VІ.9.5 

брой на 
извършени 
проверки 

брой на 
установени 

несъответствия

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - -

 “Инструкция за оценка на съответсвието на обезвреждането на отпадъци с 
определените в КР изисквания, установяване на причините за несъответсвие и 
предприемане на коригиращи действия” – Условие 11.6.2. 

 Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за 
съответствие на транспортирането на отпадъците с условията на КР за 2011 г. 

Таблица - VІ.9.6 

брой на 
извършени 
проверки 

брой на 
установени 

несъответствия

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - -

 “Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества 
образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното 
разрешително, установяване на несъответствията и предприетите коригиращи 
действия” – Условие 11.7.3. 

 Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за  
съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените 
такива в условията на комплексното разрешително за 2011 г. 

Таблица - VІ.9.7 

брой на 
извършени 
проверки 

брой на 
установени 

несъответствия

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - -

 Към настоящия момент не са констатирани  несъответсвия на измерените 
стойности на контролираните параметри с нормативните стойности за определените 
показатели. 

Информация за всички вещества и техните количества, спрямо изискванията 
на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители е представена в 
Приложение 1- Таблици „Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни 
вещества (ЕРЕВВ) и PRTR”, таблица 4 – Условие 11.9.7. 
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VІI. ШУМ

VІІ.1. Емисии 

 Според Комплексното разрешително Условие 12.1.1. дейностите извършвани 
на производствената площадка определена по Условие 2 не трябва да превишават 
нивата на шум, както следва: 
 по границата на производствената площадка; 
 дневно ниво – 70 dB(А) 
 вечерно ниво - 70 dB(А) 
 нощно ниво – 70 dB (А) 
 мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 
 дневно ниво – 55 dB(А) 
 вечерно ниво - 50 dB(А) 
 нощно ниво – 45 dB (А) 

 VІІ.2. Контрол и измерване 

 Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: 
 общата звукова мощност на площадката; 
 еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката; 
 еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. 

 VІІ.3. Собствен периодичен мониторинг. 

 При извършване на измерванията и контролът на шумовите ивици се спазват 
следните инструкции: 

 “Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива 
на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздейсдтвие с 
разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и 
коригиращи действия” – Условие 12.2.3. 

 Честота на мониторинга: според Условие 12.2.2 от КР на 2 години се 
извършват измервания съгласно Условие 12.2.1 . 

През 2010 г. са направени собствени периодични измервания на нивата на 
шум, съгласно  Условие 12.2.1. За извършените контролни измервания, за което има 
изготвен протокол от лицензирана фирма за  извършени измервания за определяне 
на шумовите нива по границата на производствената площадка. Протоколът е 
представен за утвърждаване и е утвърден от РИОСВ-Варна с писмо с изх.N 26-00-
3660/28.07.2010. Не са установени несъответсвия с поставените в разрешителното 
максимално допустими нива на шум, отчетените стойности са по-ниски от 
определените в Комплексното разрешително.

Следващо контролно измерване е необходимо да се направи през 2012 год. 

 Жалби от живущи около площадката, за отчетния период, не са 
регистрирани. 
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VІІІ. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

 Разработени са и се прилагат следните инструкции съгласно условията на КР : 
 Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 
отстраняване на течовете – Условие 13.1; 

 Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат 
да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци 
– Условие13.4 

 „Екарисаж-Варна” ЕООД не отвежда пряко или непряко вредни и опасни 
вещества в почвите и подземните води. 
  На площадката има осигурено и се съхранява достатъчно количество 
подходящи сорбиращи материали (пясък,наситнен варовик) за почистване в случай 
на разливи на определени за целта места. 
 Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., 
при които са установени течове, до момента на отстраняването им. 

 Товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до 
течове/изливания се извършват на определените за това места, осигурени против 
разливи и течове. 

 VІІІ.1. Собствен мониторинг на подземни води 

В изпълнение на Условие 13.8.1 от КР „Екарисаж-Варна” ЕООД изгради през 
2009 г. 4 /четири/ броя пунктове за мониторинг на подземни води, в съответствие с 
изискванията на Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 год. за проучването, 
ползването и опазването на подземните води. Местоположението и броят на 
пунктовете са съгласувани с БДЧР-Варна, писмо с изх.№ 26-00-2846/29.09.2009 г. и с 
ИАОС, писмо с изх.№ 213- ВА-594/30.10.2009 г. 

 Изградените 4 броя пунктове за мониторинг са със следните координати: 

Мониторингов пункт 1 – МП1 – X 4685480.625 Y 9632808.838 H 40.7

Мониторингов пункт 2 – МП2 – X 4685310.331 Y 9632891.764 H 29.8

Мониторингов пункт 3 – МП3 – X 4685409.668 Y 9632771.757 H 40.2

Мониторингов пункт 4 – МП4 – X 4685350.946 Y 9632786.137 H 37.7

 В Приложение 18 е представен План на площадката с нанесини координати на 
пунктовете за мониторинг. 

 В изпълнение на Условие 13.8.2 за извършване на собствен мониторинг на 
състоянието на подземните води на площадката е възложено извършването на 
анализи на следните акредитирани лаборатории – ЛИК „ВиК–Варна” ООД и РИЛ-
Бургас, ИАОС.

