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3.1. Увод

•   Наименование на инсталацията/и те, за който е издадено комплексно разрешително 
(КР);

Завод за   изкуствена  коприна  

•    Адрес по местонахождение на инсталацията:
5253   гр. Свищов , Западна индустриална зона   

•    Регистрационен номер на КР
   №   12/2004 год.  

•    Дата на подписване на КР:
29 ноември 2004 год.

•    Дата на влизане в сила на КР
01 януари 2005 г.

•    Оператора   на   инсталацията
 „Свилоза ЯРН” ЕООД, гр.Свищов

• Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора
Собственик – „Свилоза ЯРН” ЕООД

кв. „Индустриален” 
8800 гр.Сливен
тел: 044/612 417
факс: 044/612 105
e-mail: SvilosaYarn@emiroglio.com

Оператор  - “Свилоза ЯРН” ЕООД 
             Западна индустриална зона

5253 гр.Свищов
тел/факс: 082/506245

 e-mail: M.Damianova@emiroglio.com
e-mail: SvilosaYarn@emiroglio.com

• Лице за контакти;
инж.С.Стоянова –Главен технолог

• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;
“Свилоза ЯРН” ЕООД
Западна индустриална зона
5253 гр.Свищов
Тел: 0  82  /  506   251  
Факс: 082 / 506     2  25  
e-mail: S.Stoianova@emiroglio.com
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•    Кратко     описание     на     всяка     от     дейностите/процесите,     извършвани     в   
инсталацията/инсталациите;

“Свилоза ЯРН” ЕООД произвежда изкуствена  коприна. Прилага се вискозен метод.

Предметът на дейност на дружеството е: производство на изкуствени химични 
влакна и коприна. От 27.04.2007 г. вследствие на структурни промени инсталацията – 
Завод за изкуствена коприна стана собственост на „Свилоза ЯРН” ЕООД.

Завод за изкуствена коприна: произвежда вискозна коприна по центрофугалния 
метод на предене.

Продукцията на Завода за изкуствена коприна е сертифицирана съгласно ÖKO-
TEX Standard 100 за І-ви продуктов клас (контакт с бебешка кожа), удостоверяващ и 
екологичната чистота на продукта.

Произвежда  бяла  блестяща,  цветна,  полуматирана  и  матирана  вискозна 
коприна. Като изходна суровина в производството се използва сулфитна иглолистна 
целулоза за химична преработка.

Произвежданата  вискозна  коприна  намира  приложение  в  текстилната  и 
трикотажната  промишленост:  за  облекла,  подплати,  бродерии,  трикотажни  изделия, 
интериор и др.

Произвежданата вискозна коприна притежава свойства, които я доближават до 
естествените влакна. Това я прави предпочитана за употреба, самостоятелно и в смес с 
други влакна.

Прилаганата технология включва обработка на вискозна иглолистна целулоза с 
натриева основа. След изпресване, раздробяване и предсъзряване алкалицелулозата се 
подава  за  обработка  със  сяровъглерод  и  се  превръща  в  разтворимо  целулозно 
съединение,  от  което  се  получава  вискозния  разтвор.  След  съответна  подготовка 
вискозата се овлакнява (изприда) в предилна баня с определен химичен състав и се 
превръща  в  нишка  (коприна).  Получената  коприна  е  в  суров  вид  и  се  подава  за 
промиване  и  последователна  обработка  с  различни  разтвори  (облагородяване)  за 
подобряване  на  качествата  й.  След  което  коприната  се  суши  с  горещ  въздух, 
пренамотава се на бобини и се опакова.

Необходимите течни химикали се приемат и съхраняват в Складово стопанство. 
То  включва  резервоари  за  сяровъглерод,  концентрирана  сярна  киселина  и 
концентрирана натриева основа.

Инсталация за натриев сулфат
При изпридането на вискозната коприна се използва предилна баня, съдържаща 

сярна  киселина.  В  резултат  на  химичните  реакции  се  отделя  вода  и  с  течение  на 
времето обемът на предилната баня нараства.  Излишната предилна баня се изпраща 
към инсталация за производство на натриев сулфат. Това става чрез неутрализиране на 
сярната киселина с концентрирана натриева основа. Получения течен натриев сулфат 
се подава към съседния Завод за целулоза.
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•    Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.
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№
НАИМЕНОВАНИЕ НА

 ИНСТАЛАЦИИТЕ

Позиция на дейността, 
(приложение № 4 от 

ЗООС)

Капацитет

т/г

по КР 12/2004

Капацитет

т/г

Пр-во 2011 г

1 2 3 4

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

1. Завод за изкуствена коприна 4.1. ( з ) 6 000 т/г 976,253т/г

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

1.
Инсталация за натриев сулфат 
(глауберова сол)

Натриев сулфат

- течен

2000 т/г

Натриев сулфат

- течен

97 т/г



•  Организационна  структура  на  фирмата,  отнасяща  се  до  управлението  на 
околната среда;
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• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Велико Търново

• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ 
инсталациите;

Басейнова Дирекция – Дунавски район гр. Плевен

3.2.   Система за   управление на околната   среда  _

“Свилоза  ЯРН”  ЕООД  отдава  висок  приоритет  на  екологичните  аспекти  от 
дейността на  дружеството. 

Във  връзка  с  това  “Свилоза  ЯРН”  ЕООД  осъществява  стратегия  за 
екологосъобразно  развитие,  повишаване  на  конкурентноспособността  и  провежда 
ефективна екологична политика по опазване на околната среда. 

“Свилоза  ЯРН”  ЕООД  се  придържа  към  екологичното  законодателство  на 
страната.  Спазва  всички  законови  изисквания  и  постоянно  оценява  влиянието  на 
производствените дейности върху околната среда.

“Свилоза ЯРН” ЕООД непрекъснато следи измененията в законодателството и 
извършва техническо документиране на данните свързани с околната среда.  

“Свилоза  ЯРН”  ЕООД  изследва,  оценява  и  наблюдава  всяко  значително 
екологично влияние,  резултат от дейността й. 

“Свилоза  ЯРН”  ЕООД  използва  налична  технология  и  познания,  за  да 
елиминира причините за евентуално увреждане на околната среда, предотвратяване на 
замърсяването  или  редуцирането  му  до  възможния  минимум  още  в  самите 
производствени процеси.  

При въвеждане на нова дейност,  продукт или процес,  “Свилоза ЯРН” ЕООД 
провежда предварително проучване, за да се оцени неговото влияние върху околната 
среда и да се запазят природните източници.

“Свилоза  ЯРН” ЕООД прилага  необходимите  мерки,  за  да  се  предотврати  и 
елиминира всяко катастрофално замърсяване или изхвърляне в околната среда.

В  съответствие  със  своята  екологична  политика  и  доклади  за  оценка  на 
екологичното  състояние,  “Свилоза  ЯРН”  ЕООД  оптимизира  своите  дейности  и 
операции в рамките на своята система за управленчески контрол.

“Свилоза  ЯРН”  ЕООД  води  своите  производствени  процеси  и  използва 
суровините и материалите по ефективен начин, съобразно принципите на :

• Осъществяване на по-голям процент на рециклиране на отпадъците
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• Произвеждане на Екологично чиста продукция 
• Контрол на всички емисии

“Свилоза ЯРН” ЕООД  носи отговорност по осигуряване на приложимостта на 
настоящата политика от всеки неин служител и на всички нива на Фирмата.

“Свилоза ЯРН” ЕООД поддържа работеща  система за управление на околната 
среда,  която  е  сертифицирана  според  изискванията  на  ISO 14 001:2004.  Притежава 
Сертификат № 23020.

  Условие  5.2:  В  ”Свилоза  ЯРН”  ЕООД  са  регламентирани  структурата  и 
отговорностите по внедрената СУОС. Със Заповед № 439/15.12.2004 г. са определени 
отговорните лица. Във връзка със структурните промени списъкът е актуализиран със 
Заповед №2074/8.11.2006 г., Заповед № 24/05.07.2007 г. и Заповед  147/17.11.2009г.

Условие 5.3: Разработена и въведена в действие е инструкция за определяне на 
потребностите от обучение. Писмената инструкция се съдържа в Процедура Р_Е02 на 
СУОС(Компетентност, Обучение и Осъзнатост).Целта на P_E02  е определяне на реда 
за обучение на персонала от всички нива в съответсвие с изискванията и целите на 
политиката на фирмата, нейните общи и конкретни цели по отношение на управление 
на околната среда.

Условие  5.4:  Прилага  се  процедура  Р_Е03  на  СУОС(Обмен  на 
информация).Тази  процедура  дефинира  механизма  за  осъществяване  на  обмен  на 
информация по въпросите на политиката на висшето ръководство, значимите аспекти, 
резултати  от  внедрената  и  непрекъснато  подобрявана  Система  за  управление  на 
околната среда(СУОС).

Условие  5.5:  Съгласно  т.4.3.2.  на  Наръчника  на  СУОС  във  вътрешната 
информационна мрежа се поддържа достъп до папка  NORMATIVNI AKTOVE, чието 
съдържание ежемесечно се актуализира. 

Условие  5.6:  Прилага  се  процедура  Р_Е04  на  СУОС  (Управление  на 
документите и записите). Тази процедура регламентира реда за създаване, одобряване, 
идентифициране, съхранение, преглед и  актуализиране, архивиране  и разпределение 
на  документите  и  записите,  необходими  за  планирането  и  функционирането  на 
Системата за управление на околната среда. 

Осигурява валидни и актуални издания на документите  и записите  на всички 
места, където се извършват дейности, свързани с въздействие върху околната среда .

Условие 5.7: Прилага се процедура Р_Е05 на СУОС (Оперативно управление). 
Тази процедура определя реда за планиране дейностите в завода за реализиране на 
екологичната  политика  на  Дружеството  изразена  чрез  Системата  за  управление  на 
околната среда.

Прилага  се  процедура  Р_Е08  на  СУОС(Оценка  на  съответствието) Тази 
процедура  дефинира  процеса  на  периодична   оценка  на  съответствието  на 
Системата за управление на околната среда с идентифицираните правни и други 
изисквания, приети документирано от “Свилоза ЯРН” ЕООД и които организацията 
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е поела ангажимент да спазва.

Условие  5.8:  Прилага  се  процедура  Р_Е09  на  СУОС(Несъответствия, 
коригиращи и превантивни действия). Тази процедура  определя реда за установявяне и 
управление на възникнали или потенциални несъответствия и предприемане на коригиращи и 
превантивни действия. Те могат да се отнасят за Системата по управление на околната среда и 
нейните  процеси,  както  и  за  производствените  процеси  при  производството  на  вискозна 
коприна.

