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П. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е 
ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 
Увод 
•   Наименование на инсталацията, за който е издадено комплексно разрешително 
(КР) 
Златна Панега Цимент АД - Инсталация за производство на циментов клинкер (т. 3.1 от 
Приложение 4 на ЗООС) 
•    Адрес по местонахождение на инсталацията 
5760, с. Златна Панега, ул. Шипка № 2 
•    Регистрационен номер на КР 
КР № 76/2005 
•    Дата на подписване на КР 
27.12.2005 
•    Дата на влизане в сила на КР 
14.01.2006 
•   Оператора   на   инсталацията,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   
притежател   на разрешителното 
„Златна Панега Цимент”АД 
• Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора 
5760, с. Златна Панега, ул. Шипка № 2, тел.02/8820101, факс 02/8820201, 
slavina.petrova@zlatnapanegacement.bg  
• Лице за контакти 
Екатерина Шилегарска 
• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти 
5760, с. Златна Панега, ул. Шипка № 2, тел.02/8820231, факс 02/8820201, 
ekaterina.shilegarska@zlatnapanegacement.bg  
• Кратко       описание       на       всяка       от       дейностите/процесите,       
извършвани       в инсталацията 
Добитите в кариерата суровини, варовик и мергел, заедно с желязна добавка се смилат 
в мелниците за суровини и постъпват в пещите, където се изпичат и след протичането 
на сложни химични процеси се получава междинен продукт – клинкер. Клинкерът 
заедно с добавките, необходими за производството на различните марки цимент, 
постъпват в циментовите мелници, където се смилат и готовия цимент посредством 
механичен транспорт постъпва в силозите за цимент. Част от него преминава през 
автонасипните товарища, а  останалата през опаковъчните машини за пакетирането му 
в торби по 25 и 50 кг.  
• Производствен капацитет на инсталацията 
 

 Средно дневно производство t/d Годишно производство t/y 
Инсталация за производство на циментов клинкер 

 Пещ 4 Пещ 5  
Съгласно КР 1750  1750 1 200 000 
Произведена продукция 2009г. 1536 1500 481 650 
 
• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда; 
• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
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Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 
• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
Басейнова Дирекция Дунавски район – център Плевен 
 
Система  за управление на околната среда 
5.1.3. Списъка на отговорните лица се съхранява и актуализира. Дирекция „Човешки 
ресурси” актуализира списъците на служителите в производствените и 
административни дирекции и отдели на предприятието. 
5.2.1. Годишните програми за обучение на персонала се изготвят от дирекция 
„Човешки ресурси”, след направена заявка от началниците на цехове и отдели. 
Програмите се актуализират през годината, съгласно потребностите за обучение на 
персонала. 
5.4.1. На площадката се съхранява списък с нормативните актове, отнасящи се към 
работата на инсталацията. Списъкът се поддържа в електронен вариант на заводската 
мрежа и се актуализира при промяна на нормативната уредба, засягаща дейността на 
завода. 
5.4.2. Всички изисквани от КР инструкции са описани в заповед № 124/ 05.06.2006, 
заедно с отговорните лица за тяхното изпълнение. 
5.4.3. Такъв списък се съхранява при координаторите на ИСУ – ОД 4.2.3-01-04 „Списък 
на абонатите на процедура…….” и е част от ОП 4.2.3-01 „Управление на документите”. 
5.5.1. Прилага се процедура ОП 4.2.3-01 „Управление на документите”, част от 
интегрираната система за управление на „Златна Панега Цимент”АД. 
5.5.2. Прилага се процедура ОП 4.2.3-01 „Управление на документите”, част от 
интегрираната система за управление на „Златна Панега Цимент”АД. 
5.6.1. Разработени са всички инструкции и се съхраняват на площадката на завода.  
5.6.2. Прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка, които се изискват в 
КР. Те са част от интегрираната система за управление на „Златна Панега Цимент”АД и 
са задължителни за изпълнение от заинтересования персонал на предприятието.  
5.7.1. Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 
съгласно КР. 
5.7.2. Прилага се основна процедура ОП 8.5.2-01 „Несъответствия, коригиращи и 
превантивни действия”, част от интегрираната система за управление на „Златна 
Панега Цимент”АД.. 
5.7.3. Прилага се основна процедура ОП 8.5.2-01 „Несъответствия, коригиращи и 
превантивни действия”, част от интегрираната система за управление на „Златна 
Панега Цимент”АД. 
5.8.1. Прилага се „Инструкция за определяне причините, довели до аварията и 
предприемане на коригиращи действия” 
5.8.2. Прилага се инструкция за идентифициране, доставяне, използване и съхранение 
на опасни химични вещества. 
5.8.3. Прилагат се „Инструкция за възможни кризисни ситуации върху територията на 
дружеството” и „Инструкция за действия при конкретни аварийни ситуации, действия 
за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на околната среда”. 
5.8.4. Изпълнено е при изготвяне на Плана за управление при кризи, като всички 
възможни аварийни ситуации са дискутирани с началниците на производствените 
цехове и звена и са избрани плановете, осигуряващи най-добра защита на живота и 
здравето на хората и околната среда. 
5.8.5. Прилага се ОП 4.4.7-01 „Готовност за извънредни ситуации и способност за 
реагиране”, както и „Инструкция за периодична проверка годността на персонала за 
изпълнение на Плана за действие при кризи”. 
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5.8.6. Прилага се „Инструкция за периодична проверка годността на персонала за 
изпълнение на Плана за действие при кризи”. 
5.8.7. Прилага се „Инструкция за избор на сборни пунктове и на подходящи пътища за 
евакуиране на персонала от мястото на аварията”. 
5.8.8. Прилага се „Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и 
предприемане на коригиращи действия”. 
5.8.9. Прилага се „Инструкция за техническа поддръжка на средствата за оповестяване 
на аварията”. 
5.8.10. Прилага се „Инструкция за определяне на необходимите средства за лична 
защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитните 
си функции, както и безпрепятствен достъп до местата им за съхранение”. 
5.8.11. Прилага се „Инструкция за определяне на средствата за противодействие на 
възможни аварийни ситуации, местата на разполагане и съхранение, редовната 
проверка и поддръжка на изправността им”. 
5.8.12. Прилага се „Инструкция за актуализиране списъка на персонала, който е 
отговорен за изпълнението на действията, предвидени в Планът за действие при кризи”. 
5.8.13. Прилага се „Инструкция за актуализиране списъка с телефони на персонала и 
институциите, който е отговорен или свързан с изпълнението на действията, 
предвидени в Плана за действие при кризи”.  
 
Уведомяване 
7.6. РИОСВ Плевен е получила уведомително писмо (писмо изх.№ 856/18.12.2008г.) за 
намерението на „Златна Панега Цимент”АД да експлоатира пещ № 4, като инсталация 
за съвместно изгаряне на отпадъци през 2009г. 
 
Използване на ресурси 
 
Използване на вода 
8.1.1. Използването на вода за охлаждане в завода се извършва съгласно изискванията 
на разрешително за водоползване № 11130021/25.04.2009, издадено от Басейнова 
Дирекция Дунавски район – център Плевен. 
8.1.1.1. Водата използвана за питейно-битови нужди се доставя до площадката на 
предприятието въз основа на договор с „ВиК”ООД Ловеч.  
8.1.2. Вж. табл.1  
 
Таблица 1 

Източник на вода 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

m3 

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 
m3/t клинкер 

Използвано 
годишно 

количество 
m3 

 

Използвано 
количество за 

единица 
продукт 

m3/t клинкер 

Съответствие 

Оборотно водоснабдяване   386 971 0,80 Да 

Езеро Златна Панега – 
свежа вода 1 200 000 1 189 032 0,39  

 
8.1.3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БДДР. По време на 
проверката на РИОСВ-Плевен и БД-Плевен беше установено, че пломбата е с 
ненарушена цялост.  
8.1.4. Оборудването, свързано с най-голяма консумация на вода за охлаждане е 
определено – това са пещи и циментови мелници. 
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8.1.5. Разработени са и се прилагат инструкции за експлоатацията и поддръжката на 
съоръженията по условие 8.1.4. 
8.1.6. Прилагат се инструкции за управление на водите използвана за производствени и 
за битови нужди, като един път месечно дежурният по газ прави проверка на 
водопроводната и канализационната мрежа за производствени и битови води. 
Проверките и извършените дейности за отстраняване на течове се документират в 
„Журнал за извършени проверки на водопроводната и канализационна мрежа”. 
Всеки месец външна фирма, занимаващ се с поддръжката и ремонта на 
водоснабдителната и канализационната система на територията на завода прави 
проверки и при забелязани отклонения или възникнали аварии отстранява повредите. 
Фирмата изготвя месечни доклади за дейността си. 
8.1.7.1. Прилага се инструкция. През 2009г. консумацията на вода за охлаждане в 
инсталацията попадаща в обхвата на Приложение IV на ЗООС се е отчитала чрез 
монтирани водомери на някои от съоръженията и по разходни норми за други, на които 
още не са монтирани такива.      
8.1.7.2. Прилага се инструкция. 
8.1.7.3. Виж условие 8.1.6. 
8.1.8.3. Виж условие 8.1.6. 
8.1.8.4. Съгласно изготвената инструкция за проверка на водопроводната и 
канализационната мрежа в завода през 2009г са правени ежемесечни проверки, 
резултатите от които са отбелязване в журнал. В него освен регулярните проверки са 
отбелязани и някои аварийни случаи, които са отстранени веднага след възникването 
им.  
 
