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1. Уводна част

· Наименование на инсталацията/инсталациите за която/които е издадено

комплексното разрешително

Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно

покривни керемиди, тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с

производствен капацитет над 75т. дневно и/или с капацитет на пещта на изпичане над 4

куб. м и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/куб – т. 3.5 от Приложение 4

на ЗООС.

Инсталация за производство на керамични изделия – тухли
Цех 7
Тунелна пещ 1 – 231 t/24h, обем на пещта - 818.5 m3, плътност на подреждане - 413 kg/m3

Тунелна пещ 2 – 231 t/24h, обем на пещта - 818.5 m3, плътност на подреждане - 413 kg/m3

· Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата

на влизане в сила на комплексното разрешително

Комплексно разрешително: №  88/2005 г.

Дата на подписване: 17.04.2006г

Дата на влизане в сила – 6.05.2006г.

· Адрес по местонахождение на инсталацията/инсталациите

„Термоблок” ООД

Адрес: Гр. Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров” № 159, п.к. 5120, тел./факс –

0618 26136, електронна поща - fabrika@termoblock-bg.com

· Оператор на инсталацията, притежател на комплексното разрешително

Оператор на инсталацията е „Термоблок” ООД

Притежател на комплексното разрешително:
Съгласно чл. 120 от ЗООС (обн. ДВ бр. 77/27.09.2005г.) и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда

за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. с ПМС № 278/20.12.2005г.)
“Мизия 2000” ООД има издадено Комплексно разрешително (КР № 88/2005) за експлоатация на инсталация за
производство на керамични изделия (тухли), включваща два броя рингови пещи, разположени съответно в цех
2 и цех 3 и два броя тунелни пещи, разположени в цех 7.

На един по-късен етап от експлоатацията на инсталацията, правата и задълженията по изпълнението на
условията, заложени с упоменатото по-горе комплексно разрешително, се поемат от “Мизия” АД.

На 31.01.2008г. година “Термоблок” ООД закупува от “Мизия” АД част от активите на
дружеството,  находящи се в имоти УПИ ІV,  V,  VІ,  VІІ,  VІІІ,  ІХ,  Х,  ХІ,  квартал 47  по ПУП на гр.
Горна Оряховица, кв. Калтинец, включително и земята. Останалите активи на “Мизия” АД,
включително и земята, находящи се в квартал 48 по ПУП на гр. Горна Оряховица, кв. Калтинец, са
продадени на “НИКОМ-97” АД.

На 01.02.2008г. година “Термоблок” ООД изкупува акциите на “Мизия” АД и на 19.02.2008г.
вписва промяна в съвета на директорите и учредителния ак.

mailto:fabrika@termoblock-bg.com
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Съгласно писмо от МОСВ, изх. № 26-00-2237/20.02.2009год., всеки един от новите
собственици, съответно оператори, на инсталациите е необходимо да изготви и подаде в ИАОС
заявление за издаване на комплексно разрешително.

· Адрес, телефон, факс и e-mail на собственика/оператора

Адрес: Бул. „Черни връх"  № 108, Град София, Пощенски код 1407

Тел. №. 9621085

Факс 9621085

e-mail: office@termoblock-bg.com

· Лице за контакти

Вито Тасиело

· Адрес, телефон, факс и e-mail на лицето за контакти

Адрес: Гр. Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров” № 159, п.к. 5120, тел./факс –

0618 26136, електронна поща - fabrika@termoblock-bg.com

· Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в

инсталацията/инсталациите

Дружество „Термоблок” ООД произвежда керамични изделия – тухли в цех № 7, като те са с
тип керамичен блок с формат 3,85 н.ф. кух за зидария с надлъжни кухини и търговско наименование
– едроразмерни тухли. Изделията представляват строителен материал, получен при изпичане на
предварително оформена и обработена глинена маса с вградено гориво брикетен ситнеж, отпадъчна
тецова пепелина и въглищен шлам.

Като гориво за изпичането на тухлите се използват черни каменни въглища от Украйна –
марка „ДГ” високо калорични със следните физико- химични покозатели:

Въглища марка „ДГ” –високо каларични
- Обща влага – 10,60%
- Пепелно съдържание – 24,14%
- Калоричност – 5201 ккал/кг
- Летливи вещества – 28,40%
Брикетен ситнеж
- Обща влага – 13,30%
- Пепелно съдържание - 21,16%
- Калоричност – 4546 ккал/кг
- Летливи вещества – 50,40%
Дозирането на глината, подавана към преработващите машини се осъществява посредством

сандъчен подавател. Дозираната от сандъчния подавател глина се подава за разработване в зъбни
валци. От зъбните валове, посредством пластинчат транспортьор се подава в колерганг. В него
глината се навлажнява, претрива и пада на гранули върху пластичния транспортьор. От него глината
се подава в груби гладки валове с диаметър 1 000 мм. От грубите валове смляната суровина с едрина
от 5 до 8 мм. се подава чрез пластинчат транспортьор във фини гладки валове с диаметър 1 200мм.
Тук тя се досмила до едрина под 3 мм. и посредством реверсивна гумена лента и пластинчат
транспортьор се подава за отлежаване в глинохранилището.

mailto:office@termoblock-bg.com
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 Иземванета на глината от глинохранилището се осъществява посредством багер. Глината се
подава в гумена транспортна лента в сандъчен подавател. От сандъчния подавател глината
преминава в глиномеса на вакуум пресата. Основна цел на формоването и отсичането е да се
произведат тухли с правилна паралелепипедна форма, отговаряща на изискванията на БДС.