Условие 5.9: Прилага се процедура Р_Е06 на СУОС(Готовност за действие в 
извънредни ситуации). Тази процедура определя общите условия и реда на действие 
при възникване на инциденти,оказващи влияние върху околната среда.

Условие  5.10:  Прилага  се  процедура  Р_Е04  на  СУОС  (Управление  на 
документите и записите). Тази процедура регламентира реда за създаване, одобряване, 
идентифициране, съхранение, преглед и  актуализиране, архивиране  и разпределение 
на  документите  и  записите,  необходими  за  планирането  и  функционирането  на 
Системата за управление на околната среда. 

Осигурява валидни и актуални издания на документите  и записите  на всички 
места, където се извършват дейности, свързани с въздействие върху околната среда .

Условие  5.11:  ГДОС  се  изготвя  и  предоставя  ежегодно  на  компетентните 
органи. На същите се осигурява допълнителна информация при поискване.

Условие  5.12:  СУОС  е  сертифицирана  съгласно  изискванията  на  ISO 
14 001:2004 и притежава Сертификат № 23020. Тя се актуализира и поддържа в добро 
функционално състояние. Нейната ефективност се проверява и удостоверява ежегодно 
от външна акредитирана организация.

При внедряването на СУОС и при изпълнение на Условиe 5 не са срещнати 
съществени затруднения. 

   Главен  технолог  координира  дейността  отнасяща  се  до  управлението  на 
околната среда.

Условие Докладване

Условие № 5.9.1 на КР

През 2011год. не са възниквали аварийни 
ситуации, които да налагат преразглеждане 
или актуализиране на съществуващите 
писмени инструкции за работата на 
технологичното/ пречиствателно оборудване

Условие  7.5.  Обобщаваща 
информация  по  условия  7.1,  7.2  и 
7.3 да бъде включена, като част от 
ГДОС.

През отчетния период няма регистрирани 
аварийни  ситуации и инциденти,  свързани 
със замърсяване на околната среда и не е 
имало необходимост да бъдат уведомявани 
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кмета на община Свищов, РИОСВ, 
Басейновата дирекция и органите на агенция 
“Гражданска защита”. Резултатите от 
мониторинга в частта “Води” са били 
изпращани редовно до РИОСВ и Басейновата 
дирекция в гр.Плевен. 

3.3.   Използване на ресурси  
“Свилоза ЯРН” ЕООД се стреми ефективно да използва енергията и да минимизира, 
доколкото е възможно, употребата на природни ресурси. 

3.3.1.   Използване на вода  
Съгласно Условия 8.1.8. и 8.1.9. на КР има разработена и въведена  инструкция, 

определяща процесите и оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за 
производствени нужди и реда за експлоатация и поддръжка на същото оборудване.

Годишните  изразходвани  водни  количества  производствена  вода  за 
инсталацията  за  производство  на  изкуствена  коприна  за  единица  продукт  са 
представени в табл.3.1.

*Сума от разрешените количества по КР№12/2004г. в табл.8.1.3

Таблица 3.1

източник Годишно 
количество

съгласно
КР, (м3/год)

Количество за 
единица продукт ,
съгласно КР (м3/т)

Използвано годишно 
количество, (м3/год)

Използвано количество за 
единица продукт, (м3/т)

Съответствие

2011 2011
р.Дунав 5 466 000 911* 342258 350,58 да/да

Кладенци
“Раней 4 038 000 673* 449593 460,53 да/да

източник Годишно 
количество

съгласно
КР, (м3/год)

Количество за 
единица продукт ,
съгласно КР (м3/т)

Използвано годишно 
количество, (м3/год)

Използвано количество за 
единица продукт, (м3/т)

Съответствие

2010 2010
р.Дунав 5 466 000 911* 378479 374,38 да/да

Кладенци
“Раней 4 038 000 673* 858518 849,23 да/не

източник Годишно 
количество

съгласно
КР, (м3/год)

Количество за 
единица продукт ,
съгласно КР (м3/т)

Използвано годишно 
количество, (м3/год)

Използвано количество за 
единица продукт, (м3/т)

Съответствие

2009 2009
р.Дунав 5 466 000 911* 982184 756 да/да

Кладенци
“Раней 4 038 000 673* 993898 720 да/не

източник Годишно 
количество

съгласно
КР, (м3/год)

Количество за 
единица продукт ,
съгласно КР (м3/т)

Използвано годишно 
количество, (м3/год)

Използвано количество за 
единица продукт, (м3/т)

Съответствие

2008 2008
р.Дунав 5 466 000 911* 1658220 753 да/да

Кладенц
и

“Раней 4 038 000 673* 970798 441
да/да
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източник Годишно 
количество

съгласно
КР

(м3/год

Количество за единица 
продукт ,

съгласно КР (м3/т)

Използвано годишно 
количество,

 (м3/год)

Използвано количество за 
единица продукт,(м3/т)

Съответствие

2007 2007

р. Дунав 5 466 000 911* 2065846 827 да/да

Кладенц
и

“Раней
4038000 673* 1059152 424

да/да

източни
к

Годишно 
количество

съгласно
КР, (м3/год)

Количество за единица 
продукт ,

съгласно КР (м3/т)

Използвано годишно 
количество, 

(м3/год)

Използвано количество за 
единица

 продукт, (м3/т)

Съответствие

2005 2005
р.Дунав 5 466 000 911 3521700 819 да/да

Кладенц
и

“Раней
4 038 000 673 2356400 548

да/да

В табл. 3.1.1. са представени годишните водни количества производствена вода 
по процеси на инсталацията. 

Таблица 3.1.1.

Инсталация за производство на 
изкуствена коприна

Разрешена 
консумация 
съгласно КР

м3/тон продукт

2011год.

м3/тон продукт

Съответствие

1.Производство на вискоза

   Свежа вода

   Омекотена вода

203

30

97,021

18,230

да

да

2.Овлакняване на вискоза и 
производство на кисела 
центрофугална коприна.

    Омекотена вода

(свежа  - 333)

(омекотена - 30)

363

159,315 

18,230 

да

да

10

източник Годишно 
количество

съгласно
КР, (м3/год)

Количество за 
единица продукт ,
съгласно КР (м3/т)

Използвано годишно 
количество,

 (м3/год)

Използвано количество за 
единица продукт, (м3/т)

Съответствие

2006 2006
р.Дунав 5 466 000 911 3021000 760 да/да

Кладенци
“Раней 4 038 000 673 1931850 486 да/да



3.Подготовка на предилни 
облагородителни разтвори

    Свежа вода
212 101,675 да

4.Облагородяване и сушене на 
вискозна коприна.

Омекотена вода
518 314,122 да

5.Подготовка на вискозна 
изкуствена коприна ( ВИК) за 
реализация 258 102,519 да

*От  16.04.2009г.  е  заменена  използваната  омекотена  вода   за  оросяване  на 
предилните гнезда в цех „Предилен” със свежа вода. С изпълнение на тази мярка се 
намалява разхода на студ,  топло- и електроенергия.Свежата вода е подземна вода, 
която  не  преминава  през  допълнителна  преработка.  Параметъра  температура  се 
поддържа без да се налага охлаждане през лятото и подгряване през зимата, с което се 
намалява  разхода  на  студ,  топло-  и  електро-енергия.Омекотената  вода е 
повърхностна вода черпена от р.Дунав, която преминава през допълнителна обработка 
за  която  се  изразходва  електро-енергия.  За  поддържане  на  параметъра  температура 
през лятото се охлажда, през зимата се подгрява, за което се изразходва ел.енергия, 
топлоенергия и студ.

Условие Докладване

Условие № 8.1.11.1 Годишните  изразходвани  водни 
количества  производствена  вода  за 
инсталацията  за  производство  на 
изкуствена коприна за единица продукт са 
представени в табл. 3.1. 

Условие № 8.1.11.3 Извършената  проверка  съгласно 
инструкцията по Условие № 8.1.7 показа, 
че няма несъответствие.

Условие № 8.1.11.4 Резултатите  от  оценката  на 
съответствието показват, че за изминалата 
2011  година  няма  несъответствия  на 
измерените  водни  количества  с 
определените  такива  в  условията  на 
разрешителното,  поради замяната  на 
използваната  омекотена  вода   за 
оросяване  на  предилните  гнезда  в  цех 
„Предилен” със свежа вода. С изпълнение 
на тази мярка се намалява разхода на студ, 
топло- и електроенергия.Свежата вода е 
подземна  вода,  която  не  преминава  през 
допълнителна  преработка.  Параметъра 
температура се поддържа без да се налага 
охлаждане през лятото и подгряване през 
зимата,  с  което  се  намалява  значително 
разхода на студ, топло- и електро-енергия. 
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Омекотената вода  е повърхностна вода 
черпена от р.Дунав, която преминава през 
допълнителна  обработка  за  която  се 
изразходва  електро-енергия.  За 
поддържане  на  параметъра  температура 
през  лятото  се  охлажда,  през  зимата  се 
подгрява,  за  което  се  изразходва 
значително  количество  ел.енергия, 
топлоенергия и студ.

3.3.2. Използване на енергия

  За измерване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия се 
прилага инструкция съгласно условие 8.2.7.2. на КР.

Таблица 3.2

Електроенергия/ 
Топлоенергия

Количество за единица 
продукт, съгласно КР,

Mwh/t продукт

Използвано количество за единица продукт
Mwh/t продукт

Съответствие

2011г.

Ел.енергия 10,039 8,56 Да

Топлоенергия 35,137 30,49 Да

Електроенергия/ 
Топлоенергия

Количество за единица 
продукт, съгласно КР,

Mwh/t продукт

Използвано количество за единица продукт
Mwh/t продукт

Съответствие

2010г.

Ел.енергия 10,039 10,00 Да

Топлоенергия 35,137 41,53 Не 

Електроенергия/ 
Топлоенергия

Количество за единица 
продукт, съгласно КР,

Mwh/t продукт

Използвано количество за единица продукт
Mwh/t продукт

Съответствие

2009г.

Ел.енергия 10,039 11,059 Не

Топлоенергия 35,137 40,223 Не 

Електроенергия/ 
Топлоенергия

Количество за единица 
продукт, съгласно КР,

Mwh/t продукт

Използвано количество за единица продукт
Mwh/t продукт

Съответствие

12



2008 г.

Ел.енергия 10,039 12,157 Не

Топлоенергия 35,137 39,166 Не 

Електроенергия/ 
Топлоенергия

Количество за единица 
продукт, съгласно КР,

Mwh/t продукт

Използвано количество за единица продукт
Mwh/t продукт

Съответствие

2007 г.

Ел.енергия 10,039 9,67 Да

Топлоенергия 35,137 28,66 Да

Електроенергия/ 
Топлоенергия

Количество за единица 
продукт, съгласно КР,

Mwh/t продукт

Използвано количество за единица продукт
Mwh/t продукт

Съответствие

2006 г.

