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ГДОС НА “СТАРТ”АД ЗА 2011 г.

ГГООДДИИШШЕЕНН ДДООККЛЛААДД

На “СТАРТ”АД гр.Добрич за инсталациите , за които е 
предоставено Комплексно разрешително №144/2006 г. 
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1. Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното 
разрешително

Инсталация , попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС: 
Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни 

батерии , включваща: 
 Топене на блокове от оловна сплав и леене на сдвоени 

акумулаторни решетки 

Електропещи с метални поти тип “Wirtz” – 6 бр. 
Дозиращо казанче – 6 бр. 
Матрици за леене на решетки 
Гилотина за обрязване на отливки – 6 бр. 

 Топене на оловна сплав и леене на дребни детайли
Електропота за леене на дребни детайли – 1 бр. 
Кокили за дребни детайли 

 Топене на оловна сплав и леене на гребени
Електропоти – 3 бр. 
Газова пота – 1 бр. 
Матрици за леене на гребени 

Инсталации , непопадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС: 

 Инсталация за получаване на оловен прах към участък “Мелница” 
 Инсталация за пастиране на акумулаторни решетки към участък 

“Смесително – пастировъчен: 
 Зреене на пастирани акумулаторни плочи към участък “Куринг-камери” 
 Инсталация за формиране на пастирани акумулаторни плочи към 

участък “Танк и блок-формовка , токоизправители” 
 Участък за пълнене на акумулаторни батерии с електролит за блок-

формовка 
 Участък “Автоклави и сушилни” 
 Инсталация за разделяне на формирани акумулаторни плочи към 

участък +Резарно” 
 Инсталация за сепариране на формирани акумулаторни плочи към 

участък “Сепариране” 
 Участък “ Перфориране на акумулаторни кутии” 
 Участък “Монтажен” 
 Инсталация за приготвяне на електролит 
 Инсталация за дейонизирана вода 
 Парова централа 

2. Адрес по местонахождение на инсталациите 

9300 гр.Добрич 
ул.”Св.П.Атанасов”№20 
“СТАРТ”АД 

3. Регистрационен номер на комплексното разрешително 
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Комплексно разрешително №144/2006 г.

4. Дата на подписване на комплексното разрешително 

25.06.2007 г. 

5. Дата на влизане в сила на комплексното разрешително 

14.07.2007 г. 

6. Оператор на инсталациите 

“СТАРТ”АД – гр.Добрич 

Представител на оператора: Митко Янев – изп.директор 

7. Адрес, телефонен номер, факс, e-mail, на оператора 

9300 гр.Добрич 
ул.”Св.П.Атанасов”№20 
“СТАРТ”АД 
тел. 058 / 601 371 
факс 058 / 601 464 
e-mail office@start-bg.net

8. Лице за контакт

Митко Янев  – изпълнителен директор 

9. Адрес, телефонен номер, факс, e-mail, на лицето за контакт 

9300 гр.Добрич 
ул.”Св.П.Атанасов”№20 
“СТАРТ”АД 
тел. 058 / 601 371 
факс 058 / 601 464 
e-mail topalovaoffice@start-bg.net

10.Кратко описание на всяка от дейностите , извършвани в 
инсталациите

Технологичният процес на производство  може да се представи в 
следната последователност: 

Получаване на оловен прах; леене на акумулаторни решетки; 
приготвяне на положителна и отрицателна оловна паста; нанасяне на 
пастата върху решетките; “узряване” на нанесената върху решетките 
паста; формиране на пастата върху положителните и отрицателните 
плочи; сушене на плочите; рязане на плочите; сепариране на плочите; 
монтаж на акумулатори и заливането им с електролит от сярна киселина. 
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В Леярен участък се извършват следните операции: стопяване на 
блокове от оловна сплав в газови поти; отливане на сдвоени акумулаторни 
решетки по метода на гравитачно леене; механично зачистване на отливките и 
стифиране на готовата продукция - решетките. В участъка са монтирани 6 
автомата марка WIRTZ 40, производство САЩ, При това  за едната двойка 
автомати има една обща топилна пота; а другите четири автомата също имат 
една обща топилна пота. На автоматите са монтирани матрици за отливане на 
съответния тип решетки и гилотина за обрязване на леяци и базиращи пети. 

 В Мелничен участък се получава оловен прах, необходим за 
приготвянето на оловната паста, която се нанася на решетките,  което става в 
следната последователност: стопяване на блокове олово в топилна пота; 
окисляване на оловото в реакционна пота; пневматично транспортиране  на 
получения оловен прах. Въздухът, играещ роля на окислител, преминава през 
циклон, ръкавен филтър, абсолютен филтър и се изхвърля в атмосферата. 
 Приготвянето на положителна и отрицателна оловна паста, пастирането 
(нанасяне на плътен слой паста върху излетите вече положителни и 
отрицателни решетки) и сушенето им в тунелна газова сушилня се извършват в 
Смесително – пастировъчен участък. 
  В участък Куринговане плочите престояват при определена 
температура и влажност на въздуха (в т.н. куринг-камери), за да “узреят”.
 Целта на процеса Формиране /танк и блок-формовка/ е пастата на 
положителните и отрицателни плочи  да се формира в активна маса с 
определен химичен състав и структура. Танк-формовка се използва за 
производство на сухозаредени акумулатори /тук за подвързването към тока се 
използват контактни шини/. Блок-формовка се използва за мокрозаредени 
акумулатори, т.е. за формиране на куринговани плочи, залети в кутията с 
електролит.  
След танк-формиране плочите  се мият.  
 Сушенето на положителните плочи се извършва в  камерни газови 
сушилни, а отрицателните плочи се сушат в отсъствие на кислород в т.н. 
автоклави.  
 Разделянето на плочите и шлайфането на “ушите” им се осъществяват в 
участък Резарен.

В участък Сепариране положителните или отрицателни плочи се 
“обличат” в полиетиленов плик сепаратор, след което се монтират в 
акумулаторни кутии в участък Монтажен.  В този участък са разположени 
монтажни линии , в началото на които са монтирани машини за изливане на 
гребени (съединители). В тях става топене на оловно-антимонова сплав в поти 
и изливането им в матрици. В този участък се перфорират и акумулаторните 
кутии. 

11. Производствен капацитет на инсталациите 

Инсталации 
Капацитет,  
съгласно  

КР №144/2006г. 

Количество  отлята 
сплав за  

2011 г.  в тонове 
А. Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулатори 
- топене на блокове от оловна 
сплав и леене на сдвоени 

1570 t/y
2999.387 t/y
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акумулаторни решетки 
- топене на  оловна сплав и 

леене на дребни детайли 
25,8 t/y

-

- топене на  оловна сплав и 
леене на гребени 

400 t/y
786.24 t/y

Количеството сплав за леене на акумулаторни решетки  превишава
зададеното по Условие 4 на КР №144/2006 г. с 1429,387 т. 
Причина: Поръчки за изработване на акумулаторни плочи.
Коригиращо действие:Промяна на капацитета , посочен в КР №144/2006 г. 
През 2011 г. е издадено ново КР №144 Н1/2011,където капацитета е увеличен – 
24т/24ч,но то влиза в сила от 14.10.2011г и затова доклада е направен за  
старото КР. 
Количеството сплав за леене на гребени  превишава зададеното по Условие 4 
на КР №144/2006 г. с 386,24 т. 
Причина:Наличие на поръчки за АБ. 
Коригиращо действие: През 2011 г. е издадено ново КР №144 Н1/2011,където 
капацитета е увеличен – 24т/24ч,но то влиза в сила от 14.10.2011г и затова 
доклада е направен за по старото КР. 
 Леене на дребни детайли през 2011 г. не е извършвано. 

12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до 
управлението на околната среда 

Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда е показана в Приложение 1, което е неразделна част от 
годишния доклад. 

13. РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите 
Регионална инспекция по опазване на околната среда-Варна 
9010 Варна  
ул.”Ян Палах” №4 

14. Басейнова дирекция на чиято територия са разположени  
инсталациите 

Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен 
гр. Плевен 
Ул” Чаталджа” №60 

Система за управление на околна среда 
1. Структура и отговорности 

Със заповед №16/29.09.2010 г. в «СТАРТ» АД са определени 
длъжностните лица , които ще извършват конкретни дейности по изпълнение 
на условията в разрешителното и конкретните отговорници за изпълнение на 
отделните условия от Комплексното разрешителното. 

2. Обучение 

През 2011г. с годишен план са определени потребностите от обучение на 
персонала. 
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3. Обмен на информация 
Във връзка с осъществяване на по-добър обмен на информация в 

дружеството има списък относно отговорните лица за изпълнение на условията 
в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на 
работното място и телефон за контакт.  

Изготвен е  списък на органите и лицата, които трябва да бъдат 
уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини 
за контакт (вкл. за спешни случаи).

По-горе описаната информация е предоставена на отговорните лица за 
изпълнение и всеки от работещите в дружеството има достъп до нея.  

4. Документиране 
Изготвен е актуален списък с нормативните документи , отнасящи се до 

работата на инсталациите.  
Изготвен е и списък на всички необходими инструкции, изисквани с 

настоящото разрешително. 
Изготвен е списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв 

документ е предоставен.  
По-горе описаните списъци се съхраняват на достъпно за всички 

служители място на площадката на дружеството.

5. Управление на документите 
Във връзка с изпълнение на Условие 5.5.1 . от комплексното разрешително 

е изготвена  “Инструкция за актуализация на документите, в случай на промени 
в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за 
изземване на невалидната документация. 

.
6. Оперативно управление

В “СТАРТ” АД са изготвени и се прилагат всички инструкции, изисквани с КР 
№144/2006 г.. 

Инструкциите се съхраняват на площадката на дружеството в писмен вид и 
се представят на компетентния орган при поискване.

Изготвени са и инструкциите,които се изискват с влизане в сила  на КР 
№144 Н1/2011г. 

7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

В “СТАРТ” АД през 2011г. се прилагаха писмените инструкции за мониторинг 
на техническите и емисионни показатели, за периодична оценка на 
съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с 
определените в условията на разрешителното както следва, 

 Инструкция за  експлоатация на технологичното оборудване , основен 

консуматор на вода за производствени нужди 

 Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните  

части на електропещите с метални поти тип “Wirtz 40”. 

 Инструкция за поддържане на оптимални стойности  на контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения 

      Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените 

стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно 



7

съоръжение с определените такива в условията на разрешителното. 

 Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените 

стойности на емисиите с определените в разрешителното емисионни 

норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане 

на коригиращи действия 

   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 

 Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 

   Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи 

вещества, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия 

   Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по 

Условие 10.1.1.2.1 

   Инструкция за проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения , 

посочени в Условие 10.1.1.1

 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 

 Инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните 

параметри  на пречиствателното оборудване 

 Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения 

мониторинг с определените норми за допустимо съдържание на 

замърсяващи вещества по Условие 10.1.2.1

   Инструкция за периодична проверка  и поддръжка на канализационната 

система за смесен поток отпадъчни води – битово-фекални и дъждовни , 

включително установяване на течове и предприемане на коригиращи 

действия за тяхното отстраняване  

 Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения 

мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по  Условие 

10.2.1.1, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия 

  Инструкция за периодична проверка  и поддръжка на канализационната 
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система за дъждовни води , като част от смесен поток отпадъчни води  - 

битово-фекални и дъждовни , по Условие 10.2.1.1.1 , включително 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за 

тяхното отстраняване 

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
За изпълнение на условие 5.8. – Предотвратяване и контрол на аварийни 

ситуации от комплексното разрешително в “СТАРТ” АД през 2011 г.се 
прилагаха инструкции:

 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 подготовка на персонала, отговорен за изпълнение на 

Плана за действия при аварии и периодично обновяване на готовността 

му за действие 

 Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за 

изпълнение на Плана за действия при аварии 

 Инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи 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 на аварията 

 Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, 

редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят 

защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата на 

съхранението им 

 Инструкция за определяне на средствата за противодействие на 

възможните аварии, най-подходящите места за разполагането им, 

редовната им проверка и поддръжка в изправност 

 Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на 

персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана 

за действия при аварии 

 Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на 

телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени 

в Плана за действия при аварии 

   Инструкция за оценка на възможността за изпускане , в резултат на  
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аварийна ситуация , в канализацията /независимо дали производствена ,      

повърхностна или друга/ на опасни течни вещества , препарати или 

силно замърсена вода , вкл.в резултат на гасене на пожар 

    Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията 

при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийна 

ситуация  

9. Записи 
Отговорните лица за изпълнение на инструкциите съгласно КР№144/2006г. 

документират и съхраняват данните от наблюдението на емисионните и 
технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с 
изискванията на условията в комплексното разрешително. При установяване на 
несъответствие се документират и съхраняват данните за причините за 
несъответствие и предприетите коригиращи действия. При установяване на 
необходимост от преразглеждане и/или актуализация на инструкциите за 
работа на технологичното/пречиствателното оборудване данните  се 
съхраняват .  

10. Докладване 
През отчитания период “СТАРТ” АД  докладва резултатите от собствения 

мониторинг. 

11. Актуализация на СУОК 
При промяна на персонала, който ще извършва конкретни дейности по 

изпълнение на условията в разрешителното и лицето отговорно за изпълнение 
на условията в разрешителното, системата за управление на околната среда 
се актуализира. 

Докладване по Условие 7 – Уведомяване 
За периода 01.01. - 31.12.2011г. не е извършено уведомяване на областния 

управител, кмета на община Добрич, РИОСВ, органите на държавна агенция 
"Гражданска защита" и Басейновата дирекция “Дунавски район” за настъпили 
залпови или други замърсявания, аварийни ситуации или ситуации с 
възможност за замърсяване на повърхностен воден обект. 

Дружеството е информирало РИОСВ Варна за резултатите от мониторинга, 
определен в комплексното разрешително. 

Използване на ресурси 
1. Използване на вода 
Използването на вода за производствени , охлаждащи и питейно-битови 

нужди става при наличие на договор № серия А 00951/18.12.2002 г. за доставка 
, отвеждане и пречистване на отпадни води  

Отчитането на използваните количествата вода за производствени нужди  
става чрез измервателно устройство. 

Измервателните устройства , залегнали  в Условие 8.1.6.2. са монтирани . 
Монтирани са две измервателни устройства за измерване на количествата 

изразходвана вода за битови нужди .Количеството вода за производствени 
нужди се изчислява като разлика от общата консумация на площадката  и 
водата за битови нужди. 
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Местоположението на измервателните устройства / 1 и 2 / са показани на 
план на площадката,който е предоставен на РИОСВ – Варна с ГДОС за 2007 г. 

В дружеството се разработени и се спазват инструкции както следва: 

 Инструкция за  измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества вода 

 Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества  
производствена вода с количествата по условия 8.1.2 
Във връзка с изпълнение на по-горе цитираните инструкции ежемесечно  се 

прави  сравнение на измерените стойности вода за производствени нужди за 
изминалия месец с водата ,  лимитирана в комплексното разрешително 

 През 2011 г. няма отчетено превишаване на заложените стойности  вода , 
използвана за производствени нужди. 