Формоването на глинестия пласт от вакуум пресата се осъществява при влажност на глината
(абсолютна) 18-20% вакуум не по-нисък от 0,92 кг/см2. Формата и размерите на пласта се определят
от мундщука, който се сменя при производството на различни асортименти. Формата на кухините се
определя от скара. За формуването на изделия с високо качество е необходимо скоростта на
глинения пласт да бъде еднаква по цялото му сечение. Това се постига чрез изменение формата и
разположението на сърцата, държателите и др.

Разположението на сърцата се определя опитно, а скоростта на пласта се контролира
периодично.

Формуваният от пресата пласт излиза като непрекъсната лента и посредством ролганг се
подава за нарязване от резателен апарат – многострунна резачка.

Отрязаните тухли 4 бр. за един цикъл на резателния апарат, придвижвани от завъртащо
устройство и лентов транспортьор стигат до лентовия автомат, където се нареждат по групи  по 4 бр.
блока 3,85 н.ф. върху чифт лати. Латовият автомат подава всяка наредена група на приемателен
автомат, който тостира (подрежда) и изравнява блоковете и латите и ги подава на стелаж елеватора
за мокри тухли. В него се подреждат десет групи по височина и пет групи по ширина. Запълнен
стелаж елеватора събира 200 бр. блок 3,85 н.ф.

Отпадъците от изрязването и суровите тухли с нарушена геометрична конфигурация се
връщат отново в глиномеса за повторна обработка посредством пластинчатия транспортьор и
гумената лента.

Изсушаването на изделията се извършва в камерни сушилни тип „Ровиго”, която има следната
техническа характеристика:

производителност – 60 млн. бр. н.ф./13,34 млн. бр. 3,85/ годишно
сушилен агент – топъл въздух
температура на входящия сушилен агент – 80 до 1000С
температура на изходящия сушилен агент – 35 до 500С
относителна влажност на изходящия сушилен агент – 80 до 90%
Камерната сушилня има два блока по осем камери. Размерите на една камера са: дължина –

17,00м; ширина - 6,90 м; височина – 5,20м.
Общата вместимост на една камера е 6 400бр. блок 3,85 н.ф. Времето за сушене на изделията е

36 часа.
В една камера има пет стелажа. Изсушаването се извършва с помощта 2х13 бр. реверсивни

вентилатори и направляващи апарати.  Скоростта на топлия въздух в камерата е:  в полезния обем –
1,0 м/сек; под етернитовия покрив 2,7 м/сек.

Латите, които се използват са с размери: дължина – 1 590 мм; ширина – 55 мм; височина – 55
мм; вместимост на един чифт лати  - 4 бр. блок 3,85 н.ф.

Заредените пакети от стелаж елеватора се подемат от транспортна количка и се транспортират
до камерна сушилня. Зареждането на камерите се извършва механично с количка тип „Келер”.
Камерите се зареждат от вътре на вън по релсов път. Центробежният вентилатор работи
непрекъснато и нагнетява топъл въздух в главния въздуховод. В смесителната камера се изравнява
скоростта и температурата на въздуха от калориферите и рекуперацията. Регулирането на
температурата и количеството на топлия въздух за сушене в камерата се извършва посредством
шибър(клапан). Изсушената продукция посредством подемна количка се транспортира до стелаж -
елеватора за сухи тухли,  след което се транспортират до пещите чрез вагони и ръчно се нареждат
върху тях. Блоковете в пакета са подредени по предварително зададена схема на подреждане. При
това подреждане на пакетите по ширина на вагона се образува празнина с дължина 267 мм. и
ширина, равна на ширината на вагона, в който се изгаря горивото.
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Изпичането на тухлите се извършва в пламъчно тунелна пещ с окачен свод. За гориво се
използват въглища. Пещта има следните размери и характеристика: дължина-128,5м; ширина – 5,75
м; височина 3,5м.

Размерите на активния пещен канал са: дължина – 1,25м; ширина – 3,5м; височина(от вагона)
– 1,82м.

Цех № 7 е оборудван с два броя тунелни пещи от които едната не се използва и е
консервирана. Консервирано е също така и мазутното стопанство, което не се използва от 2000 г.
Поради това , че предстои газификация на „Термоблок” ООД няма да се наложи възобновяване
използването на мазут като гориво и ще се преустанови използването на въглища като гориво.

