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I. Увод 

 Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно 
разрешително (КР) 

Инсталации, които попадат в обхвата на т.3.3. от Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация за производство на амбалажно стъкло с топилен 
капацитет на пещите над 20 t/24h, включваща: 
1.1. Ванна пещ №3 за производство на амбалажно стъкло 
1.2. Ванна пещ №5 за производство на амбалажно стъкло 

 
Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Водогреен котел; 
2. Линия към Ванна пещ №3, включваща: 4 бр. фидери, 4 бр. 

стъклоформовъчни автомата, 3 бр. линии за топло покритие, 4 бр. 
темперни пещи; 

3. Линия към Ванна пещ №5, включваща: 4 бр. фидери, 4 бр. 
стъклоформовъчни автомата, 4 бр. линии за топло покритие, 4 бр. 
темперни пещи, 4 бр. линии за студено покритие; 

4. Стар Материален цех към Ванна пещ №3 и Ванна пещ №5 
 

 Адрес на местоположение на инсталациите 
Западна индустриална зона, гр. Плевен, п.код 5800 
 

 Регистрационен номер на КР 
№127-Н1/2010 г. 
 

 Дата на подписване на КР 
27.10.2010 г. 
 

 Дата на влизане в сила на КР 
19.11.2010 г. 
 

 Оператор на инсталациите 
„Рубин” АД 
 

 Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора 

гр. Плевен, Западна индустриална зона 

064 900 141, 064 900 120, rubin@rubin-glass.bg  

 
 Лице за контакти 

Нели Николова, еколог 
 

 Адрес, тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти 
гр. Плевен, Западна индустриална зона 
064 900 135, 064 900 120, n.nikolova@rubin-glass.bg  
 

mailto:rubin@rubin-glass.bg
mailto:n.nikolova@rubin-glass.bg
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 Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в 
инсталациите 

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

1. Ванна пещ №3: Регенеративна ванна пещ с напречен пламък за топен 
на стъкло, с капацитет 165.6 t/24h; 

2. Ванна пещ №5: Регенеративна ванна пещ с напречен пламък за топене 
на стъкло, с капацитет 280 t/24h; 

Във Ванните пещи се извършва топенето на стъкларска шихта, избистряне 
на стъкломасата и разпределение към стъклоформовъчните автомати. 

Всяка от двете ванни пещи се състои от вана за разтопената стъкломаса и 
горивна камера.  

Във ваната постъпва стъкларската  шихта, която се топи при температура 
от 1500÷1600°C. Разтопената стъкломаса престоява в зона за рафиниране 
(избистряне), където се хомогенизира и се отстраняват газовете.  

Горивната система работи на природен газ и въздух. Въздухът се подгрява 
от регенеративните камери до температура от 1200°C. 

Регенеративните камери абсорбират топлината от горещите отпадни 
газове по време на етапа горене и освобождават същата енергия по време на 
подаването на въздух.   

 
Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Линия към Ванна пещ №3 за производство на амбалажно стъкло, 
състояща се от 4 броя фидери, 4 броя стъклоформовъчни автомата, 43 
броя темперни пещи; 

2. Линия към Ванна пещ №5 за производство на амбалажно стъкло, 
състояща се от 4 броя фидери, 4 броя стъклоформовъчни автомата, 4 
броя темперни пещи; 

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

4. Котел за производство на пара и осигуряване на гореща вода за битови 
и производствени нужди 

 
 Производствен капацитет на инсталациите 

Ванна пещ №3 за производство на амбалажно стъкло, производство през 
2012 година: 105,553 т. /24 ч. стъкломаса; 3 272,146 т./г. стъкломаса; 

Ванна пещ №5 за производство на амбалажно стъкло, производство през 
2012 година: 174,614 т. /24 ч. стъкломаса; 63 733,961 т./г.стъкломаса. 

От 02.02.2012 г. Ванна пещ №3 е с временно прекратена експлоатация. 
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 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението 
на околната среда 
 
 

Изпълнителен директор
Мениджър 

“Човешки 

ресурси”

Мениджър 

“Енергийни 

ресурси”

Еколог

Мениджър 

“Машини и обща 

механична 

поддръжка”

Мениджър 

“Производство”

Координатор 

“Лаборатория”

ЗБУТ

Структура и 

отговорност;

Обучение

Предотвратяване и 

конрол на аварийни 

ситуации;

Действия при аварии

Обмен на информация;

Управление на документите;

Управление на записите;

Проверка и коригиращи действия;

Докладване;

Актуализация на СУОС;

Уведомяване;

Управление на отпадъците;

Шум;

Почви и подземни води

Съхранение и 

потребление на опасни 

вещедтва 

Използване на вода и енергия;

Емисии в отпадчъни води

Преходни и анормални 

режими на работа;

Прекратяване работата на 

инсталациите

Оперативно управление;

Използване на суровини, 

спомагателни материали

Емисии в атмосферния въздух

 

      Схема 1 

 РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията 

Регионална инспекция по околната среда и водите 

ул. „Александър Стамболийски” № 1а 

гр. Плевен, п.код 5800 

 
 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен 

ул. „Чаталджа” №60, п.кутия 1237, 

гр. Плевен, п.код 5800 

 

II.  Система за управление на околната среда 

1. Структура и отговорности  

Изпълнителния директор на „Рубин” АД е определил персонала, който 
извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. Посочил е и 
лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР. (условие 5.1. от КР) 