Разработена e и се прилага инструкция за:  
- ”Извършване на проверки за техническото състояние на водопроводната 

мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното 
отстраняване”.  

Проверките се извършват от енергетика на три месеца. Резултатите се 
записват в дневник. 

За отчитания период няма констатирани течове на площадката.
В таблицата по-долу са описани и сравнени лимитираните и използваните 

количества вода  за 2011 година от инсталациите по Условие 2 от КР 
№144/2006 г.  

Източник на 
вода 

Годишно 
количество 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт, 
съгласно КР 

Използвано 
годишно 
количество 

Използвано 
количество за 
единица 
продукт 

Съответствие 
Да/Не 

1. Използвана вода за производствени нужди – общо през 2011 година
Градска 
водопроводна 
мрежа 

- - 54 011 м
3

- -

2.Изпозвана вода за инсталацията , съгласно Условиен 2 от  КР №144/2006 г.
Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии
Топене на 
блокове от 
оловна сплав и 
леене на 
сдвоени 
акумулаторни 
решетки 

- 0.87 615,2 0,21 Да 

Топене на 
оловна сплав и 
леене на дребни 
детайли 

- 1,45 - - -

Топене на 
оловна сплав и 
леене на 
гребени 

- 2.5 261,5 0,33 Да 

Общо - 4,82 - 0,54 Да 
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За периода 01.01. - 31.12.2011г. няма превишение на заложените стойности 
вода , както при използвано годишно количество , така и при използвано 
количество за единица продукт. 

2.   Използване на енергия. 
На територията на “СТАРТ” АД има монтирано едно измервателно устройство 
за отчитане на количествата електроенергия  

Консумацията на електроенергия се определя съгласно изготвената 
методика за изчисляване на консумацията на електроенергия от инсталацията 
по Условие 2 , която е приложена към ГДОС за 2007 г..  

В дружеството са разработени и се спазват инструкции както следва: 
- “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на консумираните 

количества електроенергия  от инсталацията по Условие 2”;  
- “Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества  

електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.”  

- Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните  

части на електропещите с метални поти тип “Wirtz 40”. 
Във връзка с изпълнение на по-горе цитираните инструкции ежемесечно  се 

прави сравнение на изчислените стойности електроенергия  за единица 
продукт за изминалия месец с електроенергията , лимитирана в КР №144/2006 
г.  

След газифицирането на завода на територията на площадката не се 
използва топлоенергия.През отчитания период. котела не е 
експлоатиран.Отоплението на помещенията се извършва с локални газови 
отоплители. 

Поради изброените причини не е разработена инструкция за проверка на 
техническото състояние на топлопреносната мрежа  , тъй като в 
действителност нямаме топлопреносна мрежа. 

Електроенергия Количество за 
единица продукт , 
съгласно КР,MWh/t 

Използвано 
количество за 
единица продукт . 
MWh/t

Съответствие 
Да/Не 

Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии
Топене на блокове от 
оловна сплав и леене 
на сдвоени 
акумулаторни 
решетки 

0,93 0.22 Да 

Топене на оловна 
сплав и леене на 
дребни детайли 

1,29 - -

Топене на оловна 
сплав и леене на 
гребени 

1,625 0.67 Да 

За периода 01.01. - 31.12.2011 г. няма превишения на заложените 
стойности на електроенергия 

3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
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В дружеството са разработени и се спазват инструкции както следва: 

 Инструкция за измерване/ изчисляване  и документиране на 

използваните количества суровини 

 Инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените 

количества суровини, спомагателни материали и горива 
Във връзка с изпълнение на по-горе цитираните инструкции ежемесечно  се 

прави  сравнение на използваните количества суровини и спомагателни 
материали за тон продукт за изминалия месец с  използваните суровини  и 
спомагателни материали лимитирани в КР №144/2006 г.  

Суровини Годишно 
количество , 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт , 
съгласно КР 

Употребено 
годишно 
количество 

Количество 
за единица 
продукт 

Съответствие
Да/Не 

Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии
Сплав за 
леене на 
решетки 1.05 1.03

Да 

Сплав за 
леене на 
гребени   

2000 t/y

1.005

3785,627

1.005

Не Да 

Сярна 
киселина 2250 t/y 0,35 1630.59 0.13

Да 

Олово 2500 t/y 1,003 4102,307 1.0029 Да 

Спомагателни 
суровини 

Годишно 
количество 
, съгласно 
КР 

Количество 
за единица 
продукт , 
съгласно 
КР 

Употребено 
годишно 
количество 

Количество 
за единица 
продукт 

Съответствие
Да/Не 

Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии
Дървесни 
въглища 20 0,0365 27,74 0,0073

Не 

Солна 
киселина 3,7 t/y 0,0006 0.18 0,000014

Да 

Натриева 
основа 0,5 t/y 0,00008 0.025 0,000002

Да 

Горива Годишно 
количество , 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт , 
съгласно КР 

Употребено 
годишно 
количество 

Количество 
за единица 
продукт 

Съответствие
Да/Не 

Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии
Природен 
газ 

960 000 m3 141 m3/t 684 300 m3 54.75 m3/t Да 
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За отчитания период има превишение на използваните годишни 
количества суровини – сплав за леене на решетки и гребени с 1785,627 т , и 
спомагателни материали – дървесни въглища с 7,74 т. 
Причина : Поръчки за изработване на акумулаторни плочи.
Коригиращо действие:Промяна на капацитета , посочен в КР №144/2006 г 
През 2011 г. е издадено ново КР №144 Н1/2011,където капацитета е увеличен 
,но то влиза в сила от 14.10.2011г и затова доклада е направен за  старото КР 
За останалите използвани годишни количества и количества за единица 
продукт суровини , спомагателни материали и горива.няма превишение на 
лимитираните количества по КР №144/2006 г. 

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

На площадката са осигурени и се съхраняват информационни листи за 
безопасност за следните суровини: 

 Олово 
 Сярна киселина 
 Солна киселина 
 Натриева основа 

Сярната киселина се съхранява в следните резервоари:един бр.  – 8,25 м3 , два 
бр. по 2 м3 и един бр. – 16 м3.
Първите три резервоара се намират в обвалована зона с киселиноустойчиво 
покритие, а четвъртият е с двойни стени. 
Последният от посочените резервоари е включен в новото КР №144 Н1/2011 г. 

През годината една част от оловото се съхраняваше на обособено място 
в мелницата. .Площадката е закрита, с бетонова основа , без връзка с градска 
канализация.Останалата част от оловото се съхраняваше на площадката отвън 
до сградата,която също е бетонирана и без връзка с градска канализация. 

Причина: Внос на олово , поради високите му цени на нашия пазар , а 
при внос количествата са значителни и посочената площадка в помещението 
се оказва недостатъчна за съхранението му. 

Коригиращи действия: В  новото КР №144 Н1/2011 г.е включено и това  
местоположение за съхранение . 

Забележка:Съгласно информационния лист за безопасност няма 
посочени изисквания за начина на съхранение. 

Част от сплавта се съхраняваше на обособени места в участъците 
“Леярен” и “Монтажен” Площадките са  закрити, с бетонова основа , без връзка 
с градска канализация. Останалата част се съхраняваше на площадката отвън 
до сградата,която също е бетонирана и без връзка с градска канализация. 

Коригиращи действия: В  новото КР №144 Н1/2011 г.е включено и това  
местоположение за съхранение . 

Забележка:Съгласно информационния лист за безопасност няма 
посочени изисквания за начина на съхранение. 

Съхранението на солна киселина и натриева основа се осъществяваше в 
оригинални опаковки на обособено място в ПСОВ. Площадката е закрита, с 
бетонова основа , без връзка с градска канализация. 

Склада за съхранение на готовата продукция е закрит, с бетонова основа 
, без връзка с градска канализация. 
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 В Дружеството са разработени и се спазват следните инструкции: 

 Инструкция за установяване и отстраняване на течове от резервоари или 

обваловки  за течни суровини,спомагателни материали и горива 

 Инструкция за установяване и отстраняване на течове ,както и 

поддръжка на фланците и тръбната преносна мрежа за продукти , 

уплътненията и помпите по тръбната преносна мрежа за 

горива,суровини и спомагателни материали. 

 Инструкция за периодична проверка на съответствието на площадките с 

експлоатационните изисквания  
През 2011 г няма установени течове от резервоари за сярна киселина в 
обвалованите зони.Проверките се документират в дневник. 
 На територията на площадката няма същински тръбопроводи за 
суровини и горива.Като тръбопровод се приема единствено връзката между 
превозното средство и съдовете за сярна киселина при разтоварване на 
същата.Преди всяко разтоварване връзките се оглеждат и резултатите се 
документират.Няма установени течове при разтоварване на сярна киселина. 
 Проверка на съответствието на площадките с експлоатационните 
изисквания се прави веднъж годишно.Резултатите се документират в 
дневник.През 2011 г. е извършена една проверка и освен посочените по-горе 
несъответствия за съхранение на олово и сплав извън посочените площадки не 
са констатирани други несъответствия. 

Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

Оценката на емисиите , генерирани от площадката на “СТАРТ” АД  в 
атмосферен въздух, водни обекти и почва, преноса на замърсители извън 
площадката и употребата и обработката на вредни и опасни вещества, 
съгласно решението на Европейската комисия по Европейския регистър за 
изпускането и преноса на замърсители /ЕРИПЗ/ са показани в Приложение 2
таблица 1 към   ГДОС. 

Всички стойности на емисии са посочени въз основа на проведените 
през годината анализи и измервания. Анализите са извършени от 
акредитирани лаборатории както следва: 

- емисии в атмосферен въздух – „Пехливанов инженеринг”ООД; 
- емисии в отпадъчни води - АИЛ “STARBAT” , Лаборатория за анализ на 

компонентите на околната среда – гр.Бургас,лаборатория по екология към 
КЦМ АД 

- подземни води - АИЛ “STARBAT” , Лаборатория за анализ на компонентите 
на околната среда – гр.Бургас ,РЗИ –Русе,ЛАБОРЕКС ЕАД. 
В случаите . в които не се превишава прага на дадения замърсител, 

мястото в таблицата е маркирано с тире, а в скоби е посочено изчисленото 
годишно количество.  

Количествата на вредни вещества, свързани с ЕРИПЗ, посочени в 
таблицата са изчислени по следния начин: 

1. Вредни вещества в отпадъчни води 



15

1.1. Количествата на замърсителите в отпадъчните води са изчислени на 
база резултатите от мониторинга от акредитирана лаборатория, като 
осредненото  количеството на съответния замърсител в отпадъчните 
води се умножи по годишното количество заустени води. 

1.2. Базовите стойности на количествата замърсители в отпадъчните води са 
изчислени на база на индивидуалните емисионни ограничения по 
комплексно разрешително, умножени по максималните количества 
заустени води по комплексно разрешително и са както следва: 

Замърсител Измерена 
стойност 

Изчислена 
стойност 

Базова 
стойност 

съгласно ИЕО 
Общ органичен 
въглерод (ТОС) 
(като общ С или 

ХПК/3)

Съгласно 
протоколи на 
АИЛ 
“STARBAT”

418.78 кг/г 32 200 кг/г 

Изчислението е направено въз основа на анализи за битово-фекални води 
за 2011 г.,  
Начин за определяне на емисията 

М, измерена стойност на емисията се получава на база резултатите от 
мониторинга от акредитирана лаборатория. Всички регистрирани стойности  за 
четирите тримесечия за ХПК в отпадъчните битово-фекални води се събират и 
се разделят на общия си брой по формулата: 

Формула 1,           М1+М2+М3+М4 
           М  =   ---------------------- 
               В 
, където 

М  - осреднена стойност на емисията през годината 

М1,М2...-  резултатите от мониторинга от акредитирана лаборатория през 
отчетната година / М1 = 140,8  - резултат от анализа за първо тримесечие; М2 = 
124,2 - резултат от анализа за второ тримесечие ;  М3 = 69,4  - резултат от 
анализа за трето тримесечие  ; М4 = 26,0  - резултат от анализа за четвърто 
тримесечие /     

140,8 + 124,2 + 69,4 + 26,0

М  = -------------------------------------------- = 90,1 mg/l 
4

В  - броя на резултатите от  мониторинга от акредитирана 
лаборатория през отчетната година / брой измервания  - 4/.  
С  -изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,         М x Q 
С =  -------- 

103

, където  
С  - изчислена стойност 
М  - измерена стойност на емисията, получена по формула 1 
Q  - годишно количество заустени води (  4648m3 )
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103  - делим , за да получим стойността в кг 

D – базовата стойност на емисията се получава по следната формула: 

Формула 3,        V x Q  
D = ---------

103

, където 

D  - Базова стойност  
V  - ИЕО по комплексно разрешително (400 mg/l) 
Q  - максимално разрешеното с КР годишно количество заустени 
битово-фекални води ( 80 500 m3)

Заложените стойности според Европейския регистър за изпускането и 
преноса на замърсители /ЕРИПЗ/ е 50 000 кг/годишно във води за общ 
органичен въглерод (TOC) (като общ С или ХПК/3)..

Замърсител Измерена 
стойност 

Изчислена 
стойност 

Базова 
стойност 

съгласно ИЕО 
Общ азот Съгласно 

протокол на 
ЛАКОС - 
Бургас   

0.58 кг/г - 

Изчислението е направено въз основа на анализ за битово-фекални води за 
2011 г.,  
Начин за определяне на емисията 

С  -изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 1,         М x Q 
С =  -------- 

103

, където  
С  - изчислена стойност 
М  - измерена стойност на емисията, получена при анализа 
Q  - годишно количество заустени води (  4648m3 )
103  - делим , за да получим стойността в кг 

Заложените стойности според Европейския регистър за изпускането и 
преноса на замърсители /ЕРИПЗ/ е 50 000 кг/годишно във води за общ азот.

Замърсител Измерена 
стойност 

Изчислена 
стойност 

Базова 
стойност 

съгласно ИЕО 
Неразтворени 

вещества
Съгласно 
протоколи на 
АИЛ 
“STARBAT”

3839.98 кг/г 42 300 кг/г 
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Изчислението е направено въз основа на анализи за смесен поток 
отпадъчни  води за 2011 г.,  
Начин за определяне на емисията 

М, измерена стойност на емисията се получава на база резултатите от 
мониторинга от акредитирана лаборатория. Всички регистрирани стойности  за 
отчетния период, за неразтворени вещества в смесения поток отпадъчни  води 
се събират и се разделят на общия си брой по формулата: 

Формула 1,           М1+М2+М3+М4 
           М  =   ---------------------- 
               В 

, където 
М  - осреднена стойност на емисията през годината 
М1,М2...-  резултатите от мониторинга от акредитирана лаборатория през 
отчетната година / М1 = 96,4  - резултат от анализа за първо тримесечие; М2 = 
67,2 - резултат от анализа за второ тримесечие ; М3 = 61,4  - резултат от 
анализа за трето тримесечие  ; М4 = 119,2  - резултат от анализа за четвърто 
тримесечие /     

96,4 + 67,2 + 61,4 + 119,2
М =  -------------------------------------- = 86,05 mg/l

2
В  - броя на резултатите от  мониторинга от акредитирана 
лаборатория през отчетната година / брой измервания  - 4/.  