Тунелната пещ работи непрекъснато и целогодишно. Изсушената продукция, наредена върху
пещните вагони по установената схема на подреждане, посредством ел. лафет се транспортира до
пещта. Вкарването на вагоните в пещта става по следния начин: надига се първата врата (голямата) и
чрез хидравличен пробутвач вагона се сваля от лафета и се вкарва в предкамерата, след което вратата
се спуска. Вдига се втората врата (малката) и посредством хидравличен пробутвач се пробутва целия
влак от пещни вагони. Така вагонът от предкамерата постъпва в пещта, а от пещта излиза един вагон
готова продукция, след което вратата се затваря. Пробутването става на 80 мин. При своя преход
през пещта продукцията се подгрява, изпича и охлажда, след което вагоните с готова продукция се
подават за разтоварване. Въздухът за охлаждане на продукцията в охлаждащата зона се подава от
вентилационната уредба в края на пещта. Количеството на засмукания въздух през всеки отвор се
регулира ръчно с помощта на клапи. За осигуряване на равномерно температурно поле по сечението
на пещния канал в охлаждащата зона се използват 4 бр. вентилатори за рециркулация. Част от
въздуха, загрят до висока температура, преминава в огневата зона за изгаряне на горивото.
Въглищата се подават от операторите – пекари през отвори в свода на пещта. Посредством
вентилационните уредби за противоналягане и рециркулация се постига изравняване на
температурата по течението на пещния канал. С помощта на шибри, разположени в стените може да
се добавя студен въздух, с което се изменя температурата в определени участъци и се постигат
различни скорости на подгряване на продукцията. Димните газове се отнемат в един сравнително
дълъг участък. Посредством клапи се регулира количеството и мястото на отнемане на димните
газове. Чрез осевия направляващ апарат на димния вентилатор се регулира тягата на пещния канал.
Сводът на пещта се охлажда със студен въздух, който се засмуква през решетката от околната среда
и въздуховод, разположен отстрани на пещта, се включва в системата за ракуперирания въздух.
Количеството на засмукания въздух се регулира с шибри. По време на работа на пещта се
контролира температурата по цялата дължина на работния канал, температурата на изходящите
димни газове, температурата на рекуперирания въздух, температурата на аварийния канал. Също
така се следи тягата в работния канал в началото на подгревната зона, преди огревната и след
огревната зона.

За правилното протичане на процеса изпичане и получаване на продукция, отговаряща на
изискванията на БДС е необходима да се спазва предварително зададения температурен режим.
Същият се задава и контролира посредством терморегулатори. В зоната на всяка горивна група е
монтирана термодвойка, свързана с терморегулатор. По този начин се поддържа една приблизително
постоянна температура в зоната на всяка горивна група.

При необходимост температурния режим може да се промени в зависимост от наложилата го
причина. От значение за нормалното функциониране на пещта и за протичане на процеса изпичане е
поддържането на подходящ аеродинамичен режим. Поддържането на същия се осъществява
посредством система от вентилатори и шибри(клапи).

Димните газове се засмукват от 10 бр. отвори, разположени по 5 бр. от всяка страна в зоната
на до изсушаване  и подгряване. Регулирането на засмуканото количество димни газове се извършва
посредством отваряне и затваряне на шибрите, с които е снабден всеки един от отворите. При
нормално функциониране на пещта шибрите са отворени. Когато е необходимо температурата на
димните газове на изхода да е по ниска може да се вкара в подгревната камера студен въздух с
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вентилаторите за рециркулация.  Количеството му се регулира с шибри,  поставени от външната
страна на страната на пещта. При по бавен режим на изпичане(над първа част на пробутване на
вагоните), с цел да се извършва рязко нагряване на продукцията на пещта е необходимо да се отварят
повече последните, а по малко първите шибри за засмукване на димни газове.

Тягата в зоната на подгряване и изпичане се регулира чрез осевия направляващ апарат на
димния вентилатор. Контрола се извършва от пекаря с помощта на тягомери. Студеният въздух,
необходим за охлаждане на изпечената продукция и изгаряне на въглищата се регулира от клапите на
вентилатора,  поставен в края на пещта.  Същият може да засмуква въздух и от аварийния канал на
пещта.

Отнемането на топлина от изпечената продукция се извършва посредством вентилатор и се
подава като сушилен агент във смесителната камера към камерните сушилни. За по- равномерно
отнемане на горещият въздух са предвидени 4 бр. регулиращи клапи, които се отварят и затварят в
зависимост от състоянието на продукцията.

Във връзка с газификацията на дружеството е представено Заявление до
газоразпределителното предприятие „Раховецгаз 96” с което е заявено желание за газификация.
Природният газ ще бъде употребяван за технологични нужди, отопление и топла вода на площадката
на „Термоблок” ООД. Режимът на потребление ще бъде целогодишно и денонощно.

· Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно

покривни керемиди, тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с

производствен капацитет над 75т. дневно и/или с капацитет на пещта на изпичане над 4

куб. м и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/куб – т. 3.5 от Приложение 4

на ЗООС.

Инсталация за производство на керамични изделия – тухли
Цех 7
Тунелна пещ 1 – 231 t/24h, обем на пещта - 818.5 m3, плътност на подреждане - 413 kg/m3

Тунелна пещ 2 – 231 t/24h, обем на пещта - 818.5 m3, плътност на подреждане - 413 kg/m3

Годишното количество произведена продукция за 2012 год възлиза на 0 тона или по

0тона/24 часа.

