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1. Увод 
• Наименование на инсталациите, за които е издадено Комплексно 

разрешително №127/2006 г. 
Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване 

на околната среда, т.3.3. „Инсталации за производство на стъкло с топилен 
капацитет над 20 тона/ден :  

- Линия към Ванна пещ №2 за производство на амбалажно стъкло; 
- Линия към Ванна пещ №3 за производство на амбалажно стъкло; 
- Материален цех 
Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
- Леярна за черни метали с капацитет на пещта 1,13 т/ 24ч. 
- Котел с номинална топлинна мощност 3 MW 
• Адрес по местонахождение на инсталациите 
Западна индустриална зона, гр. Плевен, п.код 5800 
• Регистрационен номер на Комплексното разрешително 
Комплексно разрешително №127/2006 г. 
• Дата на подписване на КР №127/2006 г. 
14.11.2006 г. 
• Дата на влизане в сила на КР №127/2006 г. 
30.11.2006 г. 
• Оператор на инсталациите 
„Рубин” АД 
• Адрес, тел.номер, факс и e-mail на собствените/оператора 
гр. Плевен, Западна индустриална зона 
тел: 064/ 680 635 
факс: 064/ 680 736 
e-mail:rubin@rubin-glass.eu 
• Лице за контакти 
Нели Николова – Еколог 
• Адрес, тел.номер, факс и e-mail на лицето за контакт 
гр. Плевен, Западна индустриална зона 
тел: 064/ 900 135 
факс: 064/ 680 736 
e-mail: n.nikolova@rubin-glass.eu  
 
 
 
 

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

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

- Линия към Ванна пещ №2 за производство на амбалажно стъкло, състояща се от 4 
броя фидери, 4 броя стъклоформовъчни машини, 3 броя темперни пещи 

- Линия към Ванна пещ №3 за производство на амбалажно стъкло, състояща се от 4 
броя фидери, 4 броя стъклоформовъчни машини, 4 броя темперни пещи 

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

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
- Котел за производство на пара и осигуряване на гореща вода за битови и 

производствени нужди 

• Производствен капацитет на инсталациите 
o Линия към ванна пещ №2 за производство на амбалажно стъкло – 

капацитет 112,8 т/24 ч., 41 063 т/год. (Условие 4.1.) 
Ванна пещ №2 не е произвеждала амбалажно стъкло през 2010 г. 
 

o Линия към ванна пещ №3 за производство на амбалажно стъкло – капацитет 
165,6 т/24 ч., 60 225 т/год. (Условие 4.1.) 

Произведена амбалажно стъкло от Ванна пещ №3 през 2010 година - 111,795 т/24 ч., 40 
805,163 т/год. 

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда 

 

Изпълнителен директор
Мениджър 
“Човешки 
ресурси”

Р-л сектор 
“Енергийни 
ресурси”

Еколог

Р-л сектор 
“Машини и обща 

механична 
поддръжка”

Мениджър 
“Производство”

Координатор 
“Лаборатория”

ЗБУТ

Структура и 
отговорност;
Обучение

Предотвратяване и 
конрол на аварийни 

ситуации;
Действия при аварии

Обмен на информация;
Управление на документите;
Управление на записите;

Проверка и коригиращи действия;
Докладване;

Актуализация на СУОС;
Уведомяване;

Управление на отпадъците;
Шум;

Почви и подземни води

Съхранение и 
потребление на опасни 

вещедтва 

Използване на вода и енергия;
Емисии в отпадчъни води

Преходни и анормални 
режими на работа;

Прекратяване работата на 
инсталациите

Оперативно управление;
Използване на суровини, 
спомагателни материали

Емисии в атмосферния въздух

 
Схема 1. 
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• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
Регионална инспекция по околната среда и водите 
ул. „Александър Стамболийски” № 1а 
гр. Плевен, п.код 5800 

• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен 
ул. „Чаталджа” №60, п.кутия 1237, 
гр. Плевен, п.код 5800 

2. Система за управление на околната среда 

• Структура и отговорност 
На схема 1 от Увода е представена организационната структура на „Рубин” 

АД по отношение на управлението на околната среда. 
В изпълнение на условие 5.1. от КР е изготвен списък на персонала, който ще 

извършва конкретни дейности по изпълнение и контролира спазването  на условията 
в разрешителното. Актуализира се своевременно при настъпила промяна. Списъкът е 
достъпен за всички работници и служители. 

• Обучение 
В изпълнение на условие 5.2.1 от Комплексното разрешително в периода 

08.11-12.11.2010 г. бе проведено обучение по спазване на условията на комплексното 
разрешително.  Обучението бе в  съответствие с изготвените от Еколога, съгласувани 
с Мениджър „Човешки ресурси” и утвърдени от Изпълнителния директор План и 
Програма за обучение. В обучението бяха включени длъжностните лица, пряко 
отговорни за изпълнението на конкретните условия от КР. Разгледани бяха следните 
теми: 

- Използване на суровини, спомагателни материали и горива; 
- Използване на ресурси; 
- Оперативно управление; 
- Управление на документи и записи; 
- Опасни химични вещества и препарати; 
- Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива; 
- Управление на отпадъците. 
 
В изпълнение на условия 5.2, 5.8 и 14 от Комплексното разрешително на 30 

ноември 2010 г. бе проведено практическо проиграване на аварийна ситуация, 
включена във Вътрешния план за бедствия на „Рубин” АД. 

• Обмен на информация 
Изготвен е списък, съдържащ имената на длъжностните лица, отговорни за 

изпълнение на условията от КР, местоработата им и телефони за контакти. Списъкът 
се актуализира при настъпили промени в обстоятелствата. (Условие 5.3.1.) 

Изготвен е и списък на заинтересованите страни, съдържащ информация за 
контакт с контролни органи, местна и  общинска власт, съседни на инсталацията 
оператори, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на КР. Данните в 
него се актуализират при възникване на изменения. (Условие 5.3.2.) 
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• Документиране 
Поддържа се списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на 

инсталацията. Списъкът се обновява при настъпили изменения в нормативните 
актове. (Условие 5.4.1.) 

Изискваните от Комплексното разрешително методики и инструкции са 
разработени и внедрени в Организацията. Изготвен е Списък на всички 
документирани инструкции, изисквани от КР, включващ и длъжностните лица, 
отговорни за изпълнението им. (Условие 5.4.2.) 

