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I.  УВОД

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното 
разрешително (КР): 

Инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в един 
брой тунелна пещ 

2. Адрес по местонахождение на инсталацията: 

9500 гр.Генерал Тошево, ул.”Опълченска” № 37 

3. Регистрационен номер на КР: 

129/2006 г. 

4. Дата на подписване на КР: 

14.11.2006 г. 

5. Дата на влизане в сила на КР: 

02.12.2006 г. 

6. Оператор  на инсталацията и  притежател на разрешителното: 

“Керамик ГТ” АД - гр. Генерал Тошево 

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора: 

9500, гр.Генерал Тошево, ул.”Опълченска” № 37 

тел.номер: 05731 2506 

факс: 05731 4548 

e-mail: keramik_gt@mail.bg

8. Лице за контакти: 

Веселин Господинов  – Изп.директор  

9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: 

9500, гр.Генерал Тошево, ул.”Опълченска” № 37, тел.: 05731 2506 
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10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията: 

Инсталацията от КР определена в Условие 2 е за изработване на керамични 
продукти (тухли) чрез изпичане в тунелна пещ. 

В “Керамик ГТ” АД се произвеждат различни по размери и кухинност тухли. 
Изпичането им става в тунелна газова пещ. Площадката се намира в регулацията 
на гр. Генерал Тошево, в промишлената зона.  

Производственият процес се състои от следните операции: 

 Глината минава през груби и фини валци, след което се транспортира с 
лента за отлежаване в глинохранилище.  

 Отлежалата маса с багер се подава във филтър-смесител за овлажняване.  

 Формирането на тухлите става с вакуумна преса, която служи да доумеси, 
вакуумира и пресова подаваната глина във вида на непрекъснат лентов 
пласт.  

 Сушенето се извършва в камерни сушилни тип “ФЕРАР УНИВЕРСАЛ”. 

 Изпичането на тухли става в тунелна пещ тип “МОРАНДО”. Светлия обем 
на пещта е 766,04 м3. Изпичането става при работа с нормална тяга. Зоната 
на охлаждането работи под неголямо налягане.  

Горивото, което се използва за изпичането на тухли е природен газ. 

11. Производствен капацитет на инсталацията: 

Съобразно КР129/2006 максималният капацитет на инсталацията за изработване 
на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в тунелна пещ е 150t/24h или 
55 000 t/y, като обема на пещта е 766.04 m3 с плътност на подреждане 1 066 
kg/m3.

През изтеклата 2011 г. количеството произведена продукция е 9771,809 тона. 
Силно намаленото производство се дължи на настъпилата криза в строителния 
бранш, което от своя страна доведе до временно прекратяване дейността на 
инсталацията. През отчетния период инсталацията е работила от 18.08.11 г. до 
22.11.11 г. – общо 2304 часа, за което писменно е уведомена РИОСВ-Варна.
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12. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението 
на околната среда: 

СХЕМА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ 

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 

РИОСВ - Варна., 9000, гр. Варна,  

ул. “ Ян Палах “ № 4;  

тел.: 052/ 634 582; 052/634 593 

e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg

Начало 

Определяне на персонала, който ще извършва конкретни дейности по УОС 

Провеждане на наблюдение, контрол и мониторинг по графици 

Регистриране на резултатите (протоколи, дневници) 

При констатирани несъответствия се анализират причините довели до 
несъответствието 

Край 

Анализиране на получените резултати

Оценка на съответствието на получените резултати с данните определени 
в условията на КР

Предприемане на коригиращи действия и докладване на резултатите 
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14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 

“Дунавски район” - с център Плевен  

адрес: гр.Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, ПК 1237;  

тел.: 064/885 105, факс: 064/803 342,  

e-mail: dunavbd@bddr.org
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ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Структура и отговорности: 

Отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за 
управление на околната среда - съгласно изискванията на  Условие № 5 от КР се 
определени чрез заповед № 25-А/20.02.2007.  

2. Обучение: 

Потребностите от обучение на персонала се определят съгласно инструкциите. 
През 2011 г., поради временно прекратяване дейността на инсталацията не е 
извършвано обучение от външни фирми. Провеждани са инструктажи и 
вътрешно заводски обучения по отношение на изпълняваните дейности по КР с 
персонала, пряко ангажиран за изпълнение на задачи от КР. Извършвано е 
обучение на персонала за адекватни действия при възникване на аварийни 
ситуации. 

3. Обмен на информация: 

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на 
условията в разрешителното, в т.ч. списък с имена, длъжности и телефони за 
контакт. 

Поддържа се актуален списък на органите, които следва да бъдат уведомявани 
съгласно условията на разрешителното и  телефони за контакт. 

4. Документиране: 

Поддържа се актуален списък с нормативни актове, регулиращи работата на 
инсталацията. 

Поддържа се  актуален списък на необходимите инструкции изисквани от 
разрешителното и се  съхраняват  на достъпно място.  

5. Управление на документи: 

Съгласно административната структура на “Керамик ГТ” АД пряка отговорност 
за организацията, изпълнението  и контрола по управлението на документите 
носят Производственият и Изпълнителният директор. Всички останали ръководни 
служители при изпълнение на преките си задължения са длъжни да прилагат 
инструкцията по Условие 5.5.1. 

Производствения директор носи пряка отговорност за изземване на невалидната 
документация, свързана със системата за управление на околната среда в 
контекста на комплексното разрешително, по съответния ред определен с 
горецитираната инструкция. 
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Инструкцията обхваща цялата изготвена и разпространена документация във 
връзка със Системата за управление на околната среда – инструкции, списъци, 
дневници и др. 

6. Оперативно управление: 

Изготвени са всички инструкции, съобразени с изискванията в КР. Редовно се 
поплват дневниците към инструкциите, както и листите за отклонение. 

7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия: 

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 
показатели в съответствие с условията на комплексното разрешително.  

Извършва се периодична оценка на съответствията на стойностите на 
показателите.  

Налични са инструкциите в случай на установяване на несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия. 

Съгласно Наредба № 54 бяха извършени СПИ на нивата на шума, излъчван в 
околната среда. Изпитването е направено на 08,09,2011 г. Изготвен бе Доклад за 
резултатите и представен в РИОСВ – Варна. За дейността на националната 
система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 
провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от 
промишлените източници на шум в околната среда (в сила от 12.02.2011 г., 
издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната 
среда и водите, Обн. ДВ. бр.3 от 11 януари 2011г.) 
при следните условия: 
 установен технологичен режим на експлоатация на съответните 

източници; 
 мощност (капацитет/производителност) на съответната инсталация не по-

малка от 70 % от максималната такава, за периода на измерванията. 

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации: 

Създадена е писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост 
актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след 
всяка авария. Инструкцията обхваща цялата изготвена и разпространена 
документация във връзка със Системата за управление на околната среда – 
инструкции, списъци, дневници и др. 

Независимо от технологичните инструкции на територията на “Керамик ГТ” АД 
действа и утвърден План за предотвратяване, ликвидация и провеждане на 
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии 
и катастрофи. В него са описани евентуалните аварии, действията на персонала, 
отговорните лица, както и правилата за оповестяване. 
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През 2011 година на територията на  “Керамик ГТ” АД не са  регистрирани  
аварии.  

Изготвена е инструкция за подготовка на персонала отговорен за изпълнението 
на плана за действие при аварии.  

Изработена е инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за 
изпълнение плана за действие при аварии. 

Изготвена е инструкция за сборните пунктове и пътища за извеждане на 
работещите от района на аварията. Тази инструкция е приложима във връзка с 
поддържане на готовността на работещите за бързото напускане на района на 
аварията с цел минимизиране на риска от човешки жертви.

На базата на инструкция, след всяка възникнала производствена авария или 
бедствие със заповед на Изпълнителния директор се определя комисия в състав: 

Председател: Производствен директор 
 и членове: 

1. Завеждащ безопасност на труда 
2. Главен енергетик 
3. Н-к цех 

Комисията в 5 дневен срок трябва да разследва причините довели до възникване 
на аварията. При разследването участвуват и други специалисти и служители. 
Вземат се писмени обяснения на свидетели (ако има такива) и технически лица. 

При необходимост се привличат специалисти от Гражданска защита, РСПАБ, 
РПУ - Генерал Тошево, РИОСВ – Варна, РЗИ - Добрич и др. 

Редовната техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария е 
определена чрез инструкция по Условие 5.8.9. от КР. 

С инструкция са определени необходимите средства за лична защита, редовната 
проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, 
както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им. 

 Изготвена е инструкция за определяне средствата за противодействие на 
възможните аварии. 

Списъкът на персонала, отговорен за изпълнение плана за действие при аварии 
се изготвя и редовно се актуализира на базата на писмена инструкция.  

Има създадена инструкция за актуализация на списъка на телефонните номера 
по оповестяването плана за действие при аварии.  

9. Записи 

Изработена е инструкция, определяща реда, изискванията, взаимоотношенията, 
компетенциите и отговорностите на длъжностните лица /персонала/ за 
документиране и съхраняване на данни от наблюдението на показатели и 
резултати от оценка на съответствието им с изискванията на условията в 
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комплексното разрешително. Цел на процедурата е да се следи изпълнението на 
условията в комплексното разрешително. 

Документират и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и 
технически показатели, а така също от оценката на съответствията им с 
условията в комплексното разрешително.  

На базата на инструкция по Условие 5.9.2. се документират и съхраняват 
данните за причините за установени несъответствия, както и предприетите 
коригиращи действия. Документират се и се съхраняват данните при 
преразглеждане или актуализация на инструкциите за работа на технологичното 
оборудване.  

Изготвен е и се съхранява списък с документите доказващи съответствие с 
условията на разрешителното. 

10. Докладване 

Съгласно Условие 5.10.2 от КР  притежателят на КР трябва да изготви   
“Годишен доклад” за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  
Комплексното разрешително в срок до 31.03. на следващата година, съгласно 
“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”.  

Настоящият годишен доклад се изработва за пета година от “Керамик ГТ” АД. 

11. Актуализация на СУОС 

През отчетния период на 2011 г. не е извършвана актуализация на СУОС, тъй 
като няма изменение на издаденото комплексно разрешително.  
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ІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

1. Използване на вода 

Водоснабдяването на площадката на дружеството се осъществява по договор с 
ВиК – Добрич. 

Общото изразходваното количество вода за площадката се измерва, чрез 
монтирания на площадката разходомер за вода, като местоположението му е 
посочено в ген плана, приложен към заявлението за комплексно разрешително. 
Водите за производствени нужди се отчитат чрез отделно монтирано водомерно 
устройство, съгласно т.1 от Инвестиционната програма на „Керамик ГТ” АД, 
гр.Ген.Тошево за привеждане в съответствие с условията на КР.  

Необходимите и използвани количества вода за производствени нужди в 
“Керамик ГТ” АД се влияят пряко от температурата на околната среда и 
влажността на суровината. 

Оросяване на глината с вода се извършва в зависимост от влажността на 
суровината с цел покриване на изискванията по технологичния процес. 

Измерване и документиране 

Измерването и документирането на изразходваните количества вода при работа 
на инсталацията по Условие 2 се извършват по определена според нормативните 
изисквания “Инструкция за измерване и документиране на изразходваните 
количества вода за производствени цели”, съгласно Условие 8.1.5.1. 

За извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа 
включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи 
действия се прилага “Инструкция за проверка и поддръжка на водопроводната 
мрежа на площадката, отстраняване на течове и предприемане на действия за 
тяхното отстраняване” съгласно Условие 8.1.4. 

Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.4. за 
периода от януари 2011 г. до  декември 2011 г. включително. 