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

среда
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· РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионална инспекция по околна среда и води – Велико Търново

· Басейнова дирецкия, на чиято територия е разположена

инсталацията/инсталациите

Басейнова дирекция – Дунавски район  гр.Плевен

2. Система за управление на околната среда
· Структура и отговорности
В изпълнение на условията в комплексното разрешително дружеството е

определило отговорници, които да извършват конкретни дейности по изпълнение на
условията на комплексното разрешително.

· Обучение
Предвид потребностите от обучение на персонала са проведени курсове за

опресняване на знанията на отговорните работници и служители,определени за
изпълнението на инструкциите в КР.

· Обмен на информация
На площадката има актуален списък на лицата отговорни за изпълнение на

условията в разрешителното, където са включени имена, длъжност, местоположение на
работното място и телефон за контакт. Информацията ще бъде достъпна при
извършване на проверка по комплексното разрешително.

На площадката има изготвен актуален списък на компетентните органи, които
трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и
начини за контакт.

· Документиране
Фирмата има изготвен списък на нормативните уредби по ОС , регламентираща

работата на инсталацията и се съхранява на площадката от съответните отговорни лица
на електронен и хартиен носител.

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР се намират
на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат.Има списък на
лицата,получили актуален документ свързан с изпълнението на условията в КР.

· Управление на документите
Съгласно изготвената инструкция екипът отговорен за изпълнениена условията

в КР следи за промените в нормативната уредба, актуализира и довежда до знанието на
отговорните лица.

· Оперативно управление
Изготвени са необходимите инсрукции за експлоатация и поддръжка в

съответствие с изискванията на разрешителното.
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· Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия
Фирмата прилага писменни инструкции за мониторинг на техническите и

емисионни показатели съгласно условията в КР. Прилагат се писменни инструкции за
периодични оценки на съответствията със стойностите на емисионните и технически
показатели с определените в КР.

· Предотвратяване и контрол на аварийните ситуации
Изготвени са и се прилагат писменни инструкции за предотвратяване и контрол

на аварийните ситуации.

· Записи
Изготвени са и се прилагат инструкции за документиране и съхраняване на:
-Данните от наблюдението на емисдионните и технически показатели и

резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в КР;
-Данните за причините за установяване на съответствията  и предприетите

коригиращи действия;
- Данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа

на технологичното оборудване;
Изготвен е списък с документите доказващи съответствие с условията на КР.
Инструкциите са изготвени по компоненти и съдържат дневници за

документиране и оценка на съответствие на регистрираните стойности на емисионните
и техническите показатели с нормите, заложени в КР. Всички данни от наблюдението
на емисионните  итехническите показатели, оценка на съответствие и предприемането
на коригиращи действия се описват в Дневници, които се съхраняват на площадката
при и от отговорното лице.

· Докладване
Изготвя се и се представя ежегодно в РИОСВ годишен доклад за изпълнение

дейностите за които е предоставено КР в определения срок
Представя се при поискване от компетентните органи допълнителна

информация относно изпълнение на условията в КР.

· Актуализация на СУОС
` Фирмата се задължава при актуализация или изменение на издаденото КР или
след издаване на ново такова, да актуализира СУОС.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Издадено е Разрешително за водовземане № 11530086/24.01.2008 година на
“Мизия” АД.  В разрешителното са посочени трите водоизточника, техните
местоположения и ползуватели, а именно:

Шахтов кладенец -  ШК1 „Мизия - Г. Оряховица” с географски координати
(WGS 84): N 43o08’32,0” E 25o42’31,8”  и дълбочина 13,00 м, находящ се в УПИ V, кв.
47, от който се водоснабдяват цех 2 и цех 7,  собственост съответно на “НИКОМ-97”
АД (оператор на същият този цех е “Мизия 2000” ООД) и на  „Термоблок” ООД.

Шахтов кладенец -  ШК2 „Мизия - Г. Оряховица” с географски координати
(WGS 84): N 43o08’29,2” E 25o42’34,9”  и дълбочина 13,00 м, намиращ се в УПИ І, кв.
48, от който се водоснабдява цех 3 собственост на „НИКОМ-97” АД,.
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Шахтов кладенец -  ШК3 „Мизия - Г. Оряховица” с географски координати
(WGS 84): N 43o08’35,1” E 25o42’42,0”  и дълбочина 12,45 м, намиращ се в УПИ ІІІ, кв.
47, от който се водоснабдява цех 7 собственост на „Термоблок” ООД.

Използваното количество за питейно-битови нужди става от „ВиК”.Разработени
са инструкции за поддръжка и проверка на оборудването,което е основен консуматор
на вода за производствени нужди.Монтирани са 5 бр. водомери за измерване на водата
за производствени нужди- за общото количеството на производствени води, за
охлаждане,за навлажняване на глината – общи з ацехове 2, 3 и 7.

Монтиран е 1 бр.водомер за измерване на водата за питейно-битови нужди.
Документира се информация, която включва:
-обща месечна консумация вода за 1 продукт за инсталацията
- месечна консумация за производствена вода за тон/продукт
-годишна консумация на производствена вода за тон/продукт

Операторът е изготвил и прилага инструкция за поддръжка и проверка на
водопроводната мрежа на територията на производствената площадка на дружеството,
отстраняване на течове и установяване на причините за тях. През изминалата година не
са регистрирани течове от водопроводната мрежа.