Разпространението на документите, елемент на Системата за управление на 
околната среда се осъществява при спазване на ПР 04_01 „Управление на 
документите”. Документира се чрез Дневник за регистрация на абонатите . (Условие 
5.4.3.) 

• Управление на документите 
В „Рубин” АД се спазват разпоредбите на разработената и внедрена писмена 

процедура „Управление на документите”, регламентираща: изготвяне на 
документите, формата и структурата им, одобряването им, разпространението, 
внасянето на изменения, съхранението на документите, както и изземването и 
унищожаването на невалидните документи.  (Условие 5.51..) 

• Оперативно управление 
Разработени са процедури и инструкции, регламентиращи реда, действията и 

отговорностите при експлоатация и поддръжка на машините, съоръженията и 
оборудването при оптимални параметри, като: икономично потребление на суровини, 
горива и материали, недопускане на замърсяване на околната среда и др. Копия от 
документите са налични на съответните работни места. Проведено е обучение на 
персонала по спазването им. Ръководителите на структурните звена и еколога на 
Организацията извършват периодични и текущи проверки по прилагането им на 
производствената площадка.  (Условие 5.6.1.) 

• Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
Съгласно разработените инструкции се извършва мониторинг на техническите 

и емисионни показатели, определени в КР. (Условие 5.7.1.) 
Екологът на инсталацията извършва проверка и оценка на съответствието на 

измерените/изчислени стойности на техническите и емисионните показатели, с 
регламентираните в КР такива. (Условие 5.7.2.) 

При установени несъответствия, Комитета по управление на околната среда 
обсъжда причините за възникване на несъответствието и определя коригиращите 
действия, които трябва да бъдат предприети. В Комитета се оценява и ефикасността 
на предприетите коригиращи действия. (Условие 5.7.3.) 

• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
Прилага се инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за 

работа на технологичното оборудване. (Условие 5.8.1.) 
На основание на инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани 

и използвани в производствения процес, е изготвен Списък с  веществата, местата на 
тяхното съхранение и потребление. На местата за ползване и съхранение са налични 
Информационни листове за безопасност. (Условие 5.8.2.) 
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В съответствие със законовите изисквания в „Рубин” АД е разработен 
Вътрешен план за бедствия, който е утвърден от РУ „ПБС” гр. Плевен. В него са 
разгледани възможните аварийни ситуации и природни бедствия, с въздействие 
върху околната среда и здравето и безопасността на населението. Планът се 
актуализира при изменение на нормативна уредба и при промяна в работата на 
инсталациите. (Условие 5.8.3., 5.8.4.) 

Подготовката на персонала, отговорен за изпълнението на Вътрешния план за 
бедствия се извършва чрез практическо проиграване на аварийни ситуации, на което 
присъстват представители на Гражданска защита и РС”ПБЗН” (Условие 5.8.5, 5.8.6.) 

Изготвена е схема за евакуация, с означени сборни пунктове. (Условие 5.8.7.) 
Прилага се инструкция за определяне на причините за възникване на авария. 

(Условие 5.8.8.) 
В съответствие с разработената инструкция се извършва редовна техническа 

проверка на средствата за оповестяване при възникване на авария. (Условие 5.8.9.) 
Съгласно разработената инструкция се извършва определяне на необходимите 

средства за лична защита. Осигурен е безпрепятствен достъп до склада в който се 
съхраняват. (Условие 5.8.10.) 

На определените места са поставени средства за пожарогасене и абсорбенти за 
разливи. На пожарогасителите и коф-помпите се извършва редовна проверка. 
Поддържат се в изправност. (Условие 5.8.11.) 

При настъпила промяна, Специалист ЗБУТ извършва актуализация на 
Заповедта за състава на Постоянната обектова комисия и списъкът с телефонните 
номера за връзка.(Условие 5.8.12., 5.8.13) 

• Записи 
Извършва се  мониторинг на техническите и емисионните показатели, указани 

в комплексното разрешително. Записите от получените резултати и оценяването на 
съответствието се съхраняват от еколога.   (Условие 5.9.) 

• Докладване 
Резултатите от проведения собствен мониторинг на компонентите на околната 

среда се докладват пред РИОСВ и Басейнова дирекция.  (Условие 5.9.) 

• Актуализация на СУОС 
Не са настъпили обстоятелства, който да наложат актуализация на Системата 

за управление на околната среда на „Рубин” АД. (Условие 5.10.) 

3. Използване на ресурси 

3.1. Използване на вода 
„Рубин” АД се снабдява с вода за производствени нужди от: 

• Яз. „Горни Дъбник”, на основание сключен договор с „Напоителни системи” ЕАД 
и Разрешително за водоползване № 003257/22.04.2004 г.,издадено от МОСВ, 
изменено с решение №311/15.10.2008 г. Поради изтичане срока на действие на 
посочените разрешителни, „Рубин” АД предприе действия по получаване на ново 
разрешително, в следствие на което е издадено Разрешително за водовземане от 
повърхностен воден обект № 01430023/23.11.2010 г. от МОСВ. Разрешеното 
водно количество е 850 000 м3/ годишно. 
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• Собствен водоизточник: Шахтов кладенец тип”Раней”, на основание 
Разрешително за водоползване №100434/11.06.2004 г. Поради изтичане срока на 
действие на посоченото разрешително, „Рубин” АД предприе действия за 
получаване на ново разрешително, в следствие на което е издадено Разрешително 
за водовземане от подземен воден обект №11530289/ 30.11.2010 г. от Басейнова 
дирекция Дунавски район с център Плевен. Разрешеното водно количество е 
1 135 296 м3/ годишно.   

В изпълнение на условие 8.1.8.1 от КР в Таблица 3.1 и Таблица 3.1.А е 
представена информация за  количества вода използвана от инсталации, попадащи в 
КР . 

 
Таблица 3.1. 

Годишно  
количество,  
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт,  

съгласно КР 

Използвано 
годишно  

количество 

Използвано 
количество 
за единица 
продукт 

Съответствие

709 016 7 310 444 7 не 
 

Таблица 3.1.А 
Инсталация за 

 производство на  
амбалажно стъкло 

Собствен  
водоизточник 

Язовир  
"Горни Дъбник" 

Използвано годишно 
количество 

  m3/y m3/y m3/y 
Ванна пещ 2 0 0 0
Ванна пещ 3 25 226 129 035 154 261
Промивна инсталация 25 304 119 606 144 910
Материален цех 1 843 9 430 11 273
общо за инсталацията 52 373 258 071 310 444

 
Извършена е оценка на съответствието на изразходваното годишно 

количество вода, с посочените в КР. Констатирано е наличие на съответствие с 
условието на КР. (Условие 8.1.8.2.) 