Използване на енергия 
8.2.1. Вж. табл. 2 
 
Таблица 2 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Количество за единица 
продукт , съгласно КР 

kWh/t 

Използвано количество 
за единица продукт 

kWh/t 
Съответствие 

Електроенергия 145 93,57 Да 

 
8.2.2. Оборудването, свързано с най-голяма консумация на електроенергия е 
определено. 
8.2.3. Прилагат се РП 6.3-01 „Поддържане и ремонт на оборудването”, ИО 07-01 
„Експлоатация, поддръжка и ремонт на ръкавен филтър”, ИО 07-02 „Експлоатация, 
поддръжка и ремонт на електрофилтър”,  ИО 07-03 „Експлоатация, поддръжка и 
ремонт на хибриден филтър”, ИО 08-01 „Електроподдръжка и електроремонт на 
ръкавен филтър”, ИО 08-02 „Електроподдръжка и електроремонт на електрофилтър”, 
ИО 08-03 „Електроподдръжка и електроремонт на хибридни филтри”.  
8.2.4.1. Прилага се инструкция.  
8.2.4.2. Прилага се инструкция.  
8.2.4.3. Резултатите по условия 8.2.2. и 8.2.3. са документирани. 
8.2.5.2. Вж. условие 8.2.2. и 8.2.3. През 2009г. не се наблюдава несъответствие между 
месечната консумация на електроенергия за тон клинкер и разходната норма, посочена 
в КР.  
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Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
8.3.1.1. Виж таблица 3.1 
8.3.1.1.1. Виж таблица 3.1 
 
Таблица 3.1 (Вж. Приложение 6) 

Суровини 
Годишно 

количество, 
съгласно КР, t 

Количество за 
единица продукт 
\ съгласно КР, t/t 

клинкер 

Употребено 
годишно, 

t 

Количество за 
единица 

продукт, t/t 
клинкер 

Съответствие 

Варовик 850 080 0,71 304 077* 0,63* Да 

Мергел 1 081 920 0,91 398 323* 0,82* Да 

Оловна шлака 75 000 0,063 18 301* 0,04* Да 

Фаялит 75 000 0,063 1 644* 0,0034* Да 

Окалина/ Нагар 15 000 0,013 2 833* 0,009* Да 

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

12 000 0,01 3 478* 0,007* Да 

 
* Данните за консумацията на суровини и добавки на година и на тон произведена продукция са 
изчислени като сухо вещество за тон клинкер, както се изчисляват всички разходи в 
Производствена дирекция 
 
Всички останали отпадъци, оползотворени в производството, са използвани като 
добавки към цимента, за тях не са определени разходни норми в КР и годишните 
използвани количества са докладвани в таблица 6 на ГДОС. 
 
8.3.1.2. Виж таблица 3.2  
 
Таблица 3.2 (Вж. Приложение 6) 

Горива 
Годишно 

количество, 
съгласно КР, t 

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР, t/ t 
клинкер 

Употребено 
годишно 

количество, t 

Количество за 
единица 

продукт, t/ t 
клинкер 

Съответствие 

Въглища 156 000 0,13 46 512 0,11* Да 

Петрококс  144 000 0,12 8 356 0,05 Да  

Природен газ 197 000 000 Nm3/y 164,58 Nm3/t 1 205 366 Nm3 4,09 Nm3/t Да 

 
* Данните за консумацията на твърди горива на година и на тон произведена продукция са 
изчислени като сухо вещество за тон клинкер, както се изчисляват всички разходи в 
Производствена дирекция 
 
8.3.1.2.1. През 2009г. пещ 4 e експлоатирана, като инсталация за съвместно изгаряне на 
отпадъци. В следващата таблица са посочени вида, количеството и съответствието на 
използваните количества отпадъци с разходните норми от КР. 
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Таблица 3.3. (Вж. Приложение 6) 

Отпадък, използван 
като гориво 

Код на 
отпадък

а 

Годишно 
количество, 
съгласно КР, 

t 

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР, t/ 
t клинкер 

Употребено 
годишно 

количество, t 

Количество за 
единица 

продукт, t/ t 
клинкер 

Съответств
ие 

Излезли от употреба 
гуми  16 01 03 21 000 0,018 2008,594 0,0042 Да 

Материали, негодни за 
консумация или 
преработване 

02 03 04 30 000 0,025 15,360 0,00034 Да 

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

13 02 05* 23 000 0,02 1,280 0,00003 Да  

Пластмаса и каучук 19 12 04 42 000 0,035 1 0,00002 Да  
Абсорбенти, филтърни 
материали , кърпи за 
изтриване и предпазни 
облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02* 

15 02 03 36 000 0,03 12,252 0,00006 Да  

Абсорбенти, филтърни 
материали 
(включително маслени 
филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни 
облекла, различни от 
упоменатите  

15 02 02* 5 000 0.004 0.041 0.000001 Да  

 
8.3.2.1. Прилага се „Инструкция за консумация и съхранение на суровини, добавки и 
горива” И-ОС-00-05. 
8.3.2.2. Прилага се „Инструкция за консумация и съхранение на суровини, добавки и 
горива” И-ОС-00-05. Резултатите от извършената оценка на съответствието, 
установените несъответствия, причините за тях и извършените коригиращи действия се 
документират по реда на ОП 8.5.2-01 „Несъответствия, коригиращи и превантивни 
действия”. През 2009г. не са отчетени несъответствия между количествата на 
консумираните суровини, добавки и горива с тези посочени в КР.  
 
Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
8.3.4.1. Циментът е снабден с информационен лист за безопасност, който беше 
актуализиран през 2009г. Всички химични вещества и препарати, използвани на 
площадката, са снабдени с ИЛБ.  
8.3.4.1.1. Съхранението се извършва съгласно изискванията на информационните 
листове за безопасност. 
8.3.4.1.2. Отдел „Снабдяване” изисква ИЛБ от доставчиците на опасни вещества и 
препарати. След получаване ИЛБ се сканират и прикачват към материалния номер, под 
който веществото е записано в системата SAP. Хартиени екземпляри се съхраняват в 
складово стопанство, в цеховете в зависимост какви опасни химични вещества се 
използват там, както и в отдела по околна среда и медицинският център на територията 
на завода.  
8.3.4.2. Дизеловото гориво се съхранява в подземен резервоар с обем 10 m3 на 
територията на склад „ГСМ”. 
8.3.4.3. Прилага се инструкция ИР 06-02 „Откриване и отстраняване на течове от 
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резервоара за съхранение на дизелово гориво” Целта на инструкцията е определяне на 
реда, отговорностите и пълномощията при съхранението на дизелово гориво и 
предотвратяване на течове. Резервоарът е снабден със система за отчитане на течове и 
дава индикация на служителя в склад „ГСМ” дори и при наличие на минимална 
възможност за течове. 
8.3.4.4. На територията на завода няма надземни резервоари с обваловки. 
8.3.4.4.1. В случай на проблем с резервоара за дизелово гориво, в близост са осигурени 
достатъчно количество метални варели за да поемат евентуален разлив. 
8.3.4.5 Варовикът и мергелът се съхраняват в отделни клетки на покрития траншеен 
склад за съхранение на суровини на площадката на завода. 
8.3.4.5.1. Трасът, когато е наличен на площадката на завода, се съхранява на открита 
бетонова площадка, в близост до цех „Циментови мелници”. 
8.3.4.5.2. Клинкерът се съхранява в покрития склад с капацитет 30 000 t и в двата 
силоза за съхранение на клинкер с капацитет съответно 37 500 t и 500 t. Готовият 
цимент се съхранява в 12 броя силози за цимент, с капацитет 5 000 t всеки. 
8.3.4.6. Прилага се „Инструкция за консумация и съхранение на суровини, добавки и 
горива” И-ОС-00-05.   
8.3.5.1. Резултатите се документират. 
8.3.6.1. Извършени проверки съгласно условие 8.3.4.6 (Виж Приложение 5): 

- Брой на извършените проверки – 1; 
- Брой установени несъответствия – 1;  
- Причини: 

§ разпиляване на част от съхраняваните материали и отмиване с вода по 
време на почистване на площадката; 

- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети: 
§ регулярно почистване на шахтите и утайниците по пътя на замърсените 

води; изготвен е проект за пречистване на дъждовните води и водите от 
измиване на площадката. 