Таблица 3.1.1. Потребление на вода
През 2012г.няма потребление,защото инсталацията не е работила.

Отчетен

период

Източник на

вода

Годишно

Количество

Съгласно КР

Количество

За единица

Продукт

Съгласно КР

Използвано

Годишно

количество

Използвано

Количесто

За единица

продукт

Съответствие

01.01.2012г.

До

31.12.2012г.

ШК 1 и ШК 3

/от ШК 1 се

водоснабдява

т цех 2,ОТ

ШК 3 цех 7

33 260м3 0,18м3/т - - ДА

3.2. Използване на електроенергия

Измерването на  електроенергията се отчита:
цех 7 – наличен е отделен електромер, което позволява отчитане на

изразходваното количество на електроенергия независимо от цехове 2 и 3 и от
административната сграда.

Таблица 3.2.1. Потребление на електроенергия
През 2012г. няма потребление ,защото инсталацията не е работила.
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Отчетен период Електроенергия Количество

За единица

Продукт

Съгласно КР

Използвано

Количесто

за единица

продукт

Съответствие

01.01.2012г.

До

31.12.2012г.

Инсталация за

производство на

керамични

изделия - тухли

0,050 MWh/t - ДА

За предходните  пет година е констатирано несъответствие в изразходваното
годишно количество електроенергия само през 2007год. Не отговаря на количествата
заложени в КР, поради това, че електромера не отразява единствено и само
изразходваното количество електроенергия от производствената инсталацията, а се
натоварва и допълнително.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1. Потребление на суровини

През 2012г. няма потребление ,защото инсталацията не е работила.

Отчетен

период

Суровина Годишно

количество

съгласно КР –

t/y

Количество

за единица

продукт

съгласно КР –

t/единица

продукт

Употребено

годишно

количество

Количество

за единица

продукт

Съответствие

01.01.2012г. до
31.12.2012г.

Мергелна

глина

533 914 /за цех

2, цех 3 и цех

7/

1.6 : 1.9 - - ДА

Брикетен 46 213/за цех 0,1 : 0,17 - - ДА



Годишен доклад по околна среда на “Термоблок” ООД за изпълнение на дейностите, за които е
представено комплексно разрешително № 88/2005г. на „Мизия” ООД гр. Велико Търново

Март 2013г. 13

ситнеж 2, цех 3 и цех

7/

Въглищен

шлам

50 450 0.1 - - ДА

Таблица 3.3.2. Потребление на спомагателни материали

През 2012г. няма потребление ,защото инсталацията не е работила.
Отчетен

период

Спомагателен

материал

Годишно

количество

съгласно КР –

t/y

Количество

за единица

продукт

съгласно КР –

t/единица

продукт

Употребено

годишно

количество

Количество

за единица

продукт

Съответствие

НЕ СА ЛЕМИТИРАНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Таблица 3.3.3. Потребление на горива

През 2012г.няма потребление,защото инсталацията не е работила.
Отчетен

период

Гориво Годишно

количество

съгласно КР -

t/y

Количество

за единица

продукт

съгласно КР -

t/единица

продукт

Употребено

годишно

количество

Количество

за единица

продукт

Съответствие

01.01.2012г. до
31.12.2012г.

Въглища 40 650 /за цех

2, цех 3 и цех

7/

0,03:0,1 - - ДА

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

Съхранението на глина се осъществява на открити площадки. Брикетният
ситнеж и въглищният шлам се съхраняват на открити площадки,  които се оросяват с
цел намаляване на запрашаването. Въглищата се съхраняват в бетонирани закрити
складове.

Готовата продукция се съхранява в открити складове.
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Съхранението на суровините, горивата и готовата продукция се осъществява в
складове, разрешени с издаденото комплексно разрешително.

Съгласно инструкцията за периодична проверка на съответствие на складовете
за съхранение на суровини, горива и готова продукция с експлоатационните изисквания
и условията на комплексното разрешително ежемесечно се извършва обход на
складовете. Тъй като през 2012г. инсталацията не е работила няма извършени проверки
на складовете, съответно няма и  установени несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околнат асреда

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества – ЕРЕВВ  и
PRTR

Всяка една от докладваните емисии е определена чрез изчисление.
Изчисленията на емитираните годишни количества на замърсителите азотни

оксиди, серни оксиди и прах в атмосферния въздух са направени по Единна методика
за инвентаризация на вредни вещества във въздуха - Методиката за емисиите при
производство на тухли и керемиди с Код на процес (SNAP CODE): 030319.

Таблица 1.3. Емисионни фактори за първа група замърсители
при гориво антрацитни и черни въглища (код 103)

Вещества ЕF Забележки
Въглеродни диоксиди (CO2) 95,6 (kg/GJ) За площни източници
Метан (СН4) 15 (g/GJ) За площни източници
Двуазотен оксид (N2О) 8 (g/GJ) За площни източници
Серни оксиди (SOX като SO2) 170 (g/GJ) За площни източници
Азотни оксиди (NOX) 30 (g/GJ) За площни източници
NMVOC 15 (g/GJ) За площни източници
Въглероден оксид (CO) 50 (g/GJ) За площни източници

Таблица 2. Емисионни фактори за прах
Вещества ЕF в g/Mg
Прахови частици (РМ) 500 - 1000 **
** Изборът на ЕF зависи от вида на пречиствателното съоръжение.

