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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОС  ТИТЕ ПО КР№80/2005г. на „ОГНЯНОВО К”, ЗНХВ „ПУКЛИНА”  

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда

„Огняново  К”АД,  ЗНХВ „Пуклина”  притежава  Комплексно  разрешително  №80/2005 
год., актуализирано с Решение на МОСВ №80-НО-ИО-А1/2008 год. 

Настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, 
т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2 от КР, съгласно които заводът се задължава да изготвя и 
представя  ежегодно в  РИОСВ София Годишен доклад за изпълнение дейностите,  за 
които  е  предоставено  комплексното  разрешително  в  срок  до  31.03.  на  съответната 
година, следваща за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно образец на годишен доклад, приложен към утвърдената 
със  Заповед  на  Министъра  на  околната  среда  и  водите  №РД-1535/30.12.2003  год. 
„Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на  
годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното  
разрешително”.  Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде 
прехвърлена  в  база  данни,  с  помощта  на  които  България  да  изпълни  поетите 
ангажименти съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на 
емисиите  на  вредни  вещества  (EPER)  и  Протокола  на  Икономическата  комисия  за 
Европа (ИКЕ) на ООН за  регистри на  емисии и трансфер на  замърсявания (PRTR). 
Освен това включва резултатите от собствен мониторинг за 2010 год., както и обобщена 
информация по условията на КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие 
с  цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е  сащо номерацията на 
разделите и таблиците.
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3.1 Увод
Инсталация: “ОГНЯНОВО К” АД, ЗНХВ “ПУКЛИНА”
Адрес:  землището  на  с.  Големо  Малово,  община 

Драгоман и землището на с.Алдомировци, община 
Сливница

Регистрационен номер на КР: 80/2005 год.
Дата на подписване на КР:             17.04.2006 год.
Дата на влизане в сила на КР 10.05.2006 год.
Оператор на инсталацията  : “ОГНЯНОВО К” АД, ВЗ “ПУКЛИНА”
Адрес на оператора:  Землището на с. Големо Малово, община

Драгоман и землището на с.Алдомировци, община
 Сливница
 Тел. 07172 2009

       Лице за контакти:
Илка Първанова

       Адрес, тел., факс, e-mail: София 1301, ул.”Позитано”7
Факс 980 20 87, тел.989 53 31, 0889 800 751

3.1.9  Кратко  описание  на  всяка  от  дейностите/процесите,  извършвани  в 
инсталацията:
На производствената площадка на ВЗ „Пуклина са извършвани следните дейности:
Инсталация, която попада в обхвата на т.3.1 от Приложение 4 на ЗООС

• Производство на негасена вар в реверсивна пещ
Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

• Производство на хидратна вар
• Производство на гасена вар
• Смилане и сушене на въглища за външни потребители

Инсталациите за производство на гасена вар и сушене и смилане на въглища за външни 
потребители през 2011 година не са работили.

Негасена вар се получава при изпичане на варовик в двушахтова реверсивна варова 
пещ. В ТСИ варовика се натрошава и пресява, като за пещта се използва фракция 
50-100  мм.  Чрез  ГТЛ  /гумено  транспортни  ленти/  варовика  се  транспортира  до 
тегловен бункер, след което се изсипва в пещта. Всяка шахта е снабдена с тръбни 
горелки,  които  изгарят  смления  петрококс  /антрацитни  въглища/.  Изпичането  на 
варта  се  извършва  чрез  алтернативна  размяна  на  горенето  в  двете  шахти  след 
определен период от  време.  Смилането на  въглищата става  в  топкова  мелница с 
вградена сушилна камера. Подаването и дозирането на въглищния прах е тегловно, 
транспортирането се извършва с пневмотранспорт.
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Необходимите количества горивен и охлаждащ въздух се осигуряват от въздуходувки.
Обезпрашаването на пещта се извършва с ръкавен филтър.

3.1.10  Производствен капацитет на инсталацията:  
Производственият  капацитет  на  инсталацията  за  производство  на  негасена  вар  в 
реверсивна пещ  е 200 t/d (73 000 t/y).
Произведената негасена вар през 2011г. е 70125 t.
Инсталация извън обхвата на Приложение 4

       Произведена хидратна вар – 19425 t.

3.1.11  Организационна структура  на  фирмата,  отнасяща се  до  управлението  на 
околната среда:
Отговорен за управлението на околната среда е директора на завода. 
Отговорен  за  изпълнение  на  условията  от  КР  №80  в  завода  е  лице  на  длъжност 
организатор  производство.  За  изпълнение  на  задачите,  свързани  с  организацията, 
контрола и изпълнението на задачите, произтичащи от инструкциите и условията на КР, 
със заповед на директора са определени съответни отговорници. 
3.1.12  РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:
РИОСВ София
3.1.13  Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията
Басейнова Дирекция Дунавски район.

3.2.          Система за управление на околната среда  
Системата  за  управление  на  околната  среда  е  внедрена  съгласно  изискванията  и 
сроковете  на  КР.  От  30.11.2009год.  заводът  е  сертифициран  по  БДС  EN ISO 
14001:2005. 
Списък  на  лицата  и  техните  отговорности  за  изпълнение  на  условията  в 
комплексното разрешително –  условие 5 от КР

№ Име, фамилия длъжност Отговорност по условията на КР
1 инж.Александър 

Христов
директор усл. 5.1.1, усл.5.7.1, усл.5.7.2, усл.5.7.3, усл.5.8.1, 

2 инж.Борис Будинов Организатор 
роизводство

Усл.5.3.1,  усл.5.3.2,  усл.5.4.3,  усл.5.8.3,  усл.5.8.4, 
усл.5.8.5,  усл.5.8.6,  усл.5.8.7,  усл.5.8.8,  усл.5.8.9, 
усл.5.8.10, усл.5.8.11, усл.5.8.12, усл.5.8.13, 
усл.8.1, усл.8.3, усл.8.3.4, усл.10, усл.11, усл.14

3 инж.Светолик 
Милчич

Директор 
ISO14001, 9001

усл.5.2.1

4 инж. Илка Първанова Специалист ТД усл.5.4.1, усл.5.10.2, усл.5.11.1, 
5 Евгени Андреев Главен 

енергетик
усл.8.2, 9, усл.11, усл.15

6. Боби Рангелов Началник АТ и 
ТМ

усл.8.3.4, усл.11, усл.13

7 Иван Димитров Главен механик усл.12
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8 Иван Миков Н-к ТСИ усл.11, 