Таблица III.1-1 

бр. на 
извършен

и 
проверки 

бр. на 
открити 
течове 

дата причини Коригиращи 
действия 

12 2 20.11.2011 Пропукано коляно 
и повреден кран в 
санитарно-битовите 
помещения, в 
следствие на 
ниските 
температури 

Подменени 
коляно и кран 
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За откритите нередности са взети коригиращи мерки – подменени са двете 
дефектирали части – коляно и кран. 

В следващата таблица са посочени количествата употребена вода за нуждите на 
производството (за оросяване на глината) за периода от януари 2011 г. до  
декември 2011 г. (включително) и е направена оценка на съответствието с 
условията на КР. 

Таблица III.1-2

месец 

Обща месечна 
консумация на 

вода за 
производствени 

цели 

Месечна 
консумация 
на вода за 
охлаждане 
(заустено 

количество) 

Произведена 
продукция за 

месеца (по 
счетоводни 

данни) 

Количество 
използвана 

вода за 
произв.нужди 

m3 /единица 
продукт 

Януари  0,000 - 0,000 0,000
Февруари 0,000 - 0,000 0,000
Март 0,000 - 0,000 0,000

Април 0,000 - 0,000 0,000

Май 0,000 - 0,000 0,000

Юни 0,000 - 0,000 0,000

Юли 0,000 - 0,000 0,000

Август 81,000 - 1290,293 0,063

Септември 81,000 - 3785,091 0,021

Октомври 81,000 - 3209,222 0,025

Ноември 81,000 - 1487,202 0,054

Декември 30,000 - 0,000 0,000

ОБЩО ЗА 
2011

354,000 - 9771,809 0,036
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Контрол на съответствието на изразходваните количества вода се извършва 
съгласно “Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните 
количества вода за производствени нужди с условията на КР”. 

В ІІІ.1-3 таблица е посочено годишното количество изразходвана вода за 
производствени нужди от площадката, количеството на изразходваната вода за 
производствени нужди за 1 тон изпечени тухли, съгласно комплексното 
разрешително и е направено сравнение за наличие или не на съответствие с 
нормирания показател в КР . 

Таблица III.1-3 

Източник 
на вода 

Годишно 
кол-во, 

съгласно 
КР 

Кол-во за 
единица 

продукт 1),
съгласно 

КР 

Изп. 
годишно 
кол-во 

Изп. Кол-
во за 

единица 
продукт 

Съответ-
ствие 

ВиК 15 200 0,24 354 0,036 Да 

За отчетния период на 2011 г., изразходваното количество  вода  за 
производствени нужди в инсталацията по Условие 2  за производството на 
единица продукт е по-малко от нормираното в комплексното разрешително.

Коригиращи действия  за привеждане  в съответствие и мероприятия за  
ефективно използване на суровините 

Независимо от това, че разходът на вода за единица продукция е по-малък от 
нормирания, в дружеството ежегодно   се предприемат действия за намаляване 
на разходите на вода от инсталацията. 

Анализът на разходите на вода показват, че консумацията на вода за 
производствени цели зависи от състоянието на добиваната глина, както и от 
метеорологичните условия в момента на производството.  

2.  Използване на енергия 

Основните консуматори на електрическа енергия са  електропреобразувателните 
части на грубите и фини валци, както и вакуумпресата.  

Изискванията и правилата за организация и провеждане на техническата 
експлоатация на електропреобразувателните части на технологичното 
оборудване и вакуумпресата са определени в инструкция, съгласно Условие 
8.2.2. Организацията и провеждането на измерване и документиране на 
консумацията на  електроенергия в “Керамик ГТ” АД са възложени на Началник 
ЕМО и Главен счетоводител. 
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Измерването на електроенергията за промишлени нужди на площадката се 
извършва с електромер, както е посочено в ген плана от  заявлението на 
комплексното разрешително, а количеството на използвана електроенергия се 
отчита и документира ежемесечно в журнал.  

За отчитане,  изчисляване и документиране на количествата използвана 
електроенергия на инсталацията по Условие 2 се използва  “Инструкция за 
измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия в 
„Керамик ГТ”АД”, съгласно Условие 8.2.3.1. 

В таблица ІІІ.2-1 е посочено количеството, употребена електроенергия за 2011 г. 
Изчислени са месечните и годишни консумации електроенергия за 
производството на тон продукт. 

Таблица III.2-1 

месец 

Месечна 
консумация на 
електроенергия 

за 
производствени 

цели 

Произведена 
продукция за 

месеца (по 
счетоводни 

данни) 

Месечна 
консумация на 

електроенергия за 
Инсталацията по 

Условие 2, за 
производство на тон 

продукт 

Януари  0,000 0,000 0,000

Февруари 0,000 0,000 0,000

Март 0,000 0,000 0,000

Април 0,000 0,000 0,000

Май 0,000 0,000 0,000

Юни 0,000 0,000 0,000

Юли 0,000 0,000 0,000

Август 30,750 1290,293 0,024

Септември 180,000 3785,091 0,048

Октомври 196,250 3209,222 0,061

Ноември 161,700 1487,202 0,109

Декември 0,000 0,000 0,000

ОБЩО ЗА 2011 568,700 9771,809 0,058

За извършване  на оценка  за съответствието на документираните количества 
консумирана ел.енергия в сравнение с нормираните от комплексното 
разрешително се използва “Инструкция за оценка на съответствието на 
измерваните количества електроенергия с определените на условие 8.2.1 от КР”. 
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Таблица III.2-2 

електроенергия
Количество за 

единица продукт, 
съгласно КР 

Използвано 
количество за 

единица продукт 
съответствие 

За 2011 г. 0.0599 MWh 
/продукт 

0.058 MWh /продукт да 

За отчетния период на 2011 г по КР,  изразходваното количество  електроенергия  
за производствени нужди в инсталацията по Условие 2  за производството на 
единица продукт е по-малко от нормираното в комплексното разрешително. 

Независимо от това, че разходът на електрическа енергия за единица продукция 
е по-малък от нормирания,  в дружеството ежегодно   се извършват действия и 
планират мероприятия за намаляване на разходите за производствени  нужди от 
инсталацията. 

За правилният режим на електропреобразувателните части на грубите и фини 
валци отговаря работник „обслужващ валци”. Той пуска и спира машината; 
следи да не попаднат метални предмети между валците; почиства от глина и 
прах; за ремонтите и авариите води дневник и докладва на началник цеха. 
Ремонтните дейности са пряко задължение на дежурния монтьор. 

Вакуумпресата се обслужва от вакуумист. Същият отговаря за нейното пускане и 
спиране, отчита вакуума във вакуумкамерата, следи за стриктното спазване на 
технологичния режим – влажност на масата и  размери на суровата продукция. 
За ремонтите и авариите води дневник и докладва на началник цеха, а 
поддръжката на вакуумпресата е задължение на дежурния монтьор. 

3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Годишните разходи на използваните суровини, спомагателни материали и горива 
и разхода за  производство на единица продукт (един тон изпечени тухли) -
глина, синтетични масла, природен газ и въглищен шлам са нормирани.   

В следващите три таблици са посочени разрешените за използване, по вид и 
количество, суровини, спомагателни материали и горива,  съгласно Условие 
8.3.1. на КР.  
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Таблица III.3-1 -Условие 8.3.1.1. от КР № 129/ 06г. на “Керамик ГТ” АД

Суровина Количество за единица 
продукт 

Количество, t/y 

Глина 1,035 60 000

Таблица III.3-2 -Условие 8.3.1.2. от КР № 129/06г. на “Керамик ГТ” АД 

Спомагателни 
материали 

Количество за единица 
продукт 

Количество, l/y 

Синтетични масла - 4 295

Таблица III.3-3 -Условие 8.3.1.3. от КР № 129/06г. на “Керамик ГТ” АД 

Горива Количество за единица 
продукт 

Количество, t/y 

Природен газ 37,7 Nm3 1 827 000 Nm3

Въглищен шлам 0,08 4 400

Съгласно административната структура на “Керамик ГТ” АД за измерване и 
документиране на консумацията на суровини, спомагателни материали и горива 
пряко отговорни са – технолог, н-к цех  и н-к склад.  

На базата на технологични изчисления технологът отчита месечната консумация 
на глина и въглищен шлам. 

Н-к склада отчита месечната консумация на използваните масла. 

Месечната консумация на природен газ се отчита на базата на разходомер от 
представители на „Добруджа газ” и нач. цеха или технолога. 

Всички горецитирани лица докладват отчетените количества на суровини, 
материали и горива на н-к цеха, който документира в дневник. 

Докладването на използваните количества на  суровини, спомагателни 
материали и горива е направено в следващите таблици: 
Таблица ІІІ.3.4. 

ГЛИНА 

Годишно 
кол-во, 

съгласно 
КР 

Кол-во за 
единица 
продукт, 
съгласно 

КР 

Употр. 

годишно 
кол-во 

Кол-во за 
единица 
продукт 

Съотв. с 
Условията 

на КР 

2011 60 000 1,035 9620,620 1,016 да
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Таблица ІІІ.3.5. 

СИНТ. 

МАСЛА 

Годишно 
кол-во, 

съгласно 
КР 

Кол-во за 
единица 
продукт, 
съгласно 

КР 

Употребе
но 

годишно 
кол-во 

Кол-во за 
единица 
продукт 

Съотв. с 
Условията 

на КР 

2011 4 295
- 0.000

Не се 
изисква

да 

Таблица ІІІ.3.6. 

ПРИР. 

ГАЗ 

Годишно 
кол-во, 

съгласно 
КР 

Кол-во за 
единица 
продукт, 
съгласно 

КР 

Употребе
но 

годишно 
кол-во 

Кол-во за 
единица 
продукт 

Съотв. с 
Условията 

на КР 

2011 1 827 000
Nm3

37,7 Nm3 298 860

Nm3
30.58 да 

Таблица ІІІ.3.7. 

ВЪГЛ. 

ШЛАМ 

Годишно 
кол-во, 

съгласно 
КР 

Кол-во за 
единица 
продукт, 
съгласно 

КР 

Употребе
но 

годишно 
кол-во 

Кол-во за 
единица 
продукт 

Съотв. с 
Условията 

на КР 

2011 4 400 0,08 532,860 0.055 да 

Както се вижда от таблиците, използваните количества суровини и спомагателни 
материали и горива съответстват на количествата определени като разходна 
норма в КР.

Всички складове, съоръжения, оборудване и площадки за съхранение на течни 
суровини, спомагателни материали, горива и продукти подлежат на периодична 
проверка за тяхното съответствие с експлоатационните изисквания и условията 
на разрешителното. 

Периодични проверки за съответствието на площадките с експлоатационните 
изисквания и условията на разрешителното се извършват ежемесечно. При 
констатирано несъответствие се установяват причините за това и в най- кратки 
срокове се предприемат коригиращи действия. 
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Всяка една проверка се документира, като резултатите от същата се отразяват в 
„Дневник за документиране на резултатите от извършените  проверки за 
съответствието на площадките с условията на разрешителното, установените 
причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.”  

При осъществяване на своята дейност операторът на инсталацията по Условие 2 
извършва месечни проверки на съответствието на площадките с условията на 
КР.  

Обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на 
несъответствия на площадките за съхранение суровини, спомагателни 
материали, горива и продукти са представени в таблица ІІІ.3.8. 
Таблица ІІІ.3.8 

брой на 
извършени 
проверки 

Регистрирани 
отклонения 

Причини 
Предприети 
коригиращи 

действия 

12
Няма регистрирани 

отклонения 
- -

Анализът на получените резултати показа следното: 

1. През отчетният период няма регистрирани отклонения от условията, касаещи 
съхранението на суровини, спомагателните материали и горива.  