С  -изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,          М x Q  
          С =      --------- 

103

, където  
С  - изчислена стойност 
М  - измерена стойност на емисията, получена по формула 1 
Q  - годишно количество заустени води (44 625m3 )
103  - делим , за да получим стойността в кг 

D – базовата стойност на емисията се получава по следната формула: 

Формула 3,         V x Q   
D = ----------

103

, където 

D  - Базова стойност  
V  - ИЕО по комплексно разрешително (300 mg/l) 
Q  - максимално разрешеното с КР годишно количество заустени 
смесен поток отпадъчни  води ( 141 000 m3)
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Според Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители 
/ЕРИПЗ/ няма заложени стойности за емисионен праг за неразтворени 
вещества.

Замърсител Измерена 
стойност 

Изчислена 
стойност 

Базова 
стойност 

съгласно ИЕО 
Нефтопродукти Съгласно 

протоколи на 
Лаборатория 
за анализ на 
компонентите 
на околната 
среда – 
гр.Бургас 

10.04 кг/г 1410 кг/г 

Изчислението е направено въз основа на анализи за смесен поток 
отпадъчни  води за 2011 г. 

Начин за определяне на емисията 

М, осреднена стойност на емисията се получава на база резултатите от 
мониторинга от акредитирана лаборатория. Всички регистрирани стойности  за 
отчетния период, за нефтопродукти в смесения поток отпадъчни  води се 
събират и се разделят на общия си брой по формулата: 

Формула 1,          
М1+М2+М3+М4 

           М  =   ------------------------- 
               В 

, където 
М - осреднена стойност на емисията през годината 
/ М1 =  0,3  - резултат от анализа за първо тримесечие; М2 =  0,1  - резултат от 
анализа за второ тримесечие ; М3 = 0,4  - резултат от анализа за трето 
тримесечие  ; М4 =  0,1  - резултат от анализа за четвърто тримесечие /     

0,1 + 0,3 + 0,4 + 0,1
               М =-------------------------------- = 0,225 

4
В - броя на резултатите от  мониторинга от акредитирана лаборатория през 
отчетната година / брой измервания  - 4/.  

С  -изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,      М x Q 
       С =    -------- 

103

, където  
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С - изчислена стойност 
М  - измерена стойност на емисията, получена по формула 1 
Q  - годишно количество заустени води ( 44625 m3 )
103  - делим , за да получим стойността в кг 

D – базовата стойност на емисията се получава по следната формула: 

Формула 3,        V x Q 
D = --------

103

, където 

D  - Базова стойност  
V  - ИЕО по комплексно разрешително (10 mg/l) 
Q  - максимално разрешеното с КР годишно количество заустен 
смесен поток отпадъчни  води ( 141 000 m3)

Според Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители 
/ЕРИПЗ/ няма заложени стойности за емисионен праг за нефтопродукти.

Замърсител Измерена 
стойност 

Изчислена 
стойност 

Базова 
стойност 

съгласно ИЕО 
Олово Съгласно 

протоколи на 
АИЛ 
“STARBAT”

21.42 кг/г 282 кг/г 

Изчислението е направено въз основа на анализи за смесен поток 
отпадъчни  води за 2011 г.,  
Начин за определяне на емисията 

М, осреднената стойност на емисията се получава на база резултатите от 
мониторинга от акредитирана лаборатория. Всички регистрирани стойности  за 
отчетния период  за олово в смесения поток отпадъчни  води се събират и се 
разделят на общия си брой по формулата: 
Формула 1,             М1+М2+М3+М4 

           М  =   ------------------------- 
               В 

, където 

М - осреднена стойност на емисията през годината 
/ М1 = 0,27  - резултат от анализа за първо тримесечие; М2 = 0,19  - резултат от 
анализа за второ тримесечие ; М3 = 0,22  - резултат от анализа за трето 
тримесечие  ; М4 = 1,24  - резултат от анализа за четвърто тримесечие /     

0,27 + 0,19 + 0,22 + 1,24
    М =    ------------------------------------------- = 0,48 mg/l 

2
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В  - броя на резултатите от  мониторинга от акредитирана 
лаборатория през отчетната година/ брой измервания  - 4/.  
С  -изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,          М x Q 
       С =        --------- 

103

, където  
С  - изчислена стойност 
М  - измерена стойност на емисията, получена по формула 1 
Q  - годишно количество заустени води ( 44625m3 )
103  - делим , за да получим стойността в кг 

D – базовата стойност на емисията се получава по следната формула: 

Формула 3,         V x Q 
D = --------

103

, където 
D  - Базова стойност  
V  - ИЕО по комплексно разрешително (2,0 mg/l) 
Q  - максимално разрешеното с КР годишно количество заустени 
смесен поток отпадъчни  води ( 141 000 m3)

Заложените стойности според Европейския регистър за изпускането и 
преноса на замърсители /ЕРИПЗ/ е 20 кг/годишно олово във води , но 
изчисленията показват че съгласно ИЕО и позволеното годишно количество на 
заустваните води дружеството може да зауства количества  в размер 282 
кг/годишно или 262 кг/годишно повече от заложения емисионен праг.

2. Замърсители в атмосферен въздух 

      Количествата на замърсителите в атмосферен въздух са изчислени на база 
резултатите от мониторинга от акредитирана лаборатория, като измерената 
концентрация за съответния замърсител в mg/Nm3 се умножи по дебита на 
съответното пречиствателно съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се 
умножи по сбора отработени часове за всеки участък.Получения резултат се 
дели на 10 6 , за да се превърнат милиграмите в килограми. 
 Участък “Мелница” – изпускащо устройство А1 

Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 

Олово и 
съединенията му 

(като Pb)

0,04  1,04 кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на олово в mg/Nm3 се умножава по дебита на пречиствателното 
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съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по сбора отработени 
часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за да се превърнат 
милиграмите в килограми. 
Формула 1,   М =  М1 х М2 

, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/ h/ 
М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола / 
0,04 mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 4998 Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 10 6

, където  
С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Мелница” в kg за 
година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
H  - отработени часове (5208 ч – за отчетния период) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 

 Участък “Смесително -пастировъчен”- миксери за паста – изпускащо 
устройство А2 

Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 

Олово и 
съединенията му 

(като Pb)

0,22  2,35 кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на олово в mg/Nm3 се умножава по дебита на пречиствателното 
съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по сбора отработени 
часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за да се превърнат 
милиграмите в килограми. 
Формула 1,   М =  М1 х М2 

, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / 
М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола / 
0,22 mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 3306 Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 10 6

, където  
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С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Смесително - 
пастировъчен” в kg за година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
H  - отработени часове ( 3227 – за отчетния период) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 

 Участък “Смесително -пастировъчен”- общообменна вентилация – 
изпускащо устройство А3 

Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 

Олово и 
съединенията му 

(като Pb)

0,115  2,95кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на олово в mg/Nm3 се умножава по дебита на пречиствателното 
съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по сбора отработени 
часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за да се превърнат 
милиграмите в килограми. 
Формула 1,   М =  М1 х М2 

, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / 
М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола / 
0,115 mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 7945 Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 106

, където  
С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Смесително - 
пастировъчен” в kg за година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
H  - отработени часове (3227ч – за отчетния период) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 

 Участък “Леене на акумулаторни решетки”– изпускащо устройство А4 

Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 
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Олово и 
съединенията му 

(като Pb)

0,226  5,82 кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на олово в mg/Nm3 се умножава по дебита на пречиствателното 
съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по сбора отработени 
часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за да се превърнат 
милиграмите в килограми. 
Формула 1,   М =  М1 х М2 

, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / 
М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола / 
0,226 mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 4193 Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 10 6

, където  
С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Леене на 
акумулаторни решетки” в kg за година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
H  - отработени часове ( 6141 ч – за отчетния период) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 

 Участък “Танк-формовка” – изпускащо устройство А6 

Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 

Олово и 
съединенията му 

(като Pb)

 0,22  4,64 кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на олово в mg/Nm3 се умножава по дебита на пречиствателното 
съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по сбора отработени 
часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за да се превърнат 
милиграмите в килограми. 
Формула 1,   М =  М1 х М2 

, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / 



24

М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола / 
0,22 mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 6931 Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 10 6

, където  
С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Танк-формовка” в 
kg за година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
H  - отработени часове ( 3040 ч – за периода на действие на КР) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 

 Участък “Танк-формовка” – изпускащо устройство А7 

Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 

Олово и 
съединенията му 

(като Pb)

0,3  5,17 кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на олово в mg/Nm3 се умножава по дебита на пречиствателното 
съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по сбора отработени 
часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за да се превърнат 
милиграмите в килограми. 
Формула 1,   М =  М1 х М2 

, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / 
М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола / 
0,3 mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 5674 Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 10 6

, където  
С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Танк-формовка” в 
kg за година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
H  - отработени часове (3040 ч – за периода на действие на КР) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 

 Участък “Монтажен” – изпускащо устройство А10 
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Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 

Олово и 
съединенията му 

(като Pb)

0,08  6,27 кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на олово в mg/Nm3 се умножава по дебита на пречиствателното 
съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по сбора отработени 
часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за да се превърнат 
милиграмите в килограми. 
Формула 1,   М =  М1 х М2 

, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / 
М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола / 
0,08 mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 15512 Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 10 6

, където  
С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Монтажен” в kg 
за година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
H  - отработени часове ( 5053 ч – за отчетния период) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 

Сбора от емисиите на олово за всички посочени участъци е 28,24 kg/год. 
Заложените стойности според Европейския регистър за изпускането и 

преноса на замърсители ЕРИПЗ е 200 кг/годишно олово във въздух 

Участък “Мелница” – изпускащо устройство А1 

Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 

Прахообразни 
вещества 

1,0 26,03 кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на прахообразни вещества в mg/Nm3 се умножава по дебита на 
пречиствателното съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по 
сбора отработени часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за 
да се превърнат милиграмите в килограми. 
Формула 1,   М =  М1 х М2 
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, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / 
М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола /  
0,5 mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 4998 Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 10 6

, където  
С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Мелница” в kg за 
година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
H  - отработени часове (5208 ч – за отчетния  период) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 

 Участък “Смесително -пастировъчен”- миксери за паста – изпускащо 
устройство А2 

Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 

Прахообразни 
вещества

10,1 107,75 кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на прахообразни вещества в mg/Nm3 се умножава по дебита на 
пречиствателното съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по 
сбора отработени часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за 
да се превърнат милиграмите в килограми. 
Формула 1,   М =  М1 х М2 

, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / 
М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола / 
10,1 mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 3306 Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 10 6

, където  
С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Смесително - 
пастировъчен” в kg за година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
H  - отработени часове (3227 – за отчетния  период) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 
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 Участък “Смесително -пастировъчен”- общообменна вентилация – 
изпускащо устройство А3 

Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 

Прахообразни 
вещества

3,6 92,3 кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на прахообразни вещества в mg/Nm3 се умножава по дебита на 
пречиствателното съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по 
сбора отработени часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за 
да се превърнат милиграмите в килограми. 
Формула 1,   М =  М1 х М2 

, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / 
М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола / 
3,6 mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 7945 Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 10 6

, където  
С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Смесително - 
пастировъчен” в kg за година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
H  - отработени часове (3227 ч – за отчетния период) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 

 Участък “Леене на акумулаторни решетки”– изпускащо устройство А4 

Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 

Прахообразни 
вещества

6,6 169,94 кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на прахообразни вещества в mg/Nm3 се умножава по дебита на 
пречиствателното съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по 
сбора отработени часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за 
да се превърнат милиграмите в килограми. 
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Формула 1,   М =  М1 х М2 

, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / 
М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола / 6 
,6 mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 4193 Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 10 6

, където  
С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Леене на 
акумулаторни решетки” в kg за година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
H  - отработени часове (6141 ч – за отчетния период) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 

 Участък “Монтажен” – изпускащо устройство А10 

Замърсител Измерена 
стойност , 

mg/Nm3

Изчислена 
стойност 

Прахообразни 
вещества

2,4 188,12 кг/г 

Начин на определяне на емисията 
 За да се определи количеството отделян замърсител за час измерената 
концентрация на прахообразни вещества в mg/Nm3 се умножава по дебита на 
пречиствателното съоръжение  - Nm3/h и получената стойност се умножава по 
сбора отработени часове за участъка.Получения резултат се дели на 10 6 , за 
да се превърнат милиграмите в килограми. 
Формула 1,   М =  М1 х М2 

, където 
М  -   количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / 
М1  - измерена концентрация на замърсителя , съгласно протокола /  
2,4mg/Nm3 /
М2    - измерен дебит на пречиствателното съоръжение , съгласно 
протокола / 15512  Nm3/h /
С  - изчислената стойност на емисията се получава по следната формула:   

Формула 2,   С = М х H / 10 6

, където  
С  - изчислена стойност на замърсителя за участък “Монтажен” в kg 
за година 
М  - количеството на замърсителя , отделян за час / mg/h / по 
формула 1 
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H  - отработени часове (5053ч – за отчетния период) 
10 6  -  превръщане на mg в кg 
Сбора от емисиите на прахообразни вещества за всички посочени участъци е 
584,14 kg/год. 

Според Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители 
ЕРИПЗ няма заложени стойности за емисии на прахообразни вещества във 

въздух , а само за фини прахови частици  10μm РМ10

Емисии на вредни вещества в атмосферен въздух 
Съгласно Условие 9.6.1. от комплексното разрешително през 2011 

година беше извършен собствен мониторинг на емисиите на отпадъчните 
газове. Периодичността на мониторинга е веднъж  годишно за изпускащи 
устройства А1 ; А2 ; А3 ; А4 ; А6 ; А7 ; А10 ; А18  и веднъж на две години за 
изпускащи устройства – Д8 ; Д9 ; Д10 ; Д11 ; Д12 ; Д15 ; Д16.  

Въз основа на направените измервания беше изготвен  доклад за 
собствени периодични измервания в съответствие с изискванията на Наредба 
6/1999 г. 

В РИОСВ – Варна беше представен и утвърден доклад за СПИ. 
Резултатите от емисионните измервания са представени в таблица 2  

към Приложение 2 на ГДОС  
През 2011 г. изпускащи устройства А5 , А8 и А9 не са експлоатирани.  
За прекратяване работата на изпускащо устройство А5 сме уведомили 

РИОСВ –Варна наш изх.№86/17.05.2008 г. заедно с изисквания план за 
прекратяване на дейността съгласно Условие 16.2 от КР №144/2006 г. 

За временното прекратяване работата на изпускащи устройства А8 и А9 
сме уведомили РИОСВ –Варна наш изх.№96/12.06.2008 г. заедно с изискваните 
планове за временно прекратяване на дейността съгласно Условия 16.1 и 16.2 
от КР №144/2006 г. 