 
ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 
Работа на пречиствателното оборудване 
9.1. На територията на завода се експлоатират пречиствателните съоръжения, описани в 
табл. 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.1.6 и 9.1.1.7 на КР. 
9.1.1. Прилага се инструкция.  
9.1.2. Пречиствателните съоръжения се експлоатират и поддържат в съответствие с 
изискванията на инструкцията по условие 9.1.1.  
9.1.3. Извършва се мониторинг на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове 
на всички съоръжения на площадката на Златна Панега Цимент. 
9.1.4.1. Прилага се И-ОС 00-07 „Инструкция за поддържане на оптимален работен 
режим на съоръженията за пречистване на отпадъчни газове” 
9.1.5.1. Монтирани са датчици за непрекъснат мониторинг на диференциалното 
налягане на ръкавните филтри на площадката. Данните се записват и съхраняват в 
системата. 
9.1.5.2. Въведена е книга, в която ръководителят на група „Ремонт филтри”, записва 
информация както за извършените ежедневни регулярни проверки на филтрите на 
територията на площадката, така и възникналите при работата им аварийни ситуации и 
извършените ремонтни дейности.  
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9.1.5.3. Показанията на филтрите се следят от операторите на отделните съоръжения. 
Оценка на съответствието се извършва по време на работа на инсталацията и филтъра 
към нея. При забелязани отклонения на контролираните параметри операторът се 
обажда в отдела по поддръжка, които правят проверка на пречиствателното 
съоръжение и при необходимост се определят дни за извършване на ремонт. През 
2009г. всички проблеми, възникнали при работата на пречиствателните съоръжения за 
отпадъчни газове на площадката на завода, са отстранени своевременно.  
  
Емисии от точкови източници 
9.2.1.1. Съгласно писмо изх. № 856/18.12.2008г., с което РИОСВ Плевен е уведомен за 
намерението на „Златна Панега Цимент”АД да използва пещ 4, като инсталация за 
съвместно изгаряне, в завода са изгаряни ня 
кои видове отпадъци с кодове и в количества, посочени в таблица 3.3. В РИОСВ 
Плевен е представен Годишен доклад за собствени непрекъснати измервания на 
емисиите на прах, серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид и общ органичен 
въглерод.  
9.2.1.1.1. За пещ 4 се прилагат нормите за допустими емисии посочени в таблица 9.2.1-1 
– продължение 2 от КР.  
9.2.1.2. Нормата за CO от 8000 mg/Nm3 не е превишавана през 2009г. В РИОСВ Плевен 
е представен Годишен доклад за 2009г. за собствени непрекъснати измервания на 
емисиите от пещи 4 и 5. 
9.2.2.1. През 2009г. няма превишения на нормите за допустими емисии на прах от 
комин № 22 след Циментова мелница № 8. В РИОСВ Плевен е представен Годишен 
доклад за собствени непрекъснати измервания на емисиите на прах от филтъра на ЦМ8.  
 
Неорганизирани емисии 
9.3.1. Емисиите от инсталацията по Условие 2 на КР се изпускат организирано. 
9.3.2. Прилага се инструкция. Един път годишно се прави оценка на източниците на 
неорганизирани емисии на площадката и се изготвя програма с мерки за 
ограничаването или премахването им. (Виж Приложение 2) 
9.3.3. Прилага се инструкция. (Виж Приложение 2) 
 
Интензивно  миришещи вещества  
9.4.1. От дейността на предприятието не се генерират миризми. 
9.4.2. Няма постъпили оплаквания за разпространени миризми от дейността на 
предприятието. 
9.4.3. Изготвена е инструкция. В момента не са предвидени никакви мерки за 
намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, тъй като такива не се 
генерират от дейността на предприятието. 
 
Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на въздуха 
9.5.1. НДЕ за съдържанието на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от 
различните дейности на територията на завода, са поставени въз основа оценка на 
състоянието на атмосферния въздух в района. Златна Панега Цимент спазва 
поставените в КР НДЕ и не нарушава качеството на атмосферния въздух. 
 
Собствен мониторинг  
9.6.1. През 2009г. са правени СНИ на всички изпускащи устройства, съгласно 
изискванията на комплексното разрешително. 
9.6.2. През 2009г. бяха извършени собствени периодични измервания на емисиите, 
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съгласно таблица 9.6.1-1 на КР. В РИОСВ бяха представени доклади от СПИ. Няма 
превишения на НДЕ. Виж таблица 2 от Приложение 1.   
9.6.3. Собствените периодични измервания са извършени от акредитирана лаборатория. 
9.6.4. Измерват се параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух. 
9.6.6. След извършване на измервания на  HCl и HF не са констатирани превишения на 
нормите за допустими емисии за тези показатели.  
9.6.7. Данните са представени в таблица 1 на Приложение 1. Тъй като през 2009г. не са 
правени периодични измервания на прах от точковите източници на емисии, поради 
условието такива да се извършват един път на две години, в таблицата са включени 
емисиите на общ прах от инсталациите, подлежащи на непрекъснат мониторинг. По 
тази причина е дадено годишното количество общ прах в килограми за година от пещи 
4 и 5, скарни охладители 4 и 5, въглищна мелница, циментова мелница 8 и сушилка за 
шлак. Представена е информация и за годишните количества на емитираните азотни и 
серни оксиди, въглероден оксид, тежки метали, ООВ, хлор, флуор и диоксини и 
фурани.  
 
 
Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 
Производствени отпадъчни води 
10.1.1. На територията на завода се експлоатира едно съоръжение за пречистване на 
отпадъчните води от охлаждането – флотатор. 
10.1.1.1. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, 
съгласно изискванията на таблица 10.1.1.1. от КР.  
 
Таблица 5 
Измерване № Контролиран параметър Оптимална стойност, mg/dm3 Резултат, mg/dm3 

1 нефтопродукти < 0,3 < 0,02 
2 нефтопродукти < 0,3 0,30 
3 нефтопродукти < 0,3 < 0,02 
4 нефтопродукти < 0,3 0,21 

 
10.1.1.2.1. Прилага се И-ОС 06-05 „Инструкция за управление на водата използвана за 
производствени нужди”. 
10.1.1.2.2. Прилага се И-ОС 06-05 „Инструкция за управление на водата използвана за 
производствени нужди”. 
10.1.1.2.3. Прилага се И-ОС 06-05 „Инструкция за управление на водата използвана за 
производствени нужди”. 
10.1.2.1. Данните от мониторинга на отпадъчните води са представени в таблица 3 от 
Приложение 1. 
10.1.3.1. Данните от мониторинга на отпадъчните води са представени в таблица 3 от 
Приложение 1. 
10.1.3.2. Виж условие 10.4.1.1. 
10.1.4.1. Данните от извършения мониторинг на отпадъчните води от охлаждането на 
изход след флотатор и на смесения поток отпадъчни води, преди заустване в река 
Златна Панега са представени в таблица 3 от Приложение 1. 
10.1.4.2. Прилага се И-ОС 06-05 „Инструкция за управлението на водата, използвана за 
производствени нужди”  
10.1.4.3. Информацията е представена в таблица 1 от Приложение 1. 
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Охлаждащи води 
10.2.1.1. Виж условие 10.1.1.1. 
10.2.2.1. Виж условие 10.1.2.1. 
10.2.3.1. Виж условие 10.1.3. 
10.2.4.1. Виж условия 10.4.1. и 10.1.4.2. 
 
Битово-фекални води 
10.3.1. На територията на завода се експлоатира едно съоръжение за пречистване на 
отпадъчните битово-фекални води.  
10.3.1.1. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, 
съгласно изискванията на таблица 10.3.1.1. от КР. Резултатите се документират в 
журнал. 
10.3.1.2.1. Прилага се И-ОС 06-04 „Инструкция за управление на водата използвана за 
битови нужди”. 
10.3.1.2.2. Прилага се И-ОС 06-04 „Инструкция за управление на водата използвана за 
битови нужди”. 
10.3.1.2.3. Прилага се И-ОС 06-04 „Инструкция за управление на водата използвана за 
битови нужди”. 
10.3.2.1. Данните от мониторинга на отпадъчните води са представени в таблица 3 от 
Приложение 1. 
10.3.3.1. Данните от мониторинга на отпадъчните води са представени в таблица 3 от 
Приложение 1. 
10.3.4.1. Данните от извършения мониторинг на битово-фекалните води и на смесения 
поток отпадъчни води, зауствани в река Златна Панега са представени в таблица 3 от 
Приложение 1. 
10.3.4.2. Прилага се „Инструкция за наблюдение и измерване”. 
 