2. Употребените суровини, спомагателните материали и горива не се различават 
по вид от разрешените в комплексното разрешително; 

3.  Изразходваните количества суровини и спомагателни материали съответстват 
на количествата определени като разходна норма за производството на единица 
продукт  в КР.  

4. Използваните годишни количества на суровини, спомагателни материали и 
въглищен шлам за отчетния период съответстват на количествата определени 
като годишна консумация  в КР. 

5. Използваните годишни количества природен газ не надвишават определените 
в Условие 8.3.1.3. от КР № 129/06г. стойности и определените количества за 
единица продукт.  
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IV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества през 
отчетната година са извършени от „ПЕХЛИВАНОВ – ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, 
лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕЙ”. 

1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 
(ЕРЕВВ) и PRTR - Приложение 1 

Замърсителите във въздуха, отделени при работата на водогрейните котли, 
са изчислени на база извършени измервания, като работните часове на 
котлите са умножени по масовия поток на дадения замърсител. 
Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества е 
необходимо да се извършват в 8 пункта – 1 бр. тунелна пещ (А1) и 7 бр. сушилни 
(от Б1 до Б7). На база отработените часове и масовия поток (съгласно 
извършените собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух) на замърсителя са изчислени следните количества 
замърсители в кг.: 

 Азотни оксиди (Nox/NO2) – 0,000 
 Серни оксиди (SOx/SO2) – 0,000 
 Фини прахови частици 10 m (PM10) – 1722,000
 Pb – 0,000
 HF – 0,000
 HCL – 0,000
 Общ органичен въглерод – 2557,000  

2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

А) Емисии от точкови източници 

Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества се 
извършват в 8 пункта – А1, Б1-Б7. Източници на отпадъчни газове са тунелната 
пещ и сушилни (7 бр.). 

Следените показатели, емисионните норми, препоръчителните методи и 
честотата на измерване, съгласно КР са: 

Таблица IV.2-А-1 

Показател Емисионн
и норми 
(mg/Nm3)

Препоръчителен 
метод 

Честота на 
измерване 

NOX 500 EN 14792:2005 1 път на 2 
години 

SO2 750 EN 14791:2005 1 път на 2 
години 



19

прах 40 БДС EN13284-
1:2001

1 път на 2 
години 

Pb 3 ISO 9855:1993 1 път на 2 
години 

HF 5 БДС EN 1231 1 път на 2 
години 

HCL 30 БДС EN 1231 1 път на 2 
години 

Общ органичен 
въглерод 

20
БДС EN 12619; 
БДС EN 13526 

1 път на 2 
години 

Използваното гориво за периода от януари 2011 г. до  декември 2011 г. 
(включително) е само природен газ. Към  съоръженията  на инсталацията по 
Условие 2 на КР няма изградени пречиствателни съоръжения  за намаляване на 
емисиите в отпадъчните газове. 

Както се вижда от таблица IV.2-А-1, честотата на извършване на измерванията е 
1 път на 2 години.  

Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества са 
извършени от „ПЕХЛИВАНОВ – ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, лаборатория за 
изпитване и калибриране „ЛИПГЕЙ” през 2011 година (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

В следващите таблици са посочени резултатите от извършените собствени 
периодични измервания на съоръженията от инсталацията по Условие 2.  

Измерени са емисиите от следните източници: тунелна пещ (А1) и сушилни 
№№Б1-Б7.  

Таблица IV.2-А-2   Изпитвано съоръжение: тунелна пещ 

Протокол 
№  Дата на 

пробовземане

Дата на 
получаване 

на 
резултатите

Наблюдавани 
показатели 

Резултати по 
показатели 

NO2 0 mg/Nm3

SO2 0 mg/Nm3

Прах 12,4 mg/Nm3

Pb 0 mg/Nm3

HF 0 mg/Nm3

HCL 0 mg/Nm3

205/
07.10.2011г.

26.09.2011 г. 20.10.2011г. 

Общ 
орг.въглерод 

17,102 mg/Nm3
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Таблица IV.2-А-3  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 1 
Протокол 

№ Дата на 
пробовземане

Дата на 
получаване 

на 
резултатите

Наблюдавани 
показатели 

Резултати 
по 

показатели

NO2 0 mg/Nm3

SO2 0 mg/Nm3

Прах 0 mg/Nm3

Pb 0 mg/Nm3

HF 0 mg/Nm3

HCL 0 mg/Nm3

206/
07.10.2011г.

27.09.2011 г. 20.10.2011г. 

Общ орг. 
въглерод 

1,603
mg/Nm3

Таблица IV.2-А-4  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 2 
Протокол 

№ Дата на 
пробовземане

Дата на 
получаване 

на 
резултатите

Наблюдавани 
показатели 

Резултати 
по 

показатели

NO2 0 mg/Nm3

SO2 0 mg/Nm3

Прах 0 mg/Nm3

Pb 0 mg/Nm3

HF 0 mg/Nm3

HCL 0 mg/Nm3

200/
07.10.2011г.

26.09.2011 г. 20.10.2011г. 

Общ 
органичен 
въглерод 

3,206
mg/Nm3

Таблица IV.2-А-5  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 3 
Протокол 

№ Дата на 
пробовземане

Дата на 
получаване 

на 
резултатите

Наблюдавани 
показатели 

Резултати 
по 

показатели

NO2 0 mg/Nm3

SO2 0 mg/Nm3

Прах 2,4 mg/Nm3

Pb 0 mg/Nm3

HF 0 mg/Nm3

HCL 0 mg/Nm3

201/
07.10.2011г.

26.09.2011 г. 20.10.2011г. 

Общ орган. 
въглерод 

6,413
mg/Nm3
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Таблица IV.2-А-6 Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 4 
Протокол 

№ Дата на 
пробовземане

Дата на 
получаване 

на 
резултатите

Наблюдавани 
показатели 

Резултати 
по 

показатели

NO2 0 mg/Nm3

SO2 0 mg/Nm3

Прах 0 mg/Nm3

Pb 0 mg/Nm3

HF 0 mg/Nm3

HCL 0 mg/Nm3

202/
07.10.2011г.

26.09.2011 г. 20.10.2011г. 

Общ 
орган.въглерод

1,603
mg/Nm3

Таблица IV.2-А-7  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 5 
Протокол 

№ Дата на 
пробовземане

Дата на 
получаване 

на 
резултатите

Наблюдавани 
показатели 

Резултати 
по 

показатели

NO2 0 mg/Nm3

SO2 0 mg/Nm3

Прах 1,98 mg/Nm3

Pb 0 mg/Nm3

HF 0 mg/Nm3

HCL 0 mg/Nm3

203/
07.10.2011г.

26.09.2011 г. 20.10.2011г. 

Общ 
орган.въглерод

1,603
mg/Nm3

Таблица IV.2-А-8  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 6 
Протокол 

№ Дата на 
пробовземане

Дата на 
получаване 

на 
резултатите

Наблюдавани 
показатели 

Резултати 
по 

показатели

NO2 0 mg/Nm3

SO2 0 mg/Nm3

Прах 3,6 mg/Nm3

Pb 0 mg/Nm3

HF 0 mg/Nm3

HCL 0 mg/Nm3

207/
07.10.2011г.

27.09.2011 г. 20.10.2011г. 

Общ орган. 
въглерод 

4,809
mg/Nm3
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Таблица IV.2-А-9  Изпитвано съоръжение: камерна сушилня № 7 
Протокол 

№ Дата на 
пробовземане

Дата на 
получаване 

на 
резултатите

Наблюдавани 
показатели 

Резултати 
по 

показатели

NO2 0 mg/Nm3

SO2 0 mg/Nm3

Прах 2,7 mg/Nm3

Pb 0 mg/Nm3

HF 0 mg/Nm3

HCL 0 mg/Nm3

204/
07.10.2011г.

26.09.2011 г. 20.10.2011г. 

Общ орган. 
въглерод 

4,809
mg/Nm3

За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, 
установяване причините на несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия се прилага инструкция.  

В таблица 2 от Приложение № 1 са сравнени получените резултати от 
измерванията с определените в разрешителното емисионни норми и е 
определено съответствието с тях. 
В таблица IV.2-А-10 са посочени резултатите от извършените собствени 
периодични измервания, на съоръженията от инсталацията по Условие 2 и е 
направена оценка на съответствието на получените резултати с тези стойности 
нормирани в КР.  

Таблица IV.2-А-10
Източници 
на отпадъчни 
газове 

NО2 SO2 прах Pb HF HCL TOC СЪОТВЕТСТВИЕ 

Емисионни 
норми, съгласно 

КР (mg/Nm3)

500 750 40 3 5 30 20 NО2 SO2 прах Pb HF HCL TOC 

Тунелна 
пещ 

0 0 12,4 0 0 0 17,102 Да Да Да Да Да Да Да 

Сушилня 
№ 1 

0 0 0 0 0 0 1,603 Да Да Да Да Да Да Да 

Сушилня 
№ 2 

0 0 0 0 0 0 3,206 Да Да Да Да Да Да Да 

Сушилня 
№ 3 

0 0 2,4 0 0 0 6,413 Да Да Да Да Да Да Да 

Сушилня 
№ 4 

0 0 0 0 0 0 1,603 Да Да Да Да Да Да Да 

Сушилня 
№ 5 

0 0 1,98 0 0 0 1,603 Да Да Да Да Да Да Да 

Сушилня 
№ 6 

0 0 3,6 0 0 0 4,809 Да Да Да Да Да Да Да 

Измерени 
стойности на 
емисиите при 
СПИ 

Сушилня 
№ 7 

0 0 2,7 0 0 0 4,809 Да Да Да Да Да Да Да 
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Измерванията са проведени при установен технологичен режим на експлоатация, 
при приблизително постоянни параметри на изпусканите газове и натоварване 86 
% от номиналното за източниците на отпадъчни газове. 

Б) Неорганизирани емисии 

Основните източници на неорганизирани емисии на площадката на Дружеството 
са местата за съхранение на суровините и транспортът. 

Таблица IV.2-Б-1

Неорганизирани източници емисии  

Повърхността на халдата за суровината и 
дейностите  по товаро – претоварване на 
суровината (особено при сухо време, което е 
характерно за района през летните месеци) 

Прахови частици 

Открит склад за въглища Прахови частици 

Неасфалтирани участъци на площадката Прахови частици 

Като цяло товаро-разтоварните дейности на 
производствената площадка  

Прахови частици 

Автомобили, булдозери, самосвали, фадрома и 
др. 

Прах и отпадъчни ДВГ 
газове 

При експлоатацията  на  инсталацията по Условия 2 на КР  се прилага 
инструкцията за периодична оценка за наличието на източници на 
неорганизирани емисии, установяване на причините за тях и предприемане на 
мерки за ограничаването им.  

Отговорните лица - Началник цех и Завеждащ безопасност на труда, извършват 
периодичен оглед на площадките източници на неорганизирани емисии, 
контролират изпълнението на мерките за предотвратяване и ограничаване на 
неорганизираните емисии. При установяване на несъответствия се сформира 
комисия, която извършва оценка на установеното несъответствие и предлага за 
изпълнение конкретни коригиращи действия, целящи намаляването, 
ограничаването и ликвидирането им. 

Обобщена информация за резултатите от проверките е представена в таблици 
IV.2-Б-2   
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Таблица IV.2-Б-2

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на открити 
отклонения 

Причини за 
отклоненията 

Предприети 
коригиращи 

действия 

12 Не са 
констатирани 
отклонения 

- -

Важно е да се отбележи, че през предходните години „Керамик ГТ” АД предприе 
мерки за възстановяване на нарушени настилки по вътрешнозаводските пътища 
и площадки. Общо бяха възстановени и бетонирани около 15 000 м2. Това 
допринесе изключително за недопускането на неорганизирани емисии през 2011 
г. Друга важна причина е навременното почистване и при необходимост 
оросяване на вътрешнозаводските пътища и алеи. Не малко отражение оказва и 
факта, че през 2011 г. инсталацията е работила едва няколко месеца. 