 Собственият мониторинг на подземните води съгл. Условие 13.8.2 се 
извършва по показателите посочени в следващата таблица  VІІІ.1.1

таблица  VІІІ.1.1     

Показател Честота Примерен метод за анализ 

Водно ниво Два пъти годишно - 

Активна реакция Веднъж годишно ISO 10523:1994/ БДС 3424-
81; БДС 17.1.4.27-80 

Фосфати (като Р) Веднъж годишно БДС EN 1189 

Хлориди Веднъж годишно БДС 17.1.4.27-80 

Азот (амониев) Веднъж годишно БДС ISO 7150/1 
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Нитрити Веднъж годишно БДС EN 26777 

Нитрати Веднъж годишно БДС ISO 7890-3 

Мазнини Веднъж годишно -

Н ефтопродукти Веднъж годишно БДС 16714-98/ EN 1484 
(1997)

Условие 13.8.3 е изпълнено и докладвано през 2009 година, когато са 
изградени пунктовете за мониторинг на подземните води.

 В изпълнение на Условие 13.8.4 се прилага инструкция за периодична оценка 
на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с 
определените стойности за стандарти за качество, посочени в следващата таблица 
VІІІ.1.3 

таблица VІІІ.1.3 

Показател Мерна единица Стандарт за качество 

Активна реакция pH единици ≥6,5 и ≤9,5 

Амоний mg/l 0,50 

Нитрити  mg/l 50,00

Нитрати  mg/l 0,50

Хлориди mg/l 250

Фосфати mg/l 0,50

 През отченият период на 2011 год, съгл. Условие 13.8.5 е извършено 
изследване на химичния състав на подземните води на Мониторингов пункт - МП 2, 
по всички показатели, посочени в Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за 
проучването, ползването и опазването на подземните води, при спазване 
изискванията на чл.80, ал.5,6 и ал.7, т.2 от същата наредба. Анализът е извършен от 
РИЛ-Бургас, ИАОС, за което има съставени следните протоколи: 

 Протокол от изпитване № 03-1942/30.11.2011 (Приложение 19);

 Протокол от изпитване № 03-1943/30.11.2011 (Приложение 20);

Анализът на МП 1, МП 3 и МП 4 по всички показатели, посочени в Приложение № 
1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. е направен и докладван през 2010 год. 

VІІІ.2 Собствен мониторинг на почви 

 Съгласно Условие 13.9.1 „Екарисаж-Варна” ЕООД е съгласувал с РИОСВ -
Варна (писмо с изх.№ 26-00-5389 (1)/01.10.2008) и ИАОС местоположението на 
постоянни пунктове за мониторинг на почвите на площадката със следните 
географски координати: 

 Пункт 1.1: с.ш.43°12’20.31”,  и.д. 27°29’12.20” 
 Пункт 1.2: с.ш. 43°12’21.28”, и.д. 27°49’13.17” 
 Пункт 2.1: с.ш. 43°12’22.50”, и.д. 27°49’13.53” 
 Пункт 2.2: с.ш. 43°12’22.75’, и.д. 27°49’15.14” 
 Пункт 3.1: с.ш. 43°12’20.44”, и.д. 27°49’15.41” 
 Пункт 3.2: с.ш. 43°12’20.64”, и.д. 27°49’15.48” 

 План на площадката с разположението на постоянните пунктове за мониторинг 
на почвите е представен в Приложение 21 съгл. Условие 13.9.2. 
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През 2011 год. е извършен собствен мониторинг на състоянието на почвите на 
площадката. Пробовземането и анализа са извършени от акредитирана лаборатория 
– Изпитвателна лаборатория „СЖС България” ЕООД.  Копие на протоколите от 
изпитването са представени в Приложение 22.

Анализът на пробата, честотата на пробовземане и метода за анализ са 
съобразени с изискванията на Условие 13.9.3 от КР и са представени в следващата 
таблица VІІІ.2. 

Таблица VІІІ.2.
Показател Честота Примерен метод за анализ 

рН Веднъж на 3 години ISO 10390

Нефтопродукти Веднъж на 3 години
ISO 11046:1994/ ISO

16703:2001, DIN 38406
Амониев азот Веднъж на 3 години БДС ISO 14255/2002 

 Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието 
на данните от мониторинга на почвите по изискванията на КР и базовото състояние 
на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрацииите 
и предприемане на коригиращи действия – Условие 13.9.5. 

 VІІІ.3 Документиране и докладване 

 На площадката на предприятието се документират и съхраняват резултатите 
от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1. и Условие 13.4. 