Дъждовни води 
10.4.1.1. През 2009г. бяха извършени консултации с фирми, специализирани за  
събиране и пречистване на големи количества води, какъвто е случая с дъждовните 
води от площадката на Златна Панега Цимент през някои месеци от годината. Изготвен 
е проект, в който са включени мерки, както за ограничаване на количествата вода 
постъпващи на площадката на завода и в последствие попадащи в река Златна Панега, 
така и за осигуряване на по-високо качество на дъждовните води, които ще се включат 
в общия поток води, идващи от производствената площадка и ще се заустят в реката. 
През 2010г. предстои изпълнението на проекта.  
10.4.2.1. Виж условие 10.4.1.1. 
10.4.3.1. Виж условие 10.4.1.1. 
10.5. Прилагат се инструкции за управление на водата използвана за производствени и 
за битови нужди, като един път месечно дежурният по газ прави проверка на 
водопроводната и канализационната мрежа за производствени и битови води. 
Проверките и извършените дейности за отстраняване на течове се документират в 
„Журнал за извършени проверки на водопроводната и канализационна мрежа”.  
Всеки месец външна фирма, занимаващ се с поддръжката и ремонта на 
водоснабдителната и канализационната система на територията на завода прави 
проверки и при забелязани отклонения или възникнали аварии отстранява повредите. 
Фирмата изготвя месечни доклади за дейността си. 
10.6. Таксите за водоползване и заустване във воден обектза 2009г. са заплатени в 
началото на 2010г. (Виж Приложение 3)  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
  13 

 

10.7.1. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните 
съоръжения са документирани съответно в протоколите издадени от акредитирана 
лаборатория за съдържанието на нефтопродукти във водите след пречиствателното 
съоръжение за отпадъчни води от охлаждането и в журнал за pH на водите след 
пречиствателното съоръжение за битови отпадъчни води. 
10.7.1.1. През 2009г. не са наблюдавани отклонения на резултатите от мониторинга на 
пречиствателните съоръжения за производствени и битови отпадъчни води. 
10.7.2. Резултатите от извършвания мониторинг на отпадъчните води се документират в 
протоколи издадени от акредитирани лаборатории, извършващи анализите. 
10.7.2.1. Извършени проверки съгласно условие 8.3.4.6 (Виж Приложение 4): 

- Брой на извършените проверки –  4 след съоръжение за пречистване на 
отпадъчни води от охлаждането; 4 след съоръжение за пречистване на битови 
отпадъчни води; 4 на смесен поток. 

- Брой установени несъответствия – 2 след съоръжение за пречистване на 
битови отпадъчни води; 1 на смесен поток.   

- Причини: 
§ Две превишения на ИЕО за фосфати в битово-фекалните води (1,07 мг/л и 

1,16 мг/л при норма 1 мг/л). Наблюдават се през третото и четвъртото 
тримесечие на 2009г. Възможна причина, според фирмата поддържаща 
пречиствателната станция, е необходимостта от почистване на 
механичното стъпало на ПСОВ. 

§ Едно превишение на ИЕО за неразтворени вещества в смесения поток 
през първото тримесечие на 2009г.. 

- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети: 
§ През 2010г. механичното стъпало на ПСОВ за битови води ще бъде 

почистено. 
§ Виж т. 10.4.1.1 

10.7.3. Резултатите от извършвания мониторинг на отпадъчните води са представени в 
таблица 3 от Приложение 1. 
10.7.4. Съгласно изготвената инструкция за проверка на водопроводната и 
канализационната мрежа в завода през 2009г са правени ежемесечни проверки, 
резултатите от които са отбелязване в журнал. В него освен регулярните проверки са 
отбелязани и някои аварийни случаи, които са отстранени веднага след възникването 
им.  
 
Управление на отпадъците 
 
Образуване на отпадъци 
11.1.1 Генерираните на площадката на завода отпадъци не се различават по вид, код и 
наименование от посочените в таблици 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. и 11.6. от 
заявлението за издаване на КР. Количествата на генерираните през 2009г. отпадъци са 
представени в таблица 4 от Приложение 1 и не надвишават посочените в КР 
количества.  
11.1.2. Програмата за управление на отпадъците на Златна Панега Цимент беше 
актуализирана през 2006г. и беше одобрена от РИОСВ Плевен с Решение № 08-ПУО-
365-00/24.11.2006г. 
11.1.3. Прилага се И-ОС 00-08 „Инструкция за събиране, транспортиране и временно 
съхранение на отпадъци ”. Водят се вътрешнозаводски отчетни карти. Резултатите от 
тях се записват в отчетни книги за всеки отпадък.  
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Събиране и приемане на отпадъци 
11.2.1. Отпадъците се събират разделно на определените за целта площадки на 
територията на завода. Площадките са бетонирани, обозначени и отделени от 
останалите инсталации. 
11.2.2. Отпадъците се събират разделно в специални съдове на определените за целта 
площадки на територията на завода. 
11.2.2.1. Отпадък Хартиени и картонени опаковки (15 01 01) се събира и съхранява 
разделно, в обозначен метален контейнер, разположен на територията на цех 
„Опаковка”. Не замърсени опаковки от хартия се събират разделно в специални съдове 
предоставени от фирма „Булекопак”, с която дружеството има сключен договор.   
11.2.3. В момента няма техническа възможност за подлагане на отпадъците, генерирани 
от дейността на завода, на обработка за намаляване степента на тяхната опасност и 
привеждането им в удобен за транспортиране вид. С цел намаляване обемът на 
отпадъчните пластмасови опаковки (бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки 
и други подобни) бяха закупени преси за намачкване. 
11.2.4. Отпадък Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20 01 21*) 
се събира и съхранява разделно, в специални контейнери, в закрито помещение на 
територията на Складово стопанство. Площадката е обозначена с табела. 
Луминесцентни лампи не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. 
11.2.5. Отпадъчните масла с кодове 13 01 10*, 13 02 05*, 13 03 07* и утайките от 
маслоуловителни шахти (колектори) с код 13 05 03* се събират и съхраняват във 
варели на обособените за целта места. Варелите са поставени върху каптажни вани, в 
които, в случай на разлив се събира разлятото количество и се връща във варелите.  
11.2.6. Отпадък Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*) се събира и съхранява 
разделно, върху дървени палети, на площадките за съхранение на отпадъци.  
11.2.7. Прилага се И-ОС 00-08 „Инструкция за събиране, транспортиране и временно 
съхранение на отпадъци ”. 
11.2.8. През 2009г. на площадката са приемани с цел извършване на операции по 
оползотворяване (R5) следните отпадъци:  
§ Шлаки от първия и втория етап на производство (оловна шлака) 10 04 01* 
§ Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на въглища 10 01 02 
§ Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 

упомената в 10 01 04) 10 01 01 
§ Нагар / Окалина 10 02 10 
§ Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при 

десулфуризация на отпадъчни газове 10 01 05 
§ Отработена филтруваща глина 19 11 01*  

11.2.9. Заводът има сключени договори с всички фирми, от които приема отпадъци, 
използвани като добавки към суровините. В договорите се уточняват всички условия, 
при които отпадъците могат да се приемат на площадката на завода. 
11.2.9.1. Отпадъците, които се приемат на територията на завода, постъпват на 
площадката с необходимите съпроводителни документи. 
11.2.9.2. При приемане на нов отпадък на територията на завода задължително се 
изисква информация за физичните му характеристики и химичния му състав и цялата 
останала информация необходима за преценяване на възможностите за използване му в 
някоя от инсталациите. След получаване на цялата необходима информация доставчика 
изпраща проби и всички необходими анализи се извършват в заводската лаборатория, 
за потвърждаване на вече наличните данни. 
11.2.9.3. Извършва се проверка на придружаващата отпадъците документация. 
Измерват се количествата отпадъци постъпващи на територията на завода. 
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Постъпилите количества се отразяват в отчетните книги заверени от РИОСВ Плевен. 
 
