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Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) 

 
  
“Дружба Стъкларски заводи”АД притежава Комплексно разрешително(КР) 
№ 48/2005 г. за своята площадка в Пловдив. Настоящият Годишен 
доклад по околна среда(ГДОС) се изготвя на основание чл.125, 
т.5 от ЗООС и Условие 5.10.1. от цитираното КР, съгласно които  
Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя 
ежегодно в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад(ГДОС) за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително 
в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за 
която се отнася. 
 
 
Този ГДОС е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен 
към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и 
водите № РД-1535/30.12.2003 г.  “Методика за реда и начина за контрол на 
комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, 
за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава 
възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в 
бази данни, с помощта на които България да изпълни поетите 
ангажименти съгласно Директивата за КПКЗ, Решението за 
Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EPER) и 
Протокола на Икономическата Комисия за Европа(ИКЕ) на ООН за 
регистри на емисии и трансфер на замърсявания(PRTR). Освен 
това включва резултатите от собствения мониторинг през 2005 г. и обобщена 
информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване. 
 
 
Последователността на информацията, представена в ГДОС е в 
съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад - 
запазена е също номерацията на разделите и таблиците. 
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1. Информация 

 
1.1. Общи данни 

 

1.1.1. Име и местонахождение на инсталацията 
 

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

1. “Инсталация за производство на опаковъчно стъкло Цех № 1 с капацитет 450 т/24 ч.”; 
2. “Инсталация за производство на опаковъчно стъкло Цех № 4 с капацитет 180 т/24 ч.” 

 
Адрес: 4000, Пловдив, ул.”Дилянка” № 15 

 

1.1.2. Име на собственика и на оператора 
 

“Дружба Стъкларски заводи” АД 
 

1.1.3. Регистрационен номер на разрешителното 
 

Комплексно разрешително № 48/2005 г. 

 

1.1.4. Телефон, факс и e-mail на оператора/инсталацията 
 

Тел.: 032/951150 – изп.директор; 032/908500 – номератор 
Факс: 032/964172 
E mail: manager@drujba.com

 

1.1.5. Име на лицата за контакт 
 

Диана Спасова – направление “Човешки ресурси и Правно” 
тел.: 032/908504; GSM 0888396409 
инж. Петър Вълканов, р-л служба “Безопасност и здраве при работа и ОМП”,    
тел.: 032/908607; GSM 0889120611 

 

1.1.6. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията   
 
На площадката на “Дружба Стъкларски заводи”АД в Пловдив през 
2005 г. е произвеждано опаковъчно стъкло в следните 
инсталации: 
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І. Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
 

1. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло Цех № 1 – произведени са стъклени 
опаковки от 144049 тона стъкломаса; 

2. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло Цех № 4 – произведени са стъклени 
опаковки от 35423 тона стъкломаса. 

 
ІІ. Инсталации, не попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
 

1. Инсталация за декориране – нанасяне на декоративно покритие върху стъклените 
опаковки; 

2. Котелна централа- два водогрейни котела х 280 kW - производство на топла вода за битови 
нужди и отопление. 

 
1.1.7. Политика по околна среда на предприятието 

 
Политиката по околна среда на Дружеството е насочена към: 

1. намаляване на въздействията върху човека и околната среда 
чрез непрекъснато усъвършенстване на СУОС; 

2. прилагане на съвременни високо ефективни технологии, 
изпълняващи изискванията на НДНТ; 

3. увеличаване съдържанието на стъклени трошки от външни 
източници в шихтата. 

 

1.1.8. Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на 
околната среда 

Използване на ресурси: Управление на отпадъците
 - вода Шум
 - енергия Опазване на почвата и подземните води
 - суровини, спомагателни материали и горива Предотвратяване и действия при аварии

Емисии в атмосферата Преходни и анормални режими на работа
Емисии на отпадъчни води Прекратяване на работата на инсталациите

обучение, обмен на информация, документиране, управление на 
документи,записи,  несъответствия и корекции, предотвратяване и контрол 

на аварийни ситуации, актуализация на СУОС, уведомяване

 Изп. Директор

Р-л "Човешки 
Ресурси"

Р-л "Пещи и обезп. на 
техн. процес"Заводски Мениджър

Организатор на у-ние на 
отпадъци

Р-л "БЗР и ОМП"

Магазинер- 
"Складова дейност"Н-к МЦ Р-л "ЕП и ВВГ"
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1.1.9. РИОСВ, отговаряща за разрешителното 
 

РИОСВ-Пловдив 
бул.”Марица” № 122 
4000, Пловдив 

 

 

1.1.10. Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията  
 

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” – Пловдив 
ул. “Булаир” №26 
4000, Пловдив 
тел./факс: 032/628 063 

 

 
 

1.2 Обобщена информация, изисквана в годишния доклад 
 

 

1.2.1.Замърсители, изпускани във въздуха 
 
През 2005 г. са наблюдавани замърсителите от производствената 
дейност на “Дружба Стъкларски заводи”АД, изпускани в 
атмосферния въздух, посочени в таблици 9.6.1, 9.6.1.1, 
9.6.1.2, 9.6.1.3, 9.6.1.4. 
 
 
Таблица 9.6.1. (Условие 9.2.2.1. и Условие 9.6.1.) Мониторинг на изпускащо устройство 
К1 на Ванна пещ в Цех № 1 

Емисионни норми 
при 8% съдържание 
на О2 в газовете 

Измерено  Несъответствия Показател 
  

mg/Nm3 mg/Nm3  kg/h причина действия 

Прах 80 16,3 0,231 - -  

NOx 850 880,18 12,482 технологична мониторинг

SO2 500 0 0  - -  
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Таблица 9.6.1.1. (Условие 9.2.3.1. и Условие 9.6.1.1.) Мониторинг на изпускащо 
устройство К9 на Ванна пещ в Цех № 4 

Емисионни норми 
при 8% съдържание 
на О2 в газовете 

Измерено  Несъответствия Показател 
  

mg/Nm3 mg/Nm3  kg/h причина действия 
Прах 80 10,41 0,194 - -  
NOx 1750 1914,17 35,649 технологична мониторинг
SO2 500 182,12 3,392  - -  

 
Таблица 9.6.1.2. (Условие 9.2.1 и Условие 9.6.1.2) Мониторинг на изпускащи 
устройства № К14-К33 в Материален цех по показателя “прах”* 