Персоналът,  включен  в  Системата  за  управление  на  околната  среда  организира, 
контролира  и  извършва  конкретни  дейности  за  изпълнение  на  Комплексното 
разрешително. През 2011 год. дейностите по управление на околната среда включват:

 Ежегодно определяне обучението на персонала/лицата, въз основа на изготвена 
Програма за обучение, която се актуализира при промяна на потребностите от 
обучение;

 Информацията,  касаеща  цялостната  дейност  по  КР  да  е  достъпна  за  всички 
служители.  Поддържа се  актуален  списък  на  всички  органи,  които  трябва  да 
бъдат уведомявани, съгласно условията на КР;

 Поддържане  на  актуален  списък  с  нормативните  документи  и  всички 
инструкции, касаещи компонентите на околната среда;

  Прилагане на инструкцията за актуализация на документите, изисквани с КР, в 
случай  на  промени  в  нормативната  уредба,  работата  и  управлението  на 
инсталацията, както и изземване на невалидна документация;

 Спазване  на  инструкциите  за  експлоатация  и  поддръжка  на  инсталациите, 
съгласно КР и ISO 9001;

 Сравняване на регистрираните показатели с нормите, извършване на оценка за 
съответствието и предприемане на коригиращи действия;

 Предотвратяване  на  аварийни  ситуации,  чрез  редовна  поддръжка  на 
технологичното  оборудване.  Актуализиране  на  плана  за  аварийни  ситуации  и 
запознаване на персонала с него.

 Всички  данни  от  наблюдението  на  емисионните  и  техническите  показатели, 
оценката  на  съответствието  и  предприемането  на  коригиращи действия  да  се 
записват в дневниците на съответните отговорници.

 Резултатите  от  проведения  собствен  мониторинг  да  се  докладва  ежегодно  в 
РИОСВ в Годишен доклад за изпълнение на дейностите в КР.

 Актуализация  на  СУОС  да  се  извършва  при  актуализация  или  изменение  на 
издаденото комплексно разрешително или след издаване на ново такова.

3.3. Използване на ресурси
3.3.1  Използване на вода

Водоснабдяването  на  завода  се  извършва  от  собствен  водоизточник.  Водата  от 
помпена станция чрез помпи се изтласква до 200 м3 резервоар, който се намира на 
площадката на завода и гравитачно достига до консуматорите. 
За нуждите на завода, с Разрешително за водоползване № 11530297/16.02.2011 год. на 
Басейнова дирекция, са разрешени следните максимални количества вода:
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За питейно-битови нужди –    7000 м3/год.
За охлаждане  –    1000 м3/год.
За производствени нужди –    34000 м3/год.

                            Общо:                42000 м3/год.
Монтирани са водомери на следните участъци:   
Помпена станция –                              1 брой
Резервоар 200 м3 –    1 брой
Битова сграда –    1 брой
Хидратно отделение –    2 броя  
Канцеларията на началник склад –    1 брой
Автокантар –                                    1   брой  

 Общо               7 броя    

В хидратно водомерите са за отчитане разходите за питейно-битови и промишлени 
нужди.  
Инсталацията за гасена вар не работи от няколко години и водомера е демонтиран.
Отчитането на изразходваното количество вода става чрез измервателни устройства за 
общото количество вода и водомерите на отделните консуматори. 
През отчетната година, охлаждаща вода не е използвана. 

Таблица 3.3.1 (условие 8.1.2) Разход на охлаждаща вода за получаване на негасена вар 
и оценка на съответствието

Източник 
на вода

Годишно 
количество 
съгласно КР 
м3/год

Разход за 
единица 
продукт, 
съгласно КР 
    м3/т

Изразходвано 
годишно
количество 
вода -общо 

м3/год

Изразходвано 
количество за 
единица 
продукт

м3/т

Съответ
ствие

Сондажен 
кладенец

730 
(охл. вода)

0,0
(охл. вода)

0 Не се 
използва

Да

Изразходвано количество охлаждаща вода:
• Обща консумация на охлаждаща вода на площадката – 0 м3 
• Месечна консумация на охлаждаща вода за Инсталация за производство на 
негасена вар във варова пещ – 0 м3

• Годишна консумация на охлаждаща вода за тон продукт за Инсталация за 
производство на негасена вар във варова пещ – 0 м3/тон

• Резултати от прилагане  на инструкцията за периодична проверка на 
състоянието  на водопроводната мрежа  

     брой   извършени   проверки – 2 броя   
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     брой   установени   течове – 1 брой

   предприети действия – течът е отстранен

3.3.2   Използване на енергия

Измерването  на  изразходваната  електроенергия  се  извършва  чрез  монтираните  на 
площадката  измервателни  уреди  –  енергийни  анализатори  РМ130Е  на  фирма  “SATEС”. 
Изградената мрежа от тези уреди, свързани с РС със съответния софтуер, дават информация 
за консумацията на еленергия на отделните инсталации и като цяло за площадката във всеки 
един момент. Резултатите от тези показания се записват в табличен вид на компютър.  В 
инструкция  за  измерване,  изчисляване  и  документиране  на  изразходваните  количества 
ел.енергия  са  дадени  указания  как  да  се  използват  компютърните  отчети  за  спазване 
изискванията на Условие 8.2.3.1, 8.2.3.2 и 8.2.3.3.

Съгласно Условие 8.2.1 на КР, максималното количество електроенергия за единица 
продукт е - 0,08 MWh/t.

Таблица  3.3.2 (условие 8.2.1) Разход на ел.енергия за производство на негасена вар и 
оценка на съотвитствието

Електроенергия Количество за 
единица продукт, 
съгласно КР

Използвано 
количество за 
единица продукт

Съответствие

3393,55 MWh 0,08 MWh/t 0,048 MWh/t Да

Количеството  изразходвана  ел.енергия  за  производство  на  негасена  вар  е  сумата  от 
електроенергията,  изразходвана  в  ТСИ  за  натрошаване  на  варовика  за  пещта, 
електроенергията за смилане на петрококса във въглищно отделение и енергията за варова 
пещ.

- Обща годишна консумация на площадката – 5794,9  MWh
- Средна месечна консумация на еленергия на площадката – 428,91  МWh
- Годишна консумация на електроенергия при производство на негасена вар -  3393,55 
MWh
- Годишна консумация на електроенергия за производство на 1 тон негасена вар - 
0,048 MWh / t.