На площадката на „Рубин” АД се извършват периодични прегледи на 
техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите се документират и 
съхраняват. През докладвания период не са констатирани течове. (Условие 8.1.8.3) 

3.2. Използване на енергия 
В таблица 3.2. е представена е представена консумация на електроенергия 

през 2010 г. при работата на инсталациите, попадащи в обхвата на настоящото 
КР.(Условие 8.2.5.1 ) 

       Таблица 3.2. 

Инсталация 
Количество за 

единица продукт, 
съгласно КР 

Използвано  
количество за 

единица продукт 
Съответствие

  kWh/t kWh/t   
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Ванна пещ №2 550 0 да 
Ванна пещ №3 350 138 да 

 
Направена е оценка на съответствието на количествата консумирана през 2010 

г. електроенергия , с определените в КР такива. Не са установени несъответствия. 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
В Таблица 3.3.1. са представени данните за използваните количества суровини 

за производство на стъкло през 2010 година. (Условие 8.3.3.1.) 
           Таблица 3.3.1. 
 

Суровини 
Годишно 

количество, 
съгласно КР

Количество 
за единица 
продукт,  
съгласно 

КР 

Употребено 
годишно 

 количество

Количество за 
единица 
продукт 

Съответствие

  т/година т/единица 
продукт т/година т/единица 

продукт   

Кварцов пясък 73 535,000 0,7 19 811,400 0,3 да 
Калцинирана сода 30 386,000 0,3 6 551,475 0,1 да 
Доломит 23 398,000 0,2 5 908,251 0,1 да 
Фелдшпат 9 116,000 0,09 126,780 0,00 да 
Пегматит 8 103,000 0,08 2 185,737 0,03 да 
Трошки 31 000,000 0,3 26 772,446 0,4 не 
Натриев сулфат 912,000 0,009 217,124 0,003 да 
Селенов окис 0,912 0,000009 0,164 0,000003 да 
Кобалтов окис 0,030 0,0000003 0,009 0,0000001 да 
Хромитна руда 405,000 0,004 8,639 0,0001 да 
D 4218 70,000 0,00116 58,000 0,00089 да 

 
Извършена е оценка на съответствието на количествата на вложените през 

2010 г. суровини с условията на КР. Установено е несъответствие, изразяващо се в: 
Увеличаване на вложените стъклени трошки, отнесени към единица продукт. 

Целта е намаляване на количествата вложени суровини, за сметка на увеличеното 
количество рециклирани стъклени отпадъци.  „Рубин” АД е предприел действия по 
промяна на количествата отпадъци рециклирани в инсталацията, поставени в условия 
8.3.1.1 и 11.2.6 от КР. (Условие 8.3.3.2.) 

 
В Таблица 3.3.2. са представени данните за използваните през 2010 г. при 

работата на инсталацията спомагателни материали.  (Условие 8.3.3.1.)   
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Таблица 3.3.2. 

Спомагателни 
материали 

Количество за 
единица  
продукт,  

съгласно КР 

Годишно 
количество, 
съгласно КР

Употребено 
годишно  
количество 

Количество за 
единица  
продукт 

Съответствие

  т/единица продукт т/година т/година т/единица продукт   

Кокс 30,4 0,0003 0 0 да 
Масла 14,5 0,0001 13,2 0,0001 да 
Масло за  
формоване 
"Клийнмолд" 

22,3 0,0002 5,594 0,0001 да 

 
Не са констатирани несъответствия на използваните количества спомагателни 

материали, с определените в КР такива. (Условие 8.3.3.2.) 
 
В Таблица 3.3.3. е представена информация за количествата и вида на 

използваните горива при работата на инсталацията през 2010 г. (Условие 8.3.3.1.) 
          

Таблица 3.3.3. 

Горива 

Годишно 
количество, 
съгласно 

КР 

Количество за 
единица  
продукт,  

съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество

Количество 
за единица 
продукт 

Съответствие

  (Nm3/y) (Nm3/ед.продукт) (Nm3/y) (Nm3/t)   
Природен газ 
(Nm3/t) 410,7 41 600 000 14 452 000 354,2 да 

  (t/y) (t/ед.продукт) (t/y) (t/ед.продукт)  
Дизелово  
гориво за 

транспорт (t/y) 
261  77   да 

 
Извършена е оценка на съответствието количествата изразходвани горива с 

определените в КР такива.  Несъответствия не са констатирани. (Условие 8.3.3.2.) 

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

производствената площадка на „Рубин” АД се осъществява при следните условия: 
• Всички използвани химични вещества  и препарати, класифицирани като 

опасни са снабдени с информационни листове за безопасност.  
• Съхраняването и употребата опасните химични вещества и препарати е 

съобразена с препоръките на информационните листове за безопасност. 
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• Суровините за производство на стъкло се съхраняват в предназначените за 
целта бункери и силози.  

• Спомагателните материали са разположени в закрити складови 
помещения.  

• Дизеловото гориво се съхранява в резервоари в склад ГСМ.  
За отчетни период са извършени 12 проверки за спазване условията на 

съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. Не са констатирани 
несъответствия. 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕФФ) и 
PRTRЕ 

В изпълнение на условие 9.6.3. от КР, е направено изчисление на годишните 
количества замърсители, което включва следните показатели: Финни прахови 
частици, Серни оксиди, Азотни оксиди, Флуороводород, Олово и Хром. (Таблица 
9.1.2. към настоящия доклад). 

Докладването на емисиите на вредни вещества е представено в Приложение 1, 
Таблица 9.1.1 към настоящия доклад.  

За определяне на годишните количества на замърсителите в атмосферния 
въздух е използван метода на непостоянния мониторинг. Получените резултати са 
произведение на данните от собствения периодичен мониторинг, потокът на 
отпадъчните газове и производственото време през годината. В случайте, когато 
емисиите на дадено вещество не превишават определения праг, мястото е маркирано 
с (-). Измерените стойности на замърсителите са показани в скоби. С буква «М» е 
означен начина за определяне на емисията – измерена стойност.  