Емисионни норми при 8% 
съдържание на О2 в газовете 

Измерени емисии 
 

Несъответствия 
  № 

  
mg/Nm3 mg/Nm3 kg/h Причини Предприети 

действия 

К15 80,0 1118,5 1,0 амортизирани 
съоръжения 

модернизация и 
реконструкция на 
отделението** 

К16 80,0 76,1 0,1 - - 
К17 80,0 0,5 0,0 - - 

К18 80,0 392,6 0,7 амортизирани 
съоръжения 

модернизация и 
реконструкция на 
отделението** 

К26 80,0 47,7 0,1 - - 
К27 80,0 200,0 0,4 
К28 80,0 4988,6 10,3 
К29 80,0 1499,0 1,0 

амортизирани 
съоръжения 

модернизация и 
реконструкция на 
отделението** 

* измервани са емисиите от използваните бункери и силози 
**Изпълнява сеот 2005 г. поетапна модернизацията и реконструкцията на 
Материалното отделение и до 2008 г. е заложена пълна подмяна на 
оборудването. 
 
 
В изпълнение на Условие 9.2.6. на КР измерените стойности на 
контролираните параметри са сравнени с определените емисионни 
норми. Посочени са причините за констатирани несъответствия и 
предприетите коригиращи действия.  
 
Eмисиите(организирани и неорганизирани) на отпадъчни газове от 
площадката в Пловдив на “Дружба Стъкларски заводи” АД 
съответстват на Условие 9.5.1. и не водят до превишаване на 
нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. 
Това се потвърждава от резултатите на лабораторните 
изследвания за качеството на атмосферния въздух в района на 
Дружеството – Протокол на Регионалната лаборатория в Пловдив 
към ИАОС № 15/17.01.2005 г. 
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Таблица 9.6.1.3. (Условие 9.2.2.2., Условие  9.2.3.2) Мониторинг на изпускащи 
устройства № К3, К4, К5, К6, К7, К8, К11, К12, К13- Темпериране на стъклени изделия 
– темперни пещ 

Емисионни норми 
при 8% 

съдържание на О2
в газовете 

Измерено  Несъответствия ИУ № Показател 
  

mg/Nm3 mg/Nm3  kg/h причина действия 
Прах 80 0,7 0,0002 - -  
NOx 500 3 0,001 -  -  
SO2 500 0 0  - -  

К3 

CO 100 0 0 - - 
Прах 80 0,4 0,0004 - -  
NOx 500 2 0,002 -  -  
SO2 500 0 0  - -  

К4 

CO 100 1 0,001 - - 
Прах 80 0,8 0,0003 - -  
NOx 500 14 0,006 -  -  
SO2 500 0 0  - -  

К5 

CO 100 9 0,004 - - 
Прах 80 0,6 0,0003 - -  
NOx 500 0 0 -  -  
SO2 500 0 0  - -  

К6 

CO 100 0 0 - - 
Прах 80 0,7 0,001 - -  
NOx 500 3 0,003 -  -  
SO2 500 0 0  - -  

К7 

CO 100 63 0,066 - - 
Прах 80 0,8 0,001 - -  
NOx 500 8 0,013 -  -  
SO2 500 0 0  - -  

К8 

CO 100 10 0,016 - - 
Прах 80 0,6 0,001 - -  
NOx 500 0 0 -  -  
SO2 500 0 0  - -  

К11 

CO 100 15 0,032 - - 
Прах 80 0,9 0,0002 - -  
NOx 500 0 0 -  -  
SO2 500 0 0  - -  

К12 

CO 100 1 0,0002 - - 
Прах 80 0,6 0,0001 - -  
NOx 500 0 0 -  -  
SO2 500 0 0  - -  

К13 

CO 100 0 0 - - 
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Таблица 9.6.1.4. (Условие  9.2.5) Мониторинг на изпускащи устройства №К2 и К10 - 
Емисии от горивните процеси в Котелната централа 

Емисионни норми 
при 8% 

съдържание на О2
в газовете 

Измерено  Несъответствия ИУ № Показател 
  

mg/Nm3 mg/Nm3  kg/h причина действия 
NOx 250 133 0,021 -  -  
CO 100 15 0,002  - -  К2 
SO2 35 0 0 - - 
NOx 250 119 0,018 -  -  
CO 100 13 0,002  - -  К10 
SO2 35 0 0 - - 

 

1.2.2. Замърсители, изпускани във водите 
 
Отпадъчните води от производствената площадка на “Дружба 
Стъкларски заводи”АД заустват в градската канализационна 
система – няма изпускане на води в повърхностни или подземни 
водни басейни.  
 
 

1.2.3. Замърсители, изпускани в почвата 
 
Производствената дейност на “Дружба Стъкларски заводи”АД не е 
източник на преки емисии в почвата(не се изпускат директно 
замърсители в нея). 
 
 

1.2.4. Транспорт на замърсители извън площадката 
 
Не е извършван транспорт на замърсители извън площадката през 
2005 г.  
 

1.2.5. Произведени, обработени или използвани замърсители 
 
Всички замърсители, свързани с производствения процес са 
посочени в таблиците в табл.1 на т.2.1. от настоящия доклад. 
 

1.2.6. Емисии на отпадъчни води(смесен поток) в градската канализация 
 
Размерът на емисиите на замърсителите в отпадъчните води се 
следи чрез собствения мониторинг в ТМ-1(N 42° 10.281', E 024° 44.262') и 
ТМ-2(N 42° 10.290', E 024° 44.319'). Резултатите, които се изискват по 
Условие 10.2.3. на КР са представени в следващата таблица.  
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Таблица 10.1.2.1. Качество на отпадъчните води през 2005 г. в ТМ-1 

Показател Ед.мярка 
Индивидуални 
емисионни 

ограничения* 

Резултати от 
мониторинга Съответствие 

Количество на отпадъчните 
води m3/y 292000 213 203 Да 

рН - 6.5-9.0 8,01 Да 
Неразтворени в-ва mg/dm3 500 82 Да 
Нефтопродукти mg/dm3 15 <0,03** Да 
Хром (VІ) mg/dm3 0,5 <0,005** Да 
Хром (ІІІ) mg/dm3 2.5 <0,005** Да 
Кадмий mg/dm3 0,5 <0,0001** Да 

*Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества се базират на 
еднократна проба 
** по-малко от границата на определяне на метода 
 