Изчисленията на емисиите на вредни вещества при емисионен фактор в мерни единици
g/GJ се извършват както следва:
Е= EF x A
където: Е – годишна емисия
EF - емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител(g/GJ)
А - дейност (GJ)
A= F x Qr i  x Aстат
F- специфична консумация на гориво (Mg/Mg продукт)
Qr i - долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/Mg)
Aстат - продукция за година (Mg)
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Годишна консумация на въглища – 0 Mg/у
Произведена продукция – 0 Mg/у
F = 0Mg/ Mg продукт
Qri = 0GJ/Mg

1. Азотни оксиди (NOx/NO2)
E NOx/NO2 =0

2. Серни оксиди (SOx/ SO2)
E  SOx/ SO2 = 0

4. Прах

0

.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
Изпускащите устройства на производствената площадка на дружеството са:
№ 5 – източник на отпадъчни газове тунелна пещ 7.1
№ 6 – източник на отпадъчни газове тунелна пещ 7.2
№ 7 до № 14 – източник на отпадъчни газове камерна сушилня 7.1
№ 15 до № 22 – източник на отпадъчни газове камерна сушилня 7.2

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

През 2012 година инсталацията не е работила.
Съгласно Условие 10.1.3.4. притежателят на комплексното разрешително трябва

да прилага документирана инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на
замърсителите в отпадъчните води по показатели: неразтворени вещества, съгласно
изискванията на ЕРЕВВ, изразени като килограма за година. Същата е изготвена  и
еналична на производствената площадка на дружеството. На нейна база са определени
количествата на неразтворените вещества за изминалата година.

За изминалата 2012г. данните са следните:
Непреки годишни емисии на неразтворени вещества в отпадъчните води: 0

4.4. Управление на отпадъците

Количеството на производствените отпадъци се отчита веднъж годишно чрез
информационни карти на МОСВ пред РИОСВ - В. Търново. Всички отпадъци, които се
продават на други фирми се отчитат и чрез счетоводни документи. За всички отпадъци
за заведени отчетни книги, които са заверени от РИОСВ. За отчитане на отпадъците от
ежедневната производствена дейност се изпълнява инструкция за измерване,
изчисление  и оценка на образуваните количества отпадъци, която има за цел да
направи:

- периодична оценка на количеството образувани отпадъци за единица продукт,
причините за установяване несъответствия с определените в КР и за предприемане на
коригиращи действия

- периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията
на КР при които са установени несъответствия и предприемане на коригиращи
действия
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- измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в
съответствие с условията за наблюдение

- периодична оценка на съответствието на количествата генерирани отпадъци с
разрешените такива, установяване на причините за допуснати несъответствия  и
предприемане на коригиращи действия

Площадките за съхранение на отпадъците се поддържат с подходяща настилка и
са оградени от останалата част на производствената площадка.

Имат обозначителни табели с вида и кода на отпадъка. Достъпът е ограничен.
Събирането на течните отпадъци се извършва в закрити метални варели доставени на
площадките.

На площадките се съхраняват само отпадъците, за събирането на които са
предназначени.

Площадките се поддържат от отговорните лица, които са определени със
заповед. Отговорниците оценяват съответствието на площадката с изискванията на КР.

Шум
През 2012г.инсталацията не е работила.

На всеки две години фирмата извършва наблюдение на:
-общата звукова мощност на площадката
-нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката
-нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места

Източниците на шумово натоварване са следните съоръжения:
Вентилатори и генератори
Линия за производство на тухли
Транспортни ленти;

Посочените източници имат отношение към производствената площадка и
помещенията, в които са поместени.

Акустичният режим на територията на производствената площадка се формира
основно от шума, излъчван от собствените му източници.

Източници на шум извън сградите са транспортните средства.
Съгласно изискванията на Условие 12.1.1. дейностите, извършвани на

производствената площадка не трябва да превишават посочените нива на шум:
По границите на производствената площадка:
- през деня - 70 dB(A);
- през нощта - 70 dB(A);
В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):
- през деня – 55 dB(A);
- през нощта – 45 dB(A), съгласно ХН 0-64 (ДВ 16/1975г.);
 Шумовото нива н епревишава допустимите норми. Шумозащитната зона попада

в измерителния контур. Същата не излиза извън територията на предприятието. Към
момента на измерването не са установени повишени наднормени емисии на шум.

Оплаквания от живущите около площадката за превишаване на шума няма.



Годишен доклад по околна среда на “Термоблок” ООД за изпълнение на дейностите, за които е
представено комплексно разрешително № 88/2005г. на „Мизия” ООД гр. Велико Търново

Март 2013г. 17

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
Фирмата няма разработен план за мониторинг на почвите.
През 2012 г. не са вземани проби и не е правен анализ на почвите от

акредитирана лаборатория. Същото не се изисква с поставяне на условията в
комплексното разрешително. /таблица 7 и таблица 8 от приложение 1/

В определения срок са изготвени и се прилагат инструкции за периодични
проверки за наличие на течове от тръбопроводи оборудване, разположени на
открито,установяване на причините и остраняване на течовете.