През 2011 г. се спазваха изискванията на инструкция за експлоатация и 
поддръжка на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения 
разположени на територията на дружеството както следва: 

 Инструкция за поддържане на оптимални стойности  на контролираните  

параметри на пречиствателните съоръжения 
Контролираният параметър за всички пречиствателни съоръжения е 

налягането , което се измерва с манометри , монтирани към всяко 
пречиствателно съоръжение. Мониторинга е ежедневен и стойностите на 
налягането се нанасят в дневници. 

Във връзка с отчитане на  стойностите на заложените параметри в 
дружеството през отчетната година се изпълняваха изискванията на 
инструкции както следва:  

    Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените 

стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение с определените такива в условията на разрешителното. 
Оценката на съответствието на измерените стойности на контролирания 
параметър се прави веднъж месечно.За отчитания период са направени 
дванадесет оценки на съответствието.Няма констатирани несъответствия. 

 Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените 

стойности на емисиите с определените в разрешителното емисионни 
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норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане 

на коригиращи действия 
Оценка на съответствието на измерените стойности на емисиите с 
определените в разрешителното се прави веднъж годишно . За отчитания 
период е направена една оценка след СПИ . Няма констатирани 
несъответствия.

През 2011 г. се спазваха изискванията на инструкции:

   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 

 Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 
Оценка за наличието на източници и спазването на мерките за 
предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии се прави на 
тримесечие.През 2011 г са направени четири оценки. Няма констатирани 
несъответствия. 

   Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи 

вещества, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия 
Оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на 
емисиите на интензивно миришещи вещества се прави на тримесечие. През 
2011 г са направени четири оценки.  Няма констатирани несъответствия. 

 През годината няма получени оплаквания за миризми в резултат от 
дейността на площадката. 

Емисии на вредни вещества в отпадъчните води 

През 2011 г. се спазваха изискванията на инструкции:

   Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по 

Условие 10.1.1.2.1 

   Инструкция за проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения , 

посочени в Условие 10.1.1.1

 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 

 Инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните 
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параметри  на пречиствателното оборудване 

 Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения 

мониторинг с определените норми за допустимо съдържание на 

замърсяващи вещества по Условие 10.1.2.1

 Инструкция за периодична проверка  и поддръжка на канализационната 

система за смесен поток отпадъчни води – битово-фекални и дъждовни ,  

включително установяване на течове и предприемане на коригиращи 

действия за тяхното отстраняване  

  Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения 

мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по  Условие 

10.2.1.1, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия 

  Инструкция за периодична проверка  и поддръжка на канализационната 

система за дъждовни води , като част от смесен поток отпадъчни води  -  

битово-фекални и дъждовни , по Условие 10.2.1.1.1 , включително 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за 

тяхното отстраняване 

 По “Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 

10.1.1.2.1 се прави проверка веднъж месечно.За 2011 г. са направени 

дванадесет проверки.Няма установени несъответствия. 

 По “Инструкция за проверка и поддръжка на пречиствателните 

съоръжения , посочени в Условие 10.1.1.1 периодите на проверка са различни: 

 Приемно - черпателна камера /ПЧК/ - веднъж годишно – извършена е 

една проверката.Камерата е почистена от утайки.Няма пропуквания на 

стените . 

 Дебитомери , вана за третиране с варно мляко и добавяне на флокулант 

, метални вертикални утаители , вана за последна корекция , 

филтърпреса за обезводняване - на шест месеца. 

 Дебитомери – извършени две проверки. Няма констатирани 

несъответствия. 

 Вана за третиране с варно мляко - извършени две проверки. Няма 

констатирани несъответствия. 

 Вана за флокулант - извършени две проверки. Няма констатирани 

несъответствия. 

 Метални вертикални утаители - извършени две проверки. Няма  

натрупвания по стените . 

 Вана за последна корекция - извършени две проверки. Стените са 

почистени. 



32

 Филтърпреса за обезводняване - извършени две проверки.Филтърните 

платна са почистени с р-р на солна к-на. 

 рН-метри - на три месеца – извършени четири проверки като са 

калибрирани със стандартни разтвори за рН. 

През 2011 година бяха извършени 4 анализа на отпадъчните води , генерирани 

от дейността на “СТАРТ” АД. Анализите са извършени от акредитирани 

лаборатории .
Заустването на отпадъчните води -производствени, охлаждащи и дъждовни 

става през две точки в градска канализация. Собствения  мониторинг се 
извършва в две точки на тримесечие: 

 Точка №1 – промишлени води – шахта пред входа на ПСОВ 
 Точка №2 - битово-фекални води – шахта до административна 

сграда преди заустване в градска канализация.  
Отчета е представен за всяко пробовземане и всяко измерване през 2011г. 

в таблица 3 към Приложение 2 на ГДОС.

По “Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от 

собствения мониторинг с определените норми за допустимо съдържание на 

замърсяващи вещества по Условие 10.1.2.1 и “Инструкция за оценка  

на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните 

емисионни ограничения по  Условие 10.2.1.1, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия” са направени 

четири оценки на съответствието.Няма констатирани несъответствия. 

 По “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“ ; “Инструкция за периодична проверка  и поддръжка на 

канализационната система за смесен поток отпадъчни води – битово-

фекални и дъждовни , включително установяване на течове и 

предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване “ и 

“Инструкция за периодична проверка  и поддръжка на канализационната 

система за дъждовни води , като част от смесен поток отпадъчни води  -  

битово-фекални и дъждовни , по Условие 10.2.1.1.1 , включително 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за 

тяхното отстраняване“ е извършена една проверка на канализацията на 

площадката.Няма установени течове и пропадания. 

Каналите в участък “Пастиране “ са почистени от натрупвания. 

Канализацията за битово-фекални и част от дъждовните води от 

площадката е една и съща. 

Канализацията за промишлени , охлаждащи и дъждовни води от покривите на 

цеховете е една и съща.  
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Управление на отпадъците. 

Количествата на отпадъците образувани през 2011година са 
представени в таблиците 4 към Приложение 2 на ГДОС., а начина на 
оползотворяване, обезвреждане и имената на фирмите, които извършват 
дейността са представени в таблици 5 към Приложение 2 на ГДОС. 

Месечните количества образувани отпадъци за отчитания период  са 
представени в следващата таблица: 

2011 г. 
Отпадък I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Отпадъци от 
пластмаса 

0.242 - 0,708 - 0.399 0.416 0.301 0.718 0.369 - 0.757 0.767

Стърготини,стружки 
и изрезки от черни 

метали 

- - 9,02 - 10,36 - 0,92 132,78
8

55,39 118,
26

12,98 5,64

Стърготини,стружки 
и изрезки от цветни 

метали 

- - - - - - - 0,858 0,39 0,05
7

- 0,0217

Хартиени и 
картонени опаковки 

0.8 1.34 0.9 0.76 0.54 0.9 1.52 0.59 1.03 0.94 2.42 1.73

Пластмасови 
опаковки 

0.2 0.14 0.1 - 0.44 0,04 - 0.35 0.09 0.09 0.22 0,28

Опаковки от 
дървесни материали 

- - - - - - - - - - - -

Излезли от употреба 
гуми 

- - - - - - - - - - - -

Излязло от употреба 
оборудване,различн
о от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 
16 02 12

- - - - - - - - - - - -

Наситени или 
отработени 

йонообменни смоли 

- - - - - - - - - - - -

Черни метали - - - - - - - - - - - -

Пластмаси и каучук - - - - - - - - - - - -

Други частици, 
съдържащи опасни 
вещества (оловна 

шлака) 

62.339 98.49
9

108.70
2

64.56
7

38.684 45.781 33.148 72.087 64.319 68.5 62.94 74.341

Прах от отпадъчни 
газове, съдържащ 

опасни вещества (от 
ръкавни филтри) 

- - - - - - - - - - - -

Използвани 
отпадъчни леярски 
сърца,матрици и 

пресформи,съдържа
щи опасни вещества 

- - - - - - - - - - - -

Нехлорирани 
моторни,смазочни и 

масла за зъбни 
предавки на 

минерална основа 

- - - - - - - - - - - -

Опаковки,съдържащ
и остатъци от опасни 

вещества или 
замърсени с опасни 

вещества  

- - - - - - - - - - - -

Абсорбенти,филтърн
иматериали/включит

елно маслени 

- - - - 0,5 - - - - - - -
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филтри,неупоменати 
другаде/кърпи за 

изтриване и 
предпазни работни 

облекла,замърсени с 
опасни вещества 

Неорганични 
отпадъци,съдържащ
и опасни вещества 

- - - - - - - - - - - -

Органични 
отпадъци,съдържащ

и опасни 
вещества/химикали/ 

- - - - - - - - - - - -

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

8,218 14.5
62

6.9 6.08 2.302 2.87 5.466 23,45 12,26
2

8.54
6

3.994 6.314

Други облицовъчни и 
огнеупорни 

материали от 
металургични 

процеси , 
съдържащи опасни 

вещества 

- - - - - - - - - - - -

Утайки, съдържащи 
опасни вещества от 

други видове 
пречистване на 

промишлени 
отпадъчни води 

- - - - 0.1 0,2 - - - - - -

Флуорисцентни 
тръби и други 

отпадъци 
,съдържащи живак 

- - - - 0,005 - 0,004 - 0,003 - 0,004 0,003

Излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване,различн
о от упоменатото в 
20 01 21 20 01 23,

съдържащо опасни 
вещества 

- - - - - - - - - - - -

Смесени отпадъци 
от строителство и 

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

09 03

- - - - - - - 4 - 96 - -

Смесени битови 
отпадъци  

3.48 4.34 3.94 2.5 1.8 2,3 2.5 2.2 2.65 2.55 3.75 3,35

През 2011 г  в дружеството се спазваха изискванията на: 

 Инструкция за периодична оценка на количеството образувани при 

производството на единица продукт отпадъци , на причините за 

установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия 

Съгласно КР е необходимо да следим количествата за единица продукт 

само на производствените отпадъци. 

За отчетния период са направени дванадесет оценки на количеството 

образувани отпадъци при производството на единица продукт . 
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Производствени отпадъци  
Количество 
съгласно КР 
№144/2006 г. 

Количество 
за 2011 г. 

Отпадък Код 

t/t
продукт 

t/y t/t
продукт 

t/y

Отпадъци от пластмаса 07.02.13 0,15 250 0,00037 4,677 
Стърготини,стружки и изрезки от 

черни метали 
12.01.01 0,006 38,4 0,028 345,358

Хартиени и картонени опаковки 15 01.01 0,0024 15,5 0,0011 13,47 
Пластмасови опаковки 15 01.02 0,0012 7,7 0,000156 1,95 

Стърготини,стружки и изрезки от 
цветни метали 

12.01.03 0,0031 20 0,00011 1,3267

Опаковки от дървесни материали 15 01.03 0,005 32 0 0 
Излезли от употреба гуми 16 01.03 0,0026 16,5 0 0 

Излязло от употреба 
оборудване,различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 
до 16 02 12 

16 02 14 - 5 0 0

Наситени или отработени 
йонообменни смоли 

19 09 05 0,0001 1,3 0 0

Черни метали 19 12 02 0,005 30 0 0 
Пластмаси и каучук 19 12.04 0,005 30 0 0 

Количеството на производствените отпадъци , генерирани през 2011 г. и 
количествата образувани т/т продукт не превишават заложените  в КР 
№144/2006 г. с изключение на отпадък 12 01 01 Стърготини,стружки и 
изрезки от черни метали. 
Причина:Събаряне на стари складови помещения,на които покривите 
бяха от метална конструкция. 

През 2011 г  в дружеството се спазваха изискванията на: 

  Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на 

отпадъците с условията в разрешителното  , на  причините за 

установените несъответствия и за предприемане на коригиращи 

действия. 
През отчитания период се направени четири оценки на събирането на 
отпадъците, които се генерират на територията на «СТАРТ»АД с условията на 
комплексното разрешително. 

 При тях е установено , че събирането на отпадъците се извършва 
както следва:  

1. Отпадъци с наименование и код: 
 Флуоресцентни тръби и други отпадъци , съдържащи живак с код 

20 01 21*
 Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване,различно от упоменатото в 20 01 21 20 01 23, 
съдържащо опасни вещества с код 20 01 35* 

се събират на закрита площадка , оборудвана със съд за счупени лампи и 
наличие на сяра. 
През 2011 г няма генерирани отпадъци от Излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване,различно от упоменатото в 20 01 21 
20 01 23, съдържащо опасни вещества. 

2. Отпадък с наименование и код: 
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 Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на 
минерална основа с код 13 02 05*  

Осигурен е съд /варел/ , невзаимодействащ с маслото , който е 
затворен.Над съда има поставен надпис “Отработени масла” и надпис с 
кода и наименованието на отпадъка , съгласно Наредба №3 за 
класификация на отпадъците. 
През 2011 г няма генерирани отпадъци от Нехлорирани моторни,смазочни и 
масла за зъбни предавки на минерална основа. 

3. През 2011 г са генерирани следните опасни отпадъци: 
 Други частици, съдържащи опасни вещества (оловна шлака, 

бракувани плочи , уши ) с код 10.10.11* 
 Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване 

на промишлени отпадъчни води 
Те се събират на определените за целта места по производствени участъци 
в метални контейнери , които имат надпис “Опасен отпадък” и табела с кода 
и наименованието на отпадъка. 
 Отпадък с наименование и код : 

 Абсорбенти,филтърни материали/включително маслени 
филтри,неупоменати другаде/кърпи за изтриване и предпазни 
работни облекла,замърсени с опасни вещества се поставя 
върху дървени палети и се опакова с найлон , преди 
транспортирането му за временно съхранение. 

За периода не са генерирани следните опасни отпадъци: 
 Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (от 

ръкавни филтри) - 10.10.09* 
 Използвани отпадъчни леярски сърца,матрици и 

пресформи,съдържащи опасни вещества - 10.10.07* 
 Опаковки,съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества - 15 01 10* 
 Неорганични отпадъци,съдържащи опасни вещества - 16 03 03* 
 Органични отпадъци,съдържащи опасни вещества - 16 03 05* 
 Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични 

процеси , съдържащи опасни вещества - 16 11 03* 
Отпадък с наименование и код : 

 Оловни акумулаторни батерии - 16 06 01* се събира в  съдове , които 
са киселиноустойчиви , имат надпис “Опасен отпадък” и  код и 
наименование на отпадъка. 