Оценката на съответствието на измрените количества електроенергия с определената с 
условията на разрешителното се констатира:

-брой установени несъответствия – няма
-причини за несъответствията 
-предприети коригиращи действия – не се налагат
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Месечна консумация на ел.енергия за производство на негасена вар в MWh и 
месечна консумация на ел.енергия за производство на 1 тон негасена вар. 

месе
ц произв.НВ мах.консум. мес.консум. мес.консум. съответствие
 тона еленергия еленергия еленергия 0,08 MWh/t

  на площадката
за 
произв.НВ за произв.  

  MWh MWh
на 1т.НВ 
MWh  

1 6005 476,6 303,95 0,051 да
2 5520 433,2 279,2 0,051 да
3 6139 475,2 300,5 0,049 да
4 5927 442,9 284,2 0,048 да
5 6152 454,8 293,5 0,048 да
6 5940 433,7 275,8 0,046 да
7 6168 457 285,3 0,046 да
8 5888 385,4 281,9 0,048 да
9 5670 395,6 261,8 0,046 да

10 6168 438,6 264,3 0,043 да
11 5578 702,5 239,9 0,043 да
12 4970 699,4 323,2 0,065 да

общо 70125 5794,9 3393,55 0,048 да

3.3.3  Използване на суровини, спомагателни материали и горива
При работа на Инсталация за производство на негасена вар в реверсивна пещ използваните 
суровини,  спомагателни материали и горива не се различават по вид и  не  превишават 
количествата, посочени в Таблица 8.3.1.1., Таблица 8.3.1.2. и Таблица 8.3.1.1 на КР.

Извършва се оценка на съответствието на употребата на суровини, спомагателни материали 
и горива за Инсталация за производство на негасена вар в реверсивна пещ, с условията на 
разрешителното  -  Условие  8.3.2.2.  При  несъответствие  се  предприемат   мерки  за 
установяване  на  причините  за  несъответствия  с  разходните  норми  и  предприемане  на 
коригиращи действия. 
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Таблица 3.3.3.1 (условие 8.3.1.1) – използване на варовик за пещта и оценка на 
съответствието с КР

Суровини Годишно 
количество, 
съгласно КР

т/год

Количество за 
единица продукт
съгласно КР
т/тон продукт

Употребено 
годишно 
количество

тона/год.

Количество за 
единица 
продукт
т/тон продукт

Съответ
ствие

Варовик
фракция 
50-100 мм

138700 1,9 121535 1,73 Да

Таблица 3.3.3.2 (условие 8.3.1.2)– Използване на въздух за пещта и оценка на 
съответствието с КР

Спомага-
телни 
материа-ли

Годишно 
количество, 
съгласно КР

т/год

Количество за 
единица 
продукт 
съгласно КР
т/тон продукт

Употребено 
годишно 
количество

тона/год

Количество 
за единица 
продукт

т/т.продукт

Съответс
твие

Сгъстен 
въздух

146000 2 113524,55 1,62 Да

Таблица 3.3.3.3 (условие 8.3.1.3) – Използване на горива – петрококс и нафта и оценка 
на съответствието

Горива Годишно 
количество, 
съгласно КР

т/год

Количество за 
единица 
продукт, 
съгласно КР 
т/т. продукт

Употребе
но годишно 
колич.

тона/год.

Количес-
тво за 
единица 
продукт

т/тон

Съответ
ствие

петрококс 10950 0,15 6992 0,099 Да
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нафта 1460 0,02 85 0,0012 Да

Месечен разход на варовик за производство на 
негасена вар през 2011 год.   
месе
ц НВ разход разход за съотв.
  варовик 1 тон НВ  
 тона тона т/т НВ  

1 6005 10575 1,761 да
2 5520 9495,78 1,720 да
3 6139 10649,14 1,735 да
4 5927 10301,92 1,738 да
5 6152 10615,19 1,725 да
6 5940 10365,4 1,745 да
7 6168 10487,60 1,700 да
8 5888 10186,73 1,730 да
9 5670 10026,27 1,768 да

10 6168 10358,70 1,679 да
11 5578 9761,60 1,750 да
12 4970 8711,30 1,753 да

общо 70125 121534,61 1,733 да

Месечен разход на сух петрококс за производство  
на негасена вар през 2011 год.  
месе
ц НВ разход разход за съотв.
  петрококс 1 тон НВ  
 тона тона т/т НВ  

1 6005 590,314 0,098 да
2 5520 532,8 0,097 да
3 6139 604,005 0,098 да
4 5927 590,194 0,100 да
5 6152 611,188 0,099 да
6 5940 601,398 0,101 да
7 6168 612,391 0,099 да
8 5888 586,491 0,100 да
9 5670 584,824 0,103 да

10 6168 601,605 0,098 да
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11 5578 570,394 0,102 да
12 4970 506,866 0,102 да

общо 70125 6992,47 0,100 да

Месечен разход на нафта за производство на 
негасена вар през 2011 год.   
месец НВ разход разход за съотв.
  газьол 1 тон НВ 0,02
 тона тона т/т НВ  

1 6005 9,05 0,0015 да
2 5520 8,25 0,0015 да
3 6139 8,86 0,0014 да
4 5927 6,5 0,0011 да
5 6152 7,26 0,0012 да
6 5940 6,9 0,0012 да
7 6168 5,87 0,0010 да
8 5888 5,94 0,0010 да
9 5670 5,57 0,0010 да

10 6168 7,099 0,0012 да
11 5578 6,27 0,0011 да
12 4970 7,12 0,0014 да

общо 70125 84,69 0,0012 да
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3.3.4  Съхранение 
на суровини, 
спомагателни 
материали, горива 
и продукти
Съхранение на 
варовика за пещта се извършва съгласно Условие 8.3.4.2 от КР.
Съхранение на петрококс за пещта се извършва съгласно условие 8.3.4.3 от КР.
Съхранение на негасена вар се извършва съгласно условие 8.3.4.4 – в силозите за негасена 
вар, съгласно условията на КР.
Съхранение на газьол се извършва съгласно условие 8.3.4.8 в 2 / два / резервоара по 8 м3 

всеки. Резервоарите са полувкопани с обваловка. През годината не са регистрирани течове.