За определяне на годишните количества на замърсителите в отпадъчните води 
е приложен метод, аналогичен на приложеният за замърсители в атмосферен въздух. 
Получените резултати са произведение на данните от проведения собствен 
мониторинг и годишното количество на заустените в канализационната система 
отпадъчни води. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
„Рубин” АД не е изпълнил в срок условия 9.1.1. и 9.1.2 от КР. Не са монтирани 

и пуснати в експлоатация аспирация и пречиствателно съоръжение към Материален 
цех.   

Причините за неспазване на условията от КР е настъпилата икономическа 
криза, в следствие на което „Рубин” АД изпитва трудности при осигуряване на 
финансовите средства, необходими за изпълнение на изготвения проект за 
обезпрашаване. 

През докладваният период са извършени са 12 броя проверки за наличието на 
източници на неорганизирани емисии. Несъответствия не са констатирани. 

С цел недопускане на неорганизирани прахови емисии на площадката на 
„Рубин” АД се предприемат следните мерки: 

- Спазване на инструкциите за експлоатация и поддръжка на съоръжения 
и оборудването в Материален цех; 
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- Спазване на инструкциите за провеждане на товаро-разтоварните 
дейности със суровини; 

- Редовно почистване и оросяване на транспортните пътища; 
 
Извършването на собствен периодичен мониторинг на точковите източници 

на емисии на площадката е възложен с договор на Лаборатория за изпитване и 
калибриране „ЛИПГЕИ”, „Пехливанов инженеринг” ООД. Провеждането на 
собствените периодични измервания е в съответствие с честота и указаните 
параметри, посочени в КР. Извършени са собствени периодични измервания на 
следните точкови източници: 

• Ванна пещ №3 
Показатели: Серен оксид, азотен оксид, прах; Честота: Веднъж на шестмесечие 
Показатели: Олово, селен, кобалт и флуороводород; Честота: Веднъж годишно 

• Котел 
Показатели: Серен оксид, азотен оксид, въглероден оксид; Честота: Веднъж годишно 

Резултатите от проведените собствени периодични измервания и оценката на 
съответствието са отразени в Приложение 2 към доклада, Таблици 9.2.1 и 9.2.3. 

Направена е оценка на съответствието на измерените стойности с 
определените в КР норми. Констатирани е следното несъответствие: 

- При провеждане на периодичния мониторинг за първото шестмесечие на 
годината, измерените емисии на прах на Ванна пещ №3 са 24 мг/нм3, при 20 НДЕ 
мг/нм3, което е превишение с 20 %. 

- При провеждане на периодичния мониторинг за първото шестмесечие на 
годината, измерените емисии на прах на Ванна пещ №3 са 22,8 мг/нм3, при 20 НДЕ 
мг/нм3, което е превишение с 14 %. 

Причините за констатираното несъответствие е частично разрушаване на 
пълнежа на регенеративните камери на пещта. Предприети са коригиращи действия, 
състоящи се в ремонтиране на регенеративните камери чрез подмяна на пълнежа. 

На 04.03.2010 г. Регионална лаборатория Плевен извърши контролни 
измервания за вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от Ванна пещ №3. 
Не бяха установени превишавания на НДЕ, посочени в КР. Данните от контролните 
измервания са представени в Приложение 2 към доклада, таблица 9.2.2.  

В своята дейност „Рубин” АД не използва интензивно миришещи вещества. 
През докладваният период не са регистрирани емисии извън границите на 
площадката и оплаквания от миризми. 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води 
„Рубин” АД експлоатира пречиствателно съоръжение – утаител към промивна 

за трошки. Прилага се инструкция за проверка на съответствието на контролираните 
параметри с определените в КР такива. На пречиствателното съоръжение се 
извършва редовна профилактика за осигуряване на безаварийната му експлоатация.  

Контролираните параметри са водно ниво и неразтворени вещества. Не са 
констатирани несъответствия по показател „водно ниво”. Констатирано е 
несъответствие по показател „неразтворени вещества”. Нарушението на оптималната 
стойност  на показател „неразтворени вещества” не е свързано с техническото 
състояние на пречиствателното съоръжение. Причината за несъответствията е 
високата степен на замърсяване на третираните в промивна инсталация отпадъци от 
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стъклени опаковки. Предприети са действия за провеждане на строг входящ контрол 
при приемането на стъклени отпадъци за рециклиране. 

Канализационната система на производствената площадка на „Рубин” АД се 
поддържа в изправност. Отговорния персонал извършва ежеседмични обходи за 
проверка състоянието на канализационната мрежа. Не са констатирани течове. 

„Рубин”АД зауства смесен поток  (производствени, охлаждащи, битово –
фекални и дъждовни води) в канализационната система на гр. Плевен в следните 
точки на заустване: 

• ТЗ №1 – Ревизионна шахта към градската канализация, с географски 
координати: 43026`23.0"N, 24033`56,5"Е.  

• ТЗ №2 - Изход утаител към Промивна за трошки, с географски 
координати: 43026`31.7"N, 24033`56,8"Е.  

Извършването на собствен периодичен мониторинг на зауствания смесен 
поток води от площадката на „Рубин” АД е възложен с договор на Лаборатория за 
изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ”, „Пехливанов инженеринг” ООД. 
Провеждането на собствените периодични измервания е в съответствие с честота и 
указаните параметри, посочени в КР. Извършени са собствени периодични 
измервания както следва: 

ПТ №1 - Изход утаител към Промивна за трошки, с географски координати: 
43026`31.7"N, 24033`56,8"Е. Контролиран показател: Неразтворени вещества.  

ПТ №2 – Ревизионна шахта към градската канализация, с географски 
координати: 43026`23.0"N, 24033`56,5"Е. Контролирани показатели: Активна 
реакция, Неразтворени вещества, Селен, Кобалт, Хром (общ), Хром (шествалентен) и 
нефтопродукти 

Резултатите от проведените собствени периодични измервания и оценката на 
съответствието са отразени в Приложение 3 към доклада, Таблици 9.3.1 и 9.3.2.  

Констатирани са следните несъответствия: 
- При провеждане на периодичния мониторинг за първото шестмесечие на 

годината  измерените емисии на неразтворени вещества в ТЗ №1 са 74 мг/дм3, при 
НДЕ 50 мг/дм3, което е превишение с 48 %.  

Причината за несъответствието е високата степен на замърсяване на третираните 
в промивна инсталация отпадъци от стъклени опаковки. Предприети са действия за 
провеждане на строг входящ контрол при приемането на стъклени отпадъци за 
рециклиране.  