Ел.енергия 10,039 9,64 Да

Топлоенергия 35,137 27,55 Да 

Електроенергия/ 
Топлоенергия

Количество за единица 
продукт, съгласно КР,

Mwh/t продукт

Използвано количество за единица продукт
Mwh/t продукт

Съответствие

2005 г.

Ел.енергия 10,039 10 Да

Топлоенергия 35,137 27 Да 

Годишната  консумация  на  енергия /електроенергия  и  топлоенергия/   за 
инсталация за производство на изкуствена коприна на единица продукт е докладвана в 
таблица  3.2.  (Условие  8.2.8.1  от  КР).  Както  се  вижда  от  представените  данни,  за 
предходните години 2005,2006 и 2007г. няма несъответствие на измерените количества 
електроенергия и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното 
(Условие 8.2.8.2 от КР).

За  2008 г.  и  2009г.  има  превишение  на  електроенергията   и  топлоенергията 
поради  работата  на  инсталацията  при  намален  капацитет  и  силното  влияние  на 
условно-постоянните енергийни разходи за поддържане на климатичните параметри в 
кондиционираните помещения. 
  След подмяна на всички ел.вретена в цех „Предилен” с нови енерго-спестяващи 
в края  на 2009г.,   разхода  на електроенергия  през 2010г.  няма несъответствие на 
измерените количества  с определените такива в условията на разрешителното.Поради 
работата  на  инсталацията  при  намален  капацитет  и  силното  влияние  на  условно-
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постоянните  енергийни  разходи  за  поддържане  на  климатичните  параметри  в 
кондиционираните помещения и през 2010г.има превишение на топлоенергията. 

Както  се  вижда  от  представените  данни,  за   2011г.  няма  несъответствие  на 
измерените  количества  електроенергия  и  топлоенергия  с  определените  такива  в 
условията на разрешителното (Условие 8.2.8.2 от КР).

Таблица 3.2.1

ИНСТАЛАЦИЯ

За производство на 
изкуствена коприна

Разрешена 
консумация  на 
топлоенергия 
съгласно КР 

12/2004г

МWh/t  продукт

Разрешена 
консумация  на 

ел.енергия 
съгласно КР 

12/2004г

MWh/t продукт

Фактическа  кон 
сумация на 

топлоенергия

MWh/t продукт

Фактическа  кон 
сумация на 

електроенергия

MWh/t продукт

Съответ-
ствие

1.Производство на 
вискоза

6,117 1,0 3,506 0,856 да/да

2.Овлакняване на 
вискоза и 
производство на 
кисела 
центрофугална 
коприна.

7,8 4,27 4,421 3,646 да/да 

3.Подготовка на 
предилни 
облагородителни 
разтвори

   Пара

   Прегрята вода

4,21 0,149

-

6,250

-

0,120

-

не/да

4.Облагородяване и 
сушене на вискозна 
коприна.

   Пара

   Прегрята вода

17,01 2

-

16,310

-

1,712

-

да/да

5.Подготовка на 
вискозна изкуствена 
коприна ( ВИК) за 
реализация

- 2,62 - 2,225 да

От месец юли 2006 г. ЗИК преустанови получаването на прегрята вода и премина на 
топлоснабдяване  от  ТЕЦ  единствено  с  пара.   От  таблица  3.2.1,  която  представя 
консумацията  на  електро-  и  топлоенергия  по  процеси  се  вижда,  че  няма 
несъответствие  на измерените количества топлоенергия /пара/ с определените в КР. 
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Условие Докладване

Условие № 8.2.8.1. Годишната  консумация  на  енергия 
/електроенергия  и  топлоенергия/   за 
инсталация за производство на изкуствена 
коприна на единица продукт е докладвана 
в таблица 3.2.  

Условие № 8.2.8.2. Няма несъответствие на измерените 
количества електроенергия и топлоенергия 
с  определените  такива  в  условията  на 
разрешителното.

 През 2011г. са изпълнени следните 
инвестиционни  мерки  за  намаляване 
разхода на топлоенегрия, електроенергия и 
студ както следва:

1. Оптимизиран  е  процеса  на 
облагородяване  и  сушене   с  цел 
намаляване  разхода  на  топлоенергия  и 
електроенергия.

2.Пуснат  е  в  експоатация 
въздуховод  за  отвеждане  на  вредните 
газове  от  продухването  на 
ксантогенаторите  (изпускащо  устройство 
№14)  в  комина  на  Завода  за  изкуствена 
коприна (изпускащо устройство №13).

3. Използваната  свежа  вода   за 
процеса  на   обезвъздушаване    не  се 
зауства в канализацията,  а се използва за 
оросяване  на  предилните  гнезда  в  цех 
„Предилен”  по  този  начин  се  спестява 
свежа  вода  -  50m3/h,  топло-  и 
електроенергия  и  се  заустват  50m3/h  по-
малко  отпадни  води  за  пречистване  в 
ПСОВ.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Количествата  на  употребените  суровини и спомагателни материали през  2011 г.  са 
както следва (Условие № 8.3.3.1) :

Таблица 3.3.1
Суровини Годишно 

количество, 
съгласно 

КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

Количество
т/г

Количество 
за единица 

продукт
т/т

Съответ-
ствие

Целулоза 6 750 1,124* 1138,022 1,166 да/не
Титанов 
двуокис

1* 0,01* 0,134 0,020 да/да
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Багрила 90 0,015* 13,867 0,018 да/да
Омаслител 114 0,0187 15,215 0,016 да/да

* - техническа грешка в КР 12/2004г. С  Приложение 6 към чл. 16, ал. 3, т.3 е искана 
промяна  в  годишната  норма  за  ефективност т/т  на  използваните  суровини,  както 
следва: Целулоза – 1,2;Титанов двуокис – 0,02; Багрила – 0,06. Разходът на  целулоза, 
титанов двуокис и на багрила за единица продукт зависи от желанието на клиента. По-
наситените цветове изискват по-голям разход на  целулоза,  багрило/титанов двуокис. 
Годишното  количество  в  т/год  за  трите  суровини  зависи  от  вида на  поръчките  за 
годината съответно на матирана и багрена коприна.    
 
Разходите на суровини за предходните години са както следва: 

Таблица 3.3.1.1-2010 г.
Суровини Годишно 

количество, 
съгласно 

КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

Количество
т/г

Количество 
за единица 

продукт
т/т

Съответ-
ствие

Целулоза 6 750 1,124 1168,466 1,156 да/не
Титанов 
двуокис

1*(3) 0,01*(0,015) 0,221 0,013 да/да

Багрила 90 0,015*(0,06) 21,861 0,027 да/да
Омаслител 114 0,0187 15,964 0,016 да/да

Таблица 3.3.1.2-200  9   г.  
Суровини Годишно 

количество, 
съгласно 

КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

Количество
т/г

Количество 
за единица 

продукт
т/т

Съответ-
ствие

Целулоза 6 750 1,124 1486,657 1,144 да/не
Титанов 
двуокис

1*(3) 0,01*(0,015) 0,427 0,008 да/да

Багрила 90 0,015*(0,06) 24,297 0,032 да/да
Омаслител 114 0,0187 20,879 0,016 да/да

Таблица 3.3.1.3-200  8   г.  
Суровини Годишно 

количество, 
съгласно 

КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

Количество
т/г

Количество 
за единица 

продукт
т/т

Съответ-
ствие

Целулоза 6 750 1,124 2 619,26 1,189 да/не
Титанов 
двуокис

1*(3) 0,01*(0,015) 0,68 0,008 да/да

Багрила 90 0,015*(0,06) 29,378 0,0278 да/да
Омаслител 114 0,0187 32,345 0,0146 да/да
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Таблица 3.3.1.4-2007 г.
Суровини Годишно 

количество, 
съгласно 

КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

Количество
т/г

Количество 
за единица 

продукт
т/т

Съответ-
ствие

Целулоза 6 750 1,124 3 242 1,3 да/не
Титанов 
двуокис

1*(3) 0,01*(0,015) 0,421 0,01 да/да

Багрила 90 0,015*(0,06) 37,743 0,03 да/ да
Омаслител 114 0,0187 33,562 0,013 да/да

Таблица 3.3.1.5 – 2006 г.
Суровини Годишно 

количество, 
съгласно 

КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

Количество
т/г

Количество 
за единица 

продукт
т/т

Съответ-
ствие

Целулоза 6 750 1,124 4 787 1,204 да/не

Титанов 
двуокис

1*(3) 0,01*(0,015) 1,846 0,012 да/да

Багрила 90 0,015*(0,06) 47 0,04 да/да

Омаслител 114 0,0187 46 0,012 да/да

Таблица 3.3.1.6 – 2005 г.
Суровини Годишно 

количество, 
съгласно 

КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

Количество
т/г

Количество 
за единица 

продукт
т/т

Съответ-
ствие

Целулоза 6 750 1,124 5301 1.234 да/да

Титанов 
двуокис

1*(3) 0,01*(0,015) 2,574 0.0006 да/да

Багрила 90 0,015*(0,06) 47,162 0.011 да/да

Омаслител 114 0,0187 54,041 0.013 да/да
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Разходи на спомагателни материали за 2011г(Условие № 8.3.3.2):
Таблица 3.3.2.

Спомагателни
материали

Годишно 
количество, 

съгласно 
КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

количество

т/г

Количество 
за единица 

продукт

т/т

Съответ-
ствие

Натриев 
хидрооксид

21 390 1,71 731,39 0,749 да/да

Серовъглерод 1 740 0,29 286,52 0,29 да/да
Кислород 1800м3/г 0,3 м3/т 478,8 м3/г 0,49м3/т да/не
Пропан-бутан 1,44 0,0024 0,55 0,00056 да/да
Сярна киселина 8 520 1,42 1330,443 1,363 да/да
Повърхностноа
ктивно 
вещество

15 0,0048 0,610 0,001 да/да

Цинков сулфат-
разтвор

450 0,075 0 0 да/да

Цинков сулфат-
твърд

450 0,075 45,164 0,046 да/да

Повърхностноа
ктивно 
вещество за 
ПБ-разтвор

1,8 0,0003 0 0 *

Повърхностноа
ктивно 
вещество за 
ПБ-течност

0,6
(2,4)

0,0001
(0,0004)

0,108 0,00011 да/да

Натриев 
сулфит-разтвор

840 1,4 95,331 0,098 да/да

Натриев 
бикарбонат-
разтвор

54 0,09 0 0 да/да

Натриев 
бикарбонат-
твърд

54 0,09 5,627 0,006 да/да

Авиваж - 
разтвор

43,2 0,0072 2,387 0,002 да/да

Натриев 
бисулфит 
-разтвор

1 000 0,17 76,025 0,078 да/да

Сгъстен въздух 7 200 000
Nм3/г

2 233,29
Nм3/т

1 767 000 
Nм3/г**

1 810 
Nм3/т**

да/да

Азот 210 000
Nм3/г 
(780т/г)

35
Nм3/т

(0,13т/т)

92,670 т/г*** 0,095 т/т*** да/да

Калиев 
бихромат

0,02 0,0000033 0,005 0,0000051 да/не
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* - Ползването на Повърхностноактивно вещество за ПБ-разтвор е преустановено и се 
работи само с Повърхностноактивно вещество за ПБ-течност.  Правилните цифри са 
поставени в скоби.