2. Обучение  

Прилага се РИ 5_2_1 Компетентност, обучение и осъзнаване, 
регламентираща определянето на потребностите от обучение и изготвянето на 
годишни програми и планове за обучение. (условие 5.2. от КР) 
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На 19 и 21 ноември 2012 г. се проведе обучение в съответствие с 
утвърдените от Изпълнителния директор, План и програма за обучение. 
Обучението включваше следните теми: 

 „Използване на суровини, спомагателни материали и горива” 
 „Използване на ресурси” 
 „Оперативно управление” 
 „Емисии в атмосферата” 
 „Емисии в отпадъчни води” 
 „Управление на документи и записи” 
 „Опасни химични вещества” 
 „Управление на отпадъците” 
 „Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива” 

3. Обмен на информация  

Изготвен е ОД 5_3_1 Информация за отговорните лица за изпълнение на 
условията на КР. Документа се актуализира при промяна в имената, длъжностите, 
работното място и телефони за контакт. (условие 5.3.1. от КР) 

  Изготвен е ОД 5_3_2 Списък на заинтересованите страни. Документа се 
актуализира при промяна в органите/лицата, техните адреси и начини за 
контакт. (условие 5.3.2. от КР) 

4. Документиране  
Изготвен е ОД 5_4_1_1 Списък на нормативните документи, 

регламентиращи дейността на сектор „Екология”. Списък се актуализира при 
издаване на нови и/или настъпване на изменение в нормативните документи. 
(условие 5.4.1. от КР) 

Изготвен е ОД 5_4_2 Списък на документацията, изискана от КР. (условие  
5.4.2. от КР) 

Изготвен е ОД 5_4_3 Списък на предадените документи, изискани от КР. 
(условие 5.4.3. от КР) 

5. Управление на документите  
Прилага се РИ 5_5_1 Актуализация на документите, изисквани от КР и 

изземване на невалидната документация. (условия 5.5.1. от КР) 

6. Оперативно управление  

Изготвени, утвърдени и внедрени са следните работни инструкции за 
експлоатация и поддръжка, изисквани с КР (условие 5.6.1. от КР): 

 РИ 8_1_3 Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, 
установяване на течове и предприемане на действия за тяхното 
отстраняване;  

 РИ 8_1_4 Поддръжка на оборотните охлаждащи системи към компресорно 
отделение;  

 РИ 8_1_5 Експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване – 
охлаждащи системи към инсталация за производство на стъкло  

 РИ 8_2_1_2 Експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропре-
образувателните части на технологичното оборудване;  
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 РИ 8_3_4_5 Поддръжката на резервоарите в склад ГСМ;  
 РИ 8_3_4_7 Установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на 

фланците, уплътнения и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива;  
 РИ 10_1_1_2_1 Поддържане на оптималните стойности на контролираните 

параметри на пречиствателно съоръжение- утаител към промивна трошки;  
 РИ 10_1_1_2_3 Периодична проверка и поддръжка на техническата и 

експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение - утаител 
към промивна трошки.  

7. Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия  

В „Рубин” АД се прилагат следните писмени инструкции за мониторинг на 
техническите и емисионните показатели (условие 5.7.1. от КР):  

 РИ 8_1_7_1Измерване и документиране на изразходваните количества вода 
за промишлени нужди;  

 РИ 8_2_2_1 Измерване, изчисляване и документиране на изразходваните 
количества електроенергия;  

 РИ 8_3_2_1 Измерване/изчисляване и документиране на консумацията на 
суровини, спомагателни материали и горива;  

 РИ 10_1_4_2 Изчисляване чрез методика на количествата зауствани 
отпадъчни води през ТЗ №1 и 2;  

 РИ 11_7_2 Измерване/изчисляване на количествата образувани отпадъци  
 РИ 12_2_2 Наблюдение на нивата на шум. 

В „Рубин” АД се прилагат следните писмени инструкции за периодична 
оценка на съответствието, установяване причините за несъответствие и 
предприемане на коригиращи действия (условие 5.7.2. и 5.7.3 от КР):  

 РИ 8_1_7_2 Оценка на съответствието на изразходените количества вода с 
посочените в КР;  

 РИ 8_2_2_2 Оценка на съответствието на измерените количества 
електроенергия, с определените в КР;  

 РИ 8_3_2_2 Оценка на съответствието на консумацията на суровини, 
спомагателни материали и горива за  с тези, определени в КР;  

 РИ 8_3_4_6 Периодична проверка на съответствието на съоръженията и 
площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали;  

 РИ 9_2_2 Периодична оценка на съответствието на измерените стойности 
на контролираните параметри на емисиите в атмосферния въздух;  

 РИ 9_3_2 Периодична оценка на наличието на източници на 
неорганизирани емисии;  

 РИ 9_3_3 Извършване на периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии;  

 РИ 9_4_3 Периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване 
и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества;  

 РИ 10_1_1_3_1 Периодична оценка на съответствието на измерените 
стойности на контролираните параметри на пречиствателното 
съоръжение;  
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 РИ 10_1_4_3 Оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри с определените индивидуални емисионни 
ограничения;  

 РИ 11_2_7 Периодична оценка на съответствието на събирането на 
отпадъците с условията на КР;  

 РИ 11_3_11 Оценка на съответствието на временното съхраняване с 
условията в КР;  

 РИ 11_4_3 Периодична оценка на съответствието на транспортирането на 
отпадъци с условията в КР;  

 РИ 11_5_4 Периодична оценка на съответствието на оползотворяването, 
преработването, рециклирането на отпадъците в съответствие с условията 
на КР;  

 РИ 11_6_2 Периодична оценка на съответствието на обезвреждането на 
отпадъците в съответствие с условията в КР;  

 РИ 11_7_3 Оценка на съответствието на наблюдаваните годишни 
количества отпадъци с определените такива в КР;  

 РИ 12_2_3 Оценка на съответствието на установените еквиваленти нива на 
шум;  

 РИ 13_8_2 Периодична оценка на съответствието на концентрациите на 
вредни вещества в подземните води с определените в КР. 