На територията на площадката не са приемани отпадъци. 
Събирането на отпадъците образувани на площадката на “СТАРТ” 

АД се извършва съгласно изискванията на КР № 144/2006 г. 
През 2011 г  в дружеството се спазваха изискванията на: 

 Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

временното съхранение с условията на разрешителното, на причините 

за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи 

действия. 
За периода е извършена една оценка на временното съхранение.При нея се 
установи следното: 

1. Площадка №1 за опасни отпадъци – има трайна настилка от бетон , 
ясни надписи “Склад за временно съхраняване на опасни отпадъци” , 
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кодове на отпадъците , които се съхраняват  и е ясно отделена от 
останалите съоръжения. В момента на проверката бяха съхранени 
следните отпадъци: 

 Други частици, съдържащи опасни вещества (оловна шлака, 
бракувани плочи , уши ) – в метални контейнери 

 Органични отпадъци,съдържащи опасни вещества - в метален 
палет 

 Абсорбенти , филтърни материали/включително маслени 
филтри,неупоменати другаде/кърпи за изтриване и предпазни 
работни облекла,замърсени с опасни вещества – върху 
дървени палети , опаковани с найлон 

2. Площадка №2 - за временно съхранение на оловни акумулаторни 
батерии (16.06.01*), площадката е закрита , обозначена е с табела 
«Негодни за употреба акумулаторни батерии» , има трайна настилка , 
осигурена е естествена вентилация , съдовете са киселиноустойчиви  
.Поставен им е надпис «Негодни за употреба акумулаторни 
батерии».В помещението има наличие на адсорбент – хидратна вар. 

3. Площадка №3 – за временно съхранение на флуоресцентни тръби и 
други отпадъци , съдържащи живак и излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване,различно от упоменатото в 20 
01 21 20 01 23, съдържащо опасни вещества.Има наличие на сяра 
.Площадката е закрита , обозначена , има ясни надписи и съд за 
съхранение на счупени лампи. 

4. Площадка №4 – за производствени отпадъци. Състои се от боксове за 
разделно събиране. 

№ 5 № 4 № 3 № 2 № 1 
Не се използва Метални 

отпадъци, 125 
м3,
12 01 01 ;
12 01 03 ;
19 12 02

Дървени 
отпадъци и 
излезли от 
употреба гуми, 
125 м3

15 01 03
16 01 03

Пластмасови 
отпадъци, 58 
м3

07 02 13
15 01 02
19 12 04
19 09 05

Строителни 
отпадъци, 58 
м3

17 09 04

Площадката има трайна асфалтова настилка , ясни надписи за 
предназначението й , вида на отпадъците, които се третират в нея и е отделена 
от останалите съоръжения в обекта. 

5. Площадка №5 – за масла – площадката е бетонирана , оборудвана с 
приемателен резервоар за съхранение , който е затворен. 

6. Площадка №6 – хартиени и картонени опаковки,пластмаси и излязло 
от употреба оборудване , различно от упоменатото в кодове 16 02 09 
до 16 02 12 - площадката е с трайна бетонова настилка , ясни надписи 
за предназначението й , вида на отпадъците, които се третират в нея 
и е отделена от останалите съоръжения в обекта. На тази площадка 
се съхранява и отпадък 15 01 02 пластмасови опаковки , тъй като 
площадка №4 , където трябва да се съхранява е открита и при дъжд и 
сняг отпадъците се омокрят и фирмата , на която ги предаваме за 
рециклиране отказва да ги приема.Това място за съхранение е 
включено в новото КР.

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

Временното съхраняване на отпадъците се осъществява съгласно 
изискванията на КР № 144/2006 г.  

През отчетния период в дружеството се спазваха изискванията на : 
 Инструкция за периодична оценка на съответствието на   

транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, 
на причините за установените несъответствия и за предприемане 
на коригиращи действия

Във връзка с изпълнение на инструкцията през 2011 г. се извърши една 
оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с изискванията на  
условията на комплексното разрешително , от която се установи:  

1. За транспортиране на производствени отпадъци за всяка партида 
отпадък има: 

1.1. Съпроводителен документ или кантарна бележка  
За транспортиране на опасни отпадъци за всяка партида има: 
2.1. Съпроводителен документ , описващ превозвания отпадък  или 

кантарна бележка 
2.2. “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 

9/28.09.2004 г. 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; 

2.3. Писмени инструкции за действие при аварии . 
Отпадъците са предавани въз основа на писмен договор и на лица , 
притежаващи разрешение или регистрационен документ , или 
комплексно разрешително , или лиценз за такава дейност. 

Транспортирането на отпадъците, които се образуват на площадката на 
“СТАРТ” АД се извършва съгласно изискванията на КР № 144/2006 г. 

За отчетния период са предадени следните количества отпадъци и на 
следните лица: 

Отпадък Код Количество,
т 

Предаден на: Документ по 
чл.12 от ЗУО , 

Булстат 
Други частици, 
съдържащи опасни 
вещества (оловна 
шлака) 

10 10 11* 768,909 «Монбат 
Рисайклинг»ЕА
Д 

КР №2 Н1/2011 г 
Булстат 
200801562

Оловни 
акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 100,964 «Монбат 
Рисайклинг»ЕА
Д 

КР №2 Н1/2011 г 
Булстат 
200801562

Хартиени и 
картонени опаковки 

15 01 01  13,5 “Еко 
Варна”ЕООД 

№03-РД-134-
00/13.03.2007 г. 
Булстат 
200864096

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 1,95 “Еко 
Варна”ЕООД 

№03-РД-134-
00/13.03.2007 г. 
Булстат 
200864096

Отпадъци от 
пластмаса 

07 02 13 4,677 “Акумпласт”АД №03-РД-433-
00/11.08.2009 г 

Стърготини,стружки и 12 01 01 345,358 „Трансинс – Лиценз 
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изрезки от черни 
метали 

рециклираща 
компания”ЕООД

№461/20.10.200
6 г 

Стърготини,стружки и 
изрезки от цветни 
метали 

12 01 03 1,3267 „Трансинс – 
рециклираща 
компания”ЕООД

Лиценз 
№461/20.10.200
6 г 

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

17 09 04 100 Терен за 
рекултивация,п
осочен от 
община Добрич 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 35,36 АСА - България 
и 
„Комуналефект”
ЕООД  

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци , 
съдържащи 
живак  

20 01 21* 0,039 Балбок 
инженеринг АД 

№00-ДО-06-07. 
Булстат 
834020850

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

19 08 13* 0,6 «Монбат 
Рисайклинг»ЕА
Д 

КР №2 Н1/2011 г 
Булстат 
200801562

През отчетния период в дружеството се спазваха изискванията на: 

 Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

оползотворяването , преработването и рециклирането на отпадъци с  

условията на разрешителното, на причините за установените 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

За отчетния период е направена една оценка на съответствието на 

оползотворяването , преработването и рециклирането на отпадъци с  

условията на разрешителното.От нея се установи: 
Отпадъците , които са генерирани от  дейността на дружеството са 

предавани за оползотворяване , преработване и рециклиране на лица , 
притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО  за извършване на такава 
дейност , лиценз по чл.54 от ЗУО  или комплексно разрешително , и  въз 
основа на писмен договор. 

Направено е проучване за предаването за оползотворяване на отпадъци 

“Абсорбенти,филтърни материали/включително маслени 

филтри,неупоменати другаде/кърпи за изтриване и предпазни работни 

облекла,замърсени с опасни вещества” и „Опаковки ,замърсени с опасни 

вещества”, но фирмите , които имат разрешително за извършване на 
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тази дейност ни предлагат непосилни цени. 
През отчетния период в дружеството се спазваха изискванията на: 

 Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, 

установяване на причините за несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. 

За отчетния период  са предадени следните отпадъци за 

обезвреждане .- „Смесени битови отпадъци” и Смесени отпадъци от 

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

и 17 09 03. 

За отчетния период е направена една оценка на съответствието на 

обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното. От нея се 

установи: 

Отпадъците , които са генерирани от  дейността на дружеството са 
предавани за обезвреждане на лица , притежаващи разрешение по чл.37 
от ЗУО  за извършване на такава дейност , лиценз по чл.54 от ЗУО  или 
комплексно разрешително , и  въз основа на писмен договор. 

През отчетния период в дружеството се спазваха изискванията на: 

 Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните 

количества образувани отпадъци с определените такива в условията на 

разрешителното , установяване на причините за несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

За отчетния период е направена една оценка на съответствието на 
наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в 
условията на разрешителното. 

Производствени отпадъци  
Отпадък Код Годишно 

количество  
по КР , t/y 

Количество 
за 2011 г.  

t/y
Отпадъци от пластмаса 07.02.13 250 4,677

Стърготини,стружки и изрезки от черни 
метали 

12.01.01 38,4 345,358

Хартиени и картонени опаковки 15 01.01 15,5 13,5 
Пластмасови опаковки 15 01.02 7,7 1,95 

Стърготини,стружки и изрезки от цветни 
метали 

12.01.03 20 1,3267

Опаковки от дървесни материали 15 01.03 32 0 
Излезли от употреба гуми 16 01.03 16,5 0 

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

16 02 14 5 0

Наситени или отработени йонообменни 
смоли 

19 09 05 1,3 0

Черни метали 19 12 02 30 0 
Пластмаси и каучук 19 12.04 30 0 
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Количеството на производствените отпадъци , генерирани през 2011 г.  не 
превишават заложените  в КР №144/2006 г. , с изключение на отпадък 12 
01 01 Стърготини,стружки и изрезки от черни метали. 
Причина:Събаряне на стари складови помещения,на които покривите 
бяха от метална конструкция. 

Опасни отпадъци   
Отпадък Код Годишно 

количество  
по КР  

Количество 
за 2011 г. 

Други частици, съдържащи опасни вещества 10.10.11* 800 793.907
Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни 

вещества (от ръкавни филтри) 
10.10.09* 10 0

Използвани отпадъчни леярски 
сърца,матрици и пресформи,съдържащи 

опасни вещества 

10.10.07* 10 0

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

13 02 05* 1,82 0

Опаковки,съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества  

15 01 10* 40 0

Абсорбенти,филтърни 
материали/включително маслени 

филтри,неупоменати другаде/кърпи за 
изтриване и предпазни работни 

облекла,замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 80 0,2

Неорганични отпадъци,съдържащи опасни 
вещества 

16 03 03* 150 0

Органични отпадъци,съдържащи опасни 
вещества 

16 03 05* 70 0

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 512 100,964 
Други облицовъчни и огнеупорни материали 

от металургични процеси , съдържащи 
опасни вещества 

16 11 03* 15 0

Утайки, съдържащи опасни вещества от 
други видове пречистване на промишлени 

отпадъчни води 

19 08 13* 937 0,3

Флуорисцентни тръби и други отпадъци 
,съдържащи живак 

20 01 21* 0,4 0.019

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване,различно от 

упоменатото в 20 01 21 20 01 23, съдържащо 
опасни вещества 

20 01 35* 0,5 0

Количеството на опасните отпадъци , генерирани през 2011 г.  не 
превишават заложените  в КР №144/2006 г.  

Строителни отпадъци 
Отпадък Код Годишно 

количество  
по КР  

Количество
за 2011 г.

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

01 , 17 09 02 и 17 09 03 

17.09.04 90 100



42

Количеството на строителните отпадъци през 2011 г. превишава с 10 т 
заложените  в КР №144/2006 г. 
Причина:Събаряне на стари складови помещения.

Битови отпадъци 
Отпадък Код Годишно 

количество  
по КР  

Количество
за 2009 г.

Смесени битови отпадъци 20.03.01 51,2 35,36 

Количеството на битовите отпадъци , генерирани през 2011 г.  не 
превишават заложените  в КР №144/2006 г. 

Шум 
През 2011 година няма подадени  жалби за шум от  живущи около 

площадката на “СТАРТ”АД 
В срок съгласно условията на комплексното разрешително се 

разработиха и влязоха в сила инструкции:: 
1. “Инструкция за наблюдение на общата звукова мощност и нивата на 

звуково налягане в определени точки по оградата на площадката 
2. “Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на 

звуково налягане по границата на производствената площадка и в 
мястото на въздействие  с разрешените такива, установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия”; 
През 2011 година се  извърши едно измерване на нивото на шум в 

околната среда и в РИОСВ – Варна беше представен доклад за собствени 
периодични измервания на шум на територията на дружеството. Резултатите 
от извършените наблюдения са представени в таблица 6 в Приложение 2 към 
ГДОС. 

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
В срок съгласно условията на комплексното разрешително се 

разработиха и влязоха в сила инструкции, 
 “за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване ,разположени на открито”; 
 “за отстраняване на разливи и/или изливания на  вредни и опасни вещества 

върху производствената площадка /включително обвалованите зони/и 
третиране на образуваните отпадъци”; 

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
1. Опазване на подземните води 
В дружеството е разработена и утвърдена:  
- “Инструкция за периодична оценка  на съответствието на 

концентрацията на вредни вещества в подземните води с определените такива 
, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 
действия”.  

На територията на Дружеството са изградени два пункта за мониторинг 
на подземните води. 

Пункт №1 – координати N 43033’ 52 1” E 0270 48’ 11 3”
Пункт №2 – координати N 43034’ 04 1” E 0270 48’ 16 1”,
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През 2011 г са направени две оценки на съответствието на 
концентрацията на вредни вещества в подземните води с определените в 
КР№144/2006 г. 

Месец март

Показатели за    
контрол 

Означение Екологичен 
праг 

Праг 
на 

замър
сяване

Наредба 
№1/2007 

Измерена 
стойност 

на МП № 1

Водно ниво m - - - 5,25 
Обща твърдост mg eqv/l - - 12 9.4 
Fe g/l 50 200 200 310

Pb g/l 30 200 10  0,2
Нефтопродукти g/l 50 500 -  0,1
нитрати mg/l - - 50 11.2 
Mg mg/l - - 80 95
Сулф.йони mg/l 50 150 250 167 

Съгласно таблица 13.7.2 от КР№144/2006 г. са определени показателите 
за собствен мониторинг – водно ниво,желязо общо,олово,сулфатни йони и 
нефтопродукти. 

Останалите анализи – нитрати,магнезий и обща твърдост са заложени в 
обяснителната записка и плана за собствен мониторинг към нея , тъй като  още 
след направата на сондажите и отбиране  и анализиране на първите проби те  
бяха по-високи в сравнение с нормите по Наредба №1/2007 г. 

Забележка:Този сондаж е в югозападния край на площадката ,където 
постъпват подземните води и съгласно хидрогеоложкия доклад се считат за 
неповлияни от дейността на Дружеството. 

Извод: От направеното сравнение  се вижда:
 Показател сулфати превишава екологичния праг със 117 mg/l и прага на 

замърсяване със 17 mg/l.  
 Показател магнезий превишава изискванията на Приложение №1 на 

Наредба №1/2007 г с 15 mg/l ,т.е подземните води, които навлизат на 
територията на “Старт” АД са със завишени стойности по два 
показателя – сулфати и магнезий.

Показатели за    
контрол 

Означение Екологичен 
праг 

Праг на 
замърс
яване 

Наредба 
№1/2007 

Измерена 
стойност 

на МП № 2 
Водно ниво m - -  4,2 
Обща твърдост mg eqv/l - - 12 39.4
Fe g/l 50 200 200 780

Pb g/l 30 200 10  0,2
Нефтопродукти g/l 50 500 -  0,1
нитрати mg/l - - 50 16.8 
Mg mg/l - - 80 133
Сулф.йони mg/l 50 150 250 133
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Забележка:Този сондаж е в североизточния край на площадката ,където 
подземните води , съгласно хидрогеоложкия доклад , напускат ,повлияни от 
дейността на Дружеството .  