Временно съхраняване на отпадъците 
11.3.1. На територията на завода няма отпадъци съхранявани повече от 3 години. 
11.3.2.  Отпадъците  се съхраняват на определените за целта площадки, обозначени  на  
Ген план с площадки за временно съхранение на отпадъци от Заявление за издаване на 
КР.    
11.3.3. Опасните отпадъци се съхраняват на площадките за съхранение на отпадъци. Те 
са обозначени с табели с наименованието и кодът на отпадъците, които се съхраняват. 
Съдовете, в които се съхраняват отпадъците също са обозначени с табели с 
наименованието, кодът на отпадъците и надпис „опасен отпадък”, ако отпадъкът е 
такъв. 
11.3.4. Отпадъчните масла с кодове 13 01 10*, 13 02 05*, 13 03 07* и утайките от 
маслоуловителни шахти 13 05 03* се съхраняват на обозначените за целта площадки, 
които са бетонирани. Варелите са поставени върху каптажни вани, в които, в случай на 
разлив се събира разлятото количество и се връща във варелите.  
11.3.5. Отпадък Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20 01 21*) 
се съхранява разделно от другите отпадъци, в специални контейнери, в закрито 
помещение на територията на Складово стопанство. Площадката е обозначена с табела. 
Определен е един контейнер само за счупени лампи. В близост се съхранява сяра, в 
случай на живачен разлив. 
11.3.6. Отпадък Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*) се събира и съхранява 
разделно, върху дървени палети, на площадките за съхранение на отпадъци, които са 
бетонирани и нямат връзка с канализацията. 
11.3.7. Отпадък Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси 
процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* (16 11 06) не се съхранява на 
площадката, тъй като непосредствено след генерирането му се използва като добавка 
към цимента. Отпадък Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични 
процеси, съдържащи опасни вещества (16 11 05*) не е генериран, поради подмяна на 
всички огнеупорни тухли с такива несъдържащи опасни вещества. 
11.3.8. Отпадъците се съхраняват на обозначените за целта места. Отпадъците от 
желязо и стомана се съхраняват за много кратки срокове и почти веднага се изнасят от 
фирма „Литекспорт”. Алтернативните горива - излезли от употреба гуми (16 01 03) се 
съхранява на площадката на завода посочена в КР и на специално обозначена площадка 
на територията на кариера „Златна Панега”, която има трайна настилка, оградена е и се 
охранява. 
11.3.9. Отпадък Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с опасни вещества (15 02 02*) се съхранява във варели на 
обособените за целта места. 
11.3.10.  На територията на завода отпадъците се събират разделно, като не се смесват 
опасни с други отпадъци, както и оползотворими с неоползотворими такива. На 
площадката не се извършва разреждане на отпадъци. 
11.3.11. Прилага се инструкция. 
11.3.12. Прилага се инструкция. Документите се съхраняват съгласно изискванията на 
системата за управление на околната среда. 
 
Транспортиране на отпадъците 
11.4.1. Оловната шлака и Отработената филтруваща глина се транспортират със 
собствен транспорт на територията на завода. Водачите на превозните средства са 
снабдени с Инструкция за действие при авария при превоз на опасен товар. 
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11.4.1.1. Строителните отпадъци, генерирани на територията на завода от 
разрушаването на стари сгради и съоръжения, се транспортират със собствен транспорт 
до определени от кмета на община Ябланица места за депонирането им. 
11.4.2. Всички отпадъци, изнасяни извън територията на завода се транспортират от 
фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО, след предварително 
сключен договор. 
11.4.3. Опасните отпадъци, изнасяни извън завода, се предават на външни фирми след 
попълване и изпращане на „транспортна карта”, изготвена „писмена инструкция за 
действие при аварии”  и подписване на „приемо-предавателен протокол”. 
11.4.4. Прилага се инструкция. 
 
Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци 
11.5.1. Всички отпадъци, генерирани на територията на завода, се предават единствено 
на фирми притежаващи необходимите документи съгласно ЗУО или КР, след 
предварително подписан договор. 
11.5.2. През 2009г. на територията на завода като алтернативно гориво се използваха 
следните видове отпадъци:  
§ Излезли от употреба гуми с код - 16 01 03; 
§ Пластмаса и каучук - 19 12 04; 
§ Материали, негодни за консумация или преработване – 02 03 04 
§ Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02* - 15 02 03; 
§ Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – 15 02 
02* ; 
§ Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа  

- 13 02 05; 
11.5.2.1. Получената топлина не надвишава получената топлина в резултат на 
изгарянето на опасни отпадъци не надвишава 40 % от отделената в процеса на изгаряне 
топлина. 
11.5.2.2. Използваните, като алтернативни горива, опасни отпадъци отговарят на 
изискванията посочени в условие 11.5.2.2. 
11.5.3. През 2009г. в Инсталация за производство на циментов клинкер е извършена 
операция по оползотворяване, обозначена с код R5 на следните отпадъци: 
§ Шлаки от първия и втория етап на производство (оловна шлака) - 10 04 01*; 
§ Отпадъци, съдържащи други тежки метали – 06 04 05* 
§ Нагар / Окалина - 10 02 10; 
§ Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 

упомената в 10 01 04) - 10 01 01. 
11.5.4. През 2009г. в Инсталация за производство на цимент е извършена операция по 
оползотворяване, обозначена с код R5 на следните отпадъци: 
§ Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на въглища - 10 01 02; 
§ Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 

упомената в 10 01 04) - 10 01 01; 
§ Шлаки от пещи - 10 09 03; 
§ Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 05 - 16 11 06; 
§ Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при 

десулфуризация на отпадъчни газове - 10 01 05. 
11.5.5. . През 2009г. на територията на завода не са събирани, съхранявани на площадка 
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А от Ген плана с площадки за съхранение на суровини, спомагателни материали и 
горива, и използвани такива видове алтернативни горива.  
11.5.6. През 2009г. на територията на завода не са събирани, съхранявани на площадка 
Б от Ген плана с площадки за съхранение на суровини, спомагателни материали и 
горива, и използвани такива видове алтернативни горива.  
11.5.7. През 2009г. на територията на завода не са събирани, съхранявани на площадка 
В от Ген плана с площадки за съхранение на суровини, спомагателни материали и 
горива, и използвани такива видове алтернативни горива. 
11.5.8. Отпадък Излезли от употреба гуми (16 01 03) се съхранява на  открити 
площадки за съхранение на автомобилни гуми (4а и 4б на територията на завода и 4в в 
кариера „Златна Панега”) съгласно КР. Площадките са с постоянна настилка Площадка 
4в е оградена и охранявана. 
11.5.9. Отпадъците, използвани като добавки към цимента, се съхраняват на 
определените за целта площадки. 
11.5.10. Отпадък Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (10 01 02) се 
съхранява в два силоза – площадка 10 от Ген плана с площадки за съхранение на 
суровини, спомагателни материали и горива. 
11.5.11. Отпадъците, използвани като добавки към клинкера, се съхраняват на 
определената за целта площадка 3 (покрит склад за съхранение на суровини и добавки) 
от Ген плана с площадки за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. 
11.5.12. Съоръженията за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с 
код R13 отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за 
третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 
53/ 19.03.1999г. 
11.5.13. На площадката не са съхранявани отпадъци за срок по-дълъг от 3 години. 
11.5.14. Отпадъци, които се генерират на територията на завода и се извозват за 
депониране, са строителните и смесените битови отпадъци. Със съгласието на кмета на 
община Ябланица част от строителните отпадъци се използват за подравняване на 
общински терени и терени на частни лица. 
 
Обезвреждане на отпадъците 
11.6.1. Смесените битови отпадъци се предават за депониране на депо Ябланица. 
Строителните отпадъци се депонират на разрешените от община Ябланица за целта 
места. Част от тях се използват както е описано в условие 11.5.14. 
 
Контрол и измерване на отпадъците 
11.7.1. Месечните количества отпадъци се отчитат чрез вътрешнозаводски отчетни 
карти, които отговорниците по управление отпадъците за всеки цех попълват всеки 
месец и предоставят на отговорника по управление отпадъците за завода. Месечните 
количества се попълват в отчетните книги по отпадъците. 
11.7.2. Прилага се И-ОС 00-08 „Инструкция за събиране, транспортиране и временно 
съхранение на отпадъци ”. 
11.7.3. Прилага се инструкция. Всеки месец се извършва оценка, като се следи да не се 
надвишават разрешените годишни количества за всеки отпадък. Прави се сравнение на 
количеството генериран отпадък с код 10 13 13 за тон клинкер с разходната норма в КР. 
11.7.4. Информацията за предадените извън площадката на завода количества 
отпадъци, в случай на предаване за оползотворяване и обезвреждане, както и за 
фирмите, на които са предадени, е представена в таблица 5 на Приложение 1. 
11.7.5. Всички отпадъци, които постъпват на площадката се измерват на търговските 
везни на входа на завода. Количествата оползотворени отпадъци се измерват на входа 
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на съответните съоръжения, където се извършва тяхното оползотворяване. 
 
Анализи на отпадъците 
11.8.1. Няма отпадъци с огледален код. 
 