В изпълнение на условие 10.3.8. е направено изчисление на непреките 
годишни емисии на замърсители в отпадъчните производствени води. Резултатите са 
представени в Таблица 9.3.3, Приложение 3 към настоящия доклад. 

4.4. Управление на отпадъците 

4.4.1. Образуване на отпадъци 
Отпадъците, образуваните през докладвания период са представени в 

Приложение 4, Таблица 9.4.1 от настоящия доклад.  
Направена е оценка на съответствието на вида и количествата на образуваните 

отпадъци с определените в КР такива. Констатирани са следните несъответствия: 
• Превишаване на количествата образувани отпадъци за единица продукт с 

кодове 10 11 10 и 10 11 12. Причината за несъответствието е допусната 
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техническа грешка в КР при изчисляване на нормата за количество отпадък на 
единица продукт.  

• Превишаване годишините количества образуван отпадък с код 15 01 01 и 15 
01 02. Причината за несъответствието е, че голяма част от готовата продукция 
се съхранява в открити складови площи, изложена на въздействието на 
атмосферните условия. В следствие на това, опаковката се уврежда и е 
необходимо преопаковане на продукцията. Планирано е увеличаване площта 
на покрититие скадови площи за съхраняване на готова продукция. 

• В резултат на преустройството на Ванна пещ №5 и изграждането на Нов 
Материален цех е образуван отпадък с код 17 05 06 Изкопани земни маси, 
различни от упоменатите в 17 05 05. 

• Превишаване на годишните количества образуван отпадък с код 17 01 07, като 
резултат от преустройството на Ванна пещ №5 и изграждането на Нов 
Материален цех. 

4.4.2. Събиране и приемане на отпадъци 
Извършени са 12 проверки за оценка на съответствието на събирането и 

приемането на отпадъци с условията на КР. Не са констатирани несъответствия.  

4.4.3.Временно съхраняване на отпадъци 
През докладвания период са извършени 12 проверки на площадките за 

временно съхраняване на отпадъци. Констатирано е 1 несъответствие, състоящо се в 
липса на табелите, означаващи вида на съхраняваните отпадъци на част от 
площадките. Предприети са необходимите коригиращи мерки, изразяващи се в 
поставяне на липсващите табели на площадките за временно съхраняване. 

4.4.4.Транспортиране на отпадъци 
Направена е оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с 

условита на КР. Констатирано е, че предаването на отпадъци за транспортиране се 
извършва на основание сключен договор и със необходимите съпроводителни 
документи. Не са констатирани несъответствия.  

4.4.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци 
Отпадъците образувани от дейността на предприятието се предават за 

оползотворяване, преработване и рециклиране на лица притежаващи разрешително за 
дейности с отпадъци и но основание сключен договор. Не са констатирани 
несъответствия с условията на КР. 

«Рубин» АД извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 
Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали. В Приложение 5, 
таблица 9.5.1 от настоящия доклад е поредставена информация за произхода и 
количествата на рециклираните от «Рубин» АД отпадъци.  

Установено е несъответствие, изразяващо се в превишаване на количеството 
оползотворени отпадъци. Несъответствието се дължи на промяна в рецептата за 
производство на стъкломаса, с което се постига намаляване на количеството вложени 
суровини и намаляване консумацията на природен газ.   
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4.4.6. Обезвреждане на отпадъци 
Отпадъците образувани от дейността на предприятието се предават за 

обезвреждане на лица притежаващи разрешително за дейности с отпадъци и на 
основание сключен договор. Не са констатирани несъответствия с условията на КР. 

4.5. Шум 
«Рубин» АД възложи провеждането на собствени периодични измервания на 

шум в околната среда на Регионална лаборатория – Плевен. Измерителния контур 
обхваща 25 броя измерителни пунктове на производствената площадка на «Рубин» 
АД. Резултатите от шумовото измерване са представени в Приложение 6 към 
настоящия доклад.  

Най – близкото населено място е разположено на 500 м от оградата на 
площадката. През докладвания период не са регистрирани жалби от живущи в 
близост до площадката. 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
Извършването на собствен периодичен мониторинг на подземните води е 

възложено с договор на Лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ”, 
„Пехливанов инженеринг” ООД. Изпитванията са извършени в 
Научноизследователска лаборатория „ГЕОЛАБ”, към Геологически институт при 
БАН „Страшимир Димитров” – София и от „ЕВРОТЕСТ-КОНТРО” ЕАД. 
Провеждането на собствените периодични измервания е в съответствие с честота и 
параметрите, посочени в КР. Данните от измерванията и оценка на съответствието с 
условията на КР са представени в Приложение 7 към настоящия доклад. 

5.Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие 
с условията на Комплексното разрешително (ИППСУКР) 

„Рубин” АД не е извършил следните дейности, включени в Инвестиционната 
програма: 

• Монтиране и пускане в експлоатация на пречиствателни съоръжения в 
Материален цех към дозаторните силози за сода и капсуловане на дозаторните 
силози за сода; 

• Изграждане и пускане в експлоатация на аспирация и изпускащи устройства 
към дозаторните силози за пясък, доломит, пегматит и фелдшпат в 
Материален цех. 
Съществуващият Материален цех е пуснат в експлоатация осемдесетте години 

на двадесети век. Ръководството на „Рубин” АД, съвместно с екип от високо 
квалифицирани специалисти разгледа подробно техническите възможности за 
привеждане на Материален цех в съответствие с условията на КР.  Разгледани бяха и 
различни оферти за изграждане на пречиствателни съоръжения.  

Изготвен е Проект за прахоуловителна инсталация на Материален цех. Поради 
настъпилата икономическа криза, „Рубин” АД среща трудности с осигуряването на 
финансови средства за осъществяване на проекта. Дружеството планира 
изграждането на прахоуловителната инсталация през 2011 г.  
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6. Прекратяване на работата на инсталации или части от тях 
В изпълнение на условие 16.7. от КР, Леярната за черни метали е изведена от 

експлоатация през м.декември 2006 г. 
В изпълнение на условие 16.8 от КР 4 броя сушилни за доломит, фелдшпат, 

пегматит и пясък бяха са изведени от експлоатация през м.ноември 2007 г. 

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

7.1. Аварии 
На 10 май 2010 г. на площадката на «Рубин» АД възникна производствен 

инцидент,  състоящ се в пробив на стъкломаса от проточния канал на Ванна пещ №3, 
което доведе до неконтролируемо изтичане на стъкломаса под ванна пещ. 
Инцидентът не доведе до замърсяване на повърхностни и/или подземни води, 
залпови замърсявания, или до изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. 
На 21 май 2010 г. бе възстановен нормалния режим на работа на ванната пещ. 