Извод: От направеното сравнение  се вижда:
 Показател сулфати превишава екологичния праг с 83 mg/l 
 Показател желязо превишава екологичния праг със 730 g/l
 Показател обща твърдост превишава изискванията на Приложение №1 

на Наредба №1/2007 г  с 27,4 mg eqv/l. 
 Показател магнезий превишава изискванията на Приложение №1 на 

Наредба №1/2007 г с 53 mg/l ,т.е подземните води, които напускат  
територията на “Старт” АД са със завишени стойности по четири 
показателя – сулфати,желязо,обща твърдост и магнезий.

Месец септември 
Показатели за    

контрол 
Означени

е 
Екологиче

н  
праг 

Праг на 
замърся

ване 

Наредба 
№1/2007

Измерена 
стойност на 

МП № 1 
Водно ниво m - -  5,70 
Обща 
твърдост 

mg eqv/l - - 12 12.6

Fe g/l 50 200 200 349

Pb g/l 30 200 10  2
Нефтопродукт
и 

g/l 50 500 -  0,1

нитрати mg/l - - 50 17,1 
Mg mg/l - - 80 566.0
Сулф.йони mg/l 50 150 250 65
рН  - - ≥6,5 и 

≤9,5 
8,66

Електропрово
димост  

µS cm-1 - - 2000 800

Перманганатн
а окисляемост 

mg O2/l - - 5 2.5

Амониев йон mg/l - - 0,5  0.18 
Нитрити  mg/l - - 0,5  0.067 
Хлориди  mg/l - - 250  24.4 
Фосфати  mg/l - - 0,5  0.60
Флуориди  mg/l - - 1,5  0.58 
Цианиди  µg/l - - 50  5
Натрий  mg/l - - 200  11.5 
Калций  mg/l - - 150  59.3 
Бор  mg/l - - 1,0  0,09 
Цинк  mg/l - - 1,0  0,01
Живак  µg/l - - 1,0  1
Кадмий  µg/l - - 5,0  2
Мед  mg/l - - 0,2  0,01
Никел  µg/l - - 20  2
Селен  µg/l - - 10  1
Хром  µg/l - - 50  4 
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Алуминий  µg/l - - 200  20
Манган  µg/l - - 50  24 
Антимон  µg/l - - 5,0  0,40 
Арсен  µg/l - - 10  0,01
Естествен 
уран 

mg/l - - 0,06 1,0.10-6

Бензен  µg/l - - 1,0  0,5
Бенз/а/пирен  µg/l - - 0,01  0,0002
1,2-
дихлоретан 

µg/l - - 3,0 1

Полициклични 
ароматни 
въглеводород
и 

µg/l - - 0,10 0,001

Тетрахлоретил
ен и 
трихлоретилен

µg/l - - 10 0,01

Пестициди  µg/l - - 0,10  0,01
Пестициди 
общо 

µg/l - - 0,50 0,01

Извод: От направеното сравнение  се вижда:
 Показател сулфати превишава екологичния праг с 15 mg/l  
 Показател желязо превишава екологичния праг с 299,0 g/l и прага на 

замърсяване със 149,0 mg/l.  
 Показател обща твърдост превишава изискванията на Приложение №1 

на Наредба №1/2007 г  с 0,6 mg eqv/l. 
  Показател магнезий превишава изискванията на Приложение №1 на 

Наредба №1/2007 г с 486,0 mg/l ,
 Показател фосфати превишава изискванията на Приложение №1 на 

Наредба №1/2007 г с 0,1 mg/l
 т.е подземните води, които навлизат на територията на “Старт” АД 

са със завишени стойности по пет показателя – 
сулфати,желязо,обща твърдост,фосфати и магнезий.

Показатели за    
контрол 

Означени
е 

Екологичен 
праг 

Праг на 
замърся

ване 

Наредба 
№1/2007 

Измерена 
стойност на 

МП № 2 
Водно ниво m - -  6,2 
Обща твърдост mg eqv/l - - 12 22.2
Fe g/l 50 200 200 663

Pb g/l 30 200 10  2
Нефтопродукти g/l 50 500 - 0,2

нитрати mg/l - - 50 28.1 
Mg mg/l - - 80 180.0
Сулф.йони mg/l 50 150 250 202.0
рН    ≥6,5 и 

≤9,5 
6,97

Електропровод µS cm-1 - - 2000 1700
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имост  
Перманганатна 
окисляемост 

mg O2/l - - 5 2.83

Амониев йон mg/l - - 0,5  0.05
Нитрити  mg/l - - 0,5  0.14 
Хлориди  mg/l - - 250  204 
Фосфати  mg/l - - 0,5  1.1
Флуориди  mg/l - - 1,5  0.40 
Цианиди  µg/l - - 50  5
Натрий  mg/l - - 200  20 
Калций  mg/l - - 150  148 
Бор  mg/l - - 1,0  0,11 
Цинк  mg/l - - 1,0  0,01
Живак  µg/l - - 1,0  1
Кадмий  µg/l - - 5,0  2
Мед  mg/l - - 0,2  0,01
Никел  µg/l - - 20  2
Селен  µg/l - - 10  1
Хром  µg/l - - 50  3 
Алуминий  µg/l - - 200  20
Манган  µg/l - - 50  62
Антимон  µg/l - - 5,0  0,65 
Арсен  µg/l - - 10  0,01
Естествен уран mg/l - - 0,06 1,0.10-6

Бензен  µg/l - - 1,0  0,5
Бенз/а/пирен  µg/l - - 0,01  0,0002
1,2-дихлоретан µg/l - - 3,0  1
Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l - - 0,10 0,001

Тетрахлоретил
ен и 
трихлоретилен 

µg/l - - 10 0,01

Пестициди  µg/l - - 0,10  0,05
Пестициди 
общо 

µg/l - - 0,50 0,01

Извод: От направеното сравнение  се вижда:
 Показател сулфати превишава екологичния праг със 152,0 mg/l 
 Показател желязо превишава екологичния праг със 613,0 g/l
 Показател обща твърдост превишава изискванията на Приложение №1 

на Наредба №1/2007 г  с 10,2 mg eqv/l. 
 Показател магнезий превишава изискванията на Приложение №1 на 

Наредба №1/2007 г с 100,0 mg/l
 Показател манган превишава изискванията на Приложение №1 на 

Наредба №1/2007 г с 12,0 µg/l,т.е подземните води, които напускат  
територията на “Старт” АД са със завишени стойности по пет 
показателя – сулфати,желязо,обща твърдост ,манган и магнезий.
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Извод: Направеното сравнение на получените стойности показва, че по 
показатели сулфати,желязо,обща твърдост фосфати и магнезий има 
превишение на екологичните прагове и праговете на замърсяване и 
изискванията на Приложение №1 на Наредба№1/2007 г, но  замърсяването е 
още на “вход” на дружеството – МП№1. 

На изход е показано увеличение единствено по показател манган,но на 
площадката не се използват суровини,съдържащи тоя елемент. 

Причина за замърсяването:
Като се вземат в предвид, 
 Резултатите от проведеното хидрогеоложко проучване в обсега на 

“Старт” АД, а именно: Подземните водите по химичен състав са: 
хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви ,твърди до много твърди

 Завода се намира в  промишлена зона,
 Съгласно изградения МП № 1 – входящ за площадката, подземните 

води, които навлизат на територията на “Старт” АД са със завишени 
стойности по посочените показатели – сулфати,желязо,обща 
твърдост,фосфати и магнезий. 

Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
сулфати,желязо,обща твърдост,фосфати и магнезий се дължат на природната 
характеристика на водите и разположението на дружеството в  промишлена 
зона . 

Важно е да се отбележи, че на треторията на „Старт”АД се наблюдават 
етажно разположени подземни води както следва: 

- подземни води в кватернера/лъосов комплекс/ 
- подземни води в Долния сарматски водоносен хоризонт 
- Чокрак-карагански водоносен хоризонт 
- Еоценски водоносен хоризонт 
- Малм-валанжински водоносен хоризонт 
И като се вземе в предвид , че на площта на завода не се формират 

подземни води  , и проникването на повърхностни води е спорадично и 
силно ограничено/почти цялата площадка е асфалтирана и бетонирана/,то 
дейността на „Старт”АД може да окаже ограничено въздействие върху 
подземните води в лъосовия комплекс и почти никакво на подземните 
води  на Долно-сарматския водоносен хоризонт , а останалите описани 
по-горе водоносни хоризонти  - Чокрак-карагански, Еоценски и Малм-
валанжински са защитени от мощни горни водоупори,които се подхранват 
далеч от  територията на завода и същият по никакъв начин не може да 
повлияе върху химичния състав, като ги замърси. 

Коригиращо действие: 
1. При положение,че замърсяването е още на вход на площадката, не 

бихме могли да предприемем такова. 

5.6.2. Опазване на почвите от замърсяване 
С писмо изходящ номер 114-ВА-347/28.11.2007г. на ИАОС и  писмо 

изходящ номер 2600-6297/1/30.10.2007г на РИОСВ - Варна бяха съгласувани 
пунктовете за мониторинг на почви на територията на “СТАРТ”АД както следва: 

Пункт 1 
 с.ш. 43033,868 

и.д 027048,249  - до склад за временно съхраняване на опасни 
отпадъци 
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Пункт 2  
с.ш. 43033,977 

и.д 027048,328  - пред входа на административна сграда
Определено е базовото състояние и е докладвано с ГДОС за 2008 г..  
Разработена е инструкция както следва: 
“Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от 

мониторинга и базовото състояние на почвите , установяване на причините за 
несъответствие и предприемане на коригиращи действия”. 

През 2011 г е направена една оценка на съответствието на данните от 
мониторинга и базовото състояние на почвите  с определените в КР№144/2006 
г. 

Показатели Базово 
състояние 

Измерена 
стойност 

Точка №1 
Желязо общо 2.0914 % 2,68 % 
Олово  8.6156 % 2,45 % 
Сулфатни йони 12015,80 mg/kg 82,3 mg/kg 
Нефтопродукти  280 mg/kg 7,36 mg/kg 

Точка №2 
Желязо общо 2.8255% 2,60 
Олово  0.6529% 0,36 
Сулфатни йони 113,16 mg/kg 51,4 mg/kg  
Нефтопродукти  348 mg/kg 43,44 mg/kg 

Извод: От направеното сравнение  се вижда ,че няма замърсяване на 
почвите за изтеклия тригодишен период. 

Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с 
условията на КР. 

№ Дейности Начало на 
дейността 

Край на 
дейността 

Резултати от 
дейността 

Коментар, 
забележка 

1 “Промяна на 
реагентната схема 
за достигане на 
нормите за 
градска 
канализация по 
показател “ 
сулфатни йони” 
със замяна на 
използвания 
железен сулфат 
със ZETAG
7101,а досега 
използвания 
флокулант ще 
бъде заменен с 
флокуланта 
MAGNAFLOC
1011

Април 2005 31.05.2007 Спазване на 
изискванията на чл.4, 
ал.3 и чл.6 от 
Наредба №7/2000г. 
за условията и реда 
за заустване на 
производствени 
отпадъчни води в 
канализационните 
системи на 
населените места  
Изпълнение на 
Условие 10.1.2.1. от 
КР 
Изпълнение на 
Условие 8.3.1.2

Реагентната 
схема е 
сменена. 

2 Надграждане на 01.05.2007 31.10.2007 Спазване на изисква- Съгласно 
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изпускащо 
устройство А5 с 5 
м  

нията на чл. 4 от 
Наредба №1/ 
27.06.05г. за норми за 
допустими емисии на 
вредни вещества 
(замърсители), 
изпускани в 
атмосферата от 
обекти и дейности с 
неподвижни 
източници на емисии. 

Изпълнение на 
Условие 3.4.

условие 16.2 от 
КР сме 
представили 
план за 
закриване на 
дейността на 
посоченото 
пречиствателно 
съоръжение . 

3 Монтиране на 
измервателно 
устройство за 
отчитане на 
изразходваните 
количества вода 
за производствени 
нужди 
(включително 
охлаждане) 

15.02.2007 30.06.2007

Изпълнение на 
Условие 8.1.6.2 от 
КР 

Монтирани са 
два водомера 
за измерване 
количествата на 
водата за 
битови 
нужди.По 
разликата на 
общия за 
площадката 
водомер и 
новомонтиранит
е водомери се 
определяя 
количеството на 
водата за 
производствени 
нужди.  

4 Монтиране на 
измервателно 
устройство за 
отчитане на 
количеството 
отпадъчни води в 
смесени поток - 
производствени, 
охлаждащи и 
дъждовни води, 
зауствани в 
градската 
канализация 

15.02.2007 30.06.2007 Спазване на 
изискванията на чл. 
194а, ал.1 от Закона 
за водите, чл.7, ал.6 
от Наредба 
№7/2000г. за 
условията и реда за 
заустване на 
производствени 
отпадъчни води в 
канализационните 
системи на 
населените места  

Изпълнение на 
Условие 10.1.3.2 от 
КР 

Монтиран е 
водомер за 
измерване 
количеството на 
заустваните 
води. 

5 Изграждане на 
обваловка на 
приемния 
резервоар за 
сярна киселина. 

01.05.2007 31.08.2007

Изпълнение на 
Условие 8.3.4.9 от 
КР 

Направена е 
обваловка на 
приемния 
резервоар. 
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6 Изработване на 
съдове за 
съхранение на 
опасни отпадъци 

15.01 2007 31.10.2007г Привеждане в 
сътветствие с 
изискванията на ПМС 
№53/19.03.99г.; (ДВ 
бр.29/1999г.) и 
Наредба за 
изискванията за 
пускане на пазара на 
батерии и 
акумулатори и за 
третиране и 
транспортиране на 
отпадъци от батерии 
и акумулатори, 
приета с ПМС № 
144/05.07. 2005г., 
обн. ДВ бр.58 от 
15.07.2005г., в сила 
от 01.01.2006г 

Изпълнение на 
Условие 11.2.5 от КР 

Изработени са 
съдове за 
събиране и 
съхранение на 
опасни 
отпадъци. 

7 Изграждане на 
наблюдателни 
сондажи за 
мониторинг на 
подземните води 

01.02.2007 31.12.2007 Спазване на 
изискванията на 
чл.98, ал.2 от 
Наредба 
№1/07.07.2000г. за 
проучването, 
ползването и 
опазването на 
подземните води  

изпълнение на 
Условие № 13.7.1. от 
КР 

Сондажите са 
изградени 

Прекратяване на работата на инсталациите или  части от тях. 
През 2011 г. няма  взето решение за временно или окончателно 

прекратяване на работата на съоръжения. 
Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 
1.Аварии 
През отчитания период няма възникнали аварийни ситуации 

2.Оплаквания или възражения, свързани в дейността на инсталациите , 
за които е издадено комплексното разрешително 

За отчетния период няма постъпили оплаквания или възражения, 
свързани с дейността на инсталациите , за които е издадено комплексното 
разрешително. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността , точността и пълнотата на представената 
информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите , за които е 
предоставено комплексно разрешително №144/2006 г. на “СТАРТ”АД . 