Резултати от проверките на площадките за съхранение
- Брой извършени проверки -  2 броя проверки по съхранението на суровини и горива
- Брой установени  несъответствия - не са устанавени.
- Предприети коригиращи действия – не се налагат
Резултати  от  проверките  за  установяване  и  отстраняване  на  течове  по  тръбната 
преносна мрежа за течни суровини, горива и др.
Брой извършени проверки -  4 броя проверки по съхранението на  нафта
Брой установени  несъответствия - не са устанавени течове.
Предприети коригиращи действия – не се налагат

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и 
обваловки за течни суровини, горива.
Брой извършени проверки -  4 броя проверки по състоянието на резервоарите за нафта и 
обваловките.
Брой установени  несъответствия - не са устанавени течове.
Предприети коригиращи действия – не се налагат
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Месечен разход на въздух за производство на 
негасена вар през 2011 год.   
месец НВ разход разход за съотв.
  въздух 1 тон НВ  
 тона тона т/т НВ  

1 6005 7559,33 1,26 да
2 5520 9034,54 1,64 да
3 6139 10121,92 1,65 да
4 5927 9773,63 1,65 да
5 6152 10037,79 1,63 да
6 5940 9867,34 1,66 да
7 6168 10103,02 1,64 да
8 5888 9680,02 1,64 да
9 5670 9577,71 1,69 да

10 6168 9906,46 1,61 да
11 5578 9438,53 1,69 да
12 4970 8424,27 1,70 да

общо 70125 113524,6 1,62 да
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4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда
4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 

PRTR
Таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

№

CAS номер

Замърсител
Емисионни прагове
(Колона 1)
Праг за пренос на замърсите
ли извън площад.
(колона 2)
Праг за производ
ство, обработка или употреба
(колона 3)

Във въздух
(колона 1а)
Във води
(коло
на 1b)
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В почва
(коло
на 1с)

Кg/год.
Кg/год.
Кg/год.
Кg/год.
Кg/год.
2#
630-08-0
Въглероден оксид (СО)

500 000
(728200)

-
-

*
3#
124-38-9
Въглероден диоксид (СО2)

100 000 000
(76150000) 

-
-

*
8#

Азотни оксиди
NOx

100 000
(40758)

-
-

*
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11#

Серен диоксид
(SO2)

150 000

(50456) 
-
-

*
86

ФПЧ10

50 000
(142796)

*

Колона 1а – Изчисления на замърсителите  Nox, SO2  и СО и ФПЧ.
Използвани са следните формули:

Е= EF x A, където:
Е – годишна емисия
ЕF – емисионен фактор,  взет от  таблиците  на  методиката. (g/GJ) и  превърнат в 
т/GJ
А – дейност (GJ)
А= F x Q x Астат
F – специфична консумация на гориво (Nm3/Mg продукт)  т.гориво/т. Продукция
Q – долна топлина на изгаряне (GJ/Nm3)  34,038 GJ/t
Астат – продукция за годината (Mg) – 70125  тона продукция (вар) за 2011 год.
EFCO = 3035 x 10-6  t/GJ – от петрококс

ЕСОпетрококс=3035x10-6xтона/год. > 500т/год(праговата стойност) – от петрококс

Е  CОнафта   = 0,08 x Gy x C/100
C – въглеродно съдържание в %
Gy – годишна консумация на гориво в тонове
ЕCoнафта = 0,08 x 84,69t x 87% = 5,89 t
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Е  СОобщо         =       722,31       +       5      ,      89       =       728,20      t       =       728200       kg/y        > 500 000 kg/y (праговата стойност) 

EFNOx = 170 x 10-6 t/GJ

Е  Nox  петрококс  =170х10-6xтона/год < 100 т/год.(праговата стойност) 

E  Nox  нафта   = ЕF.Gy.H/106 тона/година
ЕF – емисионния фактор е взет от таблицата на CORRIN AIR = 80 g/kJ
Gy – годишна консумация на горивото в тонове  - 84,69 тона
H –калоричността на горивото в kJ/g  - 44 kJ/g  
ENoxнафта = 80 x 84,69t x 44/106 = 0,298t  = 298 kg
E  Noxобщо   =       40460       kg +       298       kg       =       40758       kg       < 100 000 kg/y(праговата стойност) 

EFSO2 = 212 x10-6 t/GJ

E  SO2  петрококс   = 212x10-6xтона/год.< 150 т/год. (праговата стойност)

Е  SO2 нафта 

EF= 470 x S g/GJ
S – съдържание на сяра в горивото %  - вземам средно 0,35%  (0,3÷0,4%)
Е=0,47 x S x Gy x H/103 тона/год.
H –калоричността на горивото в kJ/g  - 44 kJ/g  
Gy – годишна консумация на горивото в тонове  -84,69 тона
E  SO2  нафта    от CORRIN AIR

Е = 0,47 x 0,35% x 84,69т. x 44/103= 0,00613 тона =6,13 kg
Общо Е  SO2      = 50450 +6 = 50456 kg < 150             000 kg       – праговата стойност

EFФПЧ = 600 грама/тон = 600 x 10-6 тона/тон

EФПЧ = 600 x 10-6 x  тона/год.  > 50 т/год (праговата стойност)
Изчисленията на емисиите СО, NOx и SO2 от изгарянето на петрококса във варовата пещ 
са направени по Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във 
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въздуха  Геофизичен  институт-БАН 2007 год.  Емисиите  за  СО2 са  взети от  доклада за 
верификация на парниковите газове. 
Изчисленията  на  емисиите  за  СО,  Nox  и  SO2 от  изгарянето  на  нафта  за  сушене  на 
петрококса са направени по методика и данни от CORRIN AIR, тъй като в Методиката за 
инвентаризация, данни не бяха открити. 
В колона 1b – Липсват замърсители съгласно Таблица 1.
В колона 1с – Липсват замърсители съгласно Таблица 1. 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
Източници на замърсяване на атмосферния въздух:
Трошачно-сортировачна инсталация  
а)  Трошачно  отделение  –  източници  на  прах  са  процесите  на  трошене,  пресяване  и 
транспортиране  на  варовика.  Монтирани  са  2  аспирационни  системи  –  АС-1  и  АС-2, 
съответно за всяка трошачка, с 2 комина – К1 и К2 и 2 пробоотборни точки. Номерата на 
емисионните точки, съгласно КР са съответно С-1 и С-2. 
Б) Пресевно отделение – монтирани са също 2 броя аспирационни системи – АС-1 и АС-2, 2 
комина – К3 и К4 и 2 пробоотборни точки. Номерата на емисионните точки, съгласно КР са 
съответно С-3 и С-4. 
Варова пещ – емитираните газове се обезпрашават с ръкавен филтър тип М35/18, монтиран 
непосредствено  до  пещта,  с  един  комин  К5  и  една  пробоотборна  точка.  Номер  на 
емисионната точка – С-5.
Обезпрашителна  система  към  силозите  за  негасена  вар  –  обезпрашава  вибрационен 
транспортьор,  елеватор,  сито  и  шнек,  комин  К6  с  една  пробоотборна  точка.  Номер  на 
емисионната точка – С-6.
•     Към хидратна инсталация – транспорт и силоз за хидратна вар, са монтирани следните 