Документиране и докладване 
11.9.1. Всяка година се предоставят годишни отчети за дейностите по отпадъци в 
РИОСВ Плевен и община Ябланица. Водят се отчетни книги, заверени от РИОСВ  
Плевен. 
11.9.1.1. Наличната информация се съхранява на площадката. 
11.9.2. Годишните количества генерирани отпадъци са представени в таблица 4 от 
Приложение 1. Информация за количествата отпадъци, генерирани по месеци, се 
съхраняват в отчетните карти и в отчетните книги за отпадъци. 
11.9.3. Документира се (вж. 11.9.5).  
11.9.4. Количествата отпадъци постъпващи на площадката се документират 
автоматично в SAP системата след преминаване през търговката везна. Постъпилите за 
оползотворяване в отделните съоръжения отпадъци се документират в журналите на 
операторите, а в някои случаи също и автоматично. 
11.9.5. Във връзка с изпълнение на Условие 11.9.5. са извършени следните проверки 
(Виж Приложение 5):  

- Брой на проверките: 4 броя, цех “Кариера”, “Суровинни мелници”, “Пещи”, 
“Циментови мелници”, “Опаковка”, “Складово стопанство”, Електро-ремонтен цех. 

- Установени несъответствия: 4; 
- Причини:  
§ пробит варел със смазочен материал до инсталацията за подаване на гуми; 
§ наличие на маслени филтри в контейнера за битови отпадъци; 
§ наличие на вещества с изтекъл срок на годност в „Складово стопанство”; 
§ разпилени ръкави от ръкавни филтри, скрап, битови отпадъци по площадката на 

циментови мелници. 
- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети: 

§ попиване на разлива и прехвърляне на смазочния продукт в друг варел; 
§ отстраняване на маслените филтри от коша за битови отпадъци и 

набавяне на почистен варел за тяхното събиране; 
§ всички вещества с изтекъл срок на годност бяха маркирани като такива и 

отделени за бракуване; 
§ своевременно почистване на площадката.   

 
11.9.5.1. През 2009г. на територията на завода са приети и оползотворени следните 
количества отпадъци: 
 
Таблица 6 

Наименование на отпадъка Код на отпадъка 
Оползотворено количество през 

2009г., тон/година 

Шлаки от пещи 10 09 03 1430,208 

Отпадъци, съдържащи други тежки метали 06 04 05* 2000,000 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
  19 

 

Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на 
въглища 10 01 02 2823,000 

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

01 04) 10 01 01 16906,600 

Шлаки от първия и втория етап на 
производство (оловна шлака) 10 04 01* 18693,720 

Твърди отпадъци от реакции на основата на 
калций, получени при десулфуризация на 

отпадъчни газове 10 01 05 4376,000 

Нагар/Окалина 10 02 10 2898,000 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 2008,594 

Материали, негодни за консумация или 
преработване 02 03 04 15,360 

 
 
11.9.6. Информацията относно управлението на отпадъците се съхранява на 
производствената площадка. 
 
Шум 
 
Емисии 
12.1.1. През 2009г.  не са правени измервания на нивата на звуково налягане по 
границите на работната площадка.  
 
Контрол и измерване 
12.2.1. През 2009г.  не са правени измервания на нивата на звуково налягане по 
границите на работната площадка, тъй като съгласно КР такива измервания следва да 
се правят един път на две години. През 2009г. в експлоатация на е пускана нова 
инсталация.  
 
Документиране и докладване 
12.3.1. Виж т. 12.2.1 
12.3.3. През 2009г. на територията на “Златна Панега Цимент” АД не са постъпвали 
оплаквания за високи нива на шумови емисии от живущи около площадката. 
Във връзка с предписание в протокол № Ц/В-х/10 от 06.11.2009г. в РИОСВ- Плевен 
беше предоставен доклад, изходящ №796/20.11.2009г., с резултатите от проведеното 
собствено периодично измерване на показателите на шум в околната среда от РЛ-гр. 
Плевен. 
  
Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
13.1. На територията на площадката няма тръбопроводи или оборудване, което да бъде 
проверявано съгласно това условие. 
13.2. През 2009г. не са регистрирани сериозни разливи върху производствената 
площадка. Всички малки течове от производствена техника са надлежно попивани 
веднага след тяхното откриване.  
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13.3. Осигурени са сорбиращи материали в случай на разливи – сурово брашно, пясък и 
стърготини. 
13.4. Прилага се инструкция за отстраняване на евентуални разливи на опасни вещества 
върху производствената площадка и последващото третиране на генерираните 
отпадъци. 
13.5. Не се допуска наличие на течности в съдове с нарушена цялост. Дизеловото 
гориво се съхранява резервоар, който разполага със система за регистриране на 
възможните течове. Всички отпадъчни масла се съхраняват във варели с ненарушена 
цялост. 
13.6. Всички товаро-разтоварни дейности се извършват на определените за целта места, 
посочени в заявлението за издаване на КР, върху бетонирани площадки, което не 
позволява проникването на вредни вещества в почвите и подземните води. 
13.8. Не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в 
почвите и подземните води. 
 
Собствен мониторинг на почви 
13.9.1. През 2006г. на площадката на Златна Панега Цимент бяха направени анализи на 
почвени проби от три пункта за мониторинг, които в последствие да послужат, като 
базови данни за замърсяване на почвите на площадката с тежки метали, нефтопродукти 
и устойчиви органични замърсители. 
Поради настъпили промени в предназначението на някои от площите и разширяване на 
складовата база, с разрешение на РИОСВ Плевен, през 2008г. бяха направени повторни 
анализи на почвени проби от трите точки за мониторинг, които са избрани за 
окончателни пунктове за мониторинг на почви.  
13.9.2. На плана на площадката са обозначени точките за мониторинг и е предствено 
копие със съпроводително писмо изх.№ 741/20.11.2008г.   
13.9.3. Нови анализи на почвени проби ще бъдат извършени през 2011г. 
13.9.4. Виж Условие 13.9.3. на КР. 
13.9.5. Виж Условие 13.9.3. на КР. 
13.9.7. Прилага се инструкция. 
 
Документиране и докладване 
13.10.2. Виж Условие 13.9.3. на КР. 
13.10.3. Виж Условие 13.9.3. на КР. 
13.10.4. Въведен е в действие „Регистър на извънредните ситуации”. През 2009г. няма 
регистрирани разливи. 
13.10.5. Виж Условие 13.9.3. на КР. 
13.10.6. Виж Условие 13.9.3. на КР. 
13.11. Прилага се инструкция за действие в аварийни ситуации. Виж Условие 13.2. от 
КР. 
13.11.1. Не са регистрирани бедствени аварийни ситуации. 
 
Предотвратяване и действия при аварии 
14.1. Предприятието е класифицирано съгласно чл.3 от Наредбата за условията и реда 
за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на 
действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване 
на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях. 
Уведомено е МОСВ с писмо изх. № 1961/25.01.2006г. Получено е потвърждение от 
МОСВ. 
14.2. Изготвен е План за управление при кризи, който е утвърден от ДА „ГЗ”, кмета на 
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община Ябланица и РС ПАБ – аварии и катастрофи. Всички необходими елементи са 
включени в Плана. 
14.3. Направена е оценка на възможността за изпускане на опасни химични вещества в 
канализацията в резултат на авария. 
14.4. Виж Условие 13.2  на КР. 
14.5. Изготвена е инструкция. 
14.8. Предприятието е класифицирано съгласно чл.3 от Наредбата за условията и реда 
за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на 
действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване 
на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях. 
Информацията за наличните на площадката опасни химични вещества се актуализира 
регулярно.  
 
Преходни и анормални режими на работа 
15.1. Прилага се технологична инструкция, която включва условията на пускане и 
спиране на пречиствателните съоръжения към отделните инсталации. 
15.2. Въведена е работна процедура, валидна за всички заводи от групата, в която са 
регламентирани условията по пускане и спиране на инсталацията по условие 2 и 
достигането на стабилен работен режим. 
15.3. Въведена е работна процедура, валидна за всички заводи от групата, в която са 
регламентирани условията по пускане и спиране на инсталацията по условие 2 и 
достигането на стабилен работен режим. 
15.4. Всички процеси, извършвани в инсталацията по условие 2 се описват в 
производствените журнали от операторите на цех „Пещи”. 
 
Прекратяване работата на инсталации или части от тях 
Не предстои прекратяване на работата на инсталацията или на части от нея. 
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Доклал по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) 
 
№ Дейности Начало на дейността Край на дейността Резултати от дейността 

1 

Питейно водоснабдяване – реконструкция на 
водопроводната мрежа, включваща: 
§ подмяна на съществуващия водопровод с 

полиетиленов; 
§ отвеждане на питейна вода до 

производствените цехове; 
§ извеждане на водопровода извън насипищата 

на кариерата. 