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

Подпис:       Дата:26.03.2012г. 

Име на подписващия: М.Янев 
Длъжност в организацията:Изп.директор 
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Приложение № 2 

Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на 
замърсители ЕРИПЗ  

Таблица 1 
Емисионни прагове 

(колона 1) 
№ CAS 

номер 
Замърсител 

Във 
въздух 
(колона 

1 а) 

Във 
води 

(колона 
1 b)

В почви 
(колона 

1 с) 

Праг за 
пренос на 

замърсители 
извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 
производство,об

работка или 
употреба 
(колона 3) 

   kg/год kg/год kg/год kg/год kg/год 
12  Общ азот - Праг 50

000
кг/год. 
Емисия:
-/0,58
кг/год./ 
Начин на 
определ
яне: С - 
изчислен
о е на 
база 
измерени 
концентр
ация на 
замърсит
еля и 
количест
во на 
заустени
те 
отпадъчн

и води.

- - -

23 7439-92-1 Олово и 
съединенията 
му (като Pb) 

Праг 200 
кг/год –
Емисия:/
28,24
кг/год/
Начин на 
определ
яне на 
емисият
а:
С –
изчислен
ото 
количест
во олово 
е на база 
измерено
то 
количест
во на 

Праг 20 
кг/год –

1,42
кг/год

Емисия:/
21,42
кг/год /
Начин на 
определ
яне: С – 
изчислен
о е на 
база 
измерени 
концентр
ации на 
замърсит
еля и 
количест
во на 

- - -
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замърсит
еля за 
всеки 
участък 
,отделян 
за час и 
годишнот
о 
количест
во 
отработе
ни 
часове за 
всеки 
участък.
Получен
ите 
стойност
и за 
всеки 
участък 
са 
сборуван
и

заустени
те 
отпадъчн
и води

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

- Праг 50
000
кг/год. 
Емисия:
- /418,78
кг/год./ 
Начин на 
определ
яне: С - 
изчислен
о е на 
база 
измерени 
концентр
ации на 
замърсит
еля и 
количест
во на 
заустени
те 
отпадъчн

и води.

- - -

86  Прахообразни 
в-ва /РМ 10/ 

Праг
50 000
кг/год -
Емисия:/ 
584,14кг/г
од/
Начин на 
определ
яне на 
емисият
а:

С -
изчислен

- - - -
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ото 
количест

во 
прахообр
азни в-ва 
е на база 
измерено

то 
количест

во на 
замърсит

еля за 
всеки 

участък 
,отделян 
за час и 

годишнот
о 

количест
во 

отработе
ни 

часове за 
всеки 

участък.
Получен

ите 
стойност

и за 
всеки 

участък 
са 

сборуван
и

В случаите, в които не се превишава прага на даденото вещество, мястото в 
таблицата е маркирано с тире, а в скоби е посочено измереното годишно 
количество. 
В случаите, в които прага на даденото вещество е превишен е посочена 
стойността, с която замърсителя надвишава записаната в таблицата. т.е. 
разликата между посочената в таблицата и измерената 

Заложените стойности според Европейския регистър за изпускането и 
преноса на замърсители във води /ЕРИПЗ/ е 20 кг/годишно олово, но 
изчисленията показват че съгласно ИЕО и позволеното годишно количество на 
заустваните води дружеството може да зауства количества  в размер 282 
кг/годишно или 262 кг/годишно повече от заложения емисионен праг.

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух 

1. Пречиствателно съоръжение А1 – участък “Мелница” 
Параметър Единица НДЕ 

съгл.КР
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг
Съответствие
Брой/% 

   Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен
мониторинг 

Олово и 
съединенията 
му (като Pb) 

mg/ Nm
3
 0.5  0,04 Един път 

годишно 
1 / 100%

Прахообразни 
вещества 

mg/ Nm
3
 80  1 Един път 

годишно 
1 / 100%
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2. Пречиствателно съоръжение А2 – участък “Смесително – 
пастировъчен” 

Параметър Единица НДЕ 
съгл.КР

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответствие
Брой/% 

   Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен
мониторинг 

Олово и 
съединенията 
му (като Pb) 

mg/ Nm
3
 0.5  0,22 Един път 

годишно 
1 / 100%

Прахообразни 
вещества 

mg/ Nm
3
 80  10.1 Един път 

годишно 
1 / 100%

Сярна 
киселина 

mg/ Nm
3
 1  0.4 Един път 

годишно 
1 / 100%

3. Пречиствателно съоръжение А3 – общообменна аспирация 
участък “Смесително – пастировъчен” 

Параметър Единица НДЕ 
съгл.КР

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответствие
Брой/% 

   Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен
мониторинг 

Олово и 
съединенията 
му (като Pb) 

mg/ Nm
3
 0.5  0,115 Един път 

годишно 
1 / 100%

Прахообразни 
вещества 

mg/ Nm
3
 80  3.6 Един път 

годишно 
1 / 100%

Сярна 
киселина 

mg/ Nm
3
 1  0,18 Един път 

годишно 
1 / 100%

4. Пречиствателно съоръжение А4 – участък “Леярна” 
Параметър Единица НДЕ 

съгл.КР
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг
Съответствие
Брой/% 

   Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен
мониторинг 

Олово и 
съединенията 
му (като Pb) 

mg/ Nm
3
 1.0  0,226 Един път 

годишно 
1 / 100%

Прахообразни 
вещества 

mg/ Nm
3
 80  6.6 Един път 

годишно 
1 / 100%

5. Пречиствателно съоръжение А10 – участък “Монтажна” 
Параметър Единица НДЕ 

съгл.КР
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг
Съответствие
Брой/% 

   Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен
мониторинг 

Олово и 
съединенията 
му (като Pb) 

mg/ Nm
3
 1.0  0,08 Един път 

годишно 
1 / 100%

Прахообразни 
вещества 

mg/ Nm
3
 80  2,4 Един път 

годишно 
1 / 100%

6. Пречиствателно съоръжение А6 – участък “Танк-формовка” 
Параметър Единица НДЕ 

съгл.КР
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг
Съответствие
Брой/% 

   Непрекъснат Периодичен
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мониторинг мониторинг 
Олово и 
съединенията 
му (като Pb) 

mg/ Nm
3
 0.5  0,22 Един път 

годишно 
1 / 100%

Сярна 
киселина 

mg/ Nm
3
 1  0,41 Един път 

годишно 
1 / 100%

7. Пречиствателно съоръжение А7 – участък “Танк-формовка” 
Параметър Единица НДЕ 

съгл.КР
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг
Съответствие
Брой/% 

   Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен
мониторинг 

Олово и 
съединенията 
му (като Pb) 

mg/ Nm
3
 0.5  0,3 Един път 

годишно 
1 / 100%

Сярна 
киселина 

mg/ Nm
3
 1  0,40 Един път 

годишно 
1 / 100%

8. Пречиствателно съоръжение А18 – участък “Приготвяне на 
електролит” 

Параметър Единица НДЕ 
съгл.КР

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответствие
Брой/% 

   Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен
мониторинг 

Сярна 
киселина 

mg/ Nm
3
 1  0,74 Един път 

годишно 
1 / 100%

Брой извършени измервания през 2011 г.- едно 
Брой установени несъответствия – няма 

Таблица 3.Емисии в отпадъчните водипроизводствени , охлаждащи , 
битово-фекални и/или дъждовни в канализация 

Месец Март 

Точка на заустване №1 
Параметър Единица НДЕ 

съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Рb mg/l 2,0 0,27 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год. 

564
41
141 000

- - -

рН - 6,5 - 9 7,45 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 96,4 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Нефтопродукти mg/l 10,0 0,3 Веднъж на 
тримесечие 

Да

ХПК mg/l 400 126,4 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Точка на заустване №2 
Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
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 ХПК mg/l 400 140,8 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Дебит на 
отпадъчните 
води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год. 

322
23
80 500

- - -

рН - 6,5 - 9 7,27 Веднъж на 
тримесечие

Да

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 123,2 Веднъж на 
тримесечие

Да

Нефтопродукти mg/l 10,0  0,1 Веднъж на 
тримесечие

Да

БПК5 mg/l 200 72,23 Веднъж на 
тримесечие

Да

Количество на 
заустваните 
отпадъчни 
води 

m
3
 - 1315 Веднъж на 

тримесечие
-

Месец Юни 

Точка на заустване №1 
Параметър Единица НДЕ 

съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Рb mg/l 2,0 0,27 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год. 

564
41
141 000

- - -

рН  6,5 - 9 7,11 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 67,2 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Нефтопродукти mg/l 10,0  0,1 Веднъж на 
тримесечие 

Да

ХПК mg/l 400 98,6 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Точка на заустване №2 
Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

ХПК mg/l 400 124,2 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Дебит на 
отпадъчните 
води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год. 

322
23
80 500

- - -

рН - 6,5 - 9 7,23 Веднъж на 
тримесечие

Да

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 86,9 Веднъж на 
тримесечие

Да

Нефтопродукти mg/l 10,0  0,1 Веднъж на 
тримесечие

Да

БПК5 mg/l 200 61,21 Веднъж на 
тримесечие

Да

Количество на 
заустваните 
отпадъчни 
води 

m
3
 - 1300 Веднъж на 

тримесечие
-
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Месец Септември 

Точка на заустване №1 
Параметър Единица НДЕ 

съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Рb mg/l 2,0 0,22 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год. 

564
41
141 000

- - -

рН  6,5 - 9 7,21 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 61,4 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Нефтопродукти mg/l 10,0 0,4 Веднъж на 
тримесечие 

Да

ХПК mg/l 400 65,6 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Точка на заустване №2 
Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

ХПК mg/l 400 69,4 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Дебит на 
отпадъчните 
води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год. 

322
23
80 500

- - -

рН - 6,5 - 9 7,19 Веднъж на 
тримесечие

Да

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 77,6 Веднъж на 
тримесечие

Да

Нефтопродукти mg/l 10,0  0,1 Веднъж на 
тримесечие

Да

БПК5 mg/l 200 53,2 Веднъж на 
тримесечие

Да

Количество на 
заустваните 
отпадъчни 
води 

m
3
 - 996 Веднъж на 

тримесечие
-

Месец Декември 

Точка на заустване №1 
Параметър Единица НДЕ 

съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Рb mg/l 2,0 1,24 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Дебит на 
отпадъчните води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год. 

564
41
141 000

- - -

рН  6,5 - 9 6,55 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 119,2 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Нефтопродукти mg/l 10,0  0,1 Веднъж на 
тримесечие 

Да
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ХПК mg/l 400 21,0 Веднъж на 
тримесечие 

Да

Fe
mg/l

10
2.26 Веднъж на 

тримесечие 
Да

As
mg/l

0.5
<0,02 Веднъж на 

тримесечие 
Да

Cu
mg/l

2.0
<0,02 Веднъж на 

тримесечие 
Да

Zn
mg/l

5.0
0.52 Веднъж на 

тримесечие 
Да

SO4
2- mg/l

400
397 Веднъж на 

тримесечие 
Да

Точка на заустване №2 
Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

ХПК mg/l 400 26,0 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Дебит на 
отпадъчните 
води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год. 

322
23
80 500

- - -

рН - 6,5 - 9 8,11 Веднъж на 
тримесечие

Да

Неразтворени 
вещества 

mg/l 300 116,4 Веднъж на 
тримесечие

Да

Нефтопродукти mg/l 10,0  0,1 Веднъж на 
тримесечие

Да

БПК5 mg/l 200 11,3 Веднъж на 
тримесечие

Да

Fe
mg/l

10.0
<0,02 Веднъж на 

тримесечие
Да

As
mg/l

0.5
<0,02 Веднъж на 

тримесечие
Да

Cu
mg/l

2.0
<0,02 Веднъж на 

тримесечие
Да

Zn
mg/l

5.0
<0,02 Веднъж на 

тримесечие
Да

SO4
2- mg/l

400
42 Веднъж на 

тримесечие
Да

Ni
mg/l

2.0
<0,02 Веднъж на 

тримесечие
Да

Mn
mg/l

1.2
<0,02 Веднъж на 

тримесечие
Да

Co
mg/l

0.5
<0,02 Веднъж на 

тримесечие
Да

Фосфати 
mg/l

15
0,50 Веднъж на 

тримесечие
Да

Азот амонячен 
mg/l

30
1,25 Веднъж на 

тримесечие
Да

Сулфиди 
mg/l

1.5
<0,02 Веднъж на 

тримесечие
Да

Анионактивни 
детергенти 

mg/l
15.0

0,66 Веднъж на 
тримесечие

Да

феноли 
mg/l

1.0
<0,002 Веднъж на 

тримесечие
Да

Хром 
шествалентен 

mg/l
0.5

<0,01 Веднъж на 
тримесечие

Да

Хром 
тривалентен 

mg/l
2.0

<0,01 Веднъж на 
тримесечие

Да



60

цианиди 
mg/l

1.5
<0,002 Веднъж на 

тримесечие
Да

мазнини 
mg/l

100
0,6 Веднъж на 

тримесечие
Да

Hg
mg/l

0.05
<0,001 Веднъж на 

тримесечие
Да

Рb 
mg/l

2.0
1.28 Веднъж на 

тримесечие
Да

Cd
mg/l

0.5
<0,02 Веднъж на 

тримесечие
Да

Количество на 
заустваните 
отпадъчни 
води 

m
3
 - 1037 Веднъж на 

тримесечие
-

Брой пробоотбирания и анализи през 2011 г.- четири 
Брой установени несъответствия – няма 
Последното тримесечие анализите са направени съгласно показателите 
от новото КР. 

Таблица 4.Образуване на отпадъци 
Годишни количества Годишни количества за 

единица продукт 
Отпадък Код 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени 

 с КР 

Реално 
измерено 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 

Транспорт
иране – 

собствен 
транспорт/ 

външна 
фирма 

Съот 
ветст 
вие 

Отпадъци от 
пластмаса 

07.02.13 250 4,677 0,15 т/т 
продукт 

0,00037 Да – 
площадка №6 

външна 
фирма 

Да  

Стърготини,стру
жки и изрезки от 

черни метали 

12.01.01  38,4 345,358 0,006 т/т 
продукт 

0,0286 Да – 
площадка №4 

външна 
фирма 

Не 

Стърготини,стру
жки и изрезки от 
цветни метали 

12.01.03  20 1,3267 0,0031 т/т 
продукт 

0,00008 Да – 
площадка №4 

външна 
фирма 

Да  

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01.01 15,5 13,5 0,0024 т/т 
продукт 

0,0011 Да – 
площадка №6 

външна 
фирма 

Да  

Пластмасови 
опаковки 

15 01.02 7,7 1,95 0,0012 т/т 
продукт 

0,00016 Да – 
площадка №4 

външна 
фирма

Да 

Опаковки от 
дървесни 

материали 

15 01.03 32 0 0,005 т/т 
продукт 

0 Да – 
Площадка №4 

външна 
фирма

Да 

Излезли от 
употреба гуми 

16 01.03 16,5 0 0,0026 т/т 
продукт 

0 Да – 
Площадка №4 

външна 
фирма

Да  

Излязло от 
употреба 

оборудване,разл
ично от 

упоменатото в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 12 

16 02 14 5 0 - - Да – 
Площадка №4 

външна 
фирма

Да  

Наситени или 
отработени 

йонообменни 
смоли 

19 09 05 1,3 0 0,0001 т/т 
продукт 

- Да – 
Площадка №4 

външна 
фирма

Да  

Черни метали 19 12 02 30 0 0,005 т/т 
продукт 

- Да – 
Площадка №4 

външна 
фирма

Да  

Пластмаси и 
каучук 

19 12.04 30 0 0,005 т/т 
продукт 

- Да – 
Площадка №4 

външна 
фирма

Да  

Други частици, 
съдържащи 

опасни 
вещества 

10.10.11* 800 793,907 - - Да – 
Площадка №1 

външна 
фирма

Да 
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(оловна шлака) 
Прах от 

отпадъчни 
газове, 

съдържащ 
опасни 

вещества (от 
ръкавни филтри) 

10.10.09* 10 0 - - Да – 
Площадка №1 

външна 
фирма

Да  

Използвани 
отпадъчни 

леярски 
сърца,матрици и 
пресформи,съдъ

ржащи опасни 
вещества 

10.10.07* 10 0 - - Да – 
Площадка №1 

външна 
фирма

Да  

Нехлорирани 
моторни,смазоч
ни и масла за 

зъбни предавки 
на минерална 

основа 

13 02 05* 1,82 0 - - Да – 
Площадка №5 

външна 
фирма

Да  

Опаковки,съдър
жащи остатъци 

от опасни 
вещества или 
замърсени с 

опасни 
вещества  

15 01 10* 40 0 - - Да – 
Площадка №1 

външна 
фирма

Да

Абсорбенти,фил
търниматериали

/включително 
маслени 

филтри,неупоме
нати 

другаде/кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
работни 

облекла,замърс
ени с опасни 

вещества 

15 02 02* 80 0,5 - - Да – 
Площадка №1 

външна 
фирма

Да

Неорганични 
отпадъци,съдър

жащи опасни 
вещества 

16 03 03* 150 0 - - Да – 
Площадка №1 

външна 
фирма

Да

Органични 
отпадъци,съдър

жащи опасни 
вещества/химик

али/ 

16 03 05* 70 0 - - Да – 
Площадка №1 

външна 
фирма

Да

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 512 100,964 - - Да – 
Площадка №2 

външна 
фирма

Да 

Други 
облицовъчни и 

огнеупорни 
материали от 
металургични 

процеси , 
съдържащи 

опасни 
вещества 

16 11 03* 15 0 - - Да – 
Площадка №1 

 Да

Утайки, 
съдържащи 

опасни 
вещества от 
други видове 

пречистване на 
промишлени 

отпадъчни води 

19 08 13* 937 0,3 - - Да – 
Площадка №1 

външна 
фирма

Да

Флуорисцентни 
тръби и други 

отпадъци 
,съдържащи 

живак 

20 01 21* 0,4 0,019 - - Да – 
Площадка №3 

външна 
фирма

Да

Излязло от 20 01 35* 0,5 0 - - Да – външна Да
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употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване,разл

ично от 
упоменатото в 
20 01 21 20 01
23, съдържащо 

опасни 
вещества 

Площадка №3 фирма

Смесени 
отпадъци от 

строителство и 
събаряне , 

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

17.09.04 90 100 - - Да – 
площадка №4 

външна 
фирма

Не

Смесени битови 
отпадъци 

20.03.01 51,2 35,36 - - Контейнери 
на “Шеле”, 

Комуналефек
т 

външна 
фирма

Да 

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
Отпадък Код Оползотворяване 

на площадката 
Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирма извършила 

операция по 
оползотворяване/обез

вреждане 

Съответствие 

Отпадъци от 
пластмаса 

07.02.13 Не  Не “Акумпласт”АД 
БУЛСТАТ 124031674 

№03-РД-433-
00/11.08.2009 г код R3-

4,677т 

Да 

Стърготини,стружк
и и изрезки от 
черни метали 

12.01.01  Не Не “Трансинс рециклираща 
компания”ЕООД 

БУЛСТАТ 103767071 
№03-РД-134-

00/13.03.2007-345,358т 

Да 

Стърготини,стружк
и и изрезки от 
цветни метали 

12.01.03  Не Не “Трансинс рециклираща 
компания”ЕООД 

БУЛСТАТ 103767071 
№03-РД-134-

00/13.03.2007-1,3267т 

Да 

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01.01 Не Не “Дуропак-Тракия папир” 
БУЛСТАТ 822150829 
КР№114/2006 код R3 

чрез “Еко Варна”ЕООД-
13,5т 

Да 

Пластмасови 
опаковки 

15 01.02 Не Не “Трансинс рециклираща 
компания”ЕООД 

БУЛСТАТ 103767071 
№03-ДО-102-

06/06.11.2008 г код R5 
чрез 

“Ферометалснаб”ЕООД-
1,95т 

Да 

Опаковки от 
дървесни 

материали 

15 01.03 Не Не - - 

Излезли от 
употреба гуми 

16 01.03 Не Не „- - 

Излязло от 
употреба 

оборудване,различ
но от упоменатото 
в кодове от 16 02 

09 до 16 02 12 

16 02 14 Не Не - - 
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Наситени или 
отработени 

йонообменни 
смоли 

19 09 05 Не Не - - 

Черни метали 19 12 02 Не Не - - 

Пластмаси и 
каучук 

19 12.04 Не Не - - 

Други частици, 
съдържащи опасни 
вещества (оловна 

шлака) 

10.10.11* Не Не “Монбат Рисайклинг’ 
ЕАД  

Булстат 200801562 
КР №2 Н1/2010 г код R4 

768,909т 

Да 

Прах от отпадъчни 
газове, съдържащ 
опасни вещества 

(от ръкавни 
филтри) 

10.10.09* Не Не - - 

Използвани 
отпадъчни леярски 
сърца,матрици и 

пресформи,съдър
жащи опасни 

вещества 

10.10.07* Не Не - -

Нехлорирани 
моторни,смазочни 
и масла за зъбни 

предавки на 
минерална основа 

13 02 05* Не Не - - 

Опаковки,съдържа
щи остатъци от 

опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества  

15 01 10* Не Не - - 

Абсорбенти,филтъ
рниматериали/вкл
ючително маслени 
филтри,неупомена
ти другаде/кърпи 
за изтриване и 

предпазни работни 
облекла,замърсен

и с опасни 
вещества 

15 02 02* Не Не - - 

Неорганични 
отпадъци,съдържа

щи опасни 
вещества 

16 03 03* Не Не - - 

Органични 
отпадъци,съдържа

щи опасни 
вещества/химикал

и/ 

16 03 05* Не Не - - 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

16 06 01* Не Не “Монбат Рисайклинг’ 
ЕАД  

Булстат 200801562 
КР №2 Н1/2010 г код R4 

100,964т 

Да 

Други облицовъчни 
и огнеупорни 
материали от 
металургични 

процеси , 
съдържащи опасни 

вещества 

16 11 03* Не Не - - 

Утайки, 
съдържащи опасни 
вещества от други 

видове 
пречистване на 

промишлени 

19 08 13* Не Не “Монбат Рисайклинг’ 
ЕАД  

Булстат 200801562 
КР №2 Н1/2010 г код R4 

0,6т 

Да 
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отпадъчни води 

Флуорисцентни 
тръби и други 

отпадъци 
,съдържащи живак 

20 01 21* Не Не Балбок инженеринг АД 
№00-ДО-06-07. 
Булстат 834020850-
0,039т 

Да 

Излязло от 
употреба 

електрическо и 
електронно 

оборудване,различ
но от упоменатото 
в 20 01 21 20 01 23, 
съдържащо опасни 

вещества 

20 01 35* Не Не - - 

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 Терен за рекултивация 
,посочен от община 

Добрич-100т 

Да 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 Не Не „АСА България”ЕООД 
„Комуналефект”ЕООД-

35,36т 

Да 

Таблица 6.Шумови емисии

През 2011 г  е направено едно замерване на шум 
Измерено Място на 

измерването 
Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Дневен 
 период  

Вечерен 
период  

Нощен 
период 

Съответствие

1 70 61,8 61,5 60,9 Да 
2 70 66,6 66,1 65,1 Да
3 70 66,3 65,9 66,1 Да
4 70 65,4 62,3 61,8 Да
5 70 61,5 57,5 57,3 Да
6 70 57,2 54,6 54,7 Да
7 70 60,1 49,8 49,9 Да
8 70 56,4 46,2 46,8 Да
9 70 56,5 47,6 48,2 Да

10 70 54,1 51,9 52,1 Да
11 70 49,9 55,4 54,9 Да
12 70 52,3 59,8 59,7 Да
13 70 - - - Да
14 70 55,1 57,3 54,3 Да
15 70 52,6 58,8 58,4 Да
16 70 57,2 57,1 57,2 Да

Посочените данни от извършените измервания показват, че от 
дейностите . които се извършват на площадката на дружеството не се отчитат 
стойности над посочените в КР №144/2006г., т.е няма наднормени  нива на 
шум.

Отчетеното ниво в мястото на въздействие, по посока на най-близката 
жилищна сграда на  разстояние 515 м през дневния , вечерния и нощния 
период са както следва: 

№ по 
ред 

Ниво на шум в 
мястото на 

въздействие за 
дневния период 

dB(A)

Стойност 
съгласно 

КР 
№144/2006 

Ниво на шум в 
мястото на 

въздействие 
за вечерния  

период dB(A) 

Стойност 
съгласно 

КР 
№144/2006 

Ниво на шум 
в мястото на 
въздействие 

за нощния  
период 
dB(A)

Стойност 
съгласно 

КР 
№144/2006 

1. 28,0 dB (A) 55 dB (A) 27,1 dB (A) 50 dB (A) 26,6 dB (A) 45 dB (A)
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Посочените данни от извършените измервания показват, че нивото на 
шум в мястото на въздействие за дневния , вечерния и нощния период не 
превишават стойностите, посочени в КР №144/2006г. 

Таблица 7.Опазване на подземните води 
Показател Точка на 

пробовземане 
Концентрация 
в подземните 

води 
,съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Водно ниво МП№1 - 5.25 Два пъти 
годишно 

-

Желязо общо МП№1 50 310 Два пъти 
годишно

Не 

Олово МП№1 30  0,2 Два пъти 
годишно

Да 

Сулфатни йони МП№1 50 167 Два пъти 
годишно

Не 

Нефтопродукти МП№1 50 0.1 Два пъти 
годишно

Да 

.
Брой пробоотбирания и анализи през 2011 г.- две 
Брой установени несъответствия – две
Причина: Завода се намира в  промишлена зона и подземните води, които 
навлизат на територията на “Старт” АД са със завишени стойности по 
посочените показатели – сулфати и желязо. 
Коригиращо действие: При положение,че това са води на вход на 
площадката,от наша страна не би могло да се предприеме такова. 

Показател Точка на 
пробовземане 

Концентрация 
в подземните 

води 
,съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Водно ниво МП№2 - 4.2 Два пъти 
годишно 

-

Желязо общо МП№2 50 780 Два пъти 
годишно

Не 

Олово МП№2 30 0,2 Два пъти 
годишно

Да 

Сулфатни йони МП№2 50 133.0 Два пъти 
годишно

Не 

Нефтопродукти МП№2 50 0.1 Два пъти 
годишно

Да 

Брой пробоотбирания и анализи през 2011 г.- две 
Брой установени несъответствия – две 
Причина: Завода се намира в  промишлена зона и подземните води, които 
навлизат на територията на “Старт” АД са със завишени стойности по 
посочените показатели – сулфати и желязо. 
Коригиращо действие: При положение,че още на вход на площадката тези 
показатели са завишени,от наша страна не би могло да се предприеме 
такова. 

Показател Точка на 
пробовземане 

Концентрация 
в подземните 

води 
,съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Водно ниво МП№1 - 5.70 Два пъти 
годишно 

-
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Желязо общо МП№1 50 349 Два пъти 
годишно

Не 

Олово МП№1 30 2 Два пъти 
годишно

Да 

Сулфатни йони МП№1 50 65 Два пъти 
годишно

Не 

Нефтопродукти МП№1 50 0.1 Два пъти 
годишно

Да 

.
Брой пробоотбирания и анализи през 2011 г.- две 
Брой установени несъответствия – две
Причина: Завода се намира в  промишлена зона и подземните води, които 
навлизат на територията на “Старт” АД са със завишени стойности по 
посочените показатели – сулфати и желязо. 
Коригиращо действие: При положение,че това са води на вход на 
площадката,от наша страна не би могло да се предприеме такова. 

Показател Точка на 
пробовземане 

Концентрация 
в подземните 

води 
,съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Водно ниво МП№2 - 6,20 Два пъти 
годишно 

-

Желязо общо МП№2 50 663 Два пъти 
годишно

Не 

Олово МП№2 30 2 Два пъти 
годишно

Да 

Сулфатни йони МП№2 50 202 Два пъти 
годишно

Не 

Нефтопродукти МП№2 50 0.2 Два пъти 
годишно

Да 

Брой пробоотбирания и анализи през 2011 г.- две 
Брой установени несъответствия – две    
Причина: Завода се намира в  промишлена зона и подземните води, които 
навлизат на територията на “Старт” АД са със завишени стойности по 
посочените показатели – сулфати и желязо. 
Коригиращо действие: При положение,че още на вход на площадката тези 
показатели са завишени,от наша страна не би могло да се предприеме 
такова. 

Таблица 8.Опазване на почви 
Показател Концентрация 

в почвите 
(базово 

състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Желязо общо 2091,4 2,68 1 път на 3 
години 

Да 

Нефтопродукти 280 7,36 1 път на 3 
години 

Да

Олово 8615,6 2,45 1 път на 3 
години 

Да

Сулфатни йони 12015,8 

Пункт 1 

82,3 1 път на 3 
години 

Да

Показател Концентрация 
в почвите 

(базово 
състояние), 

Пробовземна 
точка 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 
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съгласно КР 
Желязо общо 2825,5 2,60 1 път на 3 

години 
Да

Нефтопродукти 348 43,44 1 път на 3 
години 

Да

Олово 652,9 0,36 1 път на 3 
години 

Да

Сулфатни йони 113,16 

Пункт 2 

51,4 1 път на 3 
години 

Да

Брой пробоотбирания и анализи през 2011 г.- едно 
Брой установени несъответствия – няма
Таблица 9 Аварийни ситуации 
Дата на 
инцидента 

Описание на
инцидента

Причина  Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи,които 
са уведомени 

- - - - - -
За отчетния период няма възникнали аварийни ситуации. 

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

Дата на 
оплакването, 
възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи които 
са уведомени 

1. Миризми 
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 

2. Шум 
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 

3. Води  
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 

4. Въздух 
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 