обезпрашителни системи:
а)  Технологичен скрубер система “Депорит” с омокряне на принципа на противотока към 
хидратната машина, комин К7 с 1 пробоотборна точка. Номер на емисионната точка –С-7.
б)  Обезпрашителна система към трошачка с ръкавен филтър – 1 пробоотборна точка, комин 
К8 с една пробоотборна точка. Номер на емисионната точка – С-8.
в)  Обезпрашителна система към мелница и сепаратор – 1 пробоотборна точка, комин К9 с 
една пробоотборна точка. Номер на емисионната точка – С-9.

• Пълначна инсталация – вредно вещество – прах. Монтиран е ръкавен филтър, комин К10 
с 1 пробоотборна точка. Номер на емисионната точка – С-10.

• Инсталация за смилане на  въглища за варова  пещ– комин К11 и една пробоотборна 
точка. Номер на емисионната точка – С-11.

• Инсталация  за  смлилане  на  въглища  за  външни  потребители  –  комин  К12  с  една 
пробоотборна точка. Номер на емисионната точка – С-12. Инсталацията не работи.

Измерванията на  емисиите  в  атмосферата се  извършват  1  път  годишно,  с  възлагателно 
писмо до обслужващата акредитирана лаборатория. 
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Контрол на пречиствателното оборудване.
Прилага  се  писмена  инструкция  съгласно  Условие  9.1.4.1.  за  периодична  оценка  на 
съответствието  на  измерените  стойности  на  контролираните  параметри  за  всяко 
пречиствателно  съоръжение  с  определените  такива  в  условията  на  разрешителното. 
Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия.

Таблица 2  Емисии в атмосферния въздух 
Пречиств
съор.
Параметър
Мерна
единица
НДЕ, 
съгласно КР
Резултати от мониторинга
Честота на мониторинг
Съответ
ствие
Изпускащо
устройство С1
прах
mg/Nm3

50
15,9
Веднъж годишно
да
Изпускащо
устройство С2
прах
mg/Nm3

50
14
Веднъж годишно
да
Изпускащо
устройство С3
прах
mg/Nm3

50
7,2
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Веднъж годишно
да
Изпускащо
устройство С4
прах
mg/Nm3

50
8,7
Веднъж годишно
да
Изпускащо
устройство С5
Прах
Nox
SO2

mg/Nm3

50
500
400
29
256
261
Веднъж годишно
да
Изпускащо
устройство С6
прах
mg/Nm3

50
10,9
Веднъж годишно
да
Изпускащо
устройство С7
прах
mg/Nm3

50
32,8
Веднъж годишно
да
Изпускащо
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устройство С8
прах
mg/Nm3

50
19,9
Веднъж годишно
да
Изпускащо
устройство С9
прах
mg/Nm3

50
46
Веднъж годишно
да
Изпускащо
устройство С10
прах
mg/Nm3

50
45,9
Веднъж годишно
да
Изпускащо
устройство С11
Прах
Nox
SO2

CO

mg/Nm3

50
450
400
170
40
16
28
164
Веднъж годишно
да
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Изпускащо
устройство С12
Прах
Nox
SO2

CO

mg/Nm3

50
450
400
170
Няма измерване
Веднъж годишно
Не работи

Във връзка с преустройството на завода и изискванията в новото КР за НДЕ 20 mg/Nm3, в 

прахоулавянето на ТСИ са направени подобрения. Ръкавните филтри са заменени с циклони 

и мултициклони. Видно от протоколите за изпускащи устройства С-1 до С-4, ефектът от 

подмяната е положителен. Тези промени са отразени в ОВОС-а и в проекта за промяна на 

комплексното разрешително.

Информация за годишните емисии от инсталацията, изчислени чрез масовия поток, 
отразен  в  протоколите  за  собствен  мониторинг  и  отработените  часове  за  всяка 
инсталация. 
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Изхвърлен прах през годината

изпускащо
отр.
м.поток
кг.прах/год
устр.
часове
кг.прах/час
 
С-1

2465
0,22

542,3
С-2

2465
0,24

591,6
С-3

2465
0,09

221,85
С-4

2465
0,1

246,5
С-5

8760
0,6

5256
С-6

8760
0,08

700,8
С-7

1942
0,42

815,64
С-8

1942
0,13

252,46
С-9

1942
0,4

776,8
С-10
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2466
0,52

1282,32
С-11

5378
0,05

268,9
С-12

0
0
0

общо
 
 

10955,17

Контролът на емисиите в атмосферата се извършва ежегодно, съгласно заложените условия 
в КР от акредитирана лаборатория на всички организирани източници. 
Спазва се инструкцията по Условие 9.1.1.1 за експлоатация и поддържане на оптималните 
стойности  на  всяко  пречиствателно  съоръжение  и  се  извършва  мониторинг  на 
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контролиранете параметри, съгласно условие 9.1.2.1.1. Данните от манометрите се записват 
в дневник.
Оценката на съответствието на данните от емисионните измервания на пречиствателните 
съоръжения с определените условия на КР са :
- брой емисионни измервания – 11 броя.              
Инсталацията за смилане и транспортиране на въглища е реконструирана за захранване на ІІ 
варова  пещ  с  въглища/петрококс  (смилане  и  сушене),  отразено  в  ОВОС-а  и  проекта  за 
новото КР. 
- брой установени несъответствия - няма
Интензивно миришещи вещества при производството на вар не се получават.
Неорганизирани емисии се получават от автотранспорта и се ограничават чрез почистване 
на площадката и оросяване на пътищата през летните месеци на годината. 
Регистрацията на неорганизирани емисии и предприетите мерки за отстраняването им се 
отразяват в дневник. 
Летливи органични съединения и разтворители – няма и не се извършва мониторинг.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
В колона 1b на Таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  няма замърсители, съгласно 
таблица 1b. 