През периода 10-21 май 2010 г. бе преустановена зареждането на пещта със 
стъкларска шихта, но не бе прекъсвано горенето на природен газ, захранването с 
ел.енергия, както и използването на промишлена вода. 

РИОСВ-Плевен бе уведомен за възникналият производствен инцидент с писмо 
с Изх.№834/27.05.2010 г. 

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 
издадено Комплексно разрешително 

През докладвания период в «Рубин» АД не са регистрирани оплаквания, 
свързани с дейностите осъществявани на производствената площадка.. 

 
       
     

8.Подписване на годишния доклад 
Изготвил,      Утвърдил,    
Еколог:      Изпълнителен директор: 

Нели Николова       инж. Панчо Панчов 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

  
 Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 
Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително № 127/ 2006 г.на «Рубин» АД 
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия 
от този доклад на трети лица. 
 
Подпис: …………………………..     Дата: ………………….. 
 
Име на подписващия: инж. Панчо Панчов 
Длъжност в организацията: Изпълнителен директор 
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9.Приложения 

Приложение 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
          Таблица 9.1.1. 
 
 

Емисии (колона 1) 

№ CAS 
номер Замърсител 

във 
въздуха 
(колона 

1a) 

във води 
(колона 1b 

) 

в почви 
(колона 1с 

) 

Пренос на 
замърсители 

извън 
площадката 

Производство, 
обработка или 

употреба 

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

8# 
  

Азотни 
оксиди (Nox) 

(395 450 ) 
М 

- - - - 

- 
11#   

Серни 
оксиди (Sox) (0) М - - - - 

- - 
19# 

7440-47-3 

Хром и 
съединенията 
му (като Cr) (0) М (0,006) М 

- - - 

- 
23# 

7439-92-1 

Олово и 
съединенията 
му (като Pb) (11) М 

- - - - 

- 
84# 

  

Флуор и 
неорганични 
съединения 
(като HF) 

(0) М 
- - - - 

- 

86# 

  

Фини 
прахови 
частици 
<10µm 
(РМ10) 

(13 220) М
- - - - 
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Таблица 9.1.2. 
 

ВП2 ВП3 Котел 
К
он
це
нт
ра
ци
я 
на

 
за
мъ

рс
ит
ел
я 

О
тп
ад
ъч
ни

 
га
зо
ве

 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
о 

вр
ем
е 

Ем
ис
ия

 

К
он
це
нт
ра
ци
я 
на

 
за
мъ

рс
ит
ел
я 

О
тп
ад
ъч
ни

 
га
зо
ве

 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
о 

вр
ем
е 

Ем
ис
ия

 

К
он
це
нт
ра
ци
я 
на

 
за
мъ

рс
ит
ел
я 

О
тп
ад
ъч
ни

 
га
зо
ве

 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
о 

вр
ем
е 

Ем
ис
ия

 

В
си
чк
о 
ем
ис
ии

 

Ем
ис
ио
не
н 
пр
аг

 

В
ре
дн
о 
ве
щ
ес
тв
о 

mg/Nm3 Nm3/h час kg/y mg/Nm3 Nm3/h час kg/y mg/Nm3 Nm3/h час kg/y kg/y kg/y 

0 0 0 0 703 66 001 4 380 203 313 54 4 789 7 560 1 955
        690 62 901 4 380 190 182         NOх

              393 495       1 955

395 450 100 000 

0 0 0 0 0 66 001 4 380 0 0 4 789 7 560 0
        0 62 901 4 380 0         SOх

              0       0
0 150 000 

HF 0,000 0 0 0 0 66 001 4 380 0         0 5 000 
0 0 0 0 0,010 66 001 4 380 3         

        0,030 62 901 4 380 8         Pb 
              11         

11 200 

Cr 0,00 0 0 0                 0 100 
0 0 0 0 24 66 001 4 380 6 938         
0 0   0 23 62 901 4 380 6 282         ФПЧ 

      0       13 220         

13 220 50 000 
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Приложение 2 Емисии в атмосферния въздух 
 

Показател Единица НДЕ Честота на 
мониторинга 

Резултати от  
мониторинг   

І-во 
шестмесечие

Съответ-   
ствие 

Резултати от  
мониторинг   

ІІ-ро 
шестмесечие

Съответ-  
ствие 

0 да 0 да 
0 да 0 да Серен диоксид mg/nm3 500 веднъж на 

шест месеца 
0 да 0 да 

696 да 689 да 
690 да 680 да Азотен оксид mg/nm3 800 веднъж на 

шест месеца 
718 да 702 да 

Прах (общ) mg/nm3 20 веднъж на 
шест месеца 24 не (20%) 22,8 не (14%)

Олово и 
съединения mg/nm3 0,8 веднъж 

годишно 0,01 да 0,03 да 

Селен и 
съединения mg/nm3 1 веднъж 

годишно 0,01 да 0,01 да 

Кобалт и 
съединения mg/nm3 1 веднъж 

годишно 0,001 да 0,006 да 

Флуороводород mg/nm3 5 веднъж 
годишно 0 да 0 да 

Дебит на 
газовете nm3/h 264 

600   
66 001 да 62 901 да 

 
                                      
 

  Таблица 9.2.2.  
Източник на емисии: Ванна пещ №3 контролни измервания 

Показател Единица НДЕ Резултати от  
мониторинг     

Съответ-     
ствие 

Серен диоксид mg/nm3 500 69,2 да 

Азотен оксид mg/nm3 800 793,8 да 

Прах (общ) mg/nm3 20 13,9 да 

Дебит на 
газовете nm3/h 264 600 24 494 да 
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                    Таблица 9.2.3. 

Източник на емисии: Котел 

Показател Единица НДЕ Честота на 
мониторинга 

Резултат от 
мониторинг 

Съответ-   
ствие 

0 да 

0 да Серен диоксид mg/nm3 35 Веднъж  
годишно 

0 да 

55 да 

52 да Азотен оксид mg/nm3 250 Веднъж  
годишно 

55 да 

0 да 

0 да Въглероден 
оксид mg/nm3 100 Веднъж  

годишно 
0 да 

Количество        
(дебит на  
газовете) 

nm3/h 15 
000

  
4 789 
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Приложение 3 Емисии в отпадъчни води зауствани в канализация 
          Таблица 9.3.1. 
 