Таблица 10.1.2.1. Качество на отпадъчните води през 2005 г. в ТМ-2 

Показател Ед.мярка 
Индивидуални 
емисионни 

ограничения* 

Резултати от 
мониторинга Съответствие 

Количество на отпадъчните 
води m3/y 219000 202200 Да 

рН - 6,5 - 9 7,85 Да 
Неразтворени в-ва mg/dm3 500 59 Да 
Нефтопродукти mg/dm3 15 2,67 Да 
Хром (VІ) mg/dm3 0,5 <0,005** Да 
Хром (ІІІ) mg/dm3 2.5 <0,005** Да 
Кадмий mg/dm3 0,5 <0,0001** Да 

*Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества се базират на 
еднократна проба 
** по-малко от границата на определяне на метода 
 
За следените през годината показатели не са установени 
несъответствия с индивидуалните емисионни ограничения по 
Условие 10.1.2.1 и табл.10.1.2.1. 
В изпълнение на Условие 10.1.1.3 на КР през 2005 г. са 
извършени 32 бр. проверки на канализационната мрежа на 
територията на Дружеството, документирани с фактурите на 
обслужващата фирма, която извършва също и почистването им, при 
констатирани ограничения на сеченията на каналите(Условие 
10.2.4.). 
През 2005 г. е изготвена инструкция за периодична проверка и 
поддръжка на пречиствателните съоръжения, посочени в Таблица 
10.1.1.1. на КР. Нейното изпълнение започна от началото на 
2006г. и ще се докладва по Условие 10.2.3. през следващата 
година. През 2005 г. са почиствани 52 пъти ПС. Вече са 
извършени лабораторни анализи от акредитирана лаборатория по 
показателя “нефтопродукти” за всички маслоуловители и по 
показателя “НВ” за утаителните шахти.  
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1.2.7. Емисии на охлаждащи води 
 
Няма отделна система за отвеждане на охлаждащите води. 
 

1.2.8. Емисии на битово-фекални води 
 
Битово-фекалните води се смесват с охлаждащите, дъждовните и 
производствените и заустват в ТЗ № 1 и ТЗ № 2 като смесен 
поток. 

1.2.9. Емисии на дъждовни води 
 
Няма отделна система за отвеждане на дъждовните води. 
 
 
 

1.2.10. Доклад за генерираните отпадъци, включително количеството на тон продукция 
 
Количествата образувани отпадъци от дейността на „Дружба 
Стъкларски заводи”АД през 2005 г. са в съответствие с 
условията на КР с изключение на отпадъци с кодове: 
 

 15 01 01 и 15 01 02 , получени вследствие отказано голямо 
количество готова продукция; 
 16 06 01*, образувани при подмяната на обслужващите 
електрокари; 
 17 01 07, получени след аварийния ремонт на ванната пещ в 
Цех № 4; съдържат цялата футеровка, която е била износена 
и не е имало възможност да се отдели; 
 20 01 21*, образувани вследствие цялостната подмяна на 
осветлението с енергоспестяващо в едни от цеховете. 

 
Във връзка с тези превишения не е необходимо да се правят 
промени в условията на КР, понеже са получени в резултат на 
извънредни обстоятелства. 
В съответствие с  Условие 11.5.4. е направено проучване за 
предаване на отпадъци с кодове 10 01 17 и 10 11 16 за 
оползотворяване или обезвреждане, но не е установено лице, 
притежаващо разрешение по чл.37 ЗУО или комплексно разрешително 
за извършване на такава дейност. 
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Табл. 11.1.(Условие 11.9.2.) Количество на образуваните през 2005 г. производствени 
отпадъци 

Количество  отпадък Констатирани 
несъответствия 

Годишно На единица 
продукт     

Отпадък 

С
тъ
кл
ом

ас
а 
за

 2
00

5г
. 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
ус
ло
ви
е 

11
.1

.1
. 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
ус
ло
ви
е 

11
.1

.1
. 

Наименование код т/г т/г т/г т/т т/т 

Причини Коригиращи 
действия 

Увлечена/летяща пепел 
от процеси на съвместно 
изгаряне, различна от 
упоменатите в 10 01 16 

10 01 17 0 0.2 0 0.000001 няма не се налага 

Твърди отпадъци от 
пречистване на 
отпадъчни газове, 
различни от упоменатите 
в 10 11 15 (шлам от 
водни скрубери) 

10 11 16 30 550 0.0002 0.0035 няма не се налага 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 12 01 01 259 406 - - няма не се налага 

Хартиени и картонени 
опаковки 15 01 01 354 96 - - отказана 

продукция не се налага 

Пластмасови опаковки 15 01 02 142 54 - - отказана 
продукция не се налага 

Опаковки от дървесни 
материали (дървени 
палети) 

15 01 03 124 517 - - няма не се налага 

Метални опаковки 
(метални 
примеси/капачки)  

15 01 04 0.2 0.5 - - няма не се налага 

Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за 
изтриване и предпазни 
облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 
(филтърни платна) 

15 02 03 0 0.068 - - няма не се налага 

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

16 11 06 

179472

0 3800 - - няма не се налага 
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Табл. 11.2 (Условие 11.9.2.) Количество на образуваните опасни отпадъци през 2005 г. 

Годишно количество  
отпадък Констатирани несъответствия

Отпадък 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
ус
ло
ви
е 

11
.1

.1
. 

Наименование код т/г т/г 

Причини Коригиращи 
действия 

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

13 02 05* 0.3 3.9 няма не се налага 

Утайки от маслено-водни 
сепаратори 13 05 02* 0.5 0.8 няма не се налага 

Масло от маслено-водни 
сепаратори 13 05 06* 1.2 3.6 няма не се налага 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 0.6 0.34 Подмяна на 
електрокари не се налага 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* 0.266 0.024 

Цялостна 
подмяна на 
осветлението 

в цеха 

не се налага 

 
 

 
Табл. 11.3 (Условие 11.9.2.) Количество на образуваните битови и строителни  
отпадъци през 2005 г. 

Годишно 
количество  
отпадък 

Констатирани 
несъответствия 

Отпадък 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
ус
ло
ви
е 

11
.1

.1
. 