VІІІ.3.1 Резултати от собствен мониторинг на подземни води 

 Резултатите от собствения мониторинг на подземните води по Условие 13.8.2.
са представени в таблица VІІІ.3.1.1, таблица VІІІ.3.1.2, таблица VІІІ.3.1.3 и таблица 
VІІІ.3.1.4.  
 Анализът на подземната вода за МП 1, МП 3 и МП 4 е направен от ЛИК „ВиК–
Варна” ООД, за което е издаден Протокол от изпитване № 255-ПВ/07.11.2011 г. – 
Приложение 23

Таблица VІІІ.3.1.1 – МП 1 

Показател Единица 
Резултати от 
мониторинга 

НДЕ, съгл. 
Наредба № 

1/2007
Съответствие

Активна реакция pH 
единици 7,02 6.5-9.5 да 

Фосфати (като Р) mg/l 0,03 0.50 да

Хлориди mg/l 60 250 да

Азот (амониев) mg/l 0,33 0.39 да

Нитрити mg/l 0,034 0.50 да

Нитрати mg/l 4,0 50 да

Мазнини mg/l <0.1 - -

Нефтопродукти mg/l <0.1 - да
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Таблица VІІІ.3.1.2 – МП 2  

Показател Единица 
Резултати от 
мониторинга 

НДЕ, съгл. 
Наредба № 

1/2007
Съответствие

Активна реакция pH 
единици 7,17 6.5-9.5 да 

Фосфати (като Р) mg/l <0.1 0.50 да

Хлориди mg/l 19,1 250 да

Азот (амониев) mg/l 0,141 0.39 да

Нитрити mg/l 0,0014 0.50 да

Нитрати mg/l 3,97 50 да

Мазнини mg/l <2,0 - да

Нефтопродукти mg/l <1,0 - да

Таблица VІІІ.3.1.3 – МП 3 

Показател Единица 
Резултати от 
мониторинга 

НДЕ, съгл. 
Наредба № 

1/2007
Съответствие

Активна реакция pH 
единици 7,03 6.5-9.5 да 

Фосфати (като Р) mg/l <0.01 0.50 не

Хлориди mg/l 179 250 да

Азот (амониев) mg/l 0,044 0.39 да

Нитрити mg/l 0,041 0.50 да

Нитрати mg/l 16 50 да

Мазнини mg/l <0.1 - да

Нефтопродукти mg/l <0.1 - да

Таблица VІІІ.3.1.4 – МП 4 

Показател Единица 
Резултати от 
мониторинга 

НДЕ, съгл. 
Наредба № 

1/2007
Съответствие

Активна реакция pH 
единици 7,60 6.5-9.5 да 

Фосфати (като Р) mg/l <0.01 0.50 да

Хлориди mg/l 152 250 не

Азот (амониев) mg/l 0,28 0.39 да

Нитрити mg/l 0,05 0.50 не

Нитрати mg/l 10,0 50 да

Мазнини mg/l <0.1 - -

Нефтопродукти mg/l <0.1 - да 
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VІІІ.3.2 Резултати от собствен мониторинг на почви 

 Резултатите от собствения мониторинг на почви по Условие 13.9.4. са 
представени в таблица VІІІ.3.2.1, таблица VІІІ.3.2.2 и таблица VІІІ.3.2.3 като са 
посочени измерените стойности, НДЕ, съгл. Наредба № 3/2002 за норми относно 
допустимото съдържание на вредни вещества в почвата, метода на изпитване, 
наличието на съответсвие.  

Таблица VІІІ.3.2.1 – Пункт 1 

Показател Единица

НДЕ, съгл. 
Наредба 
№ 3/2002 

Резултати от 
мониторинга

Стандарти/ва
лидирани 

методи 
Съответствие

рН 
рН 

еденици 
- 7,88

ISO
10390:2011

-

Нефтопродукти mg/kg <300 <100
ISO

16703:2004
Да 

Амониев азот mg/kg - 19,0 
ISO 14256-

1:2003
-

Таблица VІІІ.3.2.2 – Пункт 2 

Показател Единица

НДЕ, съгл. 
Наредба 
№ 3/2002 

Резултати от 
мониторинга

Стандарти/ва
лидирани 

методи 
Съответствие

рН 
рН 

еденици 
- 8,33

ISO
10390:2011

-

Нефтопродукти mg/kg <300 <100
ISO

16703:2004
Да 

Амониев азот mg/kg - 18,4 
ISO 14256-

1:2003
-

Таблица VІІІ.3.2.3 – Пункт 3 

Показател Единица

НДЕ, съгл. 
Наредба 
№ 3/2002 

Резултати от 
мониторинга

Стандарти/ва
лидирани 

методи 
Съответствие

рН 
рН 

еденици 
- 8,31

ISO
10390:2011

-

Нефтопродукти mg/kg <300 <100
ISO

16703:2004
Да 

Амониев азот mg/kg - 36,1 
ISO 14256-

1:2003
-

 Получените данни от собствения мониторинг на почви са по-ниски от 
стойностите определени като норматив. Съгласно Условие 13.9.3 от КР следващото 
контролно измерване ще се извърши през 2014 година. 

  Съгласно Условие 13.10.4. е изготвен дневник за отразяване на установени 
разливи на площадката, причини за разлива, замърсена площ, степен на 
замърсяване, замърсители, наименование/номер на приемащия обект, където е 
събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствия от разлива и 
предприети коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. През 
отчетния период на площадката на „Екарисаж-Варна” ЕООД не е установено наличие 
на разлив. 

 VІІІ.4 Оценка на съответствието 

 При извършване на дейността  по опазване на почвата и подземните води от 
замърсяване се изпълняват следните инструкции: 
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 “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 
оборудване, разположено на открито, установяване на причините и отстраняване на 
течовете” – Условие 13.1. 

 Обобщена информация за резултатите от периодичната проверка за 2011 г. 