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации  

Прилага се РИ 5_8_2 Аварийно планиране и действия при аварии. 
показатели (условие 5.7.1. от КР) 

Разработен е Авариен план на „Рубин” АД, който е утвърден от отговорните 
органи.  

9. Записи  

Резултатите от наблюдението на емисионните и техническите показатели, 
и оценката на съответствието им с условията на КР се документират в 
оперативни документи (ОД).   Записите се съхраняват на хартиен и електронен 
носител. (условие 5.9.1. от КР) 

Данните за установени несъответствия и предприетите коригиращи 
действия се документират и съхраняват. (условие 5.9.2. от КР) 

Данните от преразглеждането и актуализацията на инструкциите за работа 
на технологично/ пречиствателно оборудване се документират и съхраняват. 
(условие 5.9.3. от КР) 

Изготвен е ОД 5_9_4 Списък на документите, доказващи съответствие с 
условията на КР. (условие 5.9.4. от КР) 

10. Докладване  

Настоящи доклад е изготвен в изпълнение на условие 5.10.1. от КР.  

11. Актуализация на СУОС  

Не са възникнали обстоятелства, водещи до промяна на съществуваща 
СУОС.  (условие 5.11.1. от КР) 
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III. Използване на ресурси 

1. Използване на вода  

През 2012 г., водата, необходима за производствени нужди на „Рубин” АД се 
осигуряваше от Язовир „Горни Дъбник”, при спазване условията на Разрешително 
за водовземане от повърхностен воден обект № 01430023/23.11.2010 г., издадено 
от МОСВ и на основание сключен договор с „Напоителни системи” ЕАД-клон 
Среден Дунав. 

„Рубин” АД притежава и Разрешително за водовземане от подземен воден 
обект №11530289/30.11.2010 г., издадено от Басейнова дирекция Дунавски район 
с център Плевен. През 2012 г., собствения водоизточник- шахтов кладенец тип 
„Раней” не е експлоатиран, т.е. „Рубин” АД не е извършвал водовземане от 
подземни води. 

Таблица 3.1. съдържа информация за годишното изразходвано водно 
количество за производство на единица продукт от инсталациите за 
производство на стъклени опаковки. (условие 8.1.8.1. от КР) 

                      Таблица 3.1.  

Източник на вода 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно КР 

Използвано 
годишно 

количество 

Използвано 
количество 
за единица 

продукт 

С
ъ

о
т

в
ет

ст
в

и
е

 

  m3/год. 
m3/ед. 

продукт 
m3/год. 

m3/ед. 
продукт 

  

яз. Горни Дъбник - 10,436 195 086 2,9 да 

 

Направена е оценка на съответствието на изразходените количества вода 
с посочените в КР, от която се установи, че условието на КР е изпълнено.  (условие 
8.1.8.2. от КР) 

Прилага се РИ 8_1_3 Проверка на техническото състояние на 
водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на коригиращи 
действия. Извършват се периодични обходи на водопроводната мрежа. През 
докладвания период не са констатирани течове. (условие 8.1.8.3. от КР) 

2. Използване на енергия  

Таблица 3.2. съдържа информация за годишната консумация на 
електроенергия за производство на единица продукт от инсталацията за 
производство на стъклени опаковки. (условие 8.23.1. от КР) 
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Таблица 3.2. 

Инсталация 

Количество 
електроенергия за 
единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
количество 

електроенергия 
за единица 

продукт 

Съответствие 

  kWh/t kWh/t   

Ванна пещ №3 350 174 да 

Ванна пещ №5 250 137 да 

 

Направена е оценка на съответствието на измерените количества 
консумирана електроенергия с посочените в КР, от която се установи, че е 
постигнато съответствие с условието на КР.  (условие 8.2.3.2. от КР) 

3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива  

Таблица 3.3.1. съдържа информация за годишната употреба на суровини за 
производство на единица продукт от инсталацията за производство на стъклени 
опаковки. (условие 8.3.3.1. от КР) 

Таблица 3.3.1. 

Суровини 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество 
за единица 

продукт 

С
ъ

о
т

в
ет

ст
в

и
е

 

  т/година т/ед. продукт т/година 
т/ед. 

продукт 
  

Калцинирана 
сода 

- 0,3 12 135 0,2 да 

Таблица 3.3.2. съдържа информация за годишната консумация на 
спомагателни материали за производство на единица продукт от инсталацията за 
производство на стъклени опаковки. (условие 8.3.3.1. от КР) 
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Таблица 3.3.2. 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество 
за единица 

продукт 

С
ъ

о
т

в
ет

ст
в

и
е

 

  т/година т/ед. продукт т/година 
т/ед. 

продукт 
  

Натриев сулфат - 0,008 416 0,010 да 

Хромитна руда - 0,004 22 0,002 да 

 

Таблица 3.3.3. съдържа информация за годишната консумация на природен 
газ за производство на единица продукт от инсталацията за производство на 
стъклени опаковки. (условие 8.3.3.1. от КР) 

 
        Таблица 3.3.3. 