Наименование код т/г т/г 

Причини Коригиращи 
действия 

Бетон  17 01 01 0 2 400 няма не се налагат

Тухли  17 01 02 0 1 500 няма не се налагат

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и керамични изделия, 
различни от упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 5646 500 
авариен 
ремонт на 
Цех № 4 

не се налагат
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1.2.11. Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни 
материали, включително използваното количество на тон продукция 

 
На площадката на „Дружба Стъкларски заводи”АД в Пловдив са 
изготвени инструкции за експлоатацията и поддръжката на 
водопроводната мрежа(Условие 8.1.5). 

 
 
Табл.8.1.3(Условие 8.1.3) Разход на вода през 2005 г. 

Вода 

за година за единица  продукт 
Констатирани 
несъответствия 

Отчетено 

общо поотделно
Отчетено

Разрешено 
по условие 

8.1.3. 

Инсталация Нужди 

m3/год. m3/год. m3/тон m3/тон 

Причини Коригиращи 
действия 

охлаждане-цех № 1 500 0,0035 0,004 няма не се налага 

производствени-
цех № 1 

202200

201700 1,4002 5 няма не се налага 

охлаждане-цех № 4 32840 0,9 2 няма не се налага 

Инсталация за 
производство 
на опаковъчно 

стъкло 

производствени-
цех № 4 

82100 

49260 1,4 3 няма не се налага 

 
Не са документирани несъответствия в изразходваните през 
2005г. водни количества. Предприети са през годината действия 
за намаляване разхода на вода(Условие 8.1.8.2.). Очаква се 
това да бъде отчетено през 2006 г., вследствие извършената 
през 2005 г. модернизация на компресорното стопанство - монтаж 
и въвеждане в експлоатация на: 

 4 бр. нови турбокомпресори INGERSOLDRANG с нова 
тръбопроводна инсталация до Цех №1; 
 омекотителна инсталация за охлаждащата вода; 
 нова охладителна инсталация за намаляване на разходите на 
промишлена вода. 

Извършени са две проверки на водопроводната мрежа през 2005г., 
при което са отстранени течове от обооротния водопровод, 
изпълнен с етернитови тръби и амортизиран(Условие 8.1.8.3.) С 
изпълнение на дейностите, предвидени в разработваната 
понастоящем Програма за икономии и контрол на използваната 
вода се очаква оптимизиране на разходите на промишлена и 
питейна вода и реализация на чувствителни икономии. 
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Не са констатирани несъответствия в разхода на електроенергия 
през 2005 г.(Условие 8.2.4.2). Предприети са действия за 
ограничаване последиците от токови удари, които могат да водят 
до преразход(документират се в оперативните дневници). 
Разработени са инструкции. Монтирани са UPS на основните 
съоръжения за поддържане на нормален режим и за ограничаване 
на последствията. 
 
Табл.8.2.1(Условие 8.2.1) Консумация на електроенергия през 2005 г. 

Електроенергия  
за година за единица  продукт 

Констатирани несъответствия 

Отчетено Отчетено Разрешено по 
условие 8.2.1. Причини Коригиращи 

действия 

Наименование на 
инсталацията 

МWh/год. МWh/t МWh/t     
Инсталация за 
производство на  
опаковъчно стъкло –цех 
№ 1 

19220 0,133 0,137 няма не се налага 

Инсталация за 
производство на 
опаковъчно стъкло-цех 
№4 

4950 0,140 0,144 няма не се налага 

 
 
С направената оценка за сравнение на вложените през 2005 г. 
количества суровини, спомагателни материали и горива с 
определените разходни норми в таблици 8.3.1.1 – 8.3.1.3. на КР 
не се установяват несъответствия в разхода(Условие 8.3.3.2.) с 
изключение на: 

1. кобалтов оксид и топло покритие вследствие увеличеното 
търсене на безцветно стъкло и на стъклени опаковки с 
увеличена устойчивост - при запазване на тенденцията ще 
се наложи промяна в условията на КР; 

2. хидравличните, компресорните и маслата за зъбни предавки, 
за които превишението е вследствие зареждането на новите 
компресорни инсталации и пускането в експлоатация на нови 
линии за производство на стъкло в Цех № 1 – разходът е 
еднократен и не се налага промяна в КР. 
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Таблица 8.3.1.1.( докладване по Условие 8.3.3.1. ) Консумация на суровини през 2005 г. 
Използвани суровини 

Годишно На единица продукт 
Констатирани несъответствия

С
тъ
кл
ом

ас
а 
за

 2
00

5г
. 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
ус
ло
ви
е 

8.
3.

1.
1.

 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
ус
ло
ви
е 

8.
3.

1.
1.

 

Суровина 

т/г т/г т/г т/т т/т 

Причини Коригиращи 
действия 

Инсталации за 
производство на 
опаковъчно 

стъкло –Цех № 1 
и Цех № 4 

              

Шихта, 
включваща: 178411 293 186.4 0.994 1.3 няма не се налага 

Кварцов пясък 100950  -  0.562 0.6 няма не се налага 
Сода 

калцинирана 32153.7  -  0.179 0.21 няма не се налага 

Доломитизиран 
варовик 10730.8  -  0.060 0.08 няма не се налага 

Варовик 23541  -  0.131 0.15 няма не се налага 
Фелдшпат 7598.65  -  0.042 0.05 няма не се налага 
Перлит 2419.97  -  0.013 0.09 няма не се налага 

Натриев сулфат 823.57  -  0.005 0.01 няма не се налага 
Селен 0.902  -  0.0000050 0.0000084 няма не се налага 

Хромитна руда 112.73  -  0.001 0.006 няма не се налага 
Кокс на прах 79.01  -  0.0004 0.0007 няма не се налага 

Кобалтов окис 0.276  -  0.00000154 0.000001 

увеличено 
търсене на 
пазара на 
безцветно 
стъкло 

Топло покритие - 
бутилтин 
трихлорид 

20.765 15.8 0.00012 0.00007 
увеличено 
търсене на 
пазара 

актуализация 
при запазване 
на тенденция 
и през 2006 г.

Декоративно 
покритие- 

термопластична 
боя за стъкло (Pb 
- 30-55%, Cd-1-
5%, Co-0.1-1%) 

179472 

10.93 225.5 0.00006 0.001 няма не се налага 
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Таблица 8.3.1.2. ( докладване по Условие 8.3.3.1. ) Консумация на спомагателни 
материали през 2005 г. 

Количество суровини 

Годишно На единица 
продукт 

Констатирани несъответствия 

К
ол

. П
ро
ду
кт

-
ст
ък
ло
ма
са

 за
 2

00
5г

. 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
ус
ло
ви
е 

8.
3.