Таблица –VІІІ.4.1 

брой на 
извършени 
проверки 

брой на 
установени 

несъответствия

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - -

 “Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат 
да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци” – 
Условие 13.4. 

 Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за 2011 г. 

Таблица –VІІІ.4.2 

брой на 
извършени 
проверки 

брой на 
установени 

несъответствия

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи 
действия 

12 0 - -
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ІХ. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

 ІХ.1. Предотвратяване и действия при аварии 

 Съгласно Условие 14.1. от КР е изпратено писмо до Министъра на околната 
среда и водите с входящ № 26-00-3886/24.11.2008 г. (Уведомление за класификация 
съгласно чл.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за 
изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и 
съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с 
опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях). В отговор е получено 
писмо от МОСВ с изходящ № 26-00-3886/02.12.2008 год. – (Приложение 24) с което се 
потвърждава, че предприятието не подлежи на Класификация съгласно чл.103 от 
ЗООС и,че не е необходимо да се издава разрешително по чл.104 от ЗООС. 

„Екарисаж-Варна” ЕООД спазва утвърден План за провеждане на спасителни 
и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, 
утвърден от управителя на предприятието и съгласуван с ТД “Гражданска защита” 
Условие 14.2. 
 Разработена е и се прилага инструкция за оценка на възможността за 
изпускане, в резултат на аварийна ситуация в канализацията на опасни течни 
вещества, препарати или силно замърсена вода – Условие 14.3 

„Екарисаж-Варна” ЕООД има действаща процедура, включваща водене на 
документация за всяка възникнала аварийна ситуация, (ако възникне такава) 
описваща:  
 Причините за аварийната ситуация; 
 Време и място на възникване; 
 Въздействие върху здравето на населението и околната среда; 
 Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или 

отстраняването на последствията от нея. 
 Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния 
орган. – Условие 14.4 
 Разработена е и се прилага инструкция с мерки за ограничаване или 
ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води 
вследствие на аварийни ситуации – Условие 14.5. 

„Екарисаж-Варна” ЕООД незабавно уведомява РИОСВ-Варна и води 
документация за следните случаи: 
 Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в 

разрешителното; 
 Не планирана емисия; 
 Смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното 

оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над 
пречиствателното оборудване; 

 Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, 
или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да 
реагира незабавно - Условие 14.6. 

„Екарисаж-Варна” ЕООД има изготвена и съхранява документация за 
наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на 
площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.-Условие 14.8. 

 За отчетният период 2011 год. няма възникнала аварийна ситуация свързана с 
околната среда. 

 ІХ.2 Оплаквания и възражения 

 През отчетния период не са постъпили оплаквания и възражения от живеещи 
около площадката на инсталацията, съгласно Условие 2. 
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Х. Преходни и анормални режими на работа

 Разработени са и се прилагат следните инструкции: 
 Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която 

осигурява: 
 - Пускане на пречиствателните съоръжения в действие преди пускане на 
свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; 
 - Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на 
производствения процес – Условие 15.1; 
 Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и 

спиране на инсталациите по Условие 2 от КР, съдържащи необходими мерки 
и действия, осгуряващи оптималното протичане на производствените процеси 
– Условие 15.2; 

 Инструкция, документираща действията по пускане и спиране на инсталациите 
по Условие 2 от КР, включваща продължителност на процесите – Условие 
15.2.1.

 Документацията по условие 15.2.1. се съхранява на площадката. 

 Във връзка с изпълнение на Условие 15.3 от КР е съгласуван с РИОСВ-Варна 
(писмо с изх.№ И-1855(4)/26.11.2008 г.) план за мониторинг при анормални 
режими на инсталациите по Условие 2 от КР – таблица Х.1.

 таблица Х.1

Анормални 
режими 

Продължите
лност 

Емисии Периодичност Количества
Метод и 
начин за 

измерване

1. Спиране 
на ток и 
вода 

-
Деструкторите 

са 
херметизирани

- - -

2.Разпалва
не на котли 

Краткосрочна 
– до 5 мин 

СО, прах, SO2,
NOx

При 
разпалване – 

веднъж 
седмично 

Не се 
установяват

-
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ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ

 В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на 
инсталацията по Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява РИОСВ -
Варна, като посочва предвидената за това дата съгласно Условие 16.1. на 
Комплексното разрешително. 

 При прекратяване на дейността на инсталацията или на части от тях 
притежателят на настоящото разрешително изготвя и представя в РИОСВ – Варна 
подробен план за закриване дейността на площадката или части от тях.  

 При временно прекратяване дейността на инсталацията или на части от тях се 
изготвя и представя в РИОСВ – Варна подробен план за временно прекратяване 
дейността на площадката или части от тях. 

 За отчетния период на 2011 г. не е взето решение нито за цялостно, нито за 
частично прекратяване на дейността по Условие 2. 
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ХІІ. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР.

 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА  за привеждане в съответствие с условията на 
комплексното разрешително на ”Екарисаж-Варна” ЕООД  

№ Дейности Инвес- Начало Край Резултати Метод 

по тиции 
на 

дейността
на 

дейността
от дейността за контрол 

ред (в лв.) 
(дата) (дата) 

1
Изграждане на 
нова ЛПСОВ   

72 000 05.2008 10.2010

Съответствие с 
изискванията на 
Наредба № 7 и 

спазване на 
нормите на ГК-

Варна  

 Аналитичен 
контрол на 

отпадъчните 
води  

2
Преустройство 
на паровата 
централа 

1 100 000 07.2008 10.2011

Привеждане на 
емисиите на прах 

и въглероден 
оксид към НДЕ  

Собствени 
периодични 
измервания 

3

Изграждане на 
пунктове за 
мониторинг на 
подземните 
води (2 бр.) 