01.03.2005 31.12.2007 Дейността е приключена през 2007 

2 

Промишлено водоснабдяване – реконструкция на 
водопроводната мрежа, включваща: 
§ замяна на водните помпи с по-малко 

енергоемки; 
§ замяна на корозиралите стоманени тръби с 

нови полиетиленови; 
§ поставяне на водомери преди всеки 

технологичен цех. 

01.03.2005 31.12.2007 Дейността е приключена през 2007 

3 

Реконструкция на канализационните мрежи за 
промишлени и битово-фекални води, включваща: 
§ подмяна на канализационните тръби в някои 

участъци на промишлената и битово-
фекалната канализация; 

§ изграждане на канализационна мрежа за 
дъждовни води и води от измиване на 
площадката на завода, в участъците където 
такава липсва. 

01.06.2005 31.10.2007 Дейността е приключена през 2007 

4 Пречиствателна станция за битови отпадъчни води 01.06.2006 31.10.2007 ПСОВ за битови води е изградена и е пусната в 
експлоатация 

5 

Реконструкция на ръкавните филтри на силозното 
стопанство в цех „Експедиция”, включваща: 
§ извеждане от експлоатация на 6 бр. силози за 

цимент №№ 13-18; 
§ монтиране на нови пречиствателни 

съоръжения на оставащите силози №№ 1-12 – 
3 бр. ръкавни филтри (по един РФ на всеки 4 
циментови силози). 

01.06.2005 31.10.2007 Дейността е приключена през 2006 
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6 Монтиране на ръкавни филтри на силозите за 
пепелина 01.05.2005 31.03.2006 Дейността е приключена през 2006 

7 Монтиране на ръкавни филтри (2 броя) към новата 
циментова мелница № 8 и входа й 01.01.2007 31.10.2007 Дейността е приключена през 2007 

8 Замяна на слоести филтри (2 броя) на скарни 
охладители 4 и 5 с електрофилтри (2 броя) 01.06.2006 31.10.2007 Дейността е приключена през 2007 
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Декларация 
 
 
 
 
 
 

Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   
в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   
комплексно разрешително № 76/ 2005г. на Златна Панега Цимент АД. 
 
 
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия 
от този доклад на трети лица. 
 
 
 
 
 
 
 
Подпис: …………………… ..    Дата: 31.03.2010г. 

 
 
 
Име на подписващия: Йоанис Анагносту  
 
 
Длъжност в организацията: Директор Завод 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: 
 
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

   Емисионни прагове (колона 1) 
 

№ 
 

CAS номер 
 

Замърсител 
 

във въздух 
(колона 1 а) 

 

вьв води 
(колона 1 b) 

 

в почва  
(колона 1 с) 

 

Праг нa 
пренос на 

замърсители 
извън площ. 

(колона 2) 

Праг нa 
производство, 

обработка 
или употреба 

(колона 3) 

   Kg/y Kg/y Kg/y Kg/y Kg/y 
2# 

 
630-08-0 

 
Въглероден оксид 

(СО) 
1 701 404 

М 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

8# 
  Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 
842 109 

М 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11#  Серни оксиди 
(SOx/SO2) 

- 
(32 520) 

М 
- - - - 

 

17# 7440-38-2 Арсен и съединенията 
му (като As) 

- 
(0,116) 

М 
- - - - 

18# 7440-43-9 
Кадмий и 

съединенията му (като 
Cd) 

- 
(6,97) 

М 
- - - - 

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

- 
(0,349) 

М 
- - - - 

20# 7440-50-8 Мед и съединенията 
му (като Cu) 

- 
(5,23) 

М 
- - - - 

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

24,9 
М - - - - 

22# 7440-02-0 Никел и съединенията 
му (като Ni) 

- 
(0,349) 

М 
- - - - 

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

- 
(1,51) 

М 
- - - - 

47#  
PCDD+PCDF 

(диоксини и фурани, 
като Teq) 

- 
(0,0000524) 

M 
- - - - 

76#  
Общ органичен 

въглерод (TOC) (като 
общ С или ХПК/З) 

- 
(24 410) 

М 

- 
(3 038) 

M 
- - - 

80#  Хлор и съединенията 
му (като HCl) 

- 
(407) 

M 
- - - - 

84#  Флуор и съединенията 
му (като HF) 

- 
(372) 

M 
- - - - 

86#  Фини прахови частици 
< 10 µm (PM10) 

- 
(24 260)* 

М 
- - - - 

* Докладвано е съдържанието на общ прах, тъй като в завода се извършват непрекъснати измервания на 
съдържанието на общ прах в отпадъчните газове от пещи 4 и 5, скарни охладители 4 и 5, въглищна мелница, 
циментова мелница 8 и сушилка за шлак. Докладвани са годишните количества само от инсталациите с непрекъснат 
мониторинг на емисиите на прах. 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Резултати от мониторинг Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ: 
съгласно КР 

 Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответствие 
Брой/ 

% **** 
 

Пещ 4 – прах  mg/Nm3 30 6,36  
 непрекъснат Не*  

Пещ 4 – NOx mg/Nm3 800 573,84  
 непрекъснат Не**  

Пещ 4 – SO2 mg/Nm3 750 20,63  
 непрекъснат Да 

Пещ 4 – CO mg/Nm3 8000 1216,61  непрекъснат Да 

Пещ 4 – HCl  mg/Nm3 10  0,35 един път годишно Да 

Пещ 4 – HF  mg/Nm3 1  0,32 един път годишно Да 

Пещ 4 – TOC mg/Nm3 100 21,00  непрекъснат Да 

Пещ 4 – Cd+Tl mg/Nm3 0,05  0,0003 един път годишно Да 

Пещ 4 – Hg  mg/Nm3 0,05  0,0214 един път годишно Да 

Пещ 4 – Sb+As+Pb+ 
Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V mg/Nm3 0,5  0,009 един път годишно Да 

Диоксини и фурани ng TEQ/Nm3 0,1  0,0451 един път годишно Да  

Пещ 5 – прах  mg/Nm3 50 10,76  
 непрекъснат Не***  

Пещ 5 – NOx mg/Nm3 1200 417,10  
 непрекъснат Да 

Пещ 5 – SO2 mg/Nm3 750 20,34  
 непрекъснат Да 

 

Пещ 5 – CO mg/Nm3 8000 684,42  непрекъснат Да 

Скарен охладител 4 – 
прах  mg/Nm3 50 7,51  непрекъснат Да 

Скарен охладител 5 – 
прах mg/Nm3 50 16,97  непрекъснат Да 

Въглищна мелница – 
прах  mg/Nm3 50 9,23  непрекъснат Да 

Сушилка за шлак – прах  mg/Nm3 50 0,90  непрекъснат Да 

Циментова мелница 8 – 
прах mg/Nm3 50 8,09  непрекъснат Да 

* Регистрирани са 4 превишения на среднодневните стойности на прах от общо 233 валидни среднодневни стойности, 
регистрирани през 2009г. Причината са били скъсани ръкави на хибридния филтър и причината е била отстранена 
своевременно.  
** Регистрирани са 10 превишения на среднодневните стойности на азотни оксиди от общо 232 валидни среднодневни 
стойности, регистрирани през 2009г, като 2 от тях са през периоди, в които не са изгаряни алтернативни горива. 
***  Регистрирани са 4 превишения на среднодневните стойности на прах от общо 91 валидни среднодневни стойности, 
регистрирани през 2009г. или 5 четиридесет и осем часови стойност превишаващи 110% от НДЕ от 96 регистрирани 
такива през 2009г. Причината са били скъсани ръкави на хибридния филтър и причината е била отстранена 
своевременно.   
**** По подробна информация за резултатите на непрекъснатия мониторинг на емисиите в отпадъчните газове са 
представени в представен Годишните доклади за собствени непрекъснати измервания на емисиите. 
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Таблица 3. Емисии на отпадъчни води във водни обекти  
 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно К Р 

 

Резултати от мониторинг 
 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответствие 
 

Производствени води след флотатор 

pH  6÷8,5 

I измерване – 7.6 
II измерване – 7.9  
III измерване – 8.2  
IV измерване – 8.0 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да  

БПК5 mg/l 15 

I измерване - 1.59 
II измерване – 4.2 

III измерване – < 0.5 
IV измерване – 1.2  

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да  

ХПК mg/l 70 

I измерване - 24.6 
II измерване – < 4.0 
III измерване – 7.8 

IV измерване – 20.3  

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да  

Неразтворени 
вещества mg/l 50 

I измерване – 6.0 
II измерване – < 6.0 
III измерване – < 6.0 
IV измерване – < 6.0   