1.
2.

 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
ус
ло
ви
е 

8.
3.

1.
2.

 

Суровина 

т/г т/г т/г т/т т/т 

Причини Коригиращи 
действия 

Смазки 7.91 74.4 0.00004 0,00033 няма не се налага 
зареждане с масла на 
нови: 
 - компресори 

хидравлични и 
компресорни 
масла, масла за 
зъбни предавки и 
др. 

136.04 20.3 0.00076 0,00009
 - линии за 
производство на 
опаковъчно стъкло 

не се налага 

Моторни масла 

179472 

3.6 20.3 0.00002 0,00009 няма не се налага 
 
 
Таблица 8.3.1.3. ( докладване по Условие 8.3.3.1. )Консумация на горива през 2005 г. 

Количество суровини 

Годишно На единица 
продукт 

Констатирани 
несъответствия 

С
тъ
кл
ом

ас
а 
за

 2
00

5г
. 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
ус
ло
ви
е 

8.
3.

1.
3.

 

О
тч
ет
ен
о 

Ра
зр
еш

ен
о 
по

 
ус
ло
ви
е 

8.
3.

1.
3.

 

Суровина 

т/г т/г, Нм3/г т/г, Нм3/г т/т, 
Нм3/тон 

т/т, 
Нм3/тон

Причини Коригиращи 
действия 

цех №1 144049 21781865 35679341 151.21 253 няма не се налага Природен 
газ в Нм3 цех №4 35423 9024775 16228443 254.77 401 няма не се налага 

Пропан-
бутан 0 0 20 - - няма не се налага Резервни 

горива 
Нафта 0 0 20 - - няма не се налага 

 
 
През 2005 г. са извършени 210 проверки на тръбопроводи, 
документирани в дневник, проверки на складовете, площадките и 
резервоарите за съхранение(Условие 8.3.6.1.). Констатирано е, че 
съхранението на суровините и материалите отговаря на 
изискванията за този род вещества, посочени в информационните 
листове за безопасност, без нарушаване на целостта на 
опаковките, течове, разливи или разсипвания. Складовите 
помещения са в синхрон с условията на КР – с подходяща подова 
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изолация, без гравитачна връзка с канализацията, вентилирани, 
където е необходимо. 
Ежедневно се правят проверки за състоянието на вътрешните 
газопроводи и два пъти седмично на външния газопровод, за 
което се води дневник. През 2005 г. са извършени 365 + 100 бр. 
проверки, при което не са установени несъответствия. Отделно 
се води дневник за извършени ремонти. 
 

1.2.12. План на целите и задачите в управлението на околната среда 
 
Дружеството е в процедура по сертификация по ISO 14001 и е 
създало през 2005 г. Система за управление на околната среда, 
изисквана с Комплексното разрешително. Дейностите по опазване 
на околната среда целят намаляване на вредните емисии от 
производството, подобряване на безопасността и ограничаване на 
въздействията чрез: 
 
I.Прилагане от целия персонал на ясна политика за защита на околната среда и човека: 
 
1. използване на всички възможни средства за защита на околната 

среда; 
2. непрекъсната работа за намаляване на въздействието на 

производствените единици върху околната среда; 
3. провеждане на собствен мониторинг за отпадъчните газове, 

отпадъчните води, твърдите отпадъци; 
4. контрол върху разхода на енергии, суровини и материали; 
5. предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци; 
6. управление на съоръженията по начин, който предпазва 

околната среда, здравето и безопасността на всички служители 
и населението 

 
IІ. Информиране на работещите в дружеството и обществеността, провеждане на 
отворен диалог по проблемите на околната среда 
 
ІІІ. Участие при определяне на бъдещите цели в отрасъла и развитието на стандартите.  
 

 

1.2.13. Доклад по програмата за управление на околната среда 
 
Направен е в т.4 от този доклад. 
 

1.2.14. Доклад по регистъра на емисиите на замърсители 
 
Годишните количества на замърсителите, които се отделят във 
въздуха и които се докладват в рамките на ЕРЕВВ са представени 
в следващата таблица(Условие 9.6.4.): 
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№ CAS номер Замърсител Ед.мярка Количество за 2005 г.
2# 630-08-0 Въглероден оксид(CO) Kg 26920 
8#  Азотни оксиди (NOx/NO2) Kg 246472 

11#  Серни оксиди (SOx/SO2) Kg 13032 
18# 7440-43-9 Кадмий и съединения (като Cd) Kg 2,7 
19# 7440-47-3 Хром и съединенията му (като Cr) Kg 0* 
23# 7439-92-1 Олово и съединенията му (като Pb) Kg 21,54 
80#  Хлор и неорганични съединения (като HCl) Kg 235 

  Прах общ Kg 121028 
*не са използвани през 2005 г. 
 
Годишните количества на замърсителите, които се отделят с 
отпадъчните води и които се докладват в рамките на ЕРЕВВ са 
представени в следващата таблица(Условие 10.2.8). Те са 
изчислени въз основа на резултатите от собствения мониторинг. 
№ CAS номер Замърсител Ед.мярка Количества за 2005 г. 
  Нефтопродукти Kg 612 

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му (като Cr) Kg <21* 
18# 7440-43-9 Кадмий и съединения (като Cd) Kg <0.4* 
*стойностите на измерените концентрации са били по-малки от границата на 
отчитане на метода 

1.2.15. Емисии на шум в околната среда 
 

От шумовите измервания, извършени от Регионална лаборатория-
Пазарджик към ИАОС с протокол № 6/18.08.2004 г., съгласно 
“Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана 
в околната среда от промишлено предприятие и определяне на 
нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена от 
Министъра на околната среда със Заповед №:РД-536/27.12.99г. 
се установява, че еквивалентното ниво на шума е 58,1 dB(A), 
а средното ниво на шума по измервателния контур - 65,41 
dB(A). Съгласно Условие 12.2.1. притежателят на настоящото 
разрешително трябва да осигурява на всеки две години 
оценяване на общата звукова мощност на обекта и затова  през  
2005 г. такава оценка не е извършена. Не са постъпили 
оплаквания  за превишаване на шумови емисии и не са 
установени несъответствия с поставените в разрешителното 
максимално допустими нива. 