4 000 05.2008 12.2008

Условие 13.8.1 от 
КР 

Спазване на 
изискванията на 
чл. 80, ал. 1,т.23  
от Наредба № 
1/10.10.2007 г. 

Съгласно 
плана за 

мониторинг 

Отчет на изпълнението на инвестиционната програма  - към 31.12.2011 г. 

 По т. 1 - Изграждане на нова ЛПСОВ   

Започналата през 2011 год. процедура по преразглеждане на КР N234-
НО/2008 за разрешаване на отмяната на изискването на Условие 10.1.1.2 за 
изграждане на ЛПОСВ приключи с издаване на актуализирано КР, с Решение № 234-
НО-ИО-А1, с което се отменя изискването за изграждане на ЛПСОВ.  

 По т. 2 - Преустройство на паровата централа 

Степента на изпълнение на поставеното условие е на 100 %. Направени са 
преустройство и реконструкция на котелно помещение, в което е монтиран нов парен 
котел с работно гориво - природна газ. Направени са контролни измервания с новия 
вид гориво и е представена в МОСВ информация по обхвата на Приложение 5, към 
чл.16, ал. 1 на Наредба за реда и начина за издаване на комплексни разрешителни,
за издаване на актуализирано комплексно разрешително, отразяващо направените 
промени. Към края на 2011 год. процедурата по преразглеждане на КР не е 
приключила. 

 По т. 3 - Изграждане на пунктове за мониторинг на подземните води (2 
бр.) 

Поставеното изискване е изпълнено на 100 % - през 2009 год. са изградени и 
съгласувани 4 броя пунктове за мониторинг на подземните води. 
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ХІІІ. Подписване на годишния доклад

Декларация 

 Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 
информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено комплексно разрешително № 234-НО/ 2008 г. на ”Екарисаж-Варна” 
ЕООД. 

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

Подпис:__________________________

Дата:22.03.2010 год. 

Име на подписващия: инж. Стефан Капитанов 

Длъжност в организацията: Управител и представляващ „Екарисаж-Варна” ЕООД
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 



49

Приложение 1- Таблици

Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества  

(ЕРЕВВ) И PRTR 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR – Общо  

Инсталация съгл. Приложение 4 ЗООС 

   Емисионни прагове 
(колона 1) 

№ CAS 
номер 

Замърсител във 
въздух 
(колона 

1а) 

във води 
(колона 1b)

в почва 
(колона 

1с) 

Праг за 
пренос 

на 
замърси

тели 
извън 
площ. 

(колона 
2)

Праг за 
произво
дство, 

обработ
ка или 

употреб
а 

(колона 
3)

   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 
2 # 630-08-0 Въглероден 

оксид (СО) 
500 000

-
(9 951.84)

/с/

- - - -

4 #  Азотни оксиди 
(Nox/NO2)

100 000
-

(500.02) /с/
- - - *

5 #  Серни оксиди 
(SOx/SO2)

150 000
-

(333.35)/с/
- - - *

12#  Общ азот - 50 000 
-

(97.10) /с/ 
50 000 10 000 10 000

13#  Общ фосфор - 5 000 
-

(54.25) /с/ 
5 000 10 000 10 000

76#  Общ органичен 
въглерод ( като 
общ С или 
ХПК/3) 

-

50 000
-

(9 212.86)
/с/ 

- - **

86#  Фини прахови 
частици 10 m
(PM10)

50 000
-

(9 212.86)
/c/

- - - *

Забележка: М- измерено; Е - експертно; С – исчислено 
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Приложение 1 - Таблици 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух  

Параметър Единица НДЕ, 
съгласн

о КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

1)

Съответ 
ствие 

Брой / % 
   Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Въглероден 
оксид (СО) 

mg/Nm3 250 - 1 433 /м/ 
Веднъж 
годишно 

1/0

Азотни 
оксиди 
(Nox/NO2)

mg/Nm3 650 - 72 /м/ 
Веднъж 
годишно 

1/100

Серни 
оксиди 
(SOx/SO2)

mg/Nm3 2000 - 48 /м/ 
Веднъж 
годишно 

1/100

Прах/ФПЧ 
mg/Nm3 150 - 386 /м/ 

Веднъж 
годишно 

1/0

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води зауствани във водни обекти/канализация 

Пробовземна точка № 1 – І-во тримесечие - м. март 2011 

Параметър Единица
НДЕ, 

съгл. КР 
Резултати от 
мониторинга

Честота на 
мониторинга 

Съответствие

Активна реакция 
рН 

рН 
еденици 

6,5 – 9,0 6.0 на три месеца Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 572 на три месеца Не 