В) Интензивно миришещи вещества 

На площадката не се използват, съхраняват и произвеждат миришещи вещества. 
Няма констатирани оплаквания за миризми в резултат от дейностите извършвани 
на площадката. 

Дружеството организира всички свои дейности така, че да не допуска 
разпространението на миризми на/извън границите на производствената 
площадка. 

В случай на  получени оплаквания за миризми Началник цеха и Завеждащия 
безопасност на труда, предприемат незабавни действия за идентифициране на 
причините за появата им и набелязват мерки за тяхното ограничаване. 

През отчетния период (2011 г.) не са постъпвали оплаквания.  

3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
На площадката на Дружеството са изградени две канализационни системи: 
 За битово-фекалните води; 
 За дъждовните води. 

Дъждовните води се събират в колектор, който се намира извън площадката на 
„Керамик ГТ” АД. 
Битово – фекалните води се събират в черпателна яма с обем 50 м3. Същата е 
водоплътна и за почистването и е сключен договор с „В и К” Добрич. 
За целите на изпълнението на условията от КР, водните потоци на използваните 
води са отделени и преминават през два водомера: 
 Първият водомер отчита водата използвана за битови нужди; 
 Вторият водомер – отчита водата за производствени нужди – за оросяване. 
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Резултатите от периодичните проверки по инструкции 10.1.1. и 10.2.1.2. се 
документират в общ дневник. През отчертния период не са констатирани течове. 
 таблица IV.3.6

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на 
открити 
течове 

дата причини Коригиращи 
действия 

12 1 21.10.2011 г. 
Дефектирала 

тръба 
Подменен 

дефектирал участък

4. Управление на отпадъците
При  експлоатация на инсталацията по Условие 2 на площадката се образуват 
производствени и опасни отпадъци.  
Техният вид, код, годишно количество, начинът им на съхранение на 
площадката са определени в таблици  11.1 и  11.2 от Комплексното 
разрешително. 
Производствени отпадъци 

Таблица IV.4.1 

Отпадък Код на 
отпа-
дъка 

Коли-
чество, 

t/y

Коли-
чес-
тво  

t/ t

Временно 
съхранение 

на 
площадката

Оползотвор
яване, 

преработва 

не и 
рециклиран

е 

Обезврежд
ане 

Излезли от 
употреба 
гуми 

16 01 03 12 - Условие 
11.3.2.

Условие 
11.5.1.

-

Черни 
метали 

16 01 17 30 - Условие 
11.3.2.

Условие 
11.5.1.

-

Смеси от 
бетон, 
тухли, 
керемиди, 
фаянсови 
и 
керамични 
изделия, 
различни 
от 
упоменати
те в 17 01 
06

17 01 07 200 - Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.6.1.



26

Опасни отпадъци 

Таблица IV.4.2 

Отпадък Код на 
отпадъка

Количество 
t/y

Временно 
съхранение 

на 
площадката

Оползотво
ряване, 

преработва

не и 
рециклира

не 

Обезвреж-
дане 

Синтетични 
машинни 
масла 

12 01 10* 0.130 Условие 
11.3.2.

Условие 
11.5.1.

-

Синтетични 
хидравлични
масла 

13 01 11* 0.130 Условие 
11.3.2.

Условие 
11.5.1.

-

Синтетични 
моторни и 
смазочни 
масла и масла 
за зъбни 
предавки 

13 02 06* 0.184 Условие 
11.3.2.

Условие 
11.5.1.

-

Флуоресцент
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак 

20 01 21* 0.060 Условие 
11.3.2.

Условие 
11.5.1.

-

Програма за управление на дейностите по отпадъците 

Налична е утвърдена от  РИОСВ Варна с РЕШЕНИЕ № 218-01-П/11.11.2009 г. 
актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците, съдържаща 
мерки съгласно чл. 31 ЗУО и съответстваща на условията в Комплексното 
разрешително.  

Събиране и приемане на отпадъци 
„Керамик ГТ” АД не приема отпадъци от други фирми. В този смисъл 
дружеството не извършва събиране и извозване на отпадъци по смисъла на ЗУО. 
Предаването на генерираните от „Керамик ГТ” АД отпадъци се извършва въз 
основа на договори с лицензирани фирми за тяхното приемане. 
На територията на фирмата организирането на събирането на генерираните 
отпадъци на площадките за временно съхраняване се контролира от Началник 
Производство и Технолога. Не са предвидени буферни складове за отпадъците. 
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На площадката се събират образуваните в „Керамик ГТ” АД отпадъци, посочени 
в Условие 11.1.1 на Комплексното разрешително.  

Събирането на образуваните на площадката флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак (код 20 01 21*) се извършва в съответствие с 
изискванията на Условие 11.2.3. 

Синтетичните машинни масла (код 12 01 10*), синтетичните хидравлични масла 
(код 13 01 11*) и синтетичните  моторни и смазочни масла и масла за зъбни 
предавки (код 13 02 06*) се събират в съответствие с изискванията на Условие 
11.2.4. Всички отработените масла се събират в добре затварящи се съдове, 
изготвени са от материал, който не може да взаимодейства с отпадъците и не 
допускат разливане и изтичане. Съдовете са маркирани с видими надписи 
“опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства, 
съгласно Наредба 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците. 

Временно съхраняване на отпадъците 

Според Комплексното разрешително, съгласно Условие 11.3.1. образуваните 
отпадъци се съхраняват временно на площадката за срок не по-дълъг от: 

 3 години при последващо предаване за оползотворяване; 

 1 година при последващо предаване за обезвреждане. 

Отпадъци с кодове  12 01 10* и 13 01 11* се съхраняват за срок по дълъг от 
посочения в КР, тъй като са генерирани в малки количества и към настоящия 
момент не представляват интерес за фирмите, които ги транспортират. Въпреки 
това „Керамик ГТ” АД  води преговори за предаването им през настоящата 
година.  

На площадката на дружеството са изградени площадки за временно съхранение 
на следните видове отпадъци: 

Производствени отпадъци 
 Излезли от употреба гуми (16 01 03); 
 Черни метали (16 01 17); 
 Смеси от бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 (17 01 07); 

Опасни отпадъци 
 Синтетични машинни масла (12 01 10*); 
 Синтетични хидравличнимасла (13 01 11*); 
 Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки (13 02 06*); 
 Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20 01 21*); 
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Всички отпадъците временно се съхраняват на обозначени и маркирани 
площадки.  

Транспортиране на отпадъците 

Съгласно Условие 11.4.1. на притежателя на Комплексното разрешително се 
разрешава да предава за транспортиране извън територията на площадката 
отпадъците по условие 11.1. само въз основа на писмен договор единствено на 
лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО 
или Комплексно разрешително за извършване на такава дейност и/или лиценз по 
чл. 54 от ЗУО за търговска дейност за отпадъци от черни и цветни метали. 

През отчетния период са предавани за транспортиране и последваща обработка 
отпадъци с кодове: 16 01 17 и 20 01 21*.  

Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците 

Съгласно Условие 11.5.1. притежателя на комплексното разрешително предава 
отпадъците образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1. 
за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено на лица, 
притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, 
лиценз по чл. 54 на ЗУО или Комплексно разрешително и въз основа на писмен 
договор. 

През отчетния период са предавани за последваща обработка отпадъци с кодове: 
16 01 17 и 20 01 21*.  

Обезвреждане на отпадъците 

Съгласно Условие 11.6.1. от комплексното разрешително отпадъците образувани 
от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1. за обезвреждане извън 
територията на площадката се предават единствено на лицата, притежаващи 
разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на 
такава дейност или въз основа на писмен договор. 

През отчетния период не са предавани отпадъци за обезвреждане. 

Контрол и измерване на отпадъците 

Съгласно изискванията на комплексното разрешително количествата образувани 
на площадката отпадъци се измерват/изчисляват и документират с цел 
определяне на месечно и годишно  количество образуван отпадък за всеки вид, 
определен с Условие 11.1.1. на комплексното разрешително. 

В дадената по-долу таблици са показани измерените/изчислени стойности на 
образуваните количества отпадъци по видове и сравнението им с нормативно 
допустимата стойност. 
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А) ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

Таблица IV.4.3 

Условия според КР 

Вид на отпадъка Излезли от употреба гуми

Код на отпадъка 16 01 03

Количество, t/y според КР 12

Количество t/t  по КР -

Временно съхраняване Условие 11.3.2. 

Транспортиране Условие 11.4.1. 

Оползотворяване, преработва 

не и рециклиране 

Условие 11.5.1.

Обезвреждане 

Таблица IV.4.4 
Измерени количества отпадък - / t / 

Отпадък: 160103 – излезли от употреба гуми 
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К

Р
1 2 3 4 5 6 7 8

Януари 0,000 0,000

Февруари  0,000 0,000

Март  0,000 0,000

Април  0,000 0,000

Май 0,000 0,000

Юни 0,000 0,000

Юли 0,000 0,000

Август 1290,293 0,000

Септември 3785,091 0,000

Октомври 3209,222 0,000

Ноември 1487,202 0,000

Декември 0,000 0,000

общо 2011 г. 9771,809
0,000 Усл. 

11.3.2
 Усл. 

11.5.1
не 
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ЧЕРНИ МЕТАЛИ

Таблица IV.4.5 

Условия според КР 

Вид на отпадъка Черни метали 

Код на отпадъка 16 01 17

Количество, t/y според КР 30

Количество t/t по КР -

Временно съхраняване Условие 11.3.2. 

Транспортиране Условие 11.4.1. 

Оползотворяване, преработва 

не и рециклиране 

Условие 11.5.1.

Обезвреждане 

Таблица IV.4.6 
Измерени количества отпадък - / t / 

Отпадък: 160117 – черни метали 
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1 2 3 4 5 6 7 8
Януари 0,000 0,000

Февруари  0,000 0,000

Март  0,000 7,600

Април  0,000 10,000

Май 0,000 0,000

Юни 0,000 0,000

Юли 0,000 0,000

Август 1290,293 0,000

Септември 3785,091 0,000

Октомври 3209,222 0,000

Ноември 1487,202 0,000

Декември 0,000 11,350

общо 2011 г. 9771,809
28,950 Усл. 

11.3.2
Усл. 

11.5.1
не 
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СМЕСИ ОТ БЕТОН, ТУХЛИ, КЕРЕМИДИ, ПЛОЧКИ, ФАЯНСОВИ И 
КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 170106

Таблица IV.4.7 

Условия според КР 

Вид на отпадъка Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови 
и керамични изделия, различни от упоменатите в 

170106

Код на отпадъка 17 01 07

Количество, t/y според КР 200

Количество t/t  по КР 0.00363

Временно съхраняване Условие 11.3.2. 

Транспортиране Условие 11.4.1. 

Оползотворяване, преработва 

не и рециклиране 

-

Обезвреждане Условие 11.6.1.  