**- През 2009г. „Свилоза ЯРН”ЕООД   закупи,  монтира и пусна в работа  два броя 
компресори  за  сгъстен  въздух  за  нуждите  на  производството,  като  използва 
остатъчната топлинна енергия от работата им (топъл въздух) за поддържане на климат 
в  цех”Пренамотващ”.  С  изпълнение  на  тази  мярка  се  намалява  разхода  на 
топлоенергия.

***-  От  началото  на  отчетният  период  „Свилоза  ЯРН”ЕООД  работи  с  течен  азот 
изпаряван  в  инсталация  собственост  на  „Linde gas”EOOD-Bulgaria, намираща се  на 
площадката на Свилоза и поради тази причина изпарявания азот се използва и за други 
нужди освен за производство на вискозна изкуствена коприна и се отчита в тонове.

Условие Докладване

Условие № 8.3.3.1 , № 8.3.3.2. С  Приложение 6 към чл. 16, ал. 3, т.3 е 
искана  промяна  в  годишната  норма  за 
ефективност т/т  на  използваните 
суровини,  както  следва:  Целулоза  – 
1,2;Титанов двуокис – 0,02; Багрила – 0,06. 
Разходът на  целулоза, титанов двуокис и 
на багрила за единица продукт зависи от 
желанието  на  клиента.  По-наситените 
цветове  изискват  по-голям  разход  на 
целулоза,  багрило/титанов  двуокис. 
Годишното  количество  в  т/год  за  трите 
суровини зависи от  вида на поръчките за 
годината съответно на матирана и багрена 
коприна.     

Разходите на спомагателни материали за предходните години са както следва(Условие 
№ 8.3.3.2):
Таблица 3.3.2.1 - 2010 г.

Спомагателни
материали

Годишно 
количество, 

съгласно 
КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

количество

т/г

Количество 
за единица 

продукт

т/т

Съответ-
ствие

Натриев 
хидрооксид

21 390 1,71 776,725 0,768 да/да

Серовъглерод 1 740 0,29 297,985 0,29 да/да
Кислород 1800м3/г 0,3 м3/т 585,9 м3/г 0,58 м3/т да/не
Пропан-бутан 1,44 0,0024 0,7 0,00069 да/да
Сярна киселина 8 520 1,42 1400,679 1,386 да/да
Повърхностноа
ктивно 
вещество

15 0,0048 0,755 0,001 да/да

Цинков сулфат-
разтвор

450 0,075 0 0 да/да

Цинков сулфат- 450 0,075 48,561 0,048 да/да
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твърд
Повърхностноа
ктивно 
вещество за ПБ-
разтвор

1,8 0,0003 0 0 *

Повърхностноа
ктивно 
вещество за ПБ-
течност

0,6
(2,4)

0,0001
(0,0004)

0,085 0,000084 да/да

Натриев 
сулфит-разтвор

840 1,4 71,287 0,071 да/да

Натриев 
бикарбонат-
разтвор

54 0,09 0 0 да/да

Натриев 
бикарбонат-
твърд

54 0,09 4,813 0,005 да/да

Авиваж - 
разтвор

43,2 0,0072 3,154 0,003 да/да

Натриев 
бисулфит 
-разтвор

1 000 0,17 114,12 0,11 да/да

Сгъстен въздух 7 200 000
Nм3/г

2 233,29
Nм3/т

3 177 000 
Nм3/г**

3 143 
Nм3/т**

да/не

Азот 210 000
Nм3/г 
(780т/г)

35
Nм3/т

(0,13т/т)

118,284 
т/г***

0,117 т/т*** да/да

Калиев 
бихромат

0,02 0,0000033 0,007 0,0000069 да/не

Таблица 3.3.2.2 - 2009 г.
Спомагателни

материали
Годишно 

количество, 
съгласно 

КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

количество

т/г

Количество 
за единица 

продукт

т/т

Съответ-
ствие

Натриев 
хидрооксид

21 390 1,71 980,823 0,755 да/да

Серовъглерод 1 740 0,29 373,722 0,28 да/да
Кислород 1800м3/г 0,3 м3/т 875,7 м3/г 0,67 м3/т да/не
Пропан-бутан 1,44 0,0024 1,2 0,0009 да/да
Сярна киселина 8 520 1,42 1813,319 1,396 да/да
Повърхностноа
ктивно 
вещество

15 0,0048 0,995 0,001 да/да

Цинков сулфат-
разтвор

450 0,075 0 0 да/да

Цинков сулфат-
твърд

450 0,075 60,826 0,047 да/да
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Повърхностноа
ктивно 
вещество за ПБ-
разтвор

1,8 0,0003 0 0 *

Повърхностноа
ктивно 
вещество за ПБ-
течност

0,6
(2,4)

0,0001
(0,0004)

0,305 0,00023 да/да

Натриев 
сулфит-разтвор

840 1,4 119,990 0,092 да/да

Натриев 
бикарбонат-
разтвор

54 0,09 0 0 да/да

Натриев 
бикарбонат-
твърд

54 0,09 7,127 0,005 да/да

Авиваж - 
разтвор

43,2 0,0072 4,514 0,003 да/да

Натриев 
бисулфит 
-разтвор

1 000 0,17 158,18 0,12 да/да

Сгъстен въздух 7 200 000
Nм3/г

2 233,29
Nм3/т

4 019 000 
Nм3/г**

3 094 
Nм3/т**

да/не

Азот 210 000
Nм3/г 
(780т/г)

35
Nм3/т

(0,13т/т)

144,937 
т/г***

0,112 т/т*** да/да

Калиев 
бихромат

0,02 0,0000033 0,005 0,0000038 да/не

Таблица 3.3.2.3 - 200  8   г.  
Спомагателни

материали
Годишно 

количество, 
съгласно 

КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

количество

т/г

Количество 
за единица 

продукт

т/т

Съответ-
ствие

Натриев 
хидрооксид

21 390 1,71 1767,58 0,803 да/да

Серовъглерод 1 740 0,29 668,6 0,304 да/не
Кислород 1800м3/г 0,3 м3/т 1480 м3/г 0,67 м3/т да/не
Пропан-бутан 1,44 0,0024 1,12 0,0005 да/да
Сярна киселина 8 520 1,42 3093,47 1,405 да/да
Повърхностноа
ктивно 
вещество

15 0,0048 1,438 0,00065 да/да

Цинков сулфат-
разтвор

450 0,075 0 0 да/да

Цинков сулфат-
твърд

450 0,075 93,615 0,0425 да/да
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Повърхностноа
ктивно 
вещество за 
ПБ-разтвор

1,8 0,0003 0 0 *

Повърхностноа
ктивно 
вещество за 
ПБ-течност

0,6
(2,4)

0,0001
(0,0004)

0,575 0,00026 да/да

Натриев 
сулфит-разтвор

840 1,4 169,456 0,0769 да/да

Натриев 
бикарбонат-
разтвор

54 0,09 0 0 да/да

Натриев 
бикарбонат-
твърд

54 0,09 11,1 0,005 да/да

Авиваж - 
разтвор

43,2 0,0072 5,17 0,0023 да/да

Натриев 
бисулфит 
-разтвор

1 000 0,17 335,1 0,152 да/да

Сгъстен въздух 7 200 000
Nм3/г

2 233,29
Nм3/т

6 032 630 
Nм3/г

2 739 
Nм3/т

да/не

Азот 210 000
Nм3/г

35
Nм3/т

127 301
Nм3/г

57,8 
Nм3/т

да/не

Калиев 
бихромат

0,02 0,0000033 0,01 0,0000045 да/не

Таблица 3.3.2.4 - 2007 г.
Спомагателни

материали
Годишно 

количество, 
съгласно 

КР
т/г

Количество 
за единица 
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено 
годишно

количество

т/г

Количество 
за единица 

продукт

т/т

Съответ-
ствие

Натриев 
хидрооксид

21 390 1,71 2 206 0,88 да/да

Серовъглерод 1 740 0,29 799 0,32 да/не
Кислород 1800м3/г 0,3 м3/т 1620 м3/г 0,64 м3/т да/не
Пропан-бутан 1,44 0,0024 1,25 0,0005 да/не
Сярна киселина 8 520 1,42 3 317 1,33 да/да
Повърхностноа
ктивно 
вещество

15 0,0048 1,435 0,0006 да/да

Цинков сулфат-
разтвор

450 0,075 0 0

Цинков сулфат-
твърд

450 0,075 115 0,046 да/да

Повърхностноа
ктивно 
вещество за 

1,8 0,0003 0 0 *
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ПБ-разтвор
Повърхностноа
ктивно 
вещество за 
ПБ-течност

0,6
(2,4)

0,0001
(0,0004)

0,640 0,0002 да/да

Натриев 
сулфит-разтвор

840 1,4 170 0,07 да/да

Натриев 
бикарбонат-
разтвор

54 0,09 0 0

Натриев 
бикарбонат-
твърд

54 0,09 0 0

Авиваж - 
разтвор

43,2 0,0072 4,194 0,0017 да/да

Натриев 
бисулфит 
-разтвор

1 000 0,17 377,6 0,15 да/да

Сгъстен въздух 7 200 000
Nм3/г

2 233,29
Nм3/т

6 283 018 
Nм3/г

2 515 
Nм3/т

да/не

Азот 210 000
Nм3/г

35
Nм3/т

101 666 
Nм3/г

40 
Nм3/т

да/не

Калиев 
бихромат

0,02 0,0000033 0,03 0,00001 не/не

Таблица 3.3.2.5 - 2006 г.
Спомагателни

материали
Годишно 

количество, 
съгласно КР

т/г

Количество 
за единица 
продукт,
съгласно 

КР
т/т

Употребено 
годишно

количество

т/г

Количество 
за единица 

продукт

т/т

Съответ-
ствие

Натриев 
хидрооксид

21 390 1,71 3 279 0,82 да/да

Серовъглерод 1 740 0,29 1 273 0,32 да/не

Кислород 1800м3/г 0,3 м3/т 48 м3/г 0,01 м3/т да/да

Пропан-бутан 1,44 0,0024 1,92 0,0005 да/да

Сярна киселина 8 520 1,42 5 320 1,34 да/да

Повърхностноа
ктивно 
вещество

15 0,0048 5,4 0,0036 да/да

Цинков сулфат-
разтвор

450 0,075 0 0

Цинков сулфат-
твърд

450 0,075 193 0,048 да/да

Повърхностноа
ктивно 

1,8 0,0003 0** 0**
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вещество за 
ПБ-разтвор
Повърхностноа
ктивно 
вещество за 
ПБ-течност