Горива 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество 
за единица 

продукт 

С
ъ

о
т

в
ет

ст
в

и
е

 
  Nm3/година 

Nm3/ед. 
продукт 

Nm3/година 
Nm3/ед. 
продукт 

  

Природен газ - 309,1 16 321 000 271,2 да 

 

След прилагане на РИ 8_3_2_2 Оценка на съответствието на количествата 
използвани суровини, спомагателни материали и горива с посочените в КР  се 
констатира изпълнение на условието на КР.  (условие 8.3.3.2. от КР) 

4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива  

Суровините и спомагателните материали се съхраняват в складовете, 
посочени в КР. Дизеловото гориво се съхранява в метален резервоар в склад ГСМ.  

За използваните химични вещества и смеси има информационни листове за 
безопасност, предоставени от съответните доставчици. 
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Прилага се РИ 8_3_4_6 Периодична проверка на съответствието на 
съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни 
материали. Съставя се Контролен лист ОД 07_08_01. 

Прилага се РИ 8_3_4_5 Поддръжка на резервоарите за съхранение на 
дизелово гориво.  Води се ОД 8_3_4_5_1 Дневник да проведени външни огледи на 
резервоарите за съхранение на дизелово гориво.  

През докладвания период са извършени 12 проверки на площадките за 
съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. Несъответствия не са 
констатирани.  

Прилага се РИ 8_3_4_7 Установяване и отстраняване на течове, поддръжка 
на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива.  
Резултатите се записват в ОД 04_03_02_01 Сменен дневник сектор ПВВГ.   

През докладвания период, проверките за установяване и отстраняване на 
течове по тръбната преносна мрежа за горива са провеждани ежедневно. Не са 
установени несъответствия. (условие 8.3.6.2. от КР) 
 

IV. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

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

В таблица 4.1. са определени годишните количества на замърсителите в 

атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ. 

(условие 9.6.2.2. и 9.6.2.6. от КР) 

При определянето на годишните количества на замърсителите в 
атмосферния въздух са използвани резултатите от извършения собствен 
периодичен мониторинг, потокът на отпадъчните газове и производственото 
време през годината. Когато емисиите на замърсителя не превишават 
определения праг, се означава с "-", а измерените стойности са показани в скоби.  
С буква (М) е посочен начина на определяне на емисията-измерена стойност. 

Резултатите от изчисляването на преноса на замърсителите в отпадъчните води, 

предназначени за преработка са представени в таблица 4.1.  (условие 10.1.4.4. и 10.2.4. 

от КР)  

При определянето на годишните количества замърсители в отпадъчни 
води са използвани резултатите от проведения собствен мониторинг и 
количеството на отпадъчните води, зауствани в канализационната мрежа през 
годината. 
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           Таблица 4.1. 

№ CAS номер Замърсител 
Емисии (колона 1) 

Пренос на 
замърсители 

извън 
площадката 
(колона 2) 

Производство, 
обработка 

или употреба 
(колона 3) 

във въздуха 
(колона 1a) 

във води 
(колона 1b ) 

в почви 
(колона 1с ) 

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

8# 

  

Азотни оксиди 
(Nox) 

„- „ 

- - - - (71 348) 

 М 

11#   

Серни оксиди 
(Sox) 

"-" 

- - - - (0) 

М 

19# 

7440-47-3 

Хром и 
съединенията му 
(като Cr) 

"-" "-" 

- - - (21) (0,015) 

М  М 

23# 

7439-92-1 

Олово и 
съединенията му 
(като Pb) 

 "-" 

- - - - (1) 

М 

84# 

  

Флуор и 
неорганични 
съединения 
(като HF) 

"-" 

- - - - (15) 

М 

86# 

  

Фини прахови 
частици <10µm 
(РМ10) 

"-" 

- - - - (5 116) 

М 

2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух  

Резултатите от проведения собствен мониторинг са представени в Таблица 
4.2.1 и в Таблица 4.2.2. 
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   Таблица 4.2.1. 

  Източник Показатели 

 Ванна пещ №5 

Азотен 
оксид 

Серен 
диоксид 

Прах 
(общ) 

Олово и 
съедине-
нията му 

Селен + 
Кобалт 

Хром Флуоро-
водород 

Дебит на 
газовете 

 Условия на КР mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 nm3/h 

Честота на мониторинга 

веднъж 
на 3 мес. 

веднъж 
годишно 

веднъж 
годишно 

веднъж 
годишно 

веднъж 
годишно 

веднъж 
годишно 

веднъж 
годишно 

веднъж 
годишно 

НДЕ  800 400 20 0,8 0,5 1 5 17 350 

Данни от протокол №1445 от 
20.04.2012 г. 

890 0 35 0,0042 0,112 0,142 0,1 16 687 

Времеви период на 
превишаване на НДЕ 
(час/мес.) 

720 - 720 - - - - - 

степен на превишаване (%) 11,25 - 75 - - - - - 

Съответствие не да не да да да да да 

Данни от протокол №1638 от 
23.07.2012 г. 

826 - - - - - - 16 859 

Времеви период на 
превишаване на НДЕ 
(час/мес.) 

720 -   - - - - - 

степен на превишаване (%) 3,25 -   - - - - - 

Съответствие не             да 

Данни от протокол №1836 от 
27.10.2012 г. 

903,3 - - - - - - 16 563 

Времеви период на 
превишаване на НДЕ 
(час/мес.) 

720 -   - - - - - 

степен на превишаване (%) 12,9125 -   - - - - - 

Съответствие не             да  

Данни от протокол №2236 от 
28.01.2013 г. 