Един път на три 
месеца 

Да  
Да 
Да  
Да  

Нефтопродукти mg/l 0,3 

I измерване – < 0.02 
II измерване – 0.30 

III измерване – < 0.02 
IV измерване – 0.21   

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да  

Битови води след ПСОВ  

pH  6÷8,5 

I измерване – 7.2 
II измерване – 7.6  
III измерване – 7.6 
IV измерване – 7.6 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

БПК5 mg/l 15 

I измерване –7.62  
II измерване – 6.6   
III измерване – 3.2   
IV измерване – 7.9 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

ХПК mg/l 70 

I измерване –16.5 
II измерване – 4.0  

III измерване – 14.3  
IV измерване – 16.2  

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

Неразтворени 
вещества mg/l 50 

I измерване – 20 
II измерване – < 6.0  
III измерване – 6.0  

IV измерване –  < 6.0 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

Общ азот 
 mg/l 15 

I измерване –  4.8 
II измерване – 4.2 
III измерване – 3.8  
IV измерване – 3.8   

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

Общ фосфор mg/l 2 

I измерване –  0.3077 
II измерване –  0.293  
III измерване – 0.417  

IV измерване –  0.4056 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

Фосфати (РО4
3-) mg/l 1 

I измерване – 0.65 
II измерване –  0.75 
III измерване –  1.07 
IV измерване – 1.16  

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Не 
Не 
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Екстрахируеми 
вещества mg/l 3 

I измерване – < 0.02 
II измерване – 0.21  

III измерване – < 0.02  
IV измерване –  0.08 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

Смесен поток преди заустване в р. Златна Панега 

pH  6÷8,5 

I измерване – 7.3 
II измерване – 8.0 
III измерване – 8.0  
IV измерване – 8.0 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

БПК5 mg/l 15 

I измерване – 1.15 
II измерване – 1.4  
III измерване – 4.2  
IV измерване – 1.4  

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

ХПК mg/l 70 

I измерване – < 4.0 
II измерване – < 4.0 
III измерване – 20.0  
IV измерване – 9.2 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

Неразтворени 
вещества mg/l 50 

I измерване – 276  
II измерване – < 6.0 
III измерване – 14   

IV измерване –  < 6.0 

Един път на три 
месеца 

Не 
Да 
Да 
Да 

Общ азот 
 mg/l 15 

I измерване – 2.1 
II измерване – 2.5 
III измерване – 2.5   
IV измерване – 1.5 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

Общ фосфор mg/l 2 

I измерване – 0.0545  
II измерване –  0.027 
III измерване –  0.164  
IV измерване – 0.0559 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

Фосфати (РО4
3-) mg/l 1 

I измерване – 0.15  
II измерване – < 0.03 
III измерване – 0.49 
IV измерване – 0.11 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

Екстрахируеми 
вещества mg/l 3 

I измерване – < 0.02 
II измерване – 0.21   

III измерване – < 0.02  
IV измерване – 0.20 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 

Нефтопродукти mg/l 0,3 

I измерване – < 0.02  
II измерване – 0.13 

III измерване – < 0.02  
IV измерване – 0.12 

Един път на три 
месеца 

Да 
Да 
Да 
Да 
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Таблица 4 Образуване на отпадъци 

Годишно количество, t 
 

Годишно 
количество за 

единица продукт, 
t/t клинкер 

 

Отпадък 
 

Код 
 

Количества 
определени 

с КР 
 

Реално 
измерено 

 

Количес
тва 

определ
ени с КР 

 

Реално 
измерен

о 
 

Временно съхранение 
на площадката* 

 

Транспорти
ран е - 

собствен 
транспорт/ 

външна 
фирма 

 

Съотве
тствие 

 

Твърди отпадъци 
от пречистване 

на газове 

10 13 13 338 000 28 000 0,06 0,058 Не  Не  Да  

Нехлорирани 
хидравлични 

масла на 
минерална о-ва 

13 01 10* 8 6,612 - - Да-площадки в цехове 
„СМ”, „Пещи” и 
„ЦМ”, “Кариера” 

Не Да  

Нехлорирани 
моторни, 

смазочни и масла 
за зъбни 

предавки на 
минерална о-ва 

13 02 05* 9 1,619 - - Да-площадки в цехове 
„СМ”, „Пещи” и „ЦМ” 

Не  Да  

Нехлорирани 
изолационни и 

топлопредаващи 
масла на 

минерална о-ва  

13 03 07* 0,300 0 - - Не Не  Да  

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 2,500 1,988 - - Да-площадка в цех 
„Опаковка” 

Не  Да  

Абсорбенти, ф-
ни м-ли, кърпи за 

изтриване и 
предп. облекла, 

замърсени с 
опасни в-ва 

15 02 02* 0,315 0,041 - - Да-площадки в цехове 
„СМ”, „Пещи”, „ЦМ” 

и „Кариера” 

Не  Да  

Абсорбенти, ф-
ни м-ли, кърпи за 

изтриване и 
предп. облекла, 

различни от 
упоменатите в 

150202 

15 02 03 30 9,658 - - Да-площадки в цех 
„СМ”, цех„ЦМ” и цех 

„Опаковка” 

Не  Да  

Излезли от 
употреба гуми 

16 01 03 1 0 - - Не Не Да  

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

16 06 01 1 0,01 - - Да-площадка за 
съхранение на 

отпадъци 

Да - външна 
фирма 

Да  

Утайки от 
маслоуловителни 

шахти 

13 05 03* 8 0   - Не Да 
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Облицовъчни и 
огнеупорни м-ли 
от неметалург. п-
си, съдържащи 

опасни в-ва 

16 11 05* 155 0 - - Не Не  Да  

Облицовъчни и 
огнеупорни м-ли 
от неметалург. п-
си, различни от 
упоменатите в 

161105 

 16 11 06 1 045 196 - - Не  Не  Да  

Пластмаса и 
каучук 

 19 12 04 5 0 - - Не Не  Да  

Отпадъци от 
желязо и стомана 

 19 10 01 300 655,760 - - Не  Да – външна 
фирма 

Не 

Флуоресцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи 

живак 

20 01 21* 0,05 0,042 - - Да-площадка в 
„Складово стопанство” 

Не Да  

Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 

плочки, 
фаянсови и 
керамични 
изделия, 

различни от 
упоменатите в 

170106 

17 01 07 950 930 - - Не  Да  Да  

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 30 20 - - Контейнери за битови 
отпадъци 

Да – община 
Ябланица 

Да  

 
 
Забележка: В таблицата са посочени всички отпадъци, генерирани на територията на завода 
през 2009г. 
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Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък 
 

Код 
 

Оползотворяване 
на площадката, т 

 

Обезвреждане 
на площадката 

 

Име на външната 
фирмата извършваща 

операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане, т 

Съответствие 
 

Твърди отпадъци от 
пречистване на газове 

10 13 13 Да  
(28 000 ) 

Не  - Да  

Облицовъчни и 
огнеупорни м-ли от 
неметалург. п-си, 

различни от упоменатите 
в 161105 

16 11 06 Да  
( 196 ) 

Не  Оползотворяване с код R 5 
като добавка в цимента 

Да  

Нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки на 

минерална о-ва 

13 02 05* Да 
(1,28 ) 

Не  
Оползотворяване в 

ротационни пещи като 
алтернативно гориво 

Да 

Абсорбенти, ф-ни м-ли, 
кърпи за изтриване и 

предп. облекла, 
замърсени с опасни в-ва 

15 02 02* Да 
(0,041 t) 

Не Оползотворяване в 
ротационни пещи като 
алтернативно гориво 

Да 

Абсорбенти, ф-ни м-ли, 
кърпи за изтриване и 

предп. облекла, 
различни от упоменатите 

в 150202 

15 02 03 Да 
(12,252 ) 

Не  
Оползотворяване в 

ротационни пещи като 
алтернативно гориво 

Да 

Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 01 Не 
 

Не „Литекспорт’ ООД 
(0,01) 

Да 

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 
изделия, различни от 
упоменатите в 170106 

17 01 07 Не Не Депонират се на места 
определени от кмета на 

община Ябланица 
( 930,0 ) 

Да 

Отпадъци от желязо и 
стомана 

19 10 01 Не  Не  „Литекспорт”ООД 
(655,760) 

Да  

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 Не  Не  Депонират се на 
общинското депо в 

гр.Ябланица 
(20,0) 

Да  

Излезли от употреба 
гуми 

16 01 03 Да 

( 2008,594) 

Не Оползотворяване в 
ротационни пещи като 
алтернативно гориво 

Да 

Материали, негодни за 
консумация или 
преработване 

02 03 04 Да 

( 15,360) 

Не Оползотворяване в 
ротационни пещи като 
алтернативно гориво 

Да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 Да 

(1,00) 

Не Оползотворяване в 
ротационни пещи като 
алтернативно гориво 

Да 
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