Таблица IV.4.8 
Измерени количества отпадък - / t / 

Отпадък: 170107 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 170106 
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К
ол

и
ч

ес
тв

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
а 

п
р

од
ук

ц
и

я
 /

ту
хл

и
/ 

-
то

н

К
ол

и
ч

ес
тв

о
ге

н
ер

и
р

ан
 о

тп
ад

ъ
к

за
 т

он
 п

р
од

ук
т 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ге

н
ер

и
р

ан
 о

тп
ад

ъ
к

В
р

ем
ен

н
о 

съ
хр

ан
я

в
ан

е

О
бе

зв
р

еж
д

ан
е

О
п

о
л

зо
тв

ор
я

в
ан

е,
 

п
р

ер
аб

от
в

ан
е 

и
 

р
ец

и
к

л
и

р
ан

е

У
ст

ан
ов

ен
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. 
от
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Р

1 2 3 4 5 6 7 8
Януари  0,000 0,000 0,000

Февруари  0,000 0,000 0,000
Март  0,000 0,000 0,000

Април  0,000 0,000 0,000
Май 0,000 0,000 0,000
Юни 0,000 0,000 0,000
Юли 0,000 0,000 0,000

Август 1290,293 0,000 0,000
Септември 3785,091 0,000 0,000
Октомври 3209,222 0,000 0,000
Ноември 1487,202 0,000 0,000
Декември 0,000 0,000 0,000

общо 2011 г. 
9771,809

0,000 0,000 Усл. 
11.3.2

Усл. 
11.6.1

не 
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Б) ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

СИНТЕТИЧНИ МАШИННИ МАСЛА

Таблица IV.4.9 

Условия според КР 

Вид на отпадъка Синтетични машинни масла 

Код на отпадъка 12 01 10*

Количество, t/y според КР 0.130

Количество t/t  по КР -

Временно съхраняване Условие 11.3.2. 

Транспортиране Условие 11.4.1. 

Оползотворяване, преработва 

не и рециклиране 

Условие 11.5.1.

Обезвреждане -

Таблица IV.4.10 
Измерени количества отпадък - / t / 

Отпадък: 12 01 10* – Синтетични машинни масла 
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Р

1 2 3 4 5 6 7 8
Януари 0,000 0,000 0,000

Февруари  0,000 0,000 0,000
Март  0,000 0,000 0,000

Април  0,000 0,000 0,000
Май 0,000 0,000 0,000
Юни 0,000 0,000 0,000
Юли 0,000 0,000 0,000

Август 1290,293 0,000 0,000
Септември 3785,091 0,000 0,000
Октомври 3209,222 0,000 0,000
Ноември 1487,202 0,000 0,000
Декември 0,000 0,000 0,000

общо 2011 г. 
9771,809

0,000 0,000 Усл. 
11.3.2

 Усл. 
11.5.1

не 
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СИНТЕТИЧНИ ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА

Таблица IV.4.11 

Условия според КР 

Вид на отпадъка Синтетични хидравлични масла 

Код на отпадъка 13 01 11*

Количество, t/y според КР 0.130

Количество t/t  по КР -

Временно съхраняване Условие 11.3.2. 

Транспортиране Условие 11.4.1. 

Оползотворяване, преработва 

не и рециклиране 

Условие 11.5.1.

Обезвреждане -

Таблица IV.4.12 
Измерени количества отпадък - / t / 

Отпадък: 13 01 11* – Синтетични хидравлични масла 
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. 
от
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Р

1 2 3 4 5 6 7 8
Януари 0,000 0,000 0,000

Февруари  0,000 0,000 0,000
Март  0,000 0,000 0,000

Април  0,000 0,000 0,000
Май 0,000 0,000 0,000
Юни 0,000 0,000 0,000
Юли 0,000 0,000 0,000

Август 1290,293 0,000 0,000
Септември 3785,091 0,000 0,000
Октомври 3209,222 0,000 0,000
Ноември 1487,202 0,000 0,000
Декември 0,000 0,000 0,000

общо 2011 г. 
9771,809

0,000 0,000 Усл. 
11.3.2

 Усл. 
11.5.1

не 
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СИНТЕТИЧНИ МОТОРНИ И СМАЗОЧНИ МАСЛА И МАСЛА ЗА ЗЪБНИ 
ПРЕДАВКИ

Таблица IV.4.13 

Условия според КР 

Вид на отпадъка Синтетични моторни и смазочни масла и масла за 
зъбни предавки 

Код на отпадъка 13 02 06*

Количество, t/y според КР 0.184

Количество t/t  по КР -

Временно съхраняване Условие 11.3.2. 

Транспортиране Условие 11.4.1. 

Оползотворяване, преработване и 
рециклиране 

Условие 11.5.1.

Обезвреждане -

Таблица IV.4.14 
Измерени количества отпадък - / t / 

Отпадък: 13 02 06*– Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки 

МЕСЕЦ  
от 

година  

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
а 

п
р

од
ук

ц
и

я
 

/т
ух

л
и

/
- 

то
н

К
ол

и
ч

ес
тв

о
ге

н
ер

и
р

ан
 

от
п

ад
ъ

к
за

 т
он

 п
р

од
ук

т 
1т

он
п

р
ои

зв
.

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ге

н
ер

и
р

ан
 

от
п

ад
ъ

к

В
р

ем
ен

н
о 

съ
хр

ан
я

в
ан

е

О
бе

зв
р

еж
д

ан
е

О
п

ол
зо

тв
ор

я
в

ан
е,

 
п

р
ер

аб
от

в
ан

е 
и

 
р

ец
и

к
л

и
р

ан
е

У
ст

ан
ов

ен
о 

н
ес

ъ
от

в
ет

ст
в

и
е

 у
сл

ов
и

е 
11

.1
.1

. 
от

 К
Р

1 2 3 4 5 6 7 8
Януари  0,000 0,000 0,000

Февруари  0,000 0,000 0,000
Март  0,000 0,000 0,000

Април  0,000 0,000 0,000
Май 0,000 0,000 0,000
Юни 0,000 0,000 0,000
Юли 0,000 0,000 0,000

Август 1290,293 0,000 0,000
Септември 3785,091 0,000 0,000
Октомври 3209,222 0,000 0,000
Ноември 1487,202 0,000 0,000
Декември 0,000 0,000 0,000

общо 2011 г. 
9771,809

0,000 0,000 Усл. 
11.3.2

 Усл. 
11.5.1

не 
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ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ТРЪБИ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ 
ЖИВАК

Таблица IV.4.15 

Условия според КР 

Вид на отпадъка Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

Код на отпадъка 20 01 21* 

Количество, t/y според КР 0.060 

Количество t/t  по КР - 

Временно съхраняване Условие 11.3.2. 

Транспортиране Условие 11.4.1. 

Оползотворяване, преработване и 
рециклиране 

Условие 11.5.1.

Обезвреждане -

Таблица IV.4.16 
Измерени количества отпадък - / t / 

Отпадък: 200121*– Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
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. 
от
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Р

1 2 3 4 5 6 7 8
Януари 0,000 0,000

Февруари  0,000 0,003
Март  0,000 0,000

Април  0,000 0,000
Май 0,000 0,000
Юни 0,000 0,000
Юли 0,000 0,004

Август 1290,293 0,000
Септември 3785,091 0,000
Октомври 3209,222 0,004
Ноември 1487,202 0,000
Декември 0,000 0,000

общо 2011 г. 
9771,809

0,011 Усл. 
11.3.2

 Усл. 
11.5.1

не 
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ПРЕДАДЕНИ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ  ОТПАДЪЦИ 

През отчетния период бяха предадени генерираните презгодината черни метали 
с код 16 01 17, както и генерираните и временно съхранените отпадъци с код 20 
01 21*.

Всички видове отпадъци, определени в КР, се допуска да се съхраняват 
временно на площадката. 

Според Комплексното разрешително, съгласно Условие 11.3.1. образуваните 
отпадъци се съхраняват временно на площадката за срок не по-дълъг от: 

 3 години при последващо предаване за оползотворяване; 

 1 година при последващо предаване за обезвреждане. 

Някой от  генерираните отпадъци (12 01 10* и 13 01 11*) се съхраняват за срок 
по дълъг от посочения в КР, тъй като са в малки количества и към настоящия 
момент не представляват интерес за фирмите, които ги транспортират. Въпреки 
това „Керамик ГТ” АД  преговаря за предаването на тези отпадъци през 
настоящата година.  

Обобщена таблица за образуваните временно съхранявани  отпадъци на 
площадката по Условие-2, през отчетния период януари 2011 г. - декември 
2011 г. 

Таблица IV.4.17 

Количество - т/год 
Код на 

отпадъка Наименование на 
отпадъка 

Налични 
към 
31.12.10 г.

Образувани 
2011 г. 

общо Преда- 

дени 

остатък 

12 01 10* синтетични машинни 
масла 0,027 0,000 0,027 0,000 0,027

13 01 11* синтетични 
хидравлични масла 0,154 0,000 0,154 0,000 0,154

13 02 06* синтетични моторни и 
смазочни масла и 
масла за зъбни 
предавки 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16 01 03 излезли от употреба 
гуми 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16 01 17 черни метали 
0,000 28,950 28,950 28,950 0,000

17 01 07 смеси от бетон, тухли, 
фаянсови и керамични 
изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 
06

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

0,018 0,011 0,029 0,029 0,000
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Таблица IV.4.18 - Обобщена таблица на годишно образувалите се отпадъци 
по видове - сравнени  и с изискването на КР 

Произведена продукция през 2011 г. тона 9771,809

по отчет за 2011 г. по КР Съответствие

№ К
од
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-
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п
о 

к
ол

-в
о 

t/
t

1 12 01 10* синтетични 
машинни масла 0,000 - 0.130

не се 
нормира

Да -

2 13 01 11* синтетични 
хидравлични 
масла 

0,000 - 0.130
не се 

нормира
Да -

3 13 02 06* синтетични 
моторни и 
смазочни масла 
и масла за зъбни 
предавки 

0,000 - 0.184
не се 

нормира
Да -

4 16 01 03 излезли от 
употреба гуми 0,000 - 12.000

не се 
нормира

Да -

5 16 01 17 черни метали 
28,950 - 30.000

не се 
нормира

Не -

6 17 01 07 смеси от бетон, 
тухли, фаянсови 
и керамични 
изделия, 
различни от 
упоменатите в 
17 01 06

0,000 0.00 200.000 0.00363 Да Да 

7 20 01 21* флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак 

0,011 - 0.060
не се 

нормира
Да -

Оценка на съответствието 
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Получените  данните от измерванията  на  количествата на  контролираните 
отпадъци,  генерирани при работа на Инсталацията по Условие 2 на КР, са по-
ниски от стойностите определени като норматив. Отпадък с код 16 01 17 е 
генериран в количества, доближаващи се до посочените в условията на 
издаденото КР. Отпадъка е образуван в следствие на продължен ремонт и 
подмяна на покривната конструкция на производственото хале, а не от самия 
производствен процес. Образуването на такива количества отпадъци може да 
възникне само при извършване на сериозни инвестиции.  

При извършване на дейността  по управление на отпадъците, генерирани на 
производствената площадка се изпълняват следните инструкции: 

 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на количеството на 
образуваните отпадъци за единица продукт. Причините за установените 
несъответствия с определените в комплексното разрешително и 
предприемане на коригиращи действия”. 

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на 
съответствието на количеството на образуваните отпадъци за единица продукт за 
периода януари 2011 г. до 31.12.2011 г. 

Таблица IV.4.19 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на 
установени 
несъответст

вия 

Причини за несъответствието Коригиращи действия 

12 0 - -

Съгласно издаденото КР единствено отпадък с код 170107 е нормиран за 
единица продукт. 

 “Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества 
отпадъци в съответствие условията на наблюдение”. 

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на 
съответствието на измерването или изчислението на образуваните количества 
отпадъци в съответствие с условията на КР за отчетния период.  

Таблица IV.4.20 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на 
установени 
несъответст

вия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи действия 

12 0 - -
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 “Инструкция за периодична оценка на съответствията на събирането на 
отпадъците с условията в Комплексното разрешително, на причините за 
установените несъответствия и за предприетите коригиращи действия”. 