829,6 - - - - - - 15 456 

Времеви период на 
превишаване на НДЕ 
(час/мес.) 

720 -   - - - - - 

степен на превишаване (%) 3,7 -   - - - - - 

Съответствие не             да  
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Таблица 4.2.2. 
Източник Показатели 

Котел (комин след ВП 
№4) 

Азотен 
оксид 

Серен 
диоксид 

Въглероден 
оксид 

Дебит на 
газовете 

  mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 nm3/h 

НДЕ по КР 250 35 100 15 000 

Честота на 
мониторинга 

веднъж 
годишно 

веднъж 
годишно 

веднъж 
годишно 

  

Данни от протокол № 
2237 от 28.01.2013 г. 

140 0 0 7 867 

Времеви период на 
превишаване на НДЕ 
(час/мес.) 

        

степен на превишаване 
(%) 

- - - - 

Съответствие не да не да 

 

Изграждането и пускането в експлоатация на Нов материален цех, 
включващо и монтиране на пречиствателни съоръжения се отлага за 
неопределен период от време по решение на Ръководството на „Рубин” АД. 
Изградена и работеща е само частта, включваща силози за трошки. 

От началото на март 2012 г. започна монтирането на Прахоуловителна 
инсталация в стария материален цех. 

В резултат от прилагането на РИ 9_3_2 Периодична проверка за наличие на 
източници на неорганизирани емисии са извършени 12 проверки по време, на 
които не са установени източници на неорганизирани емисии. 

От направената оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри на емисии в атмосферния въздух се установи 
несъответствие, изразяващо се в: 

 Превишаване на НДЕ за азотни оксиди от Ванна пещ №5- причината е във 
високата температура, при която протича процеса на топене на 
стъкломасата. Предприемат се мерки за оптимизиране на горивния процес. 

 Превишаване НДЕ за прах от Ванна пещ №5- причината е в натрупан прах в 
регенеративните камери на пещта.  Изготвен е План за предприемане на 
коригиращи действия на Ванна пещ №5 за достигане на НДЕ по показател 
прах, съгласно който бяха почистени регенеративните камери на ВП №5.  

Данните за емитираните количества замърсители във въздуха, за единица 
продукт са представени в таблица 4.2.3. (условие 9.6.2.7. от КР) 
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Таблица 4.2.3 

№ CAS номер Замърсител 
Количество 

замърсител за 
единица продукт 

      т/ед.продукт 

8#   Азотни оксиди (Nox) 0,001064798 

11#   Серни оксиди (Sox) 0 

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му (като Cr) 0,0000003 

23# 7439-92-1 Олово и съединенията му (като Pb) 0,00000001 

84#   Флуор и неорганични съединения (като HF) 0,0000002 

86#   Фини прахови частици <10µm (РМ10) 0,0000764 

При осъществяване на производствената дейност на „Рубин” АД не се 
използват суровини и спомагателни материали, които биха довели до емисии на 
интензивно миришещи вещества.  През докладвания период не са постъпвали 
оплаквания от миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. 

3. Емисии на вредни и опасни вещества  в отпадъчните води  

Изготвена е РИ 10_1_1_2_1 Поддържане на оптималните стойности на 
контролираните параметри на утаител към промивна трошки. С инструкцията 
са регламентирани оптималните стойности на контролираните параметри 
необходимите действия за тяхното поддържане. Определените контролирани 
параметри са: водно ниво и неразтворени вещества в утаитела към промивната за 
трошки.. 

Извършени са 4 броя проверки на водното ниво. Несъответствия не са 
констатирани. 

Извършени са две проверки на съдържанието на неразтворени вещества. 
Несъответствия не са констатирани. (условие 10.2.2. от КР) 

В таблица 4.3.1 и 4.3.2. са представени резултатите от собствения 
мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води. 
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         Таблица 4.3.1 
Точка на пробовземане №1 Показатели Количество на заустваните 

производствени отпадъчни води 

Изход утаител към Промивна 
за трошки ТЗ №2 

неразтворени 
вещества 

Количество 
max. час 

Количество 
ср.д.н 

Количество 
ср.год. 

  mg/dm3 m3/h m3/24h m3/yr 

По условие на КР 50 39 941 343 500 

Честота на мониторинга 

веднъж на 
шестмесечие 

веднъж 
годишно 

веднъж 
годишно 

веднъж 
годишно 

Данни от протокол № А060-
1от 16.07.2012 г. 

11       

степен на превишаване (%)         

Съответствие да       

Данни от протокол № А246-6 
от 08.02.2013 г. 

<2       

степен на превишаване (%)         

Съответствие да       

Изчислени   3,82 91,71 33 475,00 
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       Таблица 4.3.2. 

Точка на 
пробовземане №2 

Показатели 

Ревизионна шахта към 
ТЗ №1 

Активна 
реакция  

Неразтворени 
вещества 

Хром                     
(шествалентен) 

Хром                    
(тривалентен) 

Кобалт Селен Нефто-
продукти 

  
РН 
единици 

mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 

По условие на КР 6,5-9,0 50 0,16 2,5 0,5 0,015 10 

Честота на 
мониторинга. 

веднъж на 
шестм. 

веднъж на 
шестм. 

веднъж на 
шестм. 

веднъж на 
шестм. 

веднъж 
на 

шестм. 

веднъж 
на 

шестм. 

веднъж 
на 

шестм. 

Данни от протокол № 
А060-2 от 16.07.2012 г. 