 

 

1.2.16. Обобщение на проверките на техническото състояние на резервоарите и на 
съоръженията, констатираните течове и отстраняването им 

 
При направените периодични проверки(210 бр.) в изпълнение на 
Условия 13.2. и 13.4. на КР не са установени течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, разливи 
върху производствената площадка или в обваловките на 
складовите стопанства(Условие 13.7.1.1. и Условие 13.7.2.). 
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1.2.17. План за прекратяване дейността на инсталацията 
 
Изготвени са инструкции по Условие 15.2. за спиране и пускане на 
инсталациите. След издаване на КР № 48/2005 г. не са 
установени анормални режими на работа за инсталациите в Цехове 
№ 1 и № 4, съпроводени с извънредни емисии в околната 
среда(Условие 15.4.). 
 

1.2.18. Обобщение на оплакванията 
 
През 2005 г. не са постъпили оплаквания в “Дружба Стъкларски 
заводи”АД от дейността на инсталацията. 
 

 

1.2.19. Обобщение на авариите в резултат от неспазване условията на разрешителното  
 
След влизане в действие на КР не е имало такива аварии. 

 
 

2. Докладване на замърсителите в околната среда 
 

Всички данни от собствения мониторинг за предходната 
календарна година са представени във формата на Образеца на 
ГДОС, утвърден от министъра на ОСВ. Произведената продукция по 
години е следната: 

Година Произведена стъкломаса в тонове Нарастване в % спрямо 2003 г. 
2003 74510 0 
2004 165846 123 
2005 179472 141 

 

 

2.1 Замърсители във въздуха, водите, почвата; пренос извън площадката; производство, 
обработката и употребата на замърсители  

 

В Табл. 1 са докладвани само тези показатели, чиито емисии 
превишават зададените прагове – за 2005 г. това са азотните 
оксиди. За останалите замърсители, мястото им в таблицата е 
маркирано с тире “-“, за да се покаже, че прагът не е 
превишен. 
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Таблица 1. Изпускания по PRTR - Замърсители 
Емисионни прагове 

(колона 1) 
№ CAS номер Замърсител 

във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Праг за 
пренос на 

замърсители 
извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

2# 630-08-0 Въглероден оксид(CO) - - - - * 

3# 124-38-9 Въглероден диоксид 
(CO2) 

- - - - * 

8#  Азотни оксиди 
(NOx/NO2) 

246472 - - - * 

7#  ЛОС без метан 
(NMVOC) - - - - * 

11#  Серни оксиди (SOx/SO2) - - - - * 

18# 7440-43-9 Кадмий и съединения 
(като Cd) - - - - - 

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

21# 7439-97-6 Живак и съединенията 
му (като Hg) - - - - - 

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

80#  Хлор и неорганични 
съединения (като HCl) - - - - - 

86#  Фини прахови частици 
<10µm (PM10) - - - - * 

 

2.2 Емисии във въздуха 
 

В табл.9.2.1. към т.1.2.1 от настоящия доклад  е представена 
информацията за емисиите във въздуха, уточнени в КР. 
Емисиите във въздуха са докладвани по формата, зададен в 
Образеца на ГДОС – Таблица 2. Количествата са получени въз 
основа на данните от извършените измервания. 

 
Таблица 2. Емисии във въздуха 

Параметър Ед. Разрешена 
емисия 

2003 г. 2004 г. 2005 г. Бр.проби 
през 2005 г. 

 % 
съответствие 

Прах/твърди частици Kg 155400 40523 98345 121028 24 75 
Азотни оксиди 
(NOx/NO2) 

Kg 1503478 82200 213152 246472 19 90 
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започна през 2005 г. реконструкция и модернизация на 
Материалния цех на стойност 1700000 лв. Завършен е новият 
транспортен път за стъкларска шихта към Цех №1 и са изградени 
два нови силоза за стъклени трошки за захранване на ванната 
пещ в Цех №1. За ограничаване на праховите емисии се предвижда 
замяна на пречиствателните съоръжения с нови по-ефективни 
(Условие 9.6.5.6.). 
 

2.3. Емисии в градската канализация 
Замърсителите в отпадъчните води, касаещи PRTR са представени 
в т. 2.1 на настоящия ГДОС. Замърсителите, отделени с 
производствените, охлаждащите, битово-фекалните и дъждовните 
отпадъчни води(смесен поток) са посочени в  следващата 
таблица. 
 
Таблица 3. Изпускани отпадъчни води(смесен поток) в градската канализация 

Параметър Ед. Разрешена 
емисия 2003 г. 2004 г. 2005 г. Бр. проби 

2005г. 

% 
Съответствие 
за 2005 г. 

Всяка емисия, докладвана 
в параграф 2.1 Kg   

Кадмий и съединения 
(като Cd) Kg 255.5     0.42847 1 100 

Хром и съединенията 
му (като Cr VІ) Kg 256  -   -  21.4235 1 100 

Хром и съединенията 
му (като Cr ІІІ) Kg 1278  -   -  21.4235 1 100 

Други   

Обем m3 511000 191269 340150 428470     

Неразтворени в-ва Kg 255500 22952 34015 141 2 100 

Нефтопродукти Kg 7665 612 850 3 2 100 
 

2.4.Управление на отпадъците 
Обобщените количества на образуваните на площадката отпадъци 
през 2005 г. са докладвани в Таблици 7 и 8. Докладването за 
инсталациите съгласно условията на КР е направено в т.1.2.10 
на настоящия Доклад. 
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 Таблица 7. Образувани отпадъци на площадката през 2005 г. 

от
па
дъ
ци

 о
бр
аз
ув
ан
и 
за

 
го
ди
на

 

С
р.

 п
ро
из
в.