0,6
(2,4)

0,0001
(0,0004)

0,849 0,0002 да/да

Натриев 
сулфит-разтвор

840 1,4 268 0,07 да/да

Натриев 
бикарбонат-
разтвор

54 0,09 0 0 да/да

Натриев 
бикарбонат-
твърд

54 0,09 0 0 да/да

Авиваж - 
разтвор

43,2 0,0072 5,5 0,0014 да/да

Натриев 
бисулфит 
-разтвор

1 000 0,17 580 0,14 да/да

Сгъстен въздух 7 200 000
Nм3/г

2 233,29
Nм3/т

7 353 620

Nм3/г

1 849,97

Nм3/т

да/да

Азот 210 000
Nм3/г

35
Nм3/т

138 217

Nм3/г

34,77

Nм3/т

да/да

Калиев 
бихромат

0,02 0,0000033 0,015 0,000003 да/да

Таблица 3.3.2.6  - 2005 г.
Спомагателни

материали
Годишно 

количество, 
съгласно КР

т/г

Количество 
за единица 
продукт,
съгласно 

КР
т/т

Употребено 
годишно

количество

т/г

Количество 
за единица 

продукт

т/т

Съответ-
ствие

Натриев 
хидрооксид

21 390 1,71 6387 1,486 да/да

Серовъглерод 1 740 0,29 1351 0,314 да/не

Кислород 1800м3/г 0,3 м3/т 1175

0,274

да/да

Пропан-бутан 1,44 0,0024 1,69 0,0008 да/да

Сярна киселина 8 520 1,42 6083 1,416 да/да

Повърхностноа
ктивно 
вещество

15 0,0048 4,858 0,0011 да/да
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Цинков сулфат-
разтвор

450 0,075 206,5 0,048 да/да

Цинков сулфат-
твърд

450 0,075 - -

Повърхностноа
ктивно 
вещество за 
ПБ-разтвор

1,8 0,0003

0,270 0,00006

да/да

Повърхностноа
ктивно 
вещество за 
ПБ-течност

0,6
(2,4)

0,0001
(0,0004)

0,949 0,0002

да/да

Натриев 
сулфит-разтвор

840 1,4 296,9 0,069 да/да

Натриев 
бикарбонат-
разтвор

54 0,09 - -

Натриев 
бикарбонат-
твърд

54 0,09 2,2 0,0005 да/да

Авиваж - 
разтвор

43,2 0,0072 6,75 0,0016 да/да

Натриев 
бисулфит 
-разтвор

1 000 0,17 627,6 0,146 да/да

Сгъстен въздух 7 200 000
Nм3/г

2 233,29
Nм3/т

7293029

1698

не/да

Азот 210 000
Nм3/г

35
Nм3/т

159960

37,2

да/не

Калиев 
бихромат

0,02 0,0000033 0,014 0,000003 да/да

** - Ползването на Повърхностноактивно вещество за ПБ-разтвор е преустановено и се 
работи само с Повърхностноактивно вещество за ПБ-течност.  Правилните цифри са 
поставени в скоби.

За  оценка  на  съответствието  на  годишните  количества  използвани   суровини  и 
спомагателни  материали  с  определените такива  в  условията  на  разрешителното  се 
прилага инструкция съгласно условие № 8.3.2.3 на КР. При производство на ВИК през 
2010 г  има несъответствие на специфичните разходи за целулоза,  също и някои от 
спомогателни  материали  в  сравнение  с  разрешените  от  КР.  Това  несъответствие  е 
породено  от  факта,  че  за  2010г.  процент  на  багрена  коприна  е  83,71%   от 
произведената коприна.  При производството на багрена коприна разходната норма на 
суровини и спомогателни материали е по-висока по технологични причини. 
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Разход на горива
Таблица 3.3.3 

Горива Годишно 
количество, 
съгласно КР

Количество за 
единица продукт,

съгласно КР

Употребено 
годишно

количество

Количество 
за единица 

продукт

Съответ-
ствие

- - - -
„Свилоза Ярн” ЕООД няма горивни инсталации и не използва горива

Условие Докладване

Условие № 8.3.3.1
Количествата  на  употребените  суровини  и 
спомагателни  материали  през  2011 г.  са 
докладвани в Таблици 3.3.1.,  3.3.2. 

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
Съгласно Условие 8.3.4.2. съхранението на суровини, спомагателни материали 

се осъществява единствено в резервоарите, описани в Приложение № 15 “Списък на 
резервоарите  за  съхраняване  на  суровини  и  материали”  от  Заявлението  за 
комплексно разрешително. 

Във връзка с изпълнение на условие  8.3.4.7. от КР към съответните цехове и 
поделения се прилагат писмени инструкции за проверка на техническото състояние, 
поддръжка и експлоатация на резервоарите.  

Всички  резервоари  в  ЗИК,  включени  в  Приложение  №  15  “Списък  на 
резервоарите за съхраняване на суровини и материали” са разположени в сградата 
на  завода,  като преобладаващата  част  от тях  са  на  кота  0,00.  Подът под всички 
резервоари е изолиран с подходяща изолация (киселинно- или алкално-устойчива). 
Подовата канализация е в добро техническо състояние и се поддържа редовно. Под 
резервоарите  няма  почва,  респективно няма  възможност  съдържанието  на 
резервоарите да замърси почвата или да попадне в подпочвените води.

Реда за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията 
и  площадките  за  съхранение  с  експлоатационните  изисквания  и  условията  на 
разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на 
коригиращи действия се регламентира от инструкция съгласно условие № 8.3.4.12.

Условие Докладване

Условие 8.3.4.18.1. Във  връзка  с  изискванията  на 
Условие  №  8.3.4.4  от  КР  е  извършена 
проверка  за  годността  на  средствата  за 
защита на почвите и подземните води от 
замърсяване.  През  2011г.  не  е 
констатирано  несъответствие.   

Проверките  на  съответствието  на 
съоръженията  и  площадките  за 
съхранение  с  експлоатационните 
изисквания  и  условията  на  КР,  както  и 
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такива за установяване и отстраняване на 
течове,  се  извършват  ежесменно  според 
инструкциите  по  Условия  №  8.3.4.7,№ 
8.3.4.12 и 8.3.4.13 от КР. През 2011г. не е 
констатирано  несъответствие.   

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 
PRTR

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния 
въздух,  река  Дунав,  преноса  на  замърсители  извън  площадката,  обработка  и/или 
употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно 
Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните 
прагови стойности са посочени в Таблица 1, Приложение №1 към настоящия  ГД.

Докладвани  са  само  вещества,  чието  годишно  количество  (емисия  и/или 
употреба)  е  по-голямо  от  посочената  прагова  стойност.  Докладван  е  и  метода, 
използван за получаване на резултатите.

Всяко вещество, което е докладвано в Таблица 1 е отразено и в Таблици 2, З, 4, 
5, 7 и 8. 

За  определяне  на  емисиите  на  цинк  в  отпадните  води  е  използван  метод-С 
/изчислена стойност на база отчетни данни от вложеното количество цинков сулфат в 
производството /.

За определяне на емисиите на „Общ азот” и „Общ фосфор” е използван метод-С 
/изчислена стойност на база отчетни данни от заустеното количество битово-фекални 
отпадъчни  води и  установената  концентрация  на  „общ  азот”  и  „общ  фосфор”  от 
извършения собствен мониторинг през  2011г./.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
Освен  свързаната  с  EPEBB/PRTR  информация  по  т.4.1  от  настоящия  ГД, 

докладвано е и  информация за емисиите от инсталацията ЗИК , съобразно условията 
на КР №12/20004 г. – виж таблица 2. от приложение 1.

В “Свилоза ЯРН” ЕООД няма пречиствателно оборудване.
В КР е дадена емисионна норма за сероводород – 6 mg/Nm3. По условие 9.2.3.1. 

от  КР  е  заложено  въвеждане  в  експлоатация  на  инсталация  за  очистване  на 
сероводорода  от  вентилационни  газове  на  “Свилоза  ЯРН”ЕООД.  Междувременно 
излезе  Наредба  № 1 от  27  юни 2005  г.  за  норми за  допустими  емисии  на  вредни 
вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 
емисии. Съгласно чл. 50 на тази наредба при производство на текстилни влакна от 
вискоза се установява нова норма за ПДЕ на сероводород от 50  mg/m3 считано от 1 
юни 2006г. 

В изпълнение на нашия план за Собствен мониторинг на 14.12.2011 год  от 
акредитирана  лаборатория  –  „Пехливанов  инженеринг”ООД  бяха  извършени 
замервания  на  емисиите  на  сяроводород  в  атмосферен  въздух  от  точков  източник 
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-комин на ЗИК при 75% натоварване на инсталацията . Резултатите показаха емисии на 
сяроводород 4,05 mg/m3, което доказва абсолютно съответствие с установената норма 
за ПДЕ. Констативни протоколи № 1К-С, 2К-С

Изхождайки  от  гореизложеното,  с  актуализиране  на  условията  на  КР,  чрез 
приложение  6  на  Наредбата  за  условията  и  реда  за  издаване  на  комплексни 
разрешителни,  което  е  подадено  с  писмо  наш  изх.  №  29/16.03.2010г.  към  ИАОС, 
„Свилоза  ЯРН”ЕООД   кандидатства  за  отпадне  необходимостта  от  изграждане  на 
въпросната  инсталация   поради  липсата  на  несъответствие  и  актуализация  на 
емисионната  норма за сяроводород, съгласно чл. 50 на Наредба № 1 от 27 юни 2005 г.  
за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти 
и дейности с неподвижни източници на емисии. 

Условие Докладване
Условие № 9.1.5.4 През  2011  г.  са  направени  две  проверки  за 

емисиите на сяроводород и серен диоксид от 
акредитирана лаборатория по двата показателя 
съгласно Плана за собствен мониторинг. Не е 
констатирано несъответствие.
Направени  са замервания на сяровъглерод  от 
акредитирана  лаборатория,  която   не  е 
акредитирана по показателя сяровъглерод, тъй 
като  няма  акредитирана  лаборатория  за 
анализиране на това вещество.