8,07 18 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 1,28 

степен на 
превишаване (%) 

              

Съответствие да да да да да да да 

Данни от протокол 
№А 246-7 от 
08.02.2013 г. 

8,37 69 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,02 

степен на 
превишаване (%) 

  38%           

Съответствие да не  да да да да да 

Количество на заустваните производствени отпадъчни води 

Ревизионна шахта към 
ТЗ №1 

Количество max. час Количество ср.д.н Количество 
ср.год. 

  

По условие на КР m3/h m3/24h m3/yr 

По условие на КР 236 5674 2 070 900 

Честота на 
мониторинга 

веднъж годишно веднъж годишно веднъж годишно 

Изчислени 
34,39 825,41 301 275,00 

Съответствие да да да   

 
 След прилагане на РИ 10_1_4_3 Оценка на съответствието на измерените 

стойности на контролираните параметри с определените в КР индивидуални 
емисионни ограничения, се констатира несъответствие, изразяващо се в 
превишаване на НДЕ по показател неразтворени вещества. Причините за 
несъответствието са натрупване на наноси в ревизионната шахта и недостатъчен 
поток отпадъчни води. Предприети са действия за почистване на шахтата. 

След направени изчисления се установи, че емитираното количество 
замърсител-хром в отпадъчните води, за единица продукт практически е равно на 
нула. (условие 10.2.5. от КР) 
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4. Управление на отпадъците  

В Таблица 4.4.1. е представена информация за образуваните на площадката 
на „Рубин” АД отпадъци. 

         Таблица 4.4.1. 

Наименование на 
отпадъка 

Код 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество за 

единица 
продукт 

В
р

е
м

е
н

н
о

 с
ъ

х
р

а
н

е
н

и
е

 
н

а
 п

л
о

щ
а

д
к

а
т

а
 

Т
р

а
н

сп
о

р
т

и
р

а
н

е
-

со
б

ст
в

е
н

 т
р

а
н

сп
о

р
т

/
   

   
  

в
ъ

н
ш

н
а

 ф
и

р
м

а
 

С
ъ

о
т

в
е

т
ст

в
и

е
 

К
о

л
и

ч
е

ст
в

а
 

о
п

р
е

д
е

л
е

н
и

 
с 

К
Р

 

Р
е

а
л

н
о

 
и

зм
е

р
е

н
о

 

К
о

л
и

ч
е

ст
в

а
 

о
п

р
е

д
е

л
е

н
и

 
с 

К
Р

 

Р
е

а
л

н
о

 
и

зм
е

р
е

н
о

 

Производствени отпадъци 

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

10 11 10 85 1126 - - не 
собствен 

транспорт н
е 

- 
за

 
к

о
л

и
ч

ес
т

в
о

 

Отпадъчно стъкло, 
различно от 
упоменатото в 10 
11 11 

10 11 12 30 000 21805,69 - - №3 

  

да 

Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали 

12 01 01 55 0 - - №1 
"Металик-

Сливен" ООД 
да 

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 40 55,46 - - №2 

"Екофеникс" 
ЕООД; 

"ПЛАМСИ" 
ООД 

н
е 

- 
за

 
к

о
л

и
ч

ес
т

в
о

 

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 38 39,32 - - №2 

"Булекопак" 
АД; 

"ПЛАМСИ" 
ООД 

н
е 

- 
за

 
к

о
л

и
ч

ес
т

в
о

 
Опаковки от 
дървесни 
опаковки 

15 01 03 200 0 - -     да 

Стъклени 
опаковки 

15 01 07   0 - -       

Излезли от 
употреба гуми 

16 01 03 4 0,2 - - №6   да 

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

16 11 06 700 0 - -     да 

Желязо и стомана 17 04 05 0 1,36 - -   
"МЕТАЛ 

РЕЦИКЛИНГ" 
ЕООД н

е 
- 

за
 

в
и

д
 



Стъкларски завод   „Рубин” АД    гр. Плевен 

 

20 

 

Отпадъци от 
желязо и стомана 

19 10 01 140 0 - -     да 

Отпадъци от 
цветни метали 

19 10 02 10 0 - -     да 

Опасни отпадъци 

Нехлорирани 
хидравлични 
масла на 
минерална основа 

13 01 10* 3,50 0 - - 

    

да 

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

13 02 05* 3,50 0 - - 

    

да 

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

15 02 02* 1,40 0 - - 

    

да 

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

16 02 13* 15,00 0 - - 

    

да 

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

16 05 07* 0,05 0 - - 

    

да 

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

16 05 08* 0,05 0 - - 

    

да 

Изолационни 
материали, 
съдържащи азбест 

17 06 01* 0,05 0 - - 

    

да 

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 0,02 0,017 - - 

    

да 
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Строителни отпадъци 

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

17 01 07 3,2 0 - - 

    

да  

В таблица 4.4.2 е представена информация за оползотворяване/ 
обезвреждане на отпадъците образувани от дейността на „Рубин” АД, както и за 
оползотворените на площадката отпадъци с външен произход. (условие 10.2.5. от 
КР) 

 

         Таблица 4.4.2 

Наименование на 
отпадъка 

Код 

О
п

о
л

зо
т

в
о

-р
я

в
а

н
е

 
н

а
 п

л
о

щ
а

д
к

а
т

а
 

О
б

е
зв

р
е

ж
д

а
н

е
 н

а
 

п
л

о
щ

а
д

к
а

т
а

 

Име на фирмата, 
извършила 

оползотворяването/ 
обезвреждането 

Количество на 
отпадъците, 

предадени за 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

С
ъ

о
т

в
е

т
ст

в
и

е
 

    тон/год. тон/год.   тон/год.   