 
ко
ли
ч.
т/
се
дм

иц
а 

К
ол
ич
ес
тв
о 
на

 т
он

 
ст
ък
ло
ма
са

 

О
па
се
н 

Тр
ет
ир
ан
е 
на

 м
яс
то

 

Наименование на 
отпадъка код 

т/г т/седм. т/т да/не да/не Тр
ан
сп
ор
ть
ор

 н
а 
от
па
дъ
ка

 

К
ра
йн
о 
на
зн
ач
ен
ие

 

Увлечена/летяща пепел 
от процеси на 
съвместно изгаряне, 
различна от 
упоменатите в 10 01 16 

10 01 17 0 0.000 0.000 не не 
нает 

специализиран 
автотранспорт 

обезвреждане 

Твърди отпадъци от 
пречистване на 
отпадъчни газове, 
различни от 
упоменатите в 10 11 15 
(шлам от водни 
скрубери) 

10 11 16 30 0.577 0.000167 не не 
нает 

специализиран 
автотранспорт 

обезвреждане 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни 
метали 

12 01 01 259 4.981  -  не не 
нает 

специализиран 
автотранспорт 

оползотворяване

Хартиени и картонени 
опаковки 15 01 01 354 6.808  -  не да 

нает 
специализиран 
автотранспорт 

оползотворяване

Пластмасови опаковки 15 01 02 142 2.731  -  не да 
нает 

специализиран 
автотранспорт 

оползотворяване

Опаковки от дървесни 
материали (дървени 
палети) 

15 01 03 124 2.385  -  не не 
нает 

специализиран 
автотранспорт 

оползотворяване

Метални опаковки 
(метални 
примеси/капачки)  

15 01 04 0.2 0.004  -  не не 
нает 

специализиран 
автотранспорт 

оползотворяване

Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за 
изтриване и предпазни 
облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 
(филтърни платна) 

15 02 03 0 0.000  -  не не 
нает 

специализиран 
автотранспорт 

обезвреждане 

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

16 11 06 0 0.000  -  не не 
нает 

специализиран 
автотранспорт 

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

13 02 
05* 0.3 0.006  -  да не 

нает 
специализиран 
автотранспорт 

оползотворяване

Утайки от маслено-
водни сепаратори 

13 05 
02* 0.5 0.010  -  да не 

нает 
специализиран 
автотранспорт 

обезвреждане 

Масло от маслено-
водни сепаратори 

13 05 
06* 1.2 0.023  -  да не 

нает 
специализиран 
автотранспорт 

оползотворяване

 
 
Таблица 8. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците през 2005 г. 

Третиране на отпадъците Количество 2003 г. 
в t/год. 

Количество 2004 г. 
в t/год. 

Количество 2005 г. 
в t/год. 

Общо отпадъци, оползотворени на 
площадката  4098 2748 1904 

Общо отпадъци, оползотворени 
извън площадката  538 822 880.7 

Общо отпадъци, обезвредени на 
площадката  0 0 0 

Общо отпадъци, обезвредени извън 
площадката  30 35 30.5 

Общо оползотвор. отпадъци  4636 3570 2784.7 
Общо обезвредени отпадъци 30 35 30.5 
Общо генерирани отпадъци 568 857 911.2 

 

 

2.5 Шум 
Резултатите от проведения мониторинг на шум съгласно Заповед 
№РД 536/27.12.1999 г. МОСВ са представени в Таблица 9. 

 
Таблица 9. Измервания нивата на шум 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB(А) 

Измерено през деня 
 

Период на провеждане на 
измерването 

% 
съответствие 

На границата 
на площадката 
в Пловдив на 

“Дружба 
Стъкларски 
заводи”АД 

65,41 Да 19.08.2004 г. 100 
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2.6. Контрол от страна на Регионалната Инспекция 
 

Контролна проверка от страна на РИОСВ-Пловдив е  извършена на: 

 18.11.2005 г. - констатирано е, че „Дружба Стъкларски 
заводи”АД  не изпълнява условията на КР по отношение на 
отпадъците, за което е съставен Акт №13/15.02.2006 г. за 
административно нарушение; 

 03.02.2006 г. – във връзка със съгласуване на проект за 
актуализация на Програма за управление на отпадъците; 
установява се, че на площадката са създадени условия за 
спазване на екологичното законодателство при управлението на 
отпадъците. 

 

3. Потребление на енергия, вода и суровини 
 

3.1 Потребление на енергия  
 

Консумираната енергия е докладвана по вида на използваното 
гориво, а отчитането е в MWh. Потреблението на енергия е 
представено съгласно формата, зададен в Таблица 10. 
 

Таблица 10. Потребление на енергия за инсталацията 

Източник на 
енергия  

2003 г. 
Ср.мес. 
потребл. 

2004 г. 
Ср.мес. 
потребл. 

2005 г. 
Ср.мес. 
потребл. 

2005 г. на тон 
продукция* 

Ниво съгл. НДНТ за 
потребена енергия /тон 

продукция 
Мазут  -   -   -   -   -  
Лек мазут  -   -   -   -   -  
Цех №1           
Природен газ Nm3 1476267 1417230 1815155 151 253 
Ел. ток MWh 1109 1105 2535 0.133 0.137 
Цех №4           
Природен газ Nm3 1291042 1160972 752065 255 401 
Ел.ток MWh 746 828 1222 0.140 0.144 
Въглища  -   -   -   -   -  
Лигнитни в.  -   -   -   -   -  
Доведена на 
площадката пара  -   -   -   -   -  

 
 
Количествата, консумирана електроенергия, изразени като обща 
годишна консумация на електроенергия, както и годишната 
консумация за производството на тон продукт в изпълнение на 
Условие 8.2.3.1 е представен в табл. 8.2.1 на т.1.2.11 от 
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настоящия доклад. В резултат от прилагането на инструкцията по 
Условие 8.2.3.2. на КР за периодична оценка на съответствието 
на количествата консумирана електроенергия с количествата по 
Условие 8.2.1. не са установени несъответствия и не са 
предприемани коригиращи действия(Условие 8.2.4.2). 

 

3.2 Потребление на вода 
 
Таблица 11. Потребление на вода 

Средномесечно потребление на вода 
 2003 г.  2004 г.  2005 г. 