БПК5 mg/l О2 200 900 на три месеца Не 

ХПК mg/l О2 400 2 000 на три месеца Не 

Животински 
мазнини и 
растителни масла 

mg/l 120 86.8 на три месеца
Да 

Азот амониев mg/l 35 7.6 на три месеца Да 

Фосфати (като Р) mg/l 15 27.8 на три месеца Не 

Пробовземна точка № 1 – ІІ-ро тримесечие - м. юни 2011 

Параметър Единица
НДЕ, 

съгл. КР 
Резултати от 
мониторинга

Честота на 
мониторинга 

Съответствие

Активна реакция 
рН 

рН 
еденици 

6,5 – 9,0 8.5 на три месеца Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 840 на три месеца Не 

БПК5 mg/l О2 200 3 870 на три месеца Не 
ХПК mg/l О2 400 6 810 на три месеца Не 
Животински 
мазнини и 
растителни масла 

mg/l 120 32 на три месеца Да 

Азот амониев mg/l 35 65.4 на три месеца Не 
Фосфати (като Р) mg/l 15 26.5 на три месеца Не 

Изпускащо устройство № К 1
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Пробовземна точка № 1 – ІІІ-то тримесечие - м. септември 2011 

Параметър Единица
НДЕ, 

съгл. КР 
Резултати от 
мониторинга

Честота на 
мониторинга 

Съответствие

Активна реакция 
рН 

рН 
еденици 

6,5 – 9,0 7.0 на три месеца Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 384 на три месеца Не 

БПК5 mg/l О2 200 975 на три месеца Не 
ХПК mg/l О2 400 2 150 на три месеца Не 
Животински 
мазнини и 
растителни масла 

mg/l 120 25 на три месеца Да 

Азот амониев mg/l 35 42,3 на три месеца Не 
Фосфати (като Р) mg/l 15 11,4 на три месеца Да 

Пробовземна точка № 1 – ІV-то тримесечие - м. декември 2011 

Параметър Единица
НДЕ, 

съгл. КР 
Резултати от 
мониторинга

Честота на 
мониторинга 

Съответствие

Активна реакция 
рН 

рН 
еденици 

6,5 – 9,0 7.5 на три месеца Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 136 на три месеца Да 

БПК5 mg/l О2 200 136 на три месеца Да 
ХПК mg/l О2 400 435 на три месеца Не 
Животински 
мазнини и 
растителни масла 

mg/l 120 27 на три месеца Да 

Азот амониев mg/l 35 4,8 на три месеца Да 
Фосфати (като Р) mg/l 15 1,4 на три месеца Не 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество за 

единица продукт 
Отпадък Код Количества 

определен
и с КР /t/y/ 

Реално 
измерено 

/t/y/

Количества 
определени с 

КР /t/t/ 

Реално 
измерено  

/t/t/

Времен
но 

съхран
ение на 
площад

ката 

Транспор 
тиране – 
собствен 

транспорт/ 
външна 
фирма 

Съотве
тствие 

Органични 
отпадъци, 
различни от 
упоменатите 
в 16 03 05 
(месокостно 
бряашно) 

16
03
06

6 000 2 947,950 1.0 0.258

Да 
Площад

ки № 
6,6* и №

7

„Екорек 
България” 

ЕООД 
да 

Сгурия, 
шлака и 
дънна пепел 
от котли 
(с 
изключение 
на пепел от 
котли, 
упомената в 
10 01 04)

10
01
01

240 159,500 0.025 0.014
Да 

Площа
дка №1 

ЕТ 
„Скорпион 

94-Вл. 
Цветанов” 

да 
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Нехлорира 
ни моторни 
,смазочни и 
масла за 
зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

13
02
05*

0.32 0,300
Не е 

определено 
-

Да 
Площа
дка №2 

- да 

Флуоресцент
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак 

20
01
21*

0.0002 0.00
Не е 

определено
-

Да
Площа
дка №5

- да 

Отпадъци от 
желязо и 
стомана 

19
10
01

1.00 0,600
Не е 

определено
-

Да 
Площа
дка №3

„Елбимекс“ 
ООД да 

Смесени 
отпадъци от 
строителство 
и събаряне, 
различни от 
упоменатите 
в 17 09 01, 17 
09 02 и 17 09 
03

17
09
04

0.50 0,00
Не е 

определено
- Не - да 

Смесени 
битови 
отпадъци 

20
03
01

1.00 0,910
Не е 

определено
- Не  

„Титан АС” 
ЕООД да 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код 
Оползотво 
ряване на 

площадката 

Обезврежда
не на 

площадката 

Име на 
външната 

фирма 
извършваща 
операцията 

по 
оползотворяв
ане/обезвреж

дане 

Съответств
ие 

Органични 
отпадъци, 
различни от 
упоменатите в 
16 03 05
(месокостно 
бряашно) 

16 03 06 Не Не 

„Холсим 
България” АД 

ЕИК 
816008965670

Код R1 

Да 

Сгурия, шлака 
и дънна пепел 
от котли 
(с изключение 
на пепел от 
котли, 
упомената в 10 
01 04)

10 01 01 Не Не 

Община 
Аксаково 

/Регионално 
депо с.Въглен /

ЕИК 
000093385

Kод D1

Да
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Нехлорира 
ни моторни 
,смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

13 02 05*
Да  

Код R9 
Не - Да

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак 

20 01 21* Не Не - Да

Отпадъци от 
желязо и 
стомана 19 10 01 Не Не 

„Елбимекс“ 
ООД 

/площадка 
Варна, ЗПЗ/ 

Код R4 

Да

Смесени 
отпадъци от 
строителство и 
събаряне, 
различни от 
упоменатите в 
17 09 01, 17 09
02 и 17 09 03 

17 09 04 Не Не - Да

Смесени 
битови 
отпадъци 

20 03 01 Не Не 

Завод за 
прерабодка на 

ТБО, 
с.Езерово  
Код R12  
Код R 3 

Да

Приложение 1 - Таблици 

Таблица 6. Шумови емисии 

Данните са от контролно замерване от 2010 год. Съгласно КР честотата на мониторинг е 
двугодишен, като следващо измерване ще бъде направено през 2012 год. 