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

1. Емисии в отпадъчни води-ТП-№2, 

Пречиствателното съоръжение е преустроено в изгребна яма, почистването на която се 
извършва от специализирана фирма. 

2. Емисии в отпадъчни води-ТП-№1, Утаител въглищно отделение

Таблица 3  Емисии в отпадъчни води

През  годината  нямаше  изтичане  на  отпадна  вода  от  утаителя,  поради  което  не  беше 
възможно  да  се  събере  вода  за  анализ  от  точката  на  пробовземане.  През  годината  са 
паднали почти два пъти по-малко валежи от нормалното за района, видно от справката, 
която  изискахме  от  Националния  институт  по  метеорология  и  хидрология  към  БАН, 
филиал Кюстендил.  

Изпълнение на условията по КР:
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• По условие 10.1.1.2.1 се прилага инструкция за експлоатация на пречиствателно 
съоръжение – утаител на въглищно отделение.

• По условие 10.1.1.2.3 се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка 
на пречиствателното съоръжение – утаител на въглищно отделение.

• По  условие  10.1.1.3  се  прилага  инструкция  за  проверка  и  поддръжка  на 
канализационната мрежа, установяване на течове и предприемане на коригиращи 
действия.

• По условие 10.1.4.2 се прилага методика за изчисляване количествата на заустване 
на пречистени производствени отпадъчни води.

• По условие 10.1.4.3 се прилага инструкция за оценка на резултатите от собствения 
мониторинг.

• По условие 10.1.4.4 се  прилага  инструкция за  изчисляване на  преките  годишни 
емисии на замърсители в отпадъчните води.

• По  условие  10.2.1.2.1  Очаква  се  промяна  на  условието  в  КР.  Утаителят  е 
преустроен в изгребна яма.

• По условие 10.2.4 – Собствен мониторинг - Очаква се промяна на условието в КР.

Информация за емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води по потоци:

- емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води в  Точка на 
пробовземане: №1-изход утаител въглищтно отделение- Поради липса на изтичаща вода, 
проба от точката на пробовземане не е взета.

-  емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води в точка на 
пробовземане: №2 - Съоръжението работи като изгребна яма, предотвратено е изтичането 
на отпадни води. 
През  2009  год.  дружеството  представи  в  МОСВ  искане  за  изграждане  на  разделна 
канализация  и  прустройство  на  утаителя  в  изгребна  яма  и  съответно  промяна  на 
условията  в  КР.  Представената  документация  беше  одобрена,  платени  всички  такси, 
очакваше се определяне на дата за консултации. Процедурата не беше довършена. Към 
момента промяната е включена в проекта на новото заявление за КР.

Резултати  от  прилагане  на  инструкцията  за  периодична проверка  на  състоянието   на 
канализационната   система  

-  брой извършени проверки - 2

-  брой установени течове - няма

4.4. Управление на отпадъците
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Управлението  на  отпадъците  се  извършва  въз  основа  на  актуализирана  програма  за 
управление на отпадъците. Съгласно Условие 11.1.3 се извършва периодична проверка  и 
оценка на  образуваните  количества  отпадъци.  При установяване  на  несъответствия  се 
предприемат  коригиращи  действия.  През  2010  год.  не  са  установени  несъответствия 
между изчислените/измерени стойности на количествата отпадъци и определената норма 
в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

Образуваните отпадъци на площадката са представени в таблица 4.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Отпадък

Код

Годишно количество

тона/година

Годишно количество за единица продукт

т/тон нег. вар

Временно съхр. на прощадка

та

пише се № на склада за съхранение или се описва

Транспортиране – собст. тр./външен 

Съответствие

Количества опреде

лени с КР

Реално измере-

но

Количества определени с КР

Реално изчис-

лено

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

130205*

26



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОС  ТИТЕ ПО КР№80/2005г. на „ОГНЯНОВО К”, ЗНХВ „ПУКЛИНА”  

1,25 т./г

0,59 т/год

Нафтово стопанство

собствен

Да

Оловни акуму-латорни

батерии

160601*

8 бр./год.

4 бр/год.

0,092 т.

Закрит склад, специално за отпадъци

вьншен

да

Флуоресцент

ни тръби и дру ги отпадъци, съдържащи живак

200121*

60 бр./год.

31 бр.

0,005 т.

Закрит склад специално за отпадъци

външен

Да

Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 (прах от филтри от ТСИ)

101313

160 т/год

153 т.
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0,022

0,0008

Склад фракции

Собств.

да

Облицовъчни и огнеупор.

материали от неметалургич

ни процеси, различни от упоменатите  в 161105

161106

  30 т.

  0 т/год

-

Покрит склад за материали

външен

Не е-сменян огнеупо

ра

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

150203

3,84 т.

0,4 т.

-

покрит склад

собствен

Да

Пластмасови

опаковки

150102

2,2 т.

0,09 т
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-

открит

склад 

собствен

Да

Смеси от

метали

170407

10 т.

25,95 т.

-

Открит склад 

собствен

не
 Излезли от           употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

160106

1 т.

0 т.

-

Открит склад 

собствен

Да

Излезли от употреба гуми

160103

1,5 т.

0,4 т

-

Открит склад 

собствен

Да
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Утайки от септични ями

200304

1 т/год.

35т.

В ямите

Специа

лизиран -външен

Не

Смесени битови 

отпадъци

200301

11 т.

12 т.

Контейне

ри

външен

не

 

При направената оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с 
определените в КР количества от Таблица 4 са установени 3 броя несъответствия: 

• Утайки от септични ями – несъответствието се дължи на промяната на пречиствателното 
съоръжение  в  изгребна  яма  и  увеличения  брой  работници  на  площадката  във  връзка  със 
строителството на новата пещ.

• Смесени  битови  отпадъци  -  увеличения  брой  работници  на  площадката  във  връзка  със 
строителството на новата пещ.

• Смеси от метали – отпадъци от реконструкцията на завода.
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Таблица за количеството твърди отпадъци от пречистване на газове и количество за единица 
продукт
твърди отпадъци от пречистване на газове
 
по КР - max. 160 t/y
 
 
 
месец

НВ
филтърен
филт.прах/

съотв.
 