Условие  №  9.3.5.1  и  Условие  № 
9.6.5.5

По отношение на неорганизираните емисии в 
“Свилоза  ЯРН”  ЕООД  се  изпълнява 
инструкция съгласно условия 9.3.4.1 и 9.3.4.2 
на  КР.  По  проект  в  цех  “Предилен”  се 
поддържа  налягане  малко  по-високо  от 
барометричното.  Това  е  така  защото  по 
технологични  причини  в  цеха  се  поддържа 
изкуствен  климат  –  относителна  влажност  и 
температура  на  въздуха.  При  обслужване  на 
предилните  машини  се  отваря  капсулацията 
им  и  в  работната  среда  неизбежно  попадат 
пари на сяровъглерод и сяроводород.  Поради 
по-високото налягане част от въздуха напуска 
цеха  през  вратите,  което  обуславя  наличието 
на  неорганизирани  емисии  на  двата  газа.  За 
минимизиране на неорганизираните емисии на 
сяровъглерод  и  сяроводород  през  2011  г. 
редовно са изпълнявани мерките, предвидени в 
инструкцията:

- поддържане  на  капсулациите  на 
предилните машини в изправност

- поддържане  в  изправност  на 
вентилационните системи

28



- правилно  обслужване  на  предилните 
машини по време на сьом

- регулиране  на  изсмукването  от 
предилните машини и приемните маси

- своевременно  транспортиране  на 
киселите куличи от цеха

Условие № 9.4.2. През  2011г.  не  са  получавани  оплаквания  от 
миризми  в  резултат  от  дейността  на 
дружеството

Условие № 9.6.5.2 Информацията  е  докладвана  в  Таблица  2.  от 
Приложение 1.

Условие № 15.6 През  2011 г.  не  са  възниквали  анормални 
режими на работа на инсталациите. Анормален 
режим  на  Завод  за  изкуствена  коприна  , 
свързан с влияние върху изпусканите емисии, 
може  да  възникне  при  работа  на 
ксантогенаторите  с  увеличен  разход  на 
сяровъглерод за  една партида с  над 15% над 
регламентираното  количество.Планът  за 
мониторинг  при работа на инсталациите при 
анормален  режим  не  предвижда  мониторинг 
при ситуации,  свързани с  планово спиране  и 
пускане  на  ЗИК,  тъй  като  при  тях  не  се 
генерират  допълнителни  емисии.Нивото  на 
емисиите  е  пропорционално  на 
производителността  на  работещите  предилни 
машини, т.е.режимът е нормален.

Условие № 16.5 През  отчетния  период  не  са 
предприети  действия  за  закриване  на 
инсталации. 

През отчетния период не са извеждани и 
не се предвижда извеждане на инсталации от 
експлоатация във връзка с Условия 16.2 и 16.5.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
Киселите, алкалните, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води от “Свилоза ЯРН” 
ЕООД  се  заустват  в  съответната  канализация  на  площадката  и  след  това 
производствените отпадъчни води се подават към ПСОВ на „Свилоза” АД,  която е 
преминала успешно приемателна комисия, назначена със заповед на ДНСК №РД -19-
878/18.08.2011г.  за  строеж  „Реконструкция  и  изграждане  на  физико-механично 
стъпало на пречиствателна станция за  отпадъчни води“.  Получено е  разрешение  за 
ползване СТ-05-865/02.09.2011г. с което е въведена в експлоатация. 
 В настоящия момент имаме договор №59/15.12.2011год със „Свилоза” АД за доставка 
на води и пречистване на отпадни води .
 Поради смесения характер на канализациите на площадката НДЕ от КР и данните в 
Таблица 3 (виж Приложение 1) се отнасят за общи потоци производствени отпадъчни 
води от  всички инсталации на площадката.  Това се отнася и за  битово-фекални и 
дъждовни  отпадъчните  води  по  колектор  „Юг”,  където  се  събират  водите  от 
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инсталации на три Дружества  – „Свилоза  Ярн”ЕООД, „Свилоцел”ЕАД и „Свилоза-
Сервиз”.

Условие Докладване

Условие 10.3.4.5   Постигнато е  споразумение  със „Свилоза” АД 
за условията за приемане на отпадните води и е 
подписан Договор. 

Условие 10.5.2. Разработени  и  въведени  в  действие  са 
технологичните инструкции по условия 
10.1.1.1.,  10.1.1.2.  и  10.1.1.3.Проверките през 
2011г.  установиха,  че  не  са  констатирани 
пробиви в резервоарите за сяровъглерод.

Условие 10.5.3. Прилага  се  инструкция  съгласно 
условие10.1.1.13.  от  оператора  и  собственик 
на канализационната мрежа.

Условие 10.5.12. Докладвано с табл.1. и 3. от Приложение 1.

4.4. Управление на отпадъците
Включена е информация за отпадъците предадени за обезвреждане/оползотворяване 
извън площадката. Посочено е :

•    Наименование и код на отпадъка;
•    Име на оператора на инсталацията в която се извършва обезвреждането
•    Код на извършваната операция по обезвреждане/оползотворяване (D/R);
•  Общо  предадено  количество  на  посочения  оператор.  Информация  за 
отпадъците е докладва и във  Таблици 4 и 5  от Приложение 1.

Докладвано е образуваните количества отпадъци, изразени като годишно количество и 
годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които 
се образуват пряко при производствения процес на ВИК) по процеси.

Условие Докладване
Условие № 11.9.3 Докладвано в табл.4. в Приложение 1.

Причините  за  несъответствията  са  както 
следва:
-  за  отпадък  с  код  19 10  01:  подмяна  на 
технологично оборудване
-  за  отпадък  с  код  19  10  02:  подмяна  на 
технологично оборудване
-  за  отпадъци  с   код  15  01  02   е  искана 
промяна  в  годишната  норма  за  ефективност 
т/т/,  тъй като цинковия сулфат се доставя в 
торби от 50 кг и от 25 кг. При норма 75 кг/т се 
генерират 1,5 бр/т големи чували или 3,0 бр/т 
малки чували 
-  за  отпадък  с  код  15  01  01:  подмяна  на 
опаковките на готовата продукция

Условие № 11.9.2 Извършван  е  анализ  на  отпадъците  през 
отчетния  период.  Предвидени  са  стъпки  за 
въвеждане на интегрирани в процеса мерки за 
намаляване  обема  на  генерираните 
производствени отпадъци. 

30



Във връзка с изпълнение на условия 11.2.6, 11.2.7 и 11.7.2. на КР е разработена 
инструкцията,  с  която  се  установява  реда за  извършване  на  периодична  оценка  на 
количеството  образувани  при  производството  на  единица  продукт  отпадъци  с 
количествата  посочени  в  КР,  на  съответствието  на  събирането  на  отпадъците  с 
условията  в  КР.  При  изпълнение  на  действията  предвидени  в  инструкцията  не  са 
констатирани несъответствия. 

Също  така  е  разработена  инструкцията  съгласно  изискванията  на  условие 
11.3.5. за извършване периодична оценка на съответствие на площадките за временно 
съхранение  с  условията  на  разрешителното,  установяване  на  причините  за 
несъответствие  и  предприемане  на  коригиращи  действия.  При  изпълнение  на 
действията  предвидени  в  инструкцията  през  отчетния  период  не  са  констатирани 
несъответствия

Данните за 2006 г. са представени в табл. 4.1.1 и табл.5.1.1 по долу:
Таблица 4.1.1 Образуване на отпадъци 

Отпадък Код

Годишно количество,

тона

Годишно количество

за единица продукт,

т/тон

В
ре

ме
нн

о
С

ъх
ра

не
ни

е
Н

а 
пл

ощ
ад

ка
та

Тр
ан

сп
ор

ти
ра

не
С

об
ст

ве
н

Тр
ан

сп
ор

т/
В

ън
ш

на
 ф

ир
ма

С
ъо

тв
ет

ст
ви

е

Количест-
ва, 

определе-

ни с КР

Реално

измерено

Количест-
ва, 

определе-

ни с КР

Реално

измерено

Отпадъци от 
необработени 
текстилни 
влакна

04 02 21 96 11,5 0,016 0,003 не Външна 
фирма

да

Отпадъци от 
обработени 
текстилни 
влакна

04 02 22 414 335 0,069 0,08 да
Външна 
фирма не
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Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
черни метали

12 01 01 19,2 22,2 0,0032 0,0056 не Външна 
фирма

не 

Пластмасови 
опаковки

(полипропиле
нови чували)

15 01 02 9 000 бр. 7220 бр. 1,5 бр./т
1,8 

бр./т ** не
Външна 
фирма

да*
*

Пластмасови 
опаковки

(полипропиле
н - PVC)

15 01 02 0,792 0,548 0,000132 0,0001
3

не Външна 
фирма

да

Хартиени и 
картонени 
опаковки

15 01 01 5,4 2,67 0,009 0,0007 не Външна 
фирма

да

Абсорбенти, 
филтърни 
материали,

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

15 02 03 1,56 1,43 0,00026 0,0003
6

не Външна 
фирма

не

Флуоресцент-
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 01 21* 1,38 0,44 да не да

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

13 02 05* 7,2 2,39 да Външна 
фирма

да

Стъкло
20 01 02 10 4.2 не

Външна 
фирма да
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Смесени 
битови 
отпадъци

20 03 01 900 270 не
Външна 
фирма да

** От 2004 г. цинковия сулфат се доставя в торби от 50 кг и от 25 кг. При норма 
75 кг/т се генерират 1,5 бр/т големи чували или 3,0 бр/т малки чували. Разрешеното с 
КР количество трябва да се промени в зависимост от вида на чувалите. 