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на 
съответствията на събирането на отпадъците за отчетния период.  

Таблица IV.4.21 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на 
установени 
несъответствия

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи действия

12 0 - -

 “Инструкция за периодична оценка на  съответствието на временното 
съхранение на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за 
установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”. 

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на  
съответствието на временно съхранение на отпадъците на производствената 
площадка за отчетния период.   

Таблица IV.4.22 

бр. на 
извършени 
проверки

бр. на установени 
несъответствия 

Причини за 
несъответстви

ето 

Коригиращи 
действия 

12 Отпадъци с кодове 12 01 10* и 
13 01 11* се съхраняват по-
дълго от определения период в 
КР. 

Образувани 
минимални 
количества. 

Водят се 
преговори за 
предаването 
им, независимо 
от малките 
количества. 

 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на 
транспортирането на отпадъци с условията на комплексното 
разрешително, на причините за установените несъответствия и 
предприетите коригиращи действия”. 

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на 
съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на КР за отчетния 
период.   

Таблица IV.4.23 
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бр. на 
извършен

и 
проверки 

бр. на 
установен

и 
несъответ

ствия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи действия

12 0 - -

През отчетния период са предавани за транспортиране и последваща обработка 
единствено отпадъци с кодове: 16 01 17 и 20 01 21*.  

 “Инструкция за периодична оценка на съответствието, на 
оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с 
условията на комплексното разрешително, на причините за установените 
несъответствия и предприетите коригиращи действия”. 

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на 
съответствието, на оползотворяването, преработването и рециклирането на 
отпадъци с условията на КР за отчетния период.   

Таблица IV.4.24 

бр. на 
извършен

и 
проверки 

бр. на 
установен

и 
несъответ

ствия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи действия

12 0 - -

 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането 
на отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за 
установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”. 

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на 
съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на КР за отчетния 
период.  

Таблица IV.4.25 

бр. на 
извършен

и 
проверки 

бр. на 
установен

и 
несъответ

ствия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи действия

12 0 - -

През отчетния период не са предавани отпадъци за обезвреждане. 



41

5. Шумови емисии

Според Комплексното разрешително Условие 12.1.1. дейностите извършвани на 
производствената площадка определена по Условие 2 не трябва да превишават 
нивата на шум, както следва: 

По границата на производствената площадка: 

 През дення – 70 dB (A); 

 Вечер – 70 dB (A); 

 През нощта – 70 dB (A); 

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

 През дення – 55 dB (A); 

 Вечер – 50 dB (A); 

 През нощта – 45 dB (A). 

Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: 

 Общата звукова мощност на площадката; 

 Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на 
площадката; 

 Нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места. 

При извършване на измерванията и контролът на шумовите ивици се спазват 
следните инструкции: 

“Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково 
налягане по границите на производствената площадка, установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и коригиращи действия” 

Инструкцията обхваща всички процеси и дейности, потенциално оказващи 
въздействие върху нивата на звуково налягане по границата на производствената 
площадка и в мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното 
място). Приложима е по отношение измерването на общата звукова мощност по 
границите на производствената площадка, в съответствие с “Методика за 
определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на 
въздействие”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите със заповед 
№ РД -199/ 19.03.2007 г. 

Източници на шум на територията на предприятието са: 

 технологичните процеси в основните и спомагателни производствени 
единици: тунелната пещ, вакуум преса, струнна резачка, сушилни; 

 вентилационните съоръжения на аспирационните системи на територията 
на производствената площадка на “Керамик ГТ” АД; 
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 транспорт за доставка на суровини, складиране и извозване на готова 
продукция; 

 товаро-разтоварни дейности на територията на производствената 
площадка. 

Основни съоръжения и инсталации, генериращи шум в границите на 
промишлената площадка са: 

I – Пещ – 1 бр. 
II – Вакуум преса – 1 бр. 
III – Струнна резачка – 1 бр. 
IV – Сушилни – 7 бр. 
V – Вентилатор към пещ – 1 бр. 
VI – Мотокар – 1 бр. 

Въздействията на източниците на шум по време на експлоатация на 
инсталацията по Условие 2 като продължителност на работа в часове са: 

Пещ - с непрекъснат режим на работа; Работи 24 ч. в денонощие. 
Вакуум преса – работи 8 ч. – от 8,00 ч. до 16,30ч. 
Струнна резачка – работи 8 ч. – от 8,00 ч. до 16,30ч. 
Сушилни – работят 8 ч. – от 8,00 ч. до 16,30ч. 
Вентилатор към пещ – работи 24 ч. в денонощие 
Мотокар – работи 8 ч. – от 8,00 ч. до 16,30ч. 

Промишлената площадка граничи на: 
 Изток –  промишлена зона на гр. Генерал Тошево; 
 Запад – обработваема земя; 
 Север – асфалтов път,  жилищна зона на с. Пастир; 
 Юг – залесена територия; жилищна зона на гр. Генерал Тошево 

Измерванията на шума, излъчван в околната среда от Депото за неопасни 
отпадъци са извършени по “Методика за определяне на общата звукова мощност, 
излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на 
шума в мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на околната среда и 
водите със заповед № РД -199/ 19.03.2007 г., съгласно изискванията на т.8,2 от 
„Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително” 
на Министерство на околната среда и водите. 

Промишлената площадка -  източник на шум се намира в промишлена зона на гр. 
Генерал Тошево и е с площ 42 000м2. Отстоянията в метри до 

- най-близката жилищна сграда на гр. Генерал Тошево – 300 м. 
- най-близката жилищна сграда на с. Пастир – 150 м. 
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Съгласно методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 
околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в 
мястото на въздействие, промишлената  площадка на “Керамик ГТ” АД  е 
определена като един измерителен контур.  

Предприятието се разглежда като точков източник на шум, разположен в 
геометричния център на територията му, от който се излъчва звукова мощност с 
ниво Lp, dB (A). Lp, се определя въз основа на данни за нивото на шума L, dB 
(A), получени чрез измервания. 

Условия за приложимост на “Методика за определяне на общата звукова 
мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне 
нивото на шума в мястото на въздействие”, в съответствие с изискванията на 
т.2: 

 На територията на предприятието броят на източниците на шум е 
относително голям и относително равномерно разположени; 

 Максималният линеен размер на площадката, ограничена от 
измерителния контур е в границите 16 – 500 m.; 

  Производственият процес e непрекъсваем; излъчваният шум от 
производствената площадка е с различни акустични характеристики: 
постоянен, променлив, с импулсни съставки и др.; 

В изпълнение на Условие 12 на 08.09.2011г., от 07ч. до 19ч.; от 19ч. до 23ч. и 
от 23ч. до 07ч.,  бе извършено наблюдение на общата звукова мощност и 
еквивалентните нива на шума (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). Измерванията бяха 
извършени от Орган за контрол от вид С „Реаколд” ООД.     
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Измерването на нивото на шума се извършва в измерителен контур, който 
обхваща цялата производствена площадка. Разстоянието между измерителните 
точки е 50 м (0÷5 м). 

Производствената площадка работи целогодишно по установен технологичен 
режим на експлоатация. 

ТАБЛИЦА IV-5.1 - Натоварване на мощностите

За периода на 
измерванията 

№ 
 по 
ред

Основни източници на 
шум 

Брой Производи-
телност 

Производи-
телност   

%

1 2 3 4 5

1. Пещ 1 3 000 бр./час 3 000 бр./час 100

2. Вакуум преса  1 9 000 бр./час 8 550 бр./час 95

3. Струнна резачка 1 9 000 бр./час 8 550 бр./час 95

4. Сушилня 7 3 000 бр./час 2 700 бр./час 90

5. Вентилатор към пещ 1 40 kW 40 kW 100

6. Мотокар 1 4 000 бр./час 3 200 бр./час 80

Трябва да отбележим, че около производствената площадка се генерира шум, 
който не е свързан с дейността на обекта, а именно: 
 Шум от транспортната артерия, свързваща гр.Генерал Тошево със 

с.Пастир; 
 Фонов шум от гр.Генерал Тошево; 
 Фонов шум от с.Пастир. 
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Провеждане на измерването, съгласно т.4 на Методиката. 
Измерителният контур минава извън границите на предприятието  на разстояние 
5 m. от оградата. Разстоянията между измерителните точки от № 1 до № 18 е 
50m.
Общата звукова мощност,  излъчвана в околната среда от производствената 
площадка на „Керамик ГТ” АД: 

 ден: от 07 ч -19 ч.: 

Таблица IV.5-2 
Резултати от измерването на нивото на шума в измерителните точки на измерителния 

контур 1         
№ Наимено- Единица Методи Код на  Резултат Стойност Условия Отклонение
по вание на на стандар- образеца от изпит- и допуск на  от метода  
ред 

показателя величи- тизирани 
по вх-
изх. ването на  изпитва- на  

  Li ната валидирани дневник: (неопреде- показателя нето изпитване 
  Ниво на    вътрешно   леност) по метода     

шума в i - 
та   лабора- Измерв.         

  изм. точка   торни точка №         
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 L1 1 52.4
2 L2 2 53.5
3 L3 3 54.8
4 L4 4 53.6
5 L5 5 52.2
6 L6 6 51.4
7 L7 7 52.5
8 L8 8 50.9
9 L9 9 49.1

10 L10 10 48.5
11 L11 11 47.6
12 L12 12 46.8
13 L13 13 46.1
14 L14 14 45.2
15 L15 15 44.4
16 L16 16 46.3
17 L17 17 48.5
18 L18

dB(A) ☼ 

18 51.2

± 0.3
dB(A)

☼☼ Няма 

L = 50.75 dB(A) – средно ниво на шум на измерителния контур 
Lp = 100.52 dB(A) – обща звукова мощност на измерителния контур 
☼  - Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие 
☼☼   -  Влажност на въздуха – 42%51%; температура на атмосферен въздух – 21.6 25.1 ºС; 
скорост на вятъра – 2.12,8 m/s
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 вечер: от 19 ч -23ч.: 

Таблица IV.5-3 
Резултати от измерването на нивото на шума в измерителните точки на измерителния 

контур 1         
№ Наимено- Единица Методи Код на  Резултат Стойност Условия Отклонение
по вание на на стандар- образеца от изпит- и допуск на  от метода  
ред 

показателя величи- тизирани 
по вх-
изх. ването на  изпитва- на  

  Li ната валидирани дневник: (неопреде- показателя нето изпитване 
  Ниво на    вътрешно   леност) по метода     

шума в i - 
та   лабора- Измерв.         

  изм. точка   торни точка №         
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 L1 1 44.1
2 L2 2 44.8
3 L3 3 45.5
4 L4 4 46.2
5 L5 5 45.1
6 L6 6 44.3
7 L7 7 44.8
8 L8 8 45.4
9 L9 9 44.6

10 L10 10 43.4
11 L11 11 42.1
12 L12 12 42.8
13 L13 13 41.5
14 L14 14 40.4
15 L15 15 39.6
16 L16 16 40.1
17 L17 17 41.2
18 L18

dB(A) ☼ 

18 42.5

± 0.3
dB(A)

☼☼ Няма 

L = 43.66 dB(A) – средно ниво на шум на измерителния контур 
Lp = 93.44 dB(A) – обща звукова мощност на измерителния контур 
☼  - Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено 
предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие 
☼☼   -  Влажност на въздуха – 51%55%; температура на атмосферен въздух – 21.6 22.4 ºС; скорост 
на вятъра – 1.92,4 m/s
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 нощ: от 23 ч -7 ч.: 

Таблица IV.5-4 
Резултати от измерването на нивото на шума в измерителните точки на измерителния 

контур 1         
№ Наимено- Единица Методи Код на  Резултат Стойност Условия Отклонение
по вание на на стандар- образеца от изпит- и допуск на  от метода  
ред 

показателя величи- тизирани 
по вх-
изх. ването на  изпитва- на  

  Li ната валидирани дневник: (неопреде- показателя нето изпитване 
  Ниво на    вътрешно   леност) по метода     

шума в i - 
та   лабора- Измерв.         