ПТ №1 
Изход утаител към Промивна за трошки ТЗ №2,                                    

с географски координати: 43026`31.7"N, 24033`56,8"Е 

Параметър 

Е
ди
ни

ца
 

Н
Д
Е

, с
ъг
ла
сн
о 
К
Р 

Ч
ес
то
та

 н
а 

м
он
ит
ор
ин

га
 

Ре
зу
лт
ат
и 
от

  
м
он
ит
ор
ин

г 
   

   
   

   
І-

во
 ш
ес
тм

ес
еч
ие

 

С
ъо
тв
ет
ст
ви
е 

Ре
зу
лт
ат
и 
от

  
м
он
ит
ор
ин

г 
   

   
   

   
ІІ

-р
о 
ш
ес
тм

ес
еч
ие

 

С
ъо
тв
ет
ст
ви
е 

Неразтворени в-ва  
mg/dm3 50 веднъж на 

шест месеца 74 не 
(48%) <0,01 да  

 
 

Параметър Единица Съгласно 
КР Изчислен Съответствие 

m3/час 10,3 8,6 да 

m3/ден 247 68,8 да 
Дебит на 

отпадъчните 
води 

m3/год. 90 000 22 360 да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стъкларски завод   „Рубин” АД    гр. Плевен 

Годишен доклад 2010 година 
Комплексно разрешително №127/2006 г. 

 
 
 

23

 
Таблица 9.3.2. 

ПТ №2 РШ към ТЗ №1, с географски координати: 4 `23.0"N, 243026 033`56,5"Е 

Параметър 

Е
ди
ни

ца
 

Н
Д
Е

, с
ъг
ла
сн
о 
К
Р 

Ч
ес
то
та

 н
а 

м
он
ит
ор
ин

га
 

Ре
зу
лт
ат
и 
от

  
м
он
ит
ор
ин

г 
   

   
   

   
   

  
І-
во

 ш
ес
тм

ес
еч
ие

 

С
ъо
тв
ет
ст
ви
е 

Ре
зу
лт
ат
и 
от

  
м
он
ит
ор
ин

г 
   

   
   

   
ІІ

-р
о 
ш
ес
тм

ес
еч
ие

 

С
ъо
тв
ет
ст
ви
е 

Активна реакция 
РН 

6,5-9,0 веднъж на шест 
месеца 7,94 да 8,25 да

Неразтворени в-ва 
mg/dm3 50 веднъж на шест 

месеца 14 да <10 да

Нефтопродукти 
mg/dm3 10 веднъж на шест 

месеца 0,98 да 0,05 да

Хром (ІІІ) 
mg/dm3 2,5 веднъж на шест 

месеца <0,01 да <0,010 да

Кобалт 
mg/dm3 0.5 веднъж на шест 

месеца <0,01 да <0,010 да

Селен 
mg/dm3 0,015 

веднъж на шест 
месеца <0,01 да <0,010 да

Хром (VІ) 
mg/dm3 0,16 

веднъж на шест 
месеца <0,01 да <0,010 да

 
 

Параметър Единица Съгласно 
КР Изчислен Съответствие 

m3/час 90 65 да 

m3/ден 2 126 1 560 да 
Дебит на 

отпадъчните 
води m3/год. 789 000 569 400 да 
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Непреки годишни емисии на замърсители в отпадъчни производствени води 
 

Таблица 9.3.3. 
 

ТЗ Показател Измерена 
концентрация 

Дебит на 
отпадъчни 

води 

Непреки 
годишни 
емисии 

№   mg/dm3 m3/y kg/y 
74 22 360 1,65 Неразтворени 

вещества 0 22 360 0,00 1 
общо за годината   1,65 

14 284 700 3,99 Неразтворени 
вещества 10 284 700 2,85 2 

общо за годината    6,83 
0,010 284 700 0,003 

Селен 0,010 284 700 0,003 2 
общо за годината     0,006 

0,010 284 700 0,003 
Кобалт 0,010 284 700 0,003 2 

общо за годината     0,006 
0,010 284 700 0,003 

Хром 0,010 284 700 0,003 2 
общо за годината     0,006 

0,010 284 700 0,003 
Нефтопродукти 0,050 284 700 0,014 2 
общо за годината     0,017 
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Приложение 4 Образуване на отпадъци 
Таблица 9.4.1. 

Годишно количество Годишно количество  
за единица продукт 

Наименование на отпадъка Код 
Количества, 
определени 

с КР 

Реално 
измерено 

Количества, 
определени с 

КР 

Реално  
измерено 

В
ре
м
ен
но

 
 с
ъх
ра
не
ни

е 
на

 
пл
ощ

ад
ка
та

 

Т
ра
нс
по
рт
ир
ан
е 

- 
со
бс
тв
ен

 
 т
ра
нс
по
рт

/  
   

въ
нш

на
 ф
ир
м
а 

С
ъо
тв
ет
ст
ви
е 

    т/год. т/год. тон/ 
ед.продукт 

тон/ 
ед.продукт 

      

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

10 11 10 80 22 0,00036 0,00055

  

собствен 
транспорт 

не - за 
количество 
на единица 
продукт 

Отпадъчно стъкло, различно 
от упоменатото в 10 11 11 10 11 12 21000 17 376 0,094 0,426 №3   

не - за 
количество 
на единица 
продукт 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 12 01 01 50 42   №1 външна 

фирма да 

Хартиени и картонени 
опаковки 15 01 01 20 46   

  
външна 
фирма 

не-  за 
количество 

Пластмасови опаковки 15 01 02 23 28   
  

външна 
фирма 

не-  за 
количество 

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

16 11 06 500 6   №9   да 
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Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 1000 0   
  

  да 

Отпадъци от цветни метали 19 10 02 10 0   
  

  да 

Стъкло  20 01 02 100 0       да 
Опасни отпадъци 

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

13 02 05* 1,5 0,00 
    

№4   да 

Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за 
изтриване, замърсени с опасни 
в-ва 

15 02 02* 0,8 0,00 

    

  

  

да 

Отпадъци, съдържащи масла и 
нефтопродукти 16 07 08* 0,5 0,00 

    
    да 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* 0,17 0,003 

    
№6   да 

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

17 01 07 2 000 6 126,54    
  

собствен 
транспорт 

не-  за 
количество 

Изкопани земни маси, 
различни от упоменатите в 17 
05 06 

17 05 06  1 990,080    
  

собствен 
транспорт 

не-за вид 
отпадък 

Битови отпадъци 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 17 13,20    
  

външна 
фирма да 

 



Стъкларски завод   „Рубин” АД    гр. Плевен 
 

                                           Годишен доклад 2010 година                                     27 
Комплексно разрешително №127/2006 г.       