През изтеклат агодина не са установени течове от тръбопроводите и
оборудването, разположени на открито. Това не е създало опасност от замърсяване на
почвите и подземните води на територията на производствената площадка на
дружеството.

Разработени са и се прилагат инструкции съдържащи мерки за отстраняване на
разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената
площадка.

За установените разливи се води Дневник с данни за датата за установяване на
разлива, причина за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсители,
предприетите мерки за установяване на разлива и последствията от него.

През 2012г не са установени разливи на вредни и опасни вещества на
територията на производствената площадка.
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5. Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР /ИППСКУР/

Таблица 5.1. Инвестиционна програма

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО НА „МИЗИЯ” АД, гр. В.Търново

№ Дейности Инвестиции
(хил.лв.)

Начало на
дейността

Край на
дейността

Резултат на
дейността

Метод за
контрол

Отговорник Постигнати резултати
За 2007г

1.
Газификация на цех 7
-тунелна пещ 1
-тунелна пещ 2

0 01.06.2006г

Влизане в сила
на новото КР,

съгласно писмо
на МОСВ №

26-00-
2237/20.02.2009

Намаляване
емисиите на ВВ във
въздуха -
Газификация на
производствения
процес
Условие 9.1.1

РИОСВ Управител Предвид разделянето на
предприятието и промяна

на собственика,
изпълнението на

инвестиционната програма
се предвижда да се

осъществи след влизане в
сила на новото КP



6. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях
През отчетния период  са предприети действия за прекратяване на работата на

инсталации или на части от тях.Предприети са действия и за временно прекратяване на
работата на инсталацията или на части от нея.

Налична е инструкция за пускане и спиране на инсталациите и/или на части от
тях.

През предходната година не е имало аварийни ситуации.

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

Предприятието не подлежи на издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС.
В определения срок е изготвен План за действия при при бедствия, аварии и

катастрофи, съгласуван с компетентните органи.
Изготвени са и се прилагат инструкции и мерки за ограничаване или

ликвидиране на последствията от аварии и катастрофи. Води се документация която се
съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи.

През отчетната 2012 година няма възникнали аварии /таблица 9 от приложение
1/

7.2. Оплаквания и/или възражения, свързани с дейността на инсталациите за
които е издадено КР

За отчетния период няма постъпили оплаквания. /таблица 10 от приложение 1/



Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешително
№ 88/2005 издадено на „Мизия” ООД, гр. Велико Търново

20

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата На
представената информация в Годишния доклад за изпълнение на
дейностите за които е предоставено комплексно разрешително №
88/2005год. На „МИЗИЯ 2000” ООД.

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

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

Име на подписващия:............................................................................
Длъжност в организацията:.................................................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. * Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества –
ЕРЕВВ  и PRTR

№. CAS номер Замърсител

Емисионно прагове
(колона 1)

Праг за
пренос на

замърсител
и извън
площ.

(колона 2)
кг/г.

Праг за
производс

тво,
обработка

или
употреба

(колона 3)
кг/г.

във въздух
(колона1а)

кг/г.

във води
(колона1б)

кг/г.

В почва
(колона1с)

кг/г.

1# 630-08-0 Въглероден оксид
(СО)

0 - - - *

2# 124-38-9 въглероден диоксид
(С02)

0
- - -

*

3# Азотни оксиди
(NOX/NO2)

/0/
С

/изчислена
стойност/

- -
*

4# Серни оксиди
(SOx/SO2)

150 000
/0/
С

/изчислена
стойност/

- - -

*

- - - *

5# 7439-92-1 Олово и
съединенията му
(като РЬ)

0
0/само за

изпускащо
устройство

№ 5/
С /изчислен
астойност/

- - - -

6# Общ органичен
въглерод (ТОС) (като
общ С или ХПК/3) - 576 - - **

7# Хлор и неорганични
съединения (като НС1) 0 - - - 0

8# Флуор и неорганични
съединения (като HF) 0 - - - 0

9# Прахови частици 0
С /изчислена

стойност/
- - - *
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Непреки годишни
емисии на
неразтворени
вещества в
отпадъчните води:

0
С

/изчислена
стойност/

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух от изпускащо устройство № 5 – източник
на отпадъчни газове – тунелна пещ 7.1

Изпускащо
устройство

Параметър Единица НДЕ съгласно КР
Резултати от
мониторинг
Периодичен

Честота на
мониторинг Съответствие

изпускащо
устройство

№ 5
Азотни
оксиди mg/Nm3 500 Веднъж

годишно

Серни
оксиди mg/Nm3 750 Веднъж

годишно

Прах mg/Nm3 40 Веднъж
годишно

Олово mg/Nm3 3 Веднъж
годишно

HF mg/Nm3 0 Веднъж
годишно

HCI mg/Nm3 0 Веднъж
годишно

Общ
органичен
въглерод

mg/Nm3 20 Веднъж
годишно

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово-
фекални и/или дъждовни/ във водни обекти/канализация