 
прах
1 тон НВ

 
 
тона
тона
т.ф.п./т НВ
 

1
6005

15,09
0,0025

да
2

5520
13,66

0,0025
да

3
6139

16,85
0,0027

да
4

5927
17,4

0,0029
да

5
6152
19,1

0,0031
да
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6
5940
11,8

0,0020
да

7
6168

11,90
0,0019

да
8

5888
10,00

0,0017
да

9
5670

5
0,0009

да
10

6168
15,9

0,0026
да

11
5578
16,5

0,0030
да

12
4970
0,00

0,0000
да

общо
70125

153,20
0,0022

да

Количество отпадни масла на тон  
 
негасена вар през 2011год.
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месец
НВ
колич.отп.
колич. за
съотв.
 
 
масла
1 тон НВ
 
 
тона
тона
т/т НВ
 

1
6005

0,0385
min
да

2
5520

0
0,000

да
3

6139
0,0385

 
да

4
5927

0,02999
min
да

5
6152

0,0385
min
да

6
5940

0,0385
min
да

7
6168
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0,02999
min
да

8
5888

0,02999
min
да

9
5670

0,0385
min
да

10
6168

0,1028
min
да

11
5578

0,1028
min
да

12
4970

0,1028
min
да

общо
70125

0,59087
0,0000084

да

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък

Код 

Оползотворя
ване 

на площадката 

Обезврежда
не на 

площадката 
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Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 
Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 (прах от филтри  ТСИ)

10 13 13

-
-
-

Да
  Пластмасови опаковки

15 01 02
-
-

„Балбок 
инженеринг”
АД

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

02
15 02 03

-

-
„Регионално депо за отпадъци-Севлиево”ООД

Да
 Излезли от употреба гуми

16 01 03
-
-

„Балбок инженеринг”АД
Да

  Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти
16 01 06

-
-

ЕТ „Булмет В. Тунузлян”

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

16 11 06
-
-
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“Шамот” Елин Пелин
Да

  Смеси от метали
17 04 07

-
-

ЕТ „Булмет В. Тунузлян”

преда
Да

  Утайки от септични ями
20 03 04

-
-

ЕТ”Мариета Благоева”

Предадени 36 м
Да

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
13 02 05*

-
-

 „Лукос оил”ЕООД
„Балбок инженеринг” АД

Да
Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*
-
-

ЕТ „Булмет В.
Тунузлян
„Балбок инженеринг”АД

„Балбок инженеринг”АД
Да

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

-
-

„Балбок инженеринг”
АД

Да
Смесени битови отпадъци

20 03 01
-
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-
Община
Драгоман

Да

Обобщена информация за изпълнение на условие 11 - Управление на отпадъците 
от КР.

• Резултати  от  оценката  на  съответствието  на  временното  съхранение  с 
изискванията на  настоящото разрешително – 1 брой извършена проверка, няма 
установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

• Резултати  от  оценката  на  съответствието  на  дейностите  по  третиране  и 
транспортиране  на  отпадъци  с  условията  на  разрешителното  –  1  брой 
извършена проверка,  няма установени  несъответствия и предприети/планирани 
коригиращи действия.

• По  Условие  11.1.1  образуваните  отпадъци  при  работа  на  инсталацията  не  се 
различават по вид, код и наименование. Регистрирани са 2 броя превишения на 
количествата , посочени в таблици 11.1 и  11.3 на КР – утайки от септични ями и 
смесени битови отпадъци. Обяснения за несъответствията са дадени на стр.23.

• По условие 11.1.3 се прилага инструкция за периодична оценка на количеството 
образувани отпадъци от дейността на завода.

• По условие 11.2.2 са осигурени контейнери за съхранение и удобно транспортиране 
на луменисцентни лампи, смесени битови отпадъци, варели за отработените масла.

• По условие 11.2.5 са осигурени добре затварящи се съдове за временно съхранение 
на опасните отпадъци, обозначени с добре видими надписи.

• По условие 11.2.7 се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 
събирането  на  отпадъците  с  условията  на  КР,  на  причините  за  установените 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

• По условие 11.3.8 се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 
временно съхранените отпадъци с условията на КР, установените несъответствия и 
предприетите коригиращи действия.

• По условие 11.4.4 се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 
транспортирането на отпадъци с условията на КР.

• По условие  11.7.1  и  11.7.4  е  създадена  организация  по измерване,  преброяване  и 
изчисляване за отпадъците, които се генерират на заводската площадка.

• По  условие  11.7.5  се  прилага  инструкция  за  оценка  на  съответствието  на 
наблюдаваните количества образувани отпадъци с условията на КР и установяване на 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

• По условие 11.9.1 ежегодно се изготвя отчет по наредба 9 от 28.09.2004 год. и предава 
в РИОСВ София.
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4.5 Шум

Съгласно условие 12.1.1 на КР, дейностите, извършвани на заводската площадка не 
трябва да предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности:

По границите на производствената площадка:

• През деня –    70 Db(A)

• През нощта – 70 Db(A)

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

• През деня –    60 Db(A)

• През нощта – 50 Db(A)

Условие  12.2.2   регламентира  наблюдението  на  шума  да  се  извършва  веднъж  на  2 
години. Предишното измерване е от 2009 год. 

Резултати от изпитването

№ на точката от контура

Наименование на 

показателя

Код (№) на извадката по вх.-изх. дневник

Резултати от 

изпитването в dB(А)

Стой-

ност и допуск

съответствие

1

Еквивалентно ниво на шума

06010 ш

55,6 ± 0,3

70

Да

2

Еквивалентно ниво на шума

06011 ш
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59,2 ± 0,3

70

Да

3

Еквивалентно ниво на шума

06012 ш

64,0± 0,3

-

Да

4

Еквивалентно ниво на шума

06013 ш

65,2± 0,3

-

Да

5

Еквивалентно ниво на шума

06014 ш

62,8± 0,3

70

Да

6

Еквивалентно ниво на шума

06015 ш

65,5± 0,3

-

Да

7

Еквивалентно ниво на шума

06016 ш

69,3± 0,3

-

Да
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8

Еквивалентно ниво на шума

06017 ш

64,9± 0,3

-

Да

9

Еквивалентно ниво на шума

06018 ш

60,8 ± 0,3

70

Да

10

Еквивалентно ниво на шума

06019 ш

69,3 ± 0,3

70

Да

11

Еквивалентно ниво на шума

06020 ш

69,8 ± 0,3

70

Да

12

Еквивалентно ниво на шума

06021 ш

71,7 ± 0,3

-

Не

13

Еквивалентно ниво на шума

06022 ш
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69,5 ± 0,3

-

Да

14

Еквивалентно ниво на шума

06023 ш

68,7 ± 0,3

-

Да

15

Еквивалентно ниво на шума

06024 ш

69,1 ± 0,3

70

Да

16

Еквивалентно ниво на шума

06025 ш

70,6 ± 0,3

70

Не

17

Ниво на обща звукова мощност 

06019 ш ÷

06025 ш

28,1 ± 0,3

55

-

18

Ниво на обща звукова мощност (контур 1)