Таблица 5.1.1 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код

Оползотво-
ряване

на

площадката

Обезврежда-

не 

на площадката

Име на външната 
фирма, 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/

обезвреждане

С
ъо

тв
ет

ст
ви

е

Отпадъци от 
необработени 
текстилни влакна

04 02 21 да

Отпадъци от 
обработени текстилни 
влакна

04 02 22 “Витекс-Тренд” да

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни 
метали 12 01 01

“Алуком”

“Феникс-Инверс”

“Транс-ЕБ” ЕООД

да

Пластмасови опаковки

(полипропиленови 
чували)

15 01 02 Физически лица да

Пластмасови опаковки

(полипропилен - PVC)
15 01 02  да

Хартиени и картонени 
опаковки 15 01 01

“Еко-Феникс” 
ЕООД да

Абсорбенти, филтърни 
материали,

15 02 03 да
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кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
различни от 
упоменатите в 15 02 02

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак

20 01 21*
Временно 

съхраняване на 
площадката

да

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

13 02 05*
Временно 

съхраняване на 
площадката

През 2006 г. не са 
предавани на 
външна фирма

да

Смесени битови 
отпадъци 20 03 01 да

Стъкло 20 01 02 “Еко-Феникс” 
ЕООД

да

Данните за 2007 г. са представени в табл. 4.1.2 и табл.5.1.2 по долу:
Таблица 4. 1.2  Образуване на отпадъци 

Отпадък Код

Годишно количество,
тона

Годишно количество
за единица продукт,

т/тон В
ре

ме
нн

о
С

ъх
ра

не
ни

е
Н

а 
пл

ощ
ад

ка
та

Тр
ан

сп
ор

ти
ра

не
С

об
ст

ве
н

Тр
ан

сп
ор

т/
В

ън
ш

на
 ф

ир
ма

С
ъо

тв
ет

ст
ви

е

Количест-
ва, 

определе-
ни с КР

Реално
измерено

Количест-
ва, 

определе-
ни с КР

Реално
измерено

Отпадъци  от 
необработен
и  текстилни 
влакна

04 02 21 414 174 0,069 0,069 не Външна 
фирма да

Пластмасови 
опаковки
(полипропил
енови 
чували)

15 01 02 9 000 бр. 4 596 
бр. 1,5 бр./т 1,8 

бр./т* не Външна 
фирма Да*

Пластмасови 
опаковки
(полипропил
ен – PVC)

15 01 02 0,792 1,674 0,00013
2 0,0006 не Външна 

фирма
не*
**
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Метални 
опаковки

15 01 04

Не се 
генерира

т  от 
„Свилоза 
Ярн”ЕО

ОД
Хартиени  и 
картонени 
опаковки

15 01 01 5,4 65,5 0,009 0,026 не Външна 
фирма

Не
**

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

15 02 03 1,56 1,05 0,00026 0,0004 не Външна 
фирма

Не
***

Оловни 
акумулаторн
и батерии

16 06 01 0

Смесени 
строителни 
отпадъци

17 01 07 200

Твърди 
отпадъци от 
решетки 19 09 01

Не се 
генерир

ат  от 
„Свило
за Ярн”

Отпадъци от 
желязо и 
стомана

19 10 01 19,2 86,680 0,0032 0,03 не Външна 
фирма не 

Флуоресцент-
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 01 21* 1,38 0,79 да да

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

13 02 05* 7,2 0,684 да Външна 
фирма да

Смесени 
битови 
отпадъци

20 03 01 120

* От 2004 г. цинковия сулфат се доставя в торби от 50 кг и от 25 кг. При норма 75 кг/т 
се генерират 1,5 бр/т големи чували или 3,0 бр/т малки чували. Разрешеното с КР 
количество трябва да се промени в зависимост от вида на чувалите. 
**За изминалата 2007г. са подменени кашони на готова продукция, затова има 
превишаване на реално измерени количества генериран хартиен отпадък. 
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***През 2007г. произведена цветна коприна е 50% от общото производство. Затова са 
внесени повече багрила, респективно са генерирани повече отпадъци от пластмасови 
опаковки  (РР  и  PVC-бидони).   При  производство  на  цветна  коприна  по-често  се 
подменят  филтърни  материали  (технологични  изисквания),  което  води  до  по-висок 
разход на същите.
Таблица 5.1.2  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код

Оползотворява
не
на

площадката

Обезвреждане на 
площадката

Име на външната фирма, 
извършваща операцията 

по оползотворяване/
обезвреждане С

ъо
тв

ет
ст

ви
е

Отпадъци от 
необработен
и текстилни 
влакна

04 02 21 не не „Импорт-Експорт 
2000”ЕТ-D да

Отпадъци от 
обработени 
текстилни 
влакна

04 02 22 не не “Витекс-Тренд”-R да

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
черни 
метали

12 01 01 не не „Мулти  Трейд”  – 
В.Търново-R да

Пластмасов
и опаковки
(полипропил
енови 
чували)

15 01 02 не не Физически лица-R да

Пластмасов
и опаковки
(полипропил
ен - PVC)

15 01 02 не не „Метарекс” – Шумен-R да

Хартиени и 
картонени 
опаковки

15 01 01 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

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

15 02 03 не не „Импорт-Експорт 
2000”ЕТ-D да

Флуоресцен
тни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 01 21* не
Временно 

съхраняване на 
площадката

да

Нехлориран
и моторни, 

13 02 05* не Временно 
съхраняване на 

да
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смазочни и 
масла за 
зъбни 
предавки на 
минерална 
основа

площадката

Данните за 2008 г. са представени в табл. 4.1.3 и табл.5.1.3 по долу:
Таблица 4.1.3  Образуване на отпадъци 

Отпадък Код

Годишно количество,
тона

Годишно количество
за единица продукт,

т/тон В
ре

ме
нн

о
С

ъх
ра

не
ни

е
Н

а 
пл

ощ
ад

ка
та

Тр
ан

сп
ор

ти
ра

не
С

об
ст

ве
н

Тр
ан

сп
ор

т/
В

ън
ш

на
 ф

ир
ма

С
ъо

тв
ет

ст
ви

е

Количест-
ва, 

определе-
ни с КР

Реално
измерено

Количест-
ва, 

определе-
ни с КР

Реално
измерено

Отпадъци  от 
необработен
и  текстилни 
влакна

04 02 21 414 178,5 0,069 0,081 не Външна 
фирма

Да/
не

Пластмасови 
опаковки
(полипропил
енови 
чували)

15 01 02 9 000 бр. 3 774 
бр. 1,5 бр./т 1,71 

бр./т* не Външна 
фирма

Да
*

Пластмасови 
опаковки
(полипропил
ен – PVC)

15 01 02 0,792 0,997 0,000132 0,00045 не Външна 
фирма

не
**
*

Метални 
опаковки

15 01 04

Не се 
генерира

т  от 
„Свилоза 

Ярн”
Хартиени  и 
картонени 
опаковки

15 01 01 5,4 132,923 0,009 0,06 не Външна 
фирма

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

15 02 03 1,56 1,01 0,00026 0,00045 не Външна 
фирма

Не
**
*

Оловни 
акумулаторн
и батерии

16 06 01 0 да Външна 
фирма Да

Смесени 
строителни 
отпадъци

17 01 07 400

Твърди 
отпадъци от 
решетки

19 09 01

Не се 
генери
рат  от 
„Свило

за 
Ярн”Е
ООД

Отпадъци от 
желязо и 
стомана

19 10 01 19,2 153,27 0,0032 0,069 не Външна 
фирма не 

Флуоресцент-
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 01 21* 1,38 0,129 да да

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

13 02 05* 7,2 1,398 да Външна 
фирма да

Смесени 
битови 
отпадъци

20 03 01 85 да Външна 
фирма да

* От 2004 г. цинковия сулфат се доставя в торби от 50 кг и от 25 кг. При норма 75 кг/т 
се генерират 1,5 бр/т големи чували или 3,0 бр/т малки чували. Разрешеното с КР 
количество трябва да се промени в зависимост от вида на чувалите. 
**За изминалата 2008 г. са подменени кашони на готова продукция, затова има 
превишаване на реално измерени количества генериран хартиен отпадък. 
***През 2008г. произведена цветна коприна е 68% от общото производство. Затова са 
внесени повече багрила, респективно са генерирани повече отпадъци от пластмасови 
опаковки  (РР  и  PVC-бидони).   При  производство  на  цветна  коприна  по-често  се 
подменят  филтърни  материали  (технологични  изисквания),  което  води  до  по-висок 
разход на същите.
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Таблица 5.1.3  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код

Оползотворя-
ване
на

площадката

Обезвреждане 
на площадката

Име на външната фирма, 
извършваща операцията по 

оползотворяване/
обезвреждане С

ъо
тв

ет
ст

ви
е

Отпадъци от 
необработени 
текстилни 
влакна

04 02 21 не не „Импорт-Експорт 2000”ЕТ-
D да

Отпадъци от 
обработени 
текстилни 
влакна

04 02 22 не не “Витекс-Тренд”-R да

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
черни метали

12 01 01 не не „Мулти  Трейд”–
В.Търново-R да

Пластмасови 
опаковки
(полипропиле
нови чували)

15 01 02 не не Физически лица-R да

Пластмасови 
опаковки
(полипропиле
н - PVC)

15 01 02 не не „Метарекс” – Шумен-R да

Хартиени и 
картонени 
опаковки

15 01 01 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

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

15 02 03 не не „Импорт-Експорт 2000”ЕТ-
D да

Флуоресцент
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 01 21* не
Временно 

съхраняване на 
площадката

да

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

13 02 05* не
Временно 

съхраняване на 
площадката

да
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Данните за 2009 г. са представени в табл. 4.1.4 и табл.5.1.4 по долу:
Таблица 4.1.4  Образуване на отпадъци 

Отпадък Код

Годишно количество,
тона

Годишно количество
за единица продукт,

т/тон В
ре

ме
нн

о
С

ъх
ра

не
ни

е
Н

а 
пл

ощ
ад

ка
та

Тр
ан

сп
ор

ти
ра

не
С

об
ст

ве
н

Тр
ан

сп
ор

т/
В

ън
ш

на
 ф

ир
ма

С
ъо

тв
ет

ст
ви

е

Количест-
ва, 

определе-
ни с КР

Реално
измерено

Количест-
ва, 

определе-
ни с КР

Реално
измерено

Отпадъци  от 
необработен
и  текстилни 
влакна

04 02 21 414 107,23 0,069 0,083 не Външна 
фирма

Да
/не

Пластмасови 
опаковки
(полипропил
енови 
чували)

15 01 02 9 000 бр. 2000 бр. 1,5 бр./т 1,54 
бр./т* не Външна 

фирма
Да
*

Пластмасови 
опаковки
(полипропил
ен – PVC)

15 01 02 0,792 1,318 0,00013
2 0,00101 не Външна 

фирма

не
**
*

Метални 
опаковки

15 01 04

Не се 
генерират 

от 
„Свилоза 
Ярн”ЕОО

Д
Хартиени  и 
картонени 
опаковки

15 01 01 5,4 96,941 0,009 0,074 не Външна 
фирма

Не
**

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

15 02 03 1,56 0,415 0,00026 0,00032 не Външна 
фирма

Не
**
*

Оловни 
акумулаторн
и батерии

16 06 01 0,060 да Външна 
фирма Да
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Смесени 
строителни 
отпадъци

17 01 07 0 Да

Твърди 
отпадъци от 
решетки

19 09 01

Не се 
генерир

ат  от 
„Свилоз

а 
Ярн”ЕО

ОД
Отпадъци от 
желязо и 
стомана

19 10 01 19,2 554,010 0,0032 0,426 не Външна 
фирма

**
**
не 

Флуоресцент-
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 01 21* 1,38 0,035838 да да