Точка на
заустване Параметър единица НДЕ съгласно

КР Резултат от
мониторинг

Честота на
мониторинг Съответствие

ТЗ № 1 Количество на
заустваните
отпадъчни води m3/d

m3/h
m3/y

Q ср.ден-32
m3/d

Qмакс.час-4,8
m3/h

Qср.год-6400
m3/y

Веднъж годишно

Активна реакция,
ph Ph единици 6,5 – 9,0 Веднъж годишно
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Неразтворени
вещества

мg/dm3
200 Веднъж годишно

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Отпадък Код Годишно
количество

Годишно количество
за единица продукт

Временно
съхранен

ие на
площадк

ата

Транспортиране
– собствен

транспорт/външ
на фирма

Съответствие

Количес
тво

определ
ено с
КР t/y

Реално
измерено

t/y

Количество
определено

с КР t/t

Реално
измерено

t/y

Отпадъчна смес
преди термично
обработване – от
формоване на
изделията

10 12 01 600 0 0,011 - -

Отпадъчни
керамични
изделия, тухли,
плочки и стр.
материали – след
термично
обработване –
парчета тухли

10 12 08 1 100 0 0,04 - -

Стърготини,
стружки и
изрезки от черни
метали

12 01 01 18 - - -
-

- ДА

Пластмасови
опаковки

15 01 02 1 0 - - - -

Опаковки от
дървесни
материали

15 01 03 1 0 - - - -

Излезли от
употреба гуми

16 01 03 10бр/у 0 - - - -

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

16 02 14 3 0 - - - -

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

16 11 06 10 0 - - - -

Отпадъци от
желязо и стомана

19 10 01 10 0 - - -
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Други
хидравлични
масла

13 01 13* 1 0 - - - -

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

13 02 05* 0,8 0 - - - -

Нехлорирани
изолационни и
топлопредаващи
масла на
минерална основа

13 03 07* 0,45 0 - - - -

Абсорбенти,
филтърни
материали-
вкл.маслени
филтри,неупомена
ти другаде, кърпи
за изтриване и
предпазни
облекла,
съдържащи
опасни в-ва-
маслени
филтри,конци,пар
цали

15 02 02* 0,4 0 - - - -

Оловни
акумулаторни
батерии

16 06 01* 10бр/у 0 - - - -

Флуоресцентни
тръби и други
отп.съдържащи
живак

20 01 21* 50бр/у 0 - - - -

Смеси от
бетон,тухли,керем
иди,плочки,фаянс
ови и керамични
изделия,различни
от упоменатите в
170106

17 01 07 20 0 - - - -

Смесени битови
отпадъци

20 03 01 10 0 - - - -

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък код Оползотворяване

на площадката

Обезвреждане

на

площадката

Име на външната фирма

извършваща операцията по

оползотворяване/обезвреждане

Отпадъчна смес преди термично
обработване – от формоване на
изделията

10 12 01 -

Отпадъчни керамични изделия,
тухли, плочки и стр. материали –
след термично обработване –
парчета тухли

10 12 08 -
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Стърготини,стружки и изрезки от
черни метали

12 01 01

Пластмасови опаковки 15 01 02 -

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 -

Излезли от употреба гуми 16 01 03 -

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

16 02 14 -

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

16 11 06 -

Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 -
Други хидравлични масла 13 01 13* -

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

13 02 05* -

Нехлорирани изолационни и
топлопредаващи масла на минерална
основа

13 03 07* -

Абсорбенти,филтърни материали-
вкл.маслени филтри,неупоменати
другаде,кърпи за изтриване и
предпазни облекла,съдържащи опасни
в-ва-маслени филтри,конци,парцали

15 02 02* -

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* -

Флуоресцентни тръби и други
отп.съдържащи живак

20 01 21* -

Смеси от
бетон,тухли,керемиди,плочки,фаянсови
и керамични изделия,различни от
упоменатите в 170106

17 01 07 -

Смесени битови  отпадъци 20 03 01 -

Таблица 6. Измерване нивото на шума

Място на

измерването

Ниво на звуково

налягане в dBA

Измерено през

деня/нощта
Съответствие

През изминалата година не е извършван мониторинг

Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател
Точка на

пробовземане

Концентрация в

подземните води

съгласно КР

Резултати от

мониторинга
Честота на мониторинг Съответствия

През изминалата година не е извършван мониторинг на подземните води /не се изисква с условията на КР/
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Таблица 8. Опазване на почвите

Показател

Концентрация

в почвите

/базово

състояние/

съгласно КР

Пробовземна

точка

Резултати от

мониторинга
Честота на мониторинг Съответствия

През изминалата година не е извършван мониторинг на почвите /не се изисква с условията на КР/

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на

инцидента

Описание на

инцидента Причини

Предприети

действия
Планирани действия

Органи, които са

уведомени

През изминалата година няма аварийни ситуации

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

Дата на

оплакванет

о или

възражени

ето

Приносител

на

оплакването
Причини

Предприети

действия
Планирани действия

Органи, които са

уведомени

През изминалата година нямапостъпили оплаквания
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