06010 ш ÷

06018 ш

109,6 ± 4,5
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-

-

19

Ниво на обща звукова мощност (контур 2)

06011 ш ÷

06025 ш

112,6 ± 4,6

-

Видно  от  приложените  схеми  и  двете  точки  с  отклонение  от  нормата  са  в 

непосредствена близост до трошачките (т.12) и ситата (т.16) на ТСИ. Отклоненията 

от нормата са съответно 2,4% и 0,8%.  ТСИ не е на непрекъснат режим, с което е 

осигурена тишината и спокойствието на фауната през нощта в района.  

Предвид показанията от мониторинга в района на завода,  отдалечеността на най-

близкото населено място (с. Големо Малово се намира на 3 км от завода) и релефа на 

местността  (селото  се  намира  зад  баир,  което  е  естествена  преграда  за 

разпространение на шума), измервания на шум в селото не са правени.    

 

 4.6  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

    Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от  тръбопроводите 
и  оборудването,  разположени  на  открито  в  съответствие  с  условие  13.2  на  КР.  През 
отчетната година не са констатирани течове. 

    На площадката на завода са осигурени сорбиращи материали за почистване в   случай на 
разливи в съответствие с условие 13.3 от КР.

    Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи на вредни и  опасни 
вещества  (13.4).  Води  се  дневник  за  отразяване  на  евентуални разливи  и  мерките  за 
ликвидиране на последствията от тях, съгласно условие 13.7.2.1.

     

   4.7   Предотвратяване и действия при аварии
    Разработен и съгласуван е план за действия при аварии в съответствие с условие  14.2 на 

КР.
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Разработени са съответни инструкции и план за мониторинг при анормални режими на 
инсталацията.

    През отчетната година не са регистрирани аварии, касаещи околната среда. 

  5.   Доклад  по  инвестиционната  програма  за  привеждане  в  
съответствие с   условията на КР

    По т.І – Подмяна филтъра на силозите за негасена вар
Филтърът е подменен. Доказана е ефективността на съоръжението.
По т.ІІ – Подмяна филтъра на варова пещ – Филтърът е подменен. Доказана е 
ефективността на съоръжението.

    По т.ІІІ. – Подмяна филтри на трошачка и мелница в хидратно отделение
    За постигане на заложения пречиствателен ефект, постановен с условие 9.2.1 от  КР и в 

изпълнение на ИП, са извършени следните дейности:
 - Подменени са всички магнет-вентили с нови – американско производство;
 - През 2011 год. отново са подменени ръкавите .
    Измерените  емисии  на  вредни  вещества  в  атмосферния  въздух  са  под  нормативно 

допустимите и съответсват на условие 9.2 и таблица 9.2.1.
   Считаме задачата за изпълнена.
    По т.ІV. – Подмяна филтри на въглищно отделение и филтъра на инсталация 

за смилане на въглища за външни потребители.
   С реконструкцията на въглищно отделение, която се извършва  във връзка с изграждането 

на новата варова пещ, филтърът е подменен с нов, който да удовлетворява изискванията 
на проекта за ново КР за НДЕ под 20 mg/Nm3 . Видно от протокола за анализ, условието е 
изпълнено.  

    Инсталацията за смилане и сушене на въглища за външни потребители е реконструирана 
за смилане и сушене на петрококс/въглища за нуждите на пещите. Филтърът е подменен с 
нов, който да удовлетворява изискванията на проекта за ново КР за НДЕ под 20 mg/Nm3 . 
Видно от протокола за анализ, условието е изпълнено.  

    По т.V. – Подмяна на филтрите на трошачно отделение. 
    Ръкавните  филтри в  трошачно отделение са  подменени с  циклони и  мултициклони. 

Промяната е заявена с ОВОС-а, изготвен във връзка с изграждането на ІІ варова пещ и е 
отразена в проекта за ново КР. 

    По т.VІ.  Подмяна филтрите на пресевно отделение 
    Ръкавните  филтри  в  пресевно  отделение  са  подменени  с  циклони  и  мултициклони. 

Промяната е заявена с ОВОС-а, изготвен във връзка с изграждането на ІІ варова пещ и е 
отразена в проекта за ново КР. 

   По т.VІІІ – подмяна на манометри за наличните филтри - 
   Манометрите са подменени и се отчитат съгласно условията на КР.
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   По т. ІХ - Направа и монтаж на нов скрубер
    Условието е изпълнено.  Преди скрубера е монтиран циклон.  Промяната е отразена в 

проекта за ново КР.
    По т.Х Ревизия на съществуващото пречиствателно съоръжение за битово-фекални 

води
    Ревизия  на  съществуващото  пречиствателно  съоръжение  за  битово-фекални  води  е 

извършена и е направена реконструкция на съоръжението по предписание на РИОСВ. 
Изкопана е траншея с  ширина 50 см. до тръбата за  изтичане на отпадъчните води от 
разпределителна шахта към филтриращите траншеи и е излят бетон, с което се гарантира 
преустройството на съоръжението като изгребна яма, за което сме уведомили РИОСВ. 
Промяната е отразена в проекта за ново КР.   

   6.  Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2011 год.  не е извършено окончателно прекратяване на работата на инсталации 
на завода. Инсталацията за смилане и сушене на въглища за външни потребители е 
преустроена за същата дейност, но за собствени нужди.

   7.  Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения
   7.1  Аварии
    През отчетния период не е имало аварии с въздействие върху околната среда или здравето 

на населението.

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

     Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията не са постъпили във 
фирмата и съответните компетентни органи. 

     
   8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам    верността,    точността    и    пълнотата    на    представената 
информация   в годишния   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е 
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предоставено  комплексно разрешително  №80/2005г.  на  “ОГНЯНОВО  К”  АД,  ЗНХВ 
“ПУКЛИНА”.

16.03.2012г. ИЗП. ДИРЕКТОР:

Д-р Н. КОЛЕВ
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