Място на измерването 
Ниво на звуково 
налягане в dB (А)

Измерено през 
ден/нощ/вечер 

Съответствие 

Контролна точка  № 1 по границата 
на измерителния контур  

44.2
Нощ (23-07 часа) да 

Контролна точка  № 2 по границата 
на измерителния контур 

42.7
Нощ (23-07 часа) да 

Контролна точка  № 3 по границата 
на измерителния контур 

-
Нощ (23-07 часа) да 

Контролна точка  № 4 по границата 
на измерителния контур 

44.1
Нощ (23-07 часа) да 

Контролна точка  № 5 по границата 
на измерителния контур 

46.9
Нощ (23-07 часа) да 

Контролна точка  № 6 по границата 
на измерителния контур 

46.9
Нощ (23-07 часа) да 

Контролна точка  № 7 по границата 
на измерителния контур 

47.7
Нощ (23-07 часа) да 

Контролна точка  № 8 по границата 
на измерителния контур 

51.6
Нощ (23-07 часа) да 
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Контролна точка  № 9 по границата 
на измерителния контур 

56.0
Нощ (23-07 часа) да 

Контролна точка  № 10 по границата 
на измерителния контур 

53.1
Нощ (23-07 часа) да 

Контролна точка  № 11 по границата 
на измерителния контур 

50.2
Нощ (23-07 часа) да 

Средно еквивалентно ниво на 
шума по измерителния контур 

(Lcp)

50.3
Нощ (23-07 часа) да 

Ниво на общата звукова мощност 
за контура (Lp) 

97.7
Нощ (23-07 часа) да 

Еквивалентно ниво на шума от 
обекта в мястото на въздействие 
– най-близката къща от с.Тополи 

(L)

26.3
Нощ (23-07 часа) да 

Еквивалентно ниво на шума от 
обекта в мястото на въздействие 
– най-близката къща от с.Казашко 

(L)

26.2
Нощ (23-07 часа) да 

Контролна точка  № 1 по границата 
на измерителния контур  

46.5
Ден (07-19 часа) да 

Контролна точка  № 2 по границата 
на измерителния контур 

43.4
Ден (07-19 часа) да 

Контролна точка  № 3 по границата 
на измерителния контур 

-
Ден (07-19 часа) да 

Контролна точка  № 4 по границата 
на измерителния контур 

44.5
Ден (07-19 часа) да 

Контролна точка  № 5 по границата 
на измерителния контур 

48.6
Ден (07-19 часа) да 

Контролна точка  № 6 по границата 
на измерителния контур 

47.4
Ден (07-19 часа) да 

Контролна точка  № 7 по границата 
на измерителния контур 

48.0
Ден (07-19 часа) да 

Контролна точка  № 8 по границата 
на измерителния контур 

52.2
Ден (07-19 часа) да 

Контролна точка  № 9 по границата 
на измерителния контур 

56.8
Ден (07-19 часа) да 

Контролна точка  № 10 по границата 
на измерителния контур 

53.5
Ден (07-19 часа) да 

Контролна точка  № 11 по границата 
на измерителния контур 

50.6
Ден (07-19 часа) да 

Средно еквивалентно ниво на 
шума по измерителния контур 

(Lcp)

51.0
Ден (07-19 часа) да 

Ниво на общата звукова мощност 
за контура (Lp) 

98.4
Ден (07-19 часа) да 

Еквивалентно ниво на шума от 
обекта в мястото на въздействие 
– най-близката къща от с.Тополи 

(L)

27.0
Ден (07-19 часа) да 

Еквивалентно ниво на шума от 
обекта в мястото на въздействие 
– най-близката къща от с.Казашко 

(L)

26.9
Ден (07-19 часа) да 

Контролна точка  № 1 по границата 
на измерителния контур  

44.3
Вечер (19-23 часа) да 

Контролна точка  № 2 по границата 
на измерителния контур 

43.2
Вечер (19-23 часа) да 

Контролна точка  № 3 по границата 
на измерителния контур 

-
Вечер (19-23 часа) да 

Контролна точка  № 4 по границата 
на измерителния контур 

44.4
Вечер (19-23 часа) да 
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Контролна точка  № 5 по границата 
на измерителния контур 