  изм. точка   торни точка №         
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 L1 1 42.6
2 L2 2 43.6
3 L3 3 44.1
4 L4 4 44.6
5 L5 5 45.1
6 L6 6 44.4
7 L7 7 44.8
8 L8 8 43.4
9 L9 9 42.2

10 L10 10 41.5
11 L11 11 41.1
12 L12 12 40.6
13 L13 13 40.0
14 L14 14 39.5
15 L15 15 39.1
16 L16 16 40.4
17 L17 17 41.3
18 L18

dB(A) ☼ 

18 42.2

± 0.3
dB(A)

☼☼ Няма 

L = 42.64 dB(A) – средно ниво на шум на измерителния контур 
Lp = 92.42 dB(A) – обща звукова мощност на измерителния контур 
☼  - Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие 
☼☼   -  Влажност на въздуха – 46%52%; температура на атмосферен въздух – 19.4 21.6 ºС; 
скорост на вятъра – 1.82,2 m/s

Определяне на нивото на шума в местата на въздействие:  
Таблица IV.5-5

Места на въздействие 
L

dB(A)
ден 

L
dB(A)
вечер 

L
dB(A)
нощ 

Най-близката точка на жилищна сграда 
гр.Генерал Тошево 

19.7 12.58 11.56

Най-близката точка на жилищна сграда с.Пастир 43.6 36.49 35.48
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От представените таблици ІV.5-2 -  ІV.5-2 се вижда, че излъчваните шумови нива 
са значително под определените в Условие 12.1.1 от КР.  

Жалби за предизвикан акустичен дискомфорт или шумово замърсяване през 
отчетния период,  не са регистрирани. 

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На притежателя на КР №129/2006г. за експлоатация на инсталация за 
изработване на керамични тухли чрез изпичане, с оператор „Керамик ГТ” АД, 
гр.Генерал Тошево не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и 
опасни вещества в почвите и подземните води. 

Най-малко един път на смяна обслужващият инсталацията персонал обхожда и 
проверява за: 

 Пропуски по тръбопровода. 

 Състоянието на арматурата, фланцевите съединения, уплътненията и 
помпите. 

 Състоянието на опорите и подвеските на тръбопроводите. 

 Плътността на заварените и разглобяемите съединения. 

 Изправното действие на работните манометри. 

Откритите при проверките неизправности се съобщават на началника на цеха 
или съответно на завеждащ безопасност на труда. 

При тръбопроводи и оборудване работещи под налягане не се допуска: 

 извършване на ремонтни дейности на тръбопроводи и оборудване, които 
са в работещ режим; 

 Наличие на течности в резервоари, варели, технологично оборудване или 
тръбопроводи, от които са установени течове до момента на 
отстраняването им. 

При възникване на аварии завеждащият безопасност на труда, в зависимост от 
конкретния случай установява причините за течовете/разливите и докладва на 
Изп. Директора на Дружеството, като същевременно дава и предложения за 
изпълнение на конкретни коригиращи действия. 

В аварийния протокол задължително се записва: 

 установено ли е попадане на разливи в канализацията, почвите и/или в 
подземните води; 

 годност за бъдеща експлоатация – разрешава ли се по-нататъшното 
функциониране на инсталацията и при какви условия или се спира и 
причините за това; 

 в случай, че бъдат променени работните параметри – тяхната стойност; 
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 необходимост от ремонт и подмяна; 

 предвиждани технически мерки. 

V. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

Дейностите по инвестиционната програма бяха реализирани още през 2007 г. и 
бяха докладвани с годишния доклад за 2008 г. 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ НА  ЧАСТИ 
ОТ ТЯХ

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на 
инсталацията по Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява 
РИОСВ, като посочва предвидената за това дата съгласно Условие 16.1. на 
Комплексното разрешително. 

През изтеклата 2011г. инсталацията бе въведена в експлоатация едва на 
08.08.2011г.  за което РИОСВ-Варна бе уведомена писмено (писмо изх.№ 
151/01.08.2011г.).   

При стартиране на производството бе приложено изпълнението на Плана за 
въвеждане в експлоатация на инсталация за изработване на керамични  
продукти /тухли/  чрез изпичане в тунелна пещ  на „ КЕРАМИК – ГТ” АД. 

Основен елемент при подготовката за въвеждане в експлоатация на инсталацията 
е обезпечаването на необходимите суровини и енергоносители - глина, въглища, 
опилки, газ. 

Схематично работата на инсталацията би могла да се разграничи по сектори 
както следва: 

 Глинопреработка; 

 Формоване;  

 Изпичане. 

При въвеждането в експллоатация е задължително следното: 
Глинопреработка 
 добиването и депонирането на основна суровина – глина за работа на 

инсталацията за период  не по-малко от 2 месеца, т.е. 20 000 тона 

- проверка пригодноста на площадката – почистване. 

 осигуряване на въглища – 360 тона.- площадка за въглища 
- проверка маркировка на площадката; 
- доставка на въглищата. 
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 преглед  и развъртане на празен ход на технологичното оборудване  в 
сектор глинопреработка което включва: 

- сандъчен подавател за горими добавки;  
- сандъчен подавател за глина; 
- глиномес – проверка лопатки, центровка, развъртане на празен ход; 
- мелница грубо мелене - развъртане на празен ход, проверка допуск на трошене, 
проверка чистачи, гресиране;  
- многокофъчен багер - развъртане,проверка вериги, кофи, гресиране; 
- мелница финно мелене - развъртане на празен ход, проверка допуск на 
трошене, проверка чистачи, гресиране; 
- филтър смесител - проверка масла, ремъци, развъртане на празен ход; 
- вакумпреса - проверка вакуум, развъртане на празен ход, проверка 
ел.двигатели, изолация, хлабини, монщуци, сърца, гресиране; 
- многострунна резачка - проверка настройки, гресиране, изолации развъртане. 

Транспортна автоматика 
Основен преглед на транспортните ленти, редуктори, лопатки.Развъртане на 
празен ход. Преглед за наличието на смазващи агенти  необходими при  
търкалящите и триещите се елементи находящи се на транспортните ленти, 
магазини, елеватори, транспортна количка. 

Сушилни 
Основно почистване на работните пространства, релсов път, стилажи. Преглед 
на  вентилаторите включващ  наличие на захранване, развъртане, действие на 
автоматиката при определени параметри. 

Проверка на главен въздуховод - работа на въздуховодните шибри, плътност 
посоки.  

Пещ 
 Релсов път – проверка изправност, отстраняване наноси, ако има такива; 
 Проверка отварянето и затварянето на входните врати-празен ход; 
 Пясъчни затвори – проверка изправност, работа на празен ход; 
 Проверка правилното разположение на термоелементите за контрол на 

температурата; 
 Проверка изправност на вентилаторите и шибрите за въздух; 
 Проверка определените места на пещните вагони- съвпадане с капсулните 

отвори на горелките; 
 Пещни вагони – проверка фотировка, нивелация,проверка уплътняване на 

вагонетни ножове; 
 Фотировка пещ – проверка изолация, отстраняване пукнати, ако има 

такива; 
 Преглед и почистване на горелките; 



51

 Осигуряване на газозахранване- изправност на разходомера,засичане на 
показания; 

 Проверка наличието на необходимите инструкции за експлоатация, 
необходимите  протоколи за проверка на ел.оборудването /зануляване, 
заземяване, проверка на контакти/ 

 Провеждане опреснителни инструктажи с наличният състав във връзка с 
експлоатацията на инсталацията. 

Във връзка с изискванията на чл.125, ал.1 от ЗООС, ръководството на 
„КЕРАМИК ГТ” АД писменно информира (писмо с изх.№199/15.11.2011г.), че 
считано от 20.11.2011г. временно се извежда от експлоатация  Инсталацията 
за изпичане на тухли в тунелна пещ. 

Спирането на инсталацията става по предварително изготвен план, като 
особенно внимание се отделя на режима на охлаждане на пеща, а именно: 
Пещ: 
 Вкарват се пещните вагони със суха продукция- запълва се обема на пеща; 
 Спират се всички горелки на пеща – всички групи; 
 Затварят се газовите кранове- прекратява се притока на гориво; 
 Вентилатора за димни газове се оставя да работи още 10-15мин.-

изсмукване на димните газове; 
 Следи се плавното понижение на температурата; 
 Прави се задръжка от 24часа при температура от 7500 С-7000 С; 
 Втора задръжка при температура 5000 С-4500 С; 
 При достигане на 3000 С в огневата зона се отварят всички зони на пеща; 
 Отваря се шибърът и се пуска димният вентилатор за 40мин.; 
 При достигане на 1000 С могат да се изваждат всички вагони от канала на 

пеща.  
Сурово производство:
 Прекратява се подаването на суровини; 
 Прекратява се работата на машините подготвящи суровината за 

формоване: 
- Глиномес-почистване, спиране захранване; 
- Мелница грубо мелене-почистване, спиране захранване; 
- Мелница финно мелене-почистване, спиране захранване; 
- Филтър смесител-почистване, спиране захранване; 
- Вакуумпреса -почистване, спиране захранване. 

Сушилни камери: 
 Изпразване на 3камери от сух продукт; 
 Останалите камери остават заредени с продукт необходим за следващо 

пускане; 
 Вентилиране; 
 Почистване; 
 Сваляне захр.напрежение на вентилаторни групи. 

Сухо производство: 
 Сухата продукция се сваля от транспортните ленти; 
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 Лентите се почистват; 
 Сваля се захранващото напрежение. 

След  извеждането на инсталацията от експлоатация се провежда визуален 
контрол за експлоатационната годност на отделните групи машини. 
Осъществява се планово обслужване на всички възли и агрегати необходими за 
безаварийната експлоатация на съораженията. 

VІІ. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 
ВЪЗРАЖЕНИЯ

Аварии 

Действията при аварийни ситуации са регламентирани в РАБОТНИТЕ 
ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТРУКЦИИ за всяко съоръжение от инсталацията по 
Условие 2 от КР на “Керамик ГТ” АД. Всяка технологична инструкция съдържа 
раздел с описание на дейностите, които се провеждат при аварийна ситуация, 
както и на последователността на извършването им. Разгледани са всички 
аварийни ситуации, които могат да възникнат при неизправност на 
оборудването, в следствие на погрешни действия на оперативния персонал, 
както и при нарушения на захранването на цеховете със суровини и енергия по 
причини извън съответния цех. Описани са действията, които трябва да бъдат
извършвани, за да се предотврати аварийната ситуация, както и действията, за 
ликвидиране на последствията от дадена аварийна ситуация. Описани са 
конкретните задължения на длъжностните лица от оперативния персонал, за 
всяка аварийна ситуация. 

Независимо от технологичните инструкции на територията на “Керамик ГТ” АД 
действат и АВАРИЕН ПЛАН, утвърден от Изпълнителен Директор и съгласуван 
с председателя на ПОК за защита на населението при бедствия, аварии и 
катастрофи – Генерал Тошево и с Директора на „Гражданска защита” – Област 
Добрич. В него са описани евентуалните аварии, действията на персонала, 
отговорните лица, както и правилата за оповестяване. 

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

През отчетния период не са възникнали  и не са регистрирани аварии на 
инсталацията по Условие 2, не са постъпили оплаквания и възражения от 
живеещи около площадката на инсталацията, съгласно Условие 2. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация 

в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

комплексно разрешително № 129/2006 г. на “Керамик ГТ” АД.  