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

13 02 05* 7,2 0 да Външна 
фирма да

Смесени 
битови 
отпадъци

20 03 01 51 да Външна 
фирма да

* От 2004 г. цинковия сулфат се доставя в торби от 50 кг и от 25 кг. При норма 75 кг/т 
се генерират 1,5 бр/т големи чували или 3,0 бр/т малки чували. Разрешеното с КР 
количество трябва да се промени в зависимост от вида на чувалите. 
**За изминалата 2009 г. са подменени кашони на готова продукция, затова има 
превишаване на реално измерени количества генериран хартиен отпадък. 
***През 2009г. произведена цветна коприна е 72,50% от общото производство. Затова 
са  внесени  повече  багрила,  респективно  са  генерирани  повече  отпадъци от 
пластмасови опаковки (РР и PVC-бидони).  При производство на цветна коприна по-
често се подменят филтърни материали (технологични изисквания), което води до по-
висок разход на същите.
**** През 2009г. е извършена подмяна на технологично оборудване
Табл ица 5.1.4  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код

Оползотворя-
ване
на

площадката

Обезвреждане 
на площадката

Име на външната фирма, 
извършваща операцията по 

оползотворяване/
обезвреждане С

ъо
тв

ет
ст

ви
е

Отпадъци от 
необработен
и текстилни 

04 02 21 не не „Импорт-Експорт 2000”ЕТ-
D

да
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влакна
Пластмасови 
опаковки
(полипропил
енови 
чували)

15 01 02 не не Физически лица-R да

Пластмасови 
опаковки
(полипропил
ен - PVC)

15 01 02 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

Хартиени и 
картонени 
опаковки

15 01 01 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

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

15 02 03 не не „Импорт-Експорт 2000”ЕТ-
D да

Оловни 
акумулаторн
и батерии

16 06 01 не
Временно 

съхраняване 
на площадката

да

Отпадъци от 
желязо и 
стомана

19 10 01 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

Флуоресцент
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 01 21* не
Временно 

съхраняване 
на площадката

да

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

13 02 05* не
Временно 

съхраняване 
на площадката

да

Данните за 2010 г. са представени в табл. 4.1.5 и табл.5.1.5 по долу:
Таблица 4.1.5  Образуване на отпадъци 

Годишно количество,
тона

Годишно количество
за единица продукт,

т/тон В
ре

ме
нн

о

Тр
ан

сп
ор

т
ир

ан
е
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Отпадък Код

С
ъх

ра
не

ни
е

Н
а 

пл
ощ

ад
ка

та

С
об

ст
ве

н
Тр

ан
сп

ор
т/

В
ън

ш
на

 ф
ир

ма

С
ъо

тв
ет

ст
ви

еКоличест-
ва, 

определе-
ни с КР

Реално
измерено

Количест-
ва, 

определе-
ни с КР

Реално
измерено

Отпадъци от 
необработен
и  текстилни 
влакна

04 02 21 414 51,07 0,069 0,0505 не Външна 
фирма

Да/
Да

Пластмасови 
опаковки
(полипропил
енови 
чували)

15 01 02 9 000 бр. 1950 
бр. 1,5 бр./т 1,93 

бр./т* не Външна 
фирма Да*

Пластмасови 
опаковки
(полипропил
ен – PVC)

15 01 02 0,792 0,14 0,00013
2

0,00013
8 не Външна 

фирма
Да*
**

Метални 
опаковки

15 01 04

Не се 
генерира

т  от 
„Свилоза 
Ярн”ЕО

ОД
Хартиени  и 
картонени 
опаковки

15 01 01 5,4 15,5 0,009 0,02 не Външна 
фирма

Не
**

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

15 02 03 1,56 0,428 0,00026 0,00042 не Външна 
фирма

Не
***

Оловни 
акумулаторн
и батерии

16 06 01 0 да Външна 
фирма Да

Смесени 
строителни 
отпадъци

17 01 07 0 Да

Твърди 
отпадъци от 
решетки

19 09 01

Не се 
генери
рат  от 
„Свило

за 
Ярн”Е
ООД
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Отпадъци от 
желязо и 
стомана

19 10 01 19,2 105,4 0,0032 0,104 не Външна 
фирма

***
*не 

Флуоресцент-
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 01 21* 1,38 0,14211 да да

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

13 02 05* 7,2 0,155 да Външна 
фирма да

Смесени 
битови 
отпадъци

20 03 01 34 да Външна 
фирма да

Таблица 5.1.5  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код

Оползотворя-
ване
на

площадката

Обезвреждане 
на 

площадката

Име на външната фирма, 
извършваща операцията по 

оползотворяване/
обезвреждане С

ъо
тв

ет
ст

ви
е

Отпадъци от 
необработени 
текстилни 
влакна

04 02 21 не не „Импорт-Експорт  2000”ЕТ-
D да

Пластмасови 
опаковки
(полипропиле
нови чували)

15 01 02 не не Физически лица-R да

Пластмасови 
опаковки
(полипропиле
н - PVC)

15 01 02 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

Хартиени и 
картонени 
опаковки

15 01 01 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

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

15 02 03 не не „Импорт-Експорт  2000”ЕТ-
D да

Оловни 16 06 01 не Временно да
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акумулаторни 
батерии

съхраняване 
на 

площадката
Отпадъци от 
желязо и 
стомана

19 10 01 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

Флуоресцентн
и тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 01 21* не

Временно 
съхраняване 

на 
площадката

да

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

13 02 05* не

Временно 
съхраняване 

на 
площадката

да

4.5 Шум
“Свилоза  Ярн”  ЕООД  е  ситуирана  между  селскостопански  територии  на 

община  Свищов,  река  Дунав,  залесени  територии,  пасище,  ж.п.  линия  и 
четвъртокласен път.

До настоящия момент са провеждани измервания за установяване и оценка на 
шума  в  работна  среда,  по  контура  на  промишлената  площадка  и  в  мястото  на 
въздействие  –  площада  пред  община  “Свищов”  и  площада  пред  автогара  гр. 
Свищов. 

Основните  източници  на  външен  шум,  на  територията  на  „Свилоза  ЯРН” 
ЕООД, са:

• Корпусите на:
- Завод за изкуствена коприна (ЗИК);

• Обслужващ транспорт:
- Вътрешно-заводски;
- Извозване на готова продукция.

Режимът на работа на технологичното оборудване е непрекъснат, денонощен, 
което не води до промяна в емисиите на шума за дневен и нощен период. По своя 
характер, излъчваният от технологичното оборудване шум е преди всичко постоянен, 
понякога  импулсен  с  ниско-  и  средно-честотен  характер;  шумът  от  транспортните 
източници е променлив.

Извън границите на обекта, източниците на външен шум се явяват разположените 
в близост предприятия.

Нива на шум на територията и по границата на производствената площадка.

Акустичният  режим  на  територията  на  “Свилоза  ЯРН”  ЕООД  се  формира 
основно от шума, излъчван от собствените му източници.
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За  установяване  нивата  на  шума  по  контура  на  промишлената  площадка 
еднократно са проведени измервания в 27 точки (пункта) през дневно ниво на шум и 
нощно ниво на шум.

Общата  звукова  мощност  излъчвана  от  работната  площадка,  като  точков 
източник е:

Lp=66.75 , dBA

Ниво на шум на територията на обекти с нормиран шумов режим.

Най-близко разположените територии с нормиран шумов режим (населени места) 
са: Свищов – 5000 m, Ореш – 8500 m, Белене – 13000 m.

Определеното  ниво  на  шум,  при  нормален  режим на  работа  на  инсталациите 
върху  площадката  на  Свилоза  на  разстояние  1000  m  от  геометричния  център  на 
площадката, е 38,7 dB.

Съгласно  изискванията  на  Условие  12.1.1  дейностите  извършвани  на 
производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

- през деня - 70 dB(A);

-през нощта - 70 dB(A);

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

- през деня – 55 dB(A);

- през нощта – 45 dB(A), съгласно ХН 0-64 (ДВ 16/1975г.);

По данни от замерването през 2011г. нивата на шум не надвишават посочените 
стойности за деня и ноща - таблица 6. от приложение 1.

През 2011 г. няма постъпили писмени оплаквания или възражения, свързани с 
шума .

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

По Условие 13.8.2.2:  Собствения мониторинг на подземните води по условие 
13.6.1  се  извършва  съгласно  изискванията  на  условие  13.6.1.1.  Резултатите  са 
представени  в  Таблица  7  на  Приложение  №1,  съгласно  протоколи  от  извършен 
собствен  мониторинг,  както  следва:  №4482/18.03.2011г.,  №4483/18.03.2011г., 
№4484/18.03.2011г.,  №4485/18.03.2011г.,  №4486/18.03.2011г., №4487/22.03.2011г., 
№4792/31.05.2011г.,  №4793/31.05.2011г.,  №4794/31.05.2011г.,  №4795/31.05.2011г., 
№4796/31.05.2011г.  №4797/31.05.2011г.,  №5295/03.10.2011г.,  №5296/03.10.2011г., 
№5712/27.12.2011г. ,  №5713/27.12.2011г.
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Забележка: Тъй като от  06.00 часа  на 31.05.2011 до 05.12.2011г.   Завода за изкуствена 
коприна /ЗИК/ е спрян за капитален ремонт (КР).  Използваните свежа  и  омекотена 
вода по време на КР са спрени  на територията на дружеството. По  време на ремонта е 
използвана   само  вода  за  битови  нужди.  В  тази връзка   впредвид  липсата  на 
производствена  дейност и замърсяване на води през трето тримесечие на 2011год.,  е 
извършен мониторинг само на Раней 1.За четвърто тримесечие на 2011год. не са взети 
проби от пиазометри- Р1,Р2,Р3 и Р4, поради липса на необходимото количество води 
за вземане на проби за мониторинг -  съставен е  протокол на 14.12.2011г., извършен е 
мониторинг само на Раней 1.

Резултатите от оценката на съответствие на концентрациите на вредни вещества 
в подземните води с определението в условията на КР - брой извършени анализи, брой 
установени  несъответствия,  причини  за  несъответствията  и  предприети/планирани 
коригиращи действия са както следва:

Показател
Брой 

извършени 
анализи

Брой установени 
несъответствие

Предприемане на 
коригиращи действия 

Разтворени вещества 12 7

Извършва се непрекъснат 
контрол за установяване и 
отстраняване на течове от 

тръбопроводи 
и оборудване разположени на 

открито.

хлориди 12 10
сулфати 12 11
Амониев азот 12 2
Фосфор 0 -
амоняк 0 -
Азот нитритен 12 1
азот нитратен 12 1
Желязо 12 12
Нефтопродукти 12 1
Манган 12 1