47.6
Вечер (19-23 часа) да 

Контролна точка  № 6 по границата 
на измерителния контур 

47.5
Вечер (19-23 часа) да 

Контролна точка  № 7 по границата 
на измерителния контур 

47.8
Вечер (19-23 часа) да 

Контролна точка  № 8 по границата 
на измерителния контур 

51.0
Вечер (19-23 часа) да 

Контролна точка  № 9 по границата 
на измерителния контур 

55.5
Вечер (19-23 часа) да 

Контролна точка  № 10 по границата 
на измерителния контур 

53.3
Вечер (19-23 часа) да 

Контролна точка  № 11 по границата 
на измерителния контур 

50.1
Вечер (19-23 часа) да 

Средно еквивалентно ниво на 
шума по измерителния контур 

(Lcp)

50.2
Вечер (19-23 часа) да 

Ниво на общата звукова мощност 
за контура (Lp) 

97.6
Вечер (19-23 часа) да 

Еквивалентно ниво на шума от 
обекта в мястото на въздействие 
– най-близката къща от с.Тополи 

(L)

26.2
Вечер (19-23 часа) да 

Еквивалентно ниво на шума от 
обекта в мястото на въздействие 
– най-близката къща от с.Казашко 

(L)

26.1
Вечер (19-23 часа) да 
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Приложение 1 - Таблици

 Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 
пробовзе

мане 

Резултати от 
мониторинга 

НДЕ, съгл. 
Наредба № 

1/2007

Честота на 
мониторинг

Съответ
ствие 

Активна реакция МП1 7,02
6.5-9.5

Веднъж 
годишно 

да 

Фосфати (като Р) 
МП1

0,03
0.50

Веднъж 
годишно

да

Хлориди 
МП1

60
250

Веднъж 
годишно

да

Азот (амониев) 
МП1

0,33
0.39

Веднъж 
годишно

да

Нитрити 
МП1

0,034
0.50

Веднъж 
годишно

да

Нитрати 
МП1

4,0
50

Веднъж 
годишно

да

Мазнини 
МП1

<0.1
-

Веднъж 
годишно

да

Нефтопродукти 
МП1

<0.1
-

Веднъж 
годишно

да

Активна реакция МП2 7,17
6.5-9.5

Веднъж 
годишно

да

Фосфати (като Р) 
МП2

<0.1
0.50

Веднъж 
годишно

да

Хлориди 
МП2

19,1
250

Веднъж 
годишно

не 

Азот (амониев) 
МП2

0,141
0.39

Веднъж 
годишно

да

Нитрити 
МП2

0,0014
0.50

Веднъж 
годишно

да

Нитрати 
МП2

3,97
50

Веднъж 
годишно

да

Мазнини 
МП2

<2,0
-

Веднъж 
годишно

да

Нефтопродукти 
МП2

<1,0
-

Веднъж 
годишно

да

Активна реакция МП3 7,03
6.5-9.5

Веднъж 
годишно

да

Фосфати (като Р) 
МП3

<0.01
0.50

Веднъж 
годишно

не

Хлориди 
МП3

179
250

Веднъж 
годишно

да

Азот (амониев) 
МП3

0,044
0.39

Веднъж 
годишно

да

Нитрити 
МП3

0,041
0.50

Веднъж 
годишно

да

Нитрати 
МП3

16
50

Веднъж 
годишно

да

Мазнини 
МП3

<0.1
-

Веднъж 
годишно

да

Нефтопродукти 
МП3

<0.1
-

Веднъж 
годишно

да

Активна реакция МП4 7,60
6.5-9.5

Веднъж 
годишно

да
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Фосфати (като Р) 
МП4

<0.01
0.50

Веднъж 
годишно

да

Хлориди 
МП4

152
250

Веднъж 
годишно

да

Азот (амониев) 
МП4

0,28
0.39

Веднъж 
годишно

да

Нитрити 
МП4

0,05
0.50

Веднъж 
годишно

не

Нитрати 
МП4

10,0
50

Веднъж 
годишно

да

Мазнини 
МП4

<0.1
-

Веднъж 
годишно

да

Нефтопродукти 
МП4

<0.1
-

Веднъж 
годишно

да

 Таблица 8. Опазване на почви 

 Не са констатирани течове от мазутно стопанство или друг източник, който 
може да замърси почвите, през отчетния период на 2011 г. 

Показател 

Концентрация 
в почвите 
(базово 

състояние), 
съгласно КР 

Пробовзем
на точка 

Резултати 
от 

монитори
нга 

Честота на 
мониторинга 

Съответст
вие 

рН - Пункт 1 7,88 
Веднъж на 3 

години 
-

Нефтопродукти <300 Пункт 1 <100
Веднъж на 3 

години
Да 

Амониев азот - Пункт 1 19,0
Веднъж на 3 

години
-

рН - Пункт 2 8,33 
Веднъж на 3 

години
-

Нефтопродукти <300 Пункт 2 <100
Веднъж на 3 

години
Да 

Амониев азот - Пункт 2 18,4
Веднъж на 3 

години
-

рН - Пункт 3 8,31 
Веднъж на 3 

години
-

Нефтопродукти <300 Пункт 3 <100
Веднъж на 3 

години
Да 

Амониев азот - Пункт 3 36,1
Веднъж на 3 

години
-

 Таблица 9. Аварийни ситуации 

  Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетния период на 2011 г. 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини 
Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 
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Приложение 1 – Таблици 

 Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за която е предоставено КР 

 Няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталацията по 
Условие 2 на КР за 2011 г. 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител 
на 

оплакването 
Причини 

Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 
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Приложение 2  
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