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС,  РИОСВ или МОСВ на 

копия от този доклад на трети лица. 

Подпис: __________________________   Дата:  

(упълномощено от организацията лице) 

Име на подписващия: Веселин Господинов 

Длъжност в организацията: Изп.директор
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Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

№ CAS номер Замърсител във въздух 
(колона 1а) 

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1с) 

Праг за пренос на 
замърсители извън 

площ. (колона 2) 

Праг за производство, 
обработка или 

употреба (колона 3) 
Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

1 # Азотни оксиди 
(Nox/NO2)

100 000
-

( 0,00 )

- - - *

2 #  Серни оксиди (SOx/SO2) 150 000 
-

( 0,00 )

- - - *

3 #  Фини прахови частици 
10 m (PM10)

50 000
-

(1722)
- - - *

4 # 7439-92-1 Pb 200
-

( 0,00)

- - - -

HF 5 000
-

( 0,00)

HCL 10 000
-

( 0,00)

Общ органичен въглерод -
(2557)

50 000
-

Забележка: посочените замърсители в таблицата са изчислени (изчислена стойност – С) на база на работните часове на 
тунелната пещ и сушилните Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6 и Б7 (2304 часа). Данните са изчислени като са умножени работните 
часове по масовия поток на замърсителя (кг/ч). Данните за масовия поток са посочени в протоколите от извършените 
измервания през 2010 г. от ЛИК „ЛИПГЕЙ” към „Пехливанов инженеринг” ООД, гр. София.
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 
Таблица 2.1. - Тунелна пещ

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 1)

Съответствие 
Брой / % 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

NOX
mg/Nm3

500 - 0,000  1 път на 2 години 1/100

SO2
mg/Nm3

750 - 0,000 1 път на 2 години 1/100

прах mg/Nm3

40 - 12,400 1 път на 2 години 1/100 

Pb mg/Nm3

3 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HF mg/Nm3

5 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HCL mg/Nm3

30 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

Общ органичен 
въглерод 

mg/Nm3

20
- 17,102 1 път на 2 години 1/100 

Таблица 2.2. - Камерна сушилня 1
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 1)
Съответствие 

Брой / % 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

NOX
mg/Nm3

500 - 0,000  1 път на 2 години 1/100

SO2
mg/Nm3

750 - 0,000 1 път на 2 години 1/100

прах mg/Nm3

40 - 0,000 1 път на 2 години 1/100

Pb mg/Nm3

3 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HF mg/Nm3

5 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HCL mg/Nm3

30 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

Общ органичен 
въглерод 

mg/Nm3

20
- 1,603 1 път на 2 години 1/100 
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Таблица 2.3. - Камерна сушилня 2
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 1)
Съответствие 

Брой / % 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

NOX
mg/Nm3

500 - 0,000  1 път на 2 години 1/100

SO2
mg/Nm3

750 - 0,000 1 път на 2 години 1/100

прах mg/Nm3

40 - 0,000 1 път на 2 години 1/100

Pb mg/Nm3

3 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HF mg/Nm3

5 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HCL mg/Nm3

30 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

Общ органичен 
въглерод 

mg/Nm3

20
- 3,206 1 път на 2 години 1/100 

Таблица 2.4. - Камерна сушилня 3
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 1)
Съответствие 

Брой / % 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

NOX
mg/Nm3

500 - 0,000  1 път на 2 години 1/100

SO2
mg/Nm3

750 - 0,000 1 път на 2 години 1/100

прах mg/Nm3

40 - 2,400 1 път на 2 години 1/100 

Pb mg/Nm3

3 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HF mg/Nm3

5 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HCL mg/Nm3

30 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

Общ органичен 
въглерод 

mg/Nm3

20
- 6,413 1 път на 2 години 1/100 
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Таблица 2.5. - Камерна сушилня 4
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 1)
Съответствие 

Брой / % 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

NOX
mg/Nm3

500 - 0,000  1 път на 2 години 1/100

SO2
mg/Nm3

750 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

прах mg/Nm3

40 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

Pb mg/Nm3

3 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HF mg/Nm3

5 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HCL mg/Nm3

30 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

Общ органичен 
въглерод 

mg/Nm3

20
- 1,603 1 път на 2 години 1/100 

Таблица 2.6. - Камерна сушилня 5
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 1)
Съответствие 

Брой / % 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

NOX
mg/Nm3

500 - 0,000  1 път на 2 години 1/100

SO2
mg/Nm3

750 - 0,000 1 път на 2 години 1/100

прах mg/Nm3

40 - 1,980 1 път на 2 години 1/100 

Pb mg/Nm3

3 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HF mg/Nm3

5 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HCL mg/Nm3

30 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

Общ органичен 
въглерод 

mg/Nm3

20
- 1,603 1 път на 2 години 1/100 



58

Таблица 2.7. - Камерна сушилня 6
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 1)
Съответствие 

Брой / % 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

NOX
mg/Nm3

500 - 0,000  1 път на 2 години 1/100

SO2
mg/Nm3

750 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

прах mg/Nm3

40 - 3,600 1 път на 2 години 1/100 

Pb mg/Nm3

3 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HF mg/Nm3

5 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HCL mg/Nm3

30 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

Общ органичен 
въглерод 

mg/Nm3

20
- 4,809 1 път на 2 години 1/100 

Таблица 2.8. - Камерна сушилня 7
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 1)

Съответствие 
Брой / % 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

NOX
mg/Nm3

500 - 0,000  1 път на 2 години 1/100

SO2
mg/Nm3

750 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

прах mg/Nm3

40 - 2,700 1 път на 2 години 1/100 

Pb mg/Nm3

3 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HF mg/Nm3

5 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

HCL mg/Nm3

30 - 0,000 1 път на 2 години 1/100 

Общ органичен 
въглерод 

mg/Nm3

20
- 4,809 1 път на 2 години 1/100 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води  

таблица 3.1.  

Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

дебит 
m3/h

m3/ 24 h
m3/y

0,072
1,78
210

-
При вземане на 
проба 

-
-
-

Активна реакция рН рН единици 6,0 – 8,5 - 
Един път на 
тримесечие 

-

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3

50 -
Един път на 
тримесечие 

-

Нефтопродукти 
mg/dm3

0,3 -
Един път на 
тримесечие 

-

ЗАБЕЛЕЖКА: поради подмяна на вакуумпомпите с водно охлаждане с маслени такива от затворен тип (т.е. не се долива или сменя 
маслото), заустването на охлаждащи води бе преустановено. По тази причина не е възможно да се извърши анализ. 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество Годишно количество за 
единица продукт 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

В
р

ем
ен

н
о 

съ
хр

ан
ен

и
е 

н
а 

п
л

ощ
ад

к
ат

а*

Т
р

ан
сп

ор
ти

р
ан

е 
–

со
бс

тв
ен

 
тр

ан
сп

ор
т/

в
ъ

н
ш

н
а 

ф
и

р
м

а

С
ъ

от
в

ет
ст

в
и

е

синтетични машинни 
масла

12 01 10* 0.130 0,000 не е норм. - 2 не да

синтетични 
хидравлични масла

13 01 11* 0.130 0,000 не е норм. - 2 не да

синтетични моторни и 
смазочни масла и 

масла за зъбни 
предавки

13 02 06* 0.184 0,000 не е норм. - 2 не да

излезли от употреба 
гуми

16 01 03 12.000 0,000 не е норм. - 3 да да

черни метали 16 01 17 30.000 28,950 не е норм. - 3 МЕТАЛЦВЕТ 
ЕООД

да

смеси от бетон, тухли, 
фаянсови и керамични 
изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 200.000 0,000 0.00363 0.000 3 не да

флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 

съдържащи живак

20 01 21* 0.060 0,011 не е норм. - 2 ЕКОТРАНС 
2010 ЕООД

не

*Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка. 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма 
извършваща операцията 

по оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответствие 

синтетични машинни 
масла 

12 01 10* не не да 

синтетични 
хидравлични масла 

13 01 11* не не да 

синтетични моторни и 
смазочни масла и 
масла за зъбни 
предавки 

13 02 06*     не не  да 

излезли от употреба 
гуми 

16 01 03      не не  да 

черни метали 16 01 17      не не „МЕТАЛЦВЕТ” ЕООД да 
смеси от бетон, тухли, 
фаянсови и керамични 
изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 06

17 01 07 не не  да 

флуоресцентни тръби 
и други отпадъци,  
съдържащи живак 

20 01 21* не не НАДИН КОМЕРС ЕООД 
R12

Да 
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Таблица 6. Шумови емисии 

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

Таблица 6.1. - Място на въздействие – гр. Генерал Тошево 
№ Ниво на шум в мястото на 

въздействие 
Стойност на показателя, dB (A) 

Kn=1,4
Гранична стойност 

dB (A)
Съответствие с 

КР 
1. L ден 19,7 55 да 
2. L вечер 12,58 50 да 
3. L нощ 11,56 45 да 

Таблица 6.2. - Място на въздействие – с. Пастир 
№ Ниво на шум в мястото на 

въздействие 
Стойност на показателя, dB (A) 

Kn=1
Гранична стойност 

dB (A)
Съответствие с 

КР 
1. L ден 43,6 55 да 
2. L вечер   36,49 50 да 
3. L нощ                                                                                                                                                    35,48 45 да 

Общата звукова мощност на площадката 
Таблица 6.3. 

№ Часова зона Ниво на обща звукова 
мощност 

Стойност, dB (A) 

1. Ден Lp 100,52
2. Вечер Lp 93,44
3. Нощ  Lp 92,42
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По границата на производствената площадка 
Таблица 6.4. 

Ниво на шумовото натоварване (налягане) Leq dB (A) 

Местоположение 
Ден 

07:0019:00
8 часова средна стойност

Вечер 
19:0023:00

1 часова средна стойност 

Нощ 
23:0007:00

S средна стойност 

Точка 1 – изм.контур 1 52.4 44.1 42.6

Точка 2 – изм.контур 1 53.5 44.8 43.6

Точка 3 – изм.контур 1 54.8 45.5 44.1

Точка 4 – изм.контур 1 53.6 46.2 44.6

Точка 5 – изм.контур 1 52.2 45.1 45.1

Точка 6 – изм.контур 1 51.4 44.3 44.4

Точка 7 – изм.контур 1 52.5 44.8 44.8

Точка 8 – изм.контур 1 50.9 45.4 43.4

Точка 9 – изм.контур 1 49.1 44.6 42.2

Точка 10 – изм.контур 1 48.5 43.4 41.5

Точка 11 – изм.контур 1 47.6 42.1 41.1

Точка 12 – изм.контур 1 46.8 42.8 40.6

Точка 13 – изм.контур 1 46.1 41.5 40.0

Точка 14 – изм.контур 1 45.2 40.4 39.5

Точка 15 – изм.контур 1 44.4 39.6 39.1

Точка 16 – изм.контур 1 46.3 40.1 40.4

Точка 17 – изм.контур 1 48.5 41.2 41.3

Точка 18 – изм.контур 1 51.2 42.5 42.2
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Таблица 7. Опазване на подземните води 
Не са констатирани течове и разливи, които биха могли да замърсят  подземните води, през отчетния период  
Показател Точка на 

пробовземане 
Концентрация в 

подземните води, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Таблица 8. Опазване на почви 
Не са констатирани течове и разливи, които биха могли да замърсят  почвите, през отчетния период  
Показател Концентрация в 

почвите (базово 
състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна точка Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Таблица 9. Аварийни ситуации 
Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетния период. 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР 
Няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 на КР за отчетния период 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението

Приносител на 
оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 
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