Производствени отпадъци 

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

10 11 10     
ЕТ"ИМПОРТ ЕКСПОРТ 

- 2000 - Величко 
Великов" 

22,400 да 

Отпадъчно стъкло, 
различно от 
упоменатото в 10 11 11 

10 11 12 18 770,487   Ванна пещ №5   да 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 

12 01 01     
"Металик - Сливен" 

ООД 
2,080 да 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01     
"Еко Феникс" ЕООД 24,000 

да 

"ПЛАМСИ" ООД 31,460 

Пластмасови опаковки 15 01 02     
"Булекопак"  12,560 

да 
"ПЛАМСИ" ООД 26,760 

Опаковки от дървесни 
опаковки 

15 01 03 - - - - - 

Стъклени опаковки 15 01 07 1,72 - Ванна пещ №5 - - 

Излезли от употреба 
гуми 

16 01 03 - - временно съхранение - 

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

16 11 06 - - - - 

Желязо и стомана 17 04 05 - - 
"МЕТАЛ РЕЦИКЛИНГ" 

ЕООД 
1,36 - 

Отпадъци от желязо и 
стомана 

19 10 01 - - - - - 
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Отпадъци от цветни 
метали 

19 10 02 - - - - - 

Стъкло  20 01 02 - - - - - 

Опасни отпадъци 

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

13 02 05* - - - - - 

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

15 02 02* - - - - - 

Отпадъци, съдържащи 
масла и нефтопродукти 

16 07 08* - - - - - 

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21*     временно съхранение   да 

Строителни отпадъци 

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

17 01 07     - 0,000 да 

Изкопани земни маси, 
различни от 
упоменатите в 17 05 06 

17 05 06     - 0,000 да 

 

Прилага се РИ 11_2_7 Периодична оценка на съответствието на събирането 
на отпадъците с условията на КР. Установено е несъответствие, изразяващо се в 
образуване/събиране на отпадък, който не е включен в условията на КР-17 04 05 
Желязо и стомана. Несъответствието е резултат на извършване на демонтажни и 
монтажни дейности на Ванна пещ №3. (условие 11.9.3. от КР) 

Прилага се РИ 11_3_11 Оценка на съответствието на временното 
съхраняване на отпадъци. Несъответствия не са констатирани. (условие 11.9.3. от 
КР) 

Прилага се РИ 11_4_3 Периодична оценка на съответствието на 
транспортирането  на отпадъци. Несъответствия не са констатирани. (условие 
11.9.3. от КР) 

Прилага се РИ 11_5_4 Периодична оценка на съответствието на 
оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци. 
Несъответствия не са констатирани. (условие 11.9.3. от КР) 

Прилага се РИ 11_6_2 Периодична оценка на съответствието на 
обезвреждането  на отпадъци. През докладвания период „Рубин” АД не е 
предавал отпадъци за депониране.  (условие 11.9.3. от КР) 

Прилага се РИ 11_7_3 Периодична оценка на съответствието на 
наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци. Констатирани са 
следните несъответствия: (условие 11.9.3. от КР) 

 превишаване на количеството на образувания отпадък 10 11 10 Отпадъчна 
смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09. 
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Несъответствието се дължи на почистване на Стар Материален цех и 
подготовката за монтиране на прахоуловителната инсталация.  

 превишаване количеството на образуваните отпадъци с код 15 01 01 
Хартиени и картонени опаковки и 15 01 02 Пластмасови опаковки. 
Несъответствието е резултат от съхраняване на готова продукция в 
открити складови площи. Взети са мерки за оптимизиране процеса на 
съхраняване на готовата продукция, включващи обособяване на закрити 
складови площи, регулярно експедиране на готовата продукция и др. 

5. Шум  

Съгласно условие 12.2.2.  на КР се прилага  РИ 12_2_2 Наблюдение емисиите 
на шум. Собствени измервания на нивата на шум, бяха възложени на Регионална 
лаборатория- Плевен, и обхващаха 19 измерителни точки.  

От направената оценка на съответствието на установените нива на шум по 
границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с 
разрешените в КР такива, се установи че е постигнато съответствие. (условие 
12.3.2. от КР) 

 

Място на измерването 

Ниво на 

звуково 

налягане в 

dB(А) 

Измерено през 

деня/нощта 
Съответствие 

производствената площадка 

на "Рубин" АД;                              

19 бр. измервателни 

пунктове 

в диапазон от  

47,0 – 61,6 
деня да 

Най-близко разположеното населено място е с. Опанец, намиращо се на 
около 500 м. от площадката на „Рубин” АД. През 2012 г. не са постъпили и 
регистрирани жалби и оплаквания от живущите в близост до площадката. 
(условие 12.3.3. от КР) 

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  

Прилага се РИ 13_4 Мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на 
вредни и опасни вещества върху производствената площадка. През докладвания 
период не са констатирани разливи и/или изливания на вредни и опасни 
вещества върху производствената площадка. (условие 13.9.6. от КР) 

Прилага се РИ 13_7 Периодична проверка за наличие на течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Води се ОД 13_7_1 Дневник 
за регистриране на течове. През докладвания период не са регистрирани течове. 
(условие 13.9.6. от КР) 

Прилага се РИ 13_8_2 Периодична оценка на съответствието на 
концентрациите на вредни вещества в подземните води. Резултатите от 
мониторинга и резултатите от оценката на съответствието с условията на КР са 
представени в таблица 4.6.1. (условие 11.9.5. от КР) 
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                 Таблица 4.6.1. 