Източник на води 

пр
ом
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ле
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Н
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 н
а 
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ди

/ т
он

 
пр
од
ук
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Цех № 1        

Подпочв. води на 
площадката 15092.5 0 129000 0 202200 0 1.404 5.004 

Повърхн. води на 
площадката 0 0 0 0 0 0 0  -  

Общинско 
водоснабд. 0 10174.8 0 108960   165750 1.15065  -  

Цех № 4        
Подпочв. води на 
площадката 82977 0 125000 0 82100 0 2.318 5 

Повърхн. води на 
площадката 0 0 0 0 0 0 0  -  

Общинско 
водоснабд.   26083   32000   58970 1.66474  -  

 
 
Данни за използваната вода през 2005 г. за нуждите на 
инсталацията в изпълнение на Условие 8.1.8.1 са представени в 
табл.8.1.3. на т.1.2.11 от настоящия доклад. Стойностите на 
използваните водни количества са представени в Таблица 11 
съгласно формата, зададен в Образеца на ГДОС. 
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3.3 Потребление на суровини 
 
Таблица 12. Потребление на суровини 

Потребление на суровини 
през: 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Ниво на НДНТ за потребление на 
суровини / тон стъкломаса Суровина CAS № 

тон тон тон т/т 
Кварцов пясък  -  43710.3 95344.07 100950 0,60 
Сода калцинирана 497-19-8 13485.6 30483.5 32153.7 0,21 
Доломит  -  4659.45 9696.14 10730.8 0,08 
Варовик  -  9333.46 22159.4 23541 0,15 
Фелдшпат  -  3215.85 7203.64 7598.65 0,05 
Перлит  -  0 392.36 2419.97 0,09 
Натриев сулфат  -  434.727 843.11 823.57 0,01 
Селен 7782-49-2 0.516 0.844 0.902 0,0000084 
Хроммагнезитно 
брашно 7440-47-3 0 58.03 112.73 0,006 

Кокс на прах  -  0 49.56 79.01 0,0007 
Кобалтов окис 1307-96-6 0.066 0.12 0.276 0,000001 
Топло покритие - 
бутилтин трихлорид 1118-46-3 5.2157 18780 20.765 0,00007 

7439-92-1 

7440-43-9 

Декоративно покритие- 
термопластична боя за 
стъкло (Pb - 30-55%, 
Cd-1-5%, Co-0.1-1%) 7440-48-4 

4.25 5.83 10.93 0.001 

 
Потреблението на суровини е докладвано по формата, зададен в 
Таблица 12. 
 

4. Управление на дейността 
 

4.1 Доклад по Програмата за привеждане в съответствие 
 
През 2005 г. в изпълнение на Инвестиционната програма за 
привеждане дейността на “Дружба Стъкларски заводи”АД в 
съответствие с условията на Комплексно разрешително № 
48/2008г. е изпълнено следното: 
 
1. След извеждане от експлоатация на ванната пещ в Цех №4 

е извършен частичен ремонт на ванната пещ с подобряване 
на работата й с цел намаляване на наднормените емисии в 
атмосферния въздух;  

2. Реконструкция и модернизация на Материален цех – 
завършен бе новия транспортен път за стъкларска шихта 
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към Цех №1 - изградени са два нови силоза за стъклени 
трошки за захранване на ванна пещ в Цех №1; 

3. Проучване на възможностите и начините за провеждане на 
СНИ и подготовка за монтиране на мониторингова система; 

4. Реконструкция на компресорната станция – монтаж и 
въвеждане в експлоатация на: 4 бр. нови турбокомпресори 
INGERSOLDRANG и изграждане на нова тръбопроводна 
инсталация до Цех №1; омекотителна инсталация за 
охлаждащата вода; нова охладителна инсталация за 
намаляване на разходите на промишлена вода; 

5. Изграждане на обваловка на резервоар в пропанова 
станция – не бе извършено преместване на резервоара за 
промишлена нафта; 

6. Анализ и оптимизиране на разходите на промишлена и 
питейна вода – в момента се разработва Програма за 
икономии и контрол. 

 

4.2 Система за управление на околната среда 
 
През 2005 г. е създадена система за управление на околната 
среда, удовлетворяваща условията на КР и включваща: 

1. Организационната структура по управлението на околната 
среда – определени са отговорните лица; 

2. Система за документиране на дейностите, контрол и 
анализи; 

3. Инструкции в следните категории:  

 управление на документи, обучения, несъответствия и 
корекции; 

 предотвратяване и контрол на аварийни ситуации; 

 използвани ресурси разделени на: вода; енергия; суровини, 
спомагателни материали, горива; 

 емисии в атмосферния въздух; 

  емисии в отпадъчните води; 

 управление на отпадъците; 

 шумова обстановка; 

 опазване на почвата и подземните води; 

 анормални ситуации и прекратяване на дейността – временно 
и окончателно; 

Цялата структура на СУОС е разработена в синхрон с 
предстоящето сертифициране по ISO 14001. 

 
 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2005 г., за които е предоставено 
Комплексно разрешително № 48/2005 г.  



 

29

За регистъра на емисиите на замърсители е докладвано за 
азотните оксиди, понеже са превишени посочените в табл.1 
прагови стойности. 
Таблица 13(а). Регистър на доклада за емисии на замърсители 
№ 

Име на 
замърсител 

CAS 
номер 

Входящи 
kg/год. 

Използвани 
бруто 

kg/год. 

Загуба във 
въздух kg 

Загуба 
във 
води 

kg 

Загуба 
като 

отпадък 
kg 

Съдърж. 
в продукт 

kg 

Загуба, 
неорг.  
емисии 

kg 

8# 
Азотни 
оксиди 
(NOx/NO2) 

-  - - 246472(М) 0 0 0 0 

 
Таблица 13(б). Кодове за регистъра на доклада за емисии на замърсители 

Метод Код 
Директно измерване M 
Инженерна оценка E 
Материален баланс C 
Други O 

 

4.3  Извеждане от експлоатация на инсталацията 
 
След издаване на Комплексното разрешително през юни 2005 г. 
„Дружба Стъкларски заводи”АД не са извеждали от експлоатация 
инсталации или части от тях, поради което не се е наложило 
разработването и изпълнението на План за действие за временно 
прекратяване(Условие 16.7.). 
 

5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания 
 

5.1 Инциденти 
През 2005 г. не е имало инциденти, свързани с околната среда. 
 
Таблица 14. Обобщение на инцидентите през 2005 г. 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Предприети 
действия 

Предприети 
действия с цел 

бъдещо 
предотвратяване 

Органи, с които е 
установен контакт 

- - - - - 
 

5.2 Оплаквания 
През 2005 г. не са постъпили оплаквания от дейността на 
Дружеството. 
Таблица 15. Обобщение на оплакванията през 2005 г. 

Дата на оплакването Категория на оплакването Коригиращо действие 
- - - 
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Декларация 
 

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително 
№48/2005 г. за площадката в Пловдив на “Дружба Стъкларски 
заводи”АД. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната 
агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този 
доклад на трети лица. 

 

Пловдив, 29 март 2006 г. 

 

Изп.Директор, 

Подпис:................................... 

        (Хр.Цилопулос) 
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