 

Приложение 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
Отпадъци, образувани на производствената площадка на „Рубин” АД 
                     Таблица 9.5.1. 

Наименование на 
отпадъка Код 

О
по
лз
от
во
ря
ва
не

 
 н
а 
пл
ощ

ад
ка
та

 

О
бе
зв
ре
ж
да
не

 н
а 

пл
ощ

ад
ка
та

 

Име на фирмата, 
извършила 

оползотворяването/ 
обезвреждането 

Количество на 
отпадъците, 
предадени за 

оползотворяване/ 
обезвреждане С

ъо
тв
ет
ст
ви
е 

    тон/год. тон/год.   тон/год.   

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

10 11 10     
ЕТ"ИМПОРТ ЕКСПОРТ 

- 2000 - Величко 
Великов" 

22,400 да 

Отпадъчно стъкло, 
различно от 
упоменатото в 10 11 11 

10 11 12 12 628,146   "Рубин" АД  да 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни 
метали 

12 01 01     "Металик - Сливен" ООД 42,130 да 

Хартиени и картонени 
опаковки 15 01 01     "Еко Феникс" ЕООД 45,900 да 

Пластмасови опаковки 15 01 02     "Булекопак"  27,640 да 

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

16 11 06 - - - - - 

Отпадъци от желязо и 
стомана 19 10 01 - - - - - 

Отпадъци от цветни 
метали 19 10 02 - - - - - 

Стъкло  20 01 02 - - - - - 
Опасни отпадъци 

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

13 02 05* - - - - - 

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

15 02 02* - - - - - 

Отпадъци, съдържащи 
масла и нефтопродукти 16 07 08* - - - - - 

Флуоресцентни тръби 
и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21*     временно съхранение  да 



Стъкларски завод   „Рубин” АД    гр. Плевен 

Годишен доклад 2010 година 
Комплексно разрешително №127/2006 г. 

 
 
 

28

 
Строителни отпадъци 

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

17 01 07     
ЕТ"ИМПОРТ ЕКСПОРТ 

- 2000 - Величко 
Великов" 

6 126,540 да 

Изкопани земни маси, 
различни от 
упоменатите в 17 05 06 

17 05 06     
ЕТ"ИМПОРТ ЕКСПОРТ 

- 2000 - Величко 
Великов" 

1 990,080 да 

 
                 
         Таблица 9.5.2 
 
Отпадъци с външен произход, оползотворени в „Рубин” АД 

Годишно количество 
Отпадък Код Доставчик Определено 

в КР Реално измерено

      тон/година тон/година 
Винпром "Пещера"АД 4 044,020
Винпром "Ямбол"АД 444,980
"Рекопак" АД 50,000

15 01 07 Стъклени опаковки 

"Екопак България" АД 9 605,320
    Всичко: 

10 000 

14 144,320
      

Приложение 6 Шумови емисии 
 

Място на измерването 

Ниво на 
звуково 

налягане в 
dB(А) 

Измерено през 
деня/нощта Съответствие

производствената 
площадка на "Рубин" АД;   
25 бр. измервателни 
пунктове 

в диапазон от 
44,2 - 67,2 деня да 

 
 
 



Стъкларски завод   „Рубин” АД    гр. Плевен 

Годишен доклад 2010 година 
Комплексно разрешително №127/2006 г. 

 
 
 

29

 

Приложение 7 Опазване на подземните води 

Показател 
Точка         
на 

пробовземане 

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 

КР 

Резултат от 
мониторинга   

І-ро 
шестмесечие 

Съответствие 

Резултат от 
мониторинга 

ІІ-ро 
шестмесечие

Съответствие

    µg/dm3 µg/dm3   µg/dm3   

Желязо 50 -100 <30 да 48,04 да 
Кобалт 5 - 100 <10 да <10 да 
Олово 30 - 200 <10 да <10 да 
Селен 0,5 - 5 <10 да <10 да 
Хром 5 - 50 <10 да <10 да 
Нефтопродукти 

МП №1 

50 - 500 170 да <20 да 
Желязо 50 -100 483,02 не 412,1 не 
Кобалт 5 - 100 <10 да <10 да 
Олово 30 - 200 <10 да <10 да 
Селен 0,5 - 5 <10 да <10 да 
Хром 5 - 50 <10 да 23,02 да 
Нефтопродукти 

МП №2 

50 - 500 180 да <20 да 
Желязо 50 -100 215,24 не 280,1 не 
Кобалт 5 - 100 <10 да <10 да 
Олово 30 - 200 <10 да 32,03 да 
Селен 0,5 - 5 <10 да <10 да 
Хром 5 - 50 <10 да <10 да 
Нефтопродукти 

МП №3 

50 - 500 50 да <20 да 
Желязо 50 -100 65,32 да 93,04 да 
Кобалт 5 - 100 <10 да 0,84 да 
Олово 30 - 200 19,44 да 44,25 да 
Селен 0,5 - 5 <10 да <10 да 
Хром 5 - 50 22,06 да 29,1 да 
Нефтопродукти 

МП №4 

50 - 500 400 да <20 да 
Желязо 50 -100 47,08 да 74,12 да 
Кобалт 5 - 100 <10 да <10 да 
Олово 30 - 200 31,20 да 42,4 да 
Селен 0,5 - 5 <10 да <10 да 
Хром 5 - 50 28,15 да 47,04 да 
Нефтопродукти 

МП №5 

50 - 500 450 да <20 да 
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Приложение 8 Аварийни ситуации 
 

Дата на 
инцидента Описание на инцидента Причини Предприети действия Планирани 

действия 
Органи, които 
са уведомени 

10 май 2010 г. пробив на стъкломаса от 
проточния канал на 
Ванна пещ №3 

износване на 
огнеупорния 
материал 

Спиране на 
ел.захранването, 
прекратяване 
подаването на 
суровини в пещта, 
загасяване на пожара, 
подмяна на износения 
проточен канал с нов, 
възстановяване на 
нормалния режим на 
експлоатация на ВП 
№3 

Изграждане на 
система за 
допълнително 
охлаждане на 
проточния 
канал на ВП 
№3 с 
вентилаторен 
въздух 

РИОСВ –  
Плевен 
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