Показател   

ч
е

ст
о

т
а

 

Монито-
рингов                         
пункт 

Концентрация 
в подземните 

води, съгласно 
КР 

Резултат от 
мониторинга   

І-ро 
шестмесечие 

С
ъ

о
т

в
ет

ст
в

и
е

 

Резултат от 
мониторинга 

ІІ-ро 
шестмесечие 

С
ъ

о
т

в
ет

ст
в

и
е

 

Водно ниво м 

веднъж 
на 6 мес. 

№1 

- 5,5 - 4,9 - 

Активна 
реакция 

PH >6,5 и <9,5 7,49 да 7,16 да 

Обща твърдост mg-elv/l 12 16,03 не 14,48 не 

Сулфати mg/l 250 106,3 да 85,98 да 

Флуориди mg/l 1,5 0,79 да 0,47 да 

Натрий mg/l 2000 88 да 73,2 да 

Олово µg/l 10 <10 да 71 не 

Селен µg/l 10 <10 да <10 да 

Хром µg/l 50 94 не <5 да 

Антимон µg/l 5 <5 да <10 да 

Арсен µg/l 10 <10 да <10 да 

Нефтопродукти mg/l 50 40 да <0,02 да 

Водно ниво м 

веднъж 
на 6 мес. 

№2 

- 5,1 - 5,0 - 

Активна 
реакция 

PH >6,5 и <9,5 7,34 да 7,62 да 

Обща твърдост mg-elv/l 12 7,4 да 3,22 да 

Сулфати mg/l 250 13,83 да 21,89 да 

Флуориди mg/l 1,5 0,13 да <10 да 

Натрий mg/l 2000 11,14 да 14,34 да 

Олово µg/l 10 <10 да <10 да 

Селен µg/l 10 <10 да <10 да 

Хром µg/l 50 <50 да <5 да 

Антимон µg/l 5 <5 да <10 да 

Арсен µg/l 10 <10 да <10 да 

Нефтопродукти mg/l 50 50 да <0,02 да 

Водно ниво м 

веднъж 
на 6 мес. 

№3 

- 4,8 - 4,7 - 

Активна 
реакция 

PH >6,5 и <9,5 7,52 да 7,36 да 

Обща твърдост mg-elv/l 12 6,99 да 3,7 да 

Сулфати mg/l 250 54,22 да 25,01 да 

Флуориди mg/l 1,5 0,43 да 0,22 да 

Натрий mg/l 2000 30,74 не 15,75 да 

Олово µg/l 10 <10 да <10 да 

Селен µg/l 10 <10 да <10 да 

Хром µg/l 50 <50 да <5 да 

Антимон µg/l 5 161 не <10 да 

Арсен µg/l 10 <10 да <10 да 

Нефтопродукти mg/l 50 80 не <0,02 да 

Водно ниво м 

веднъж 
на 6 мес. 

№4 

- 5,9 - 5,5 - 

Активна 
реакция 

PH >6,5 и <9,5 7,57 да 7,38 да 

Обща твърдост mg-elv/l 12 15,29 не 3,22 да 

Сулфати mg/l 250 119,3 да 78,02 да 
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Флуориди mg/l 1,5 0,65 да 0,46 да 

Натрий mg/l 2000 122,1 да 78,95 да 

Олово µg/l 10 <10 да <10 да 

Селен µg/l 10 <10 да <10 да 

Хром µg/l 50 66 не 35 да 

Антимон µg/l 5 <5 да <10 да 

Арсен µg/l 10 <10 да <10 да 

Нефтопродукти mg/l 50 40 да <0,02 да 

Водно ниво м 

веднъж 
на 6 мес. 

№5 

- 5,4 да 5,4 - 

Активна 
реакция 

PH >6,5 и <9,5 7,61 да 7,31 да 

Обща твърдост mg-elv/l 12 15,24 не 10,5 да 

Сулфати mg/l 250 115,09 да 58,66 да 

Флуориди mg/l 1,5 0,57 да 0,48 да 

Натрий mg/l 2000 91,11 да 78,56 да 

Олово µg/l 10 <10 да <10 да 

Селен µg/l 10 <10 да <10 да 

Хром µg/l 50 66 не <5 да 

Антимон µg/l 5 <5 да <10 да 

Арсен µg/l 10 <10 да <10 да 

Нефтопродукти mg/l 50 20 да <0,02 да 

 

V. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие 
с условията на КР (ИППСУКР) 

„Рубин” АД няма инвестиционна програма за привеждане на съответствие, 
следователно, няма задължението за изготвяне на Доклад. 

VI. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях 

От 02.02.2012 г. е прекратена временно експлоатацията на Ванна пещ №3.  

През 2013 г. ще бъде извършен студен ремонт на ВП №3, след което ще 
бъде възстановена експлоатацията и. 

VII. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

1. Аварии  

През 2012 г. на площадката на „Рубин” АД не са възниквали аварии.  

2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за които е издадено КР 

Пред 2012 г. не са постили оплаквания или възражения, свързани с 
дейността на площадката на „Рубин” АД. 
 
 
 
 
Изготвил      Утвърдил 
Еколог:      Изпълнителен директор: 
 Нели Николова                       Борис Илиев 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 
информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено КР №127-Н1/2010 г. на «Рубин» АД. 

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

 

 

Подпис: …………………………..     Дата: ………………….. 
 

Име на подписващия: Борис Илиев 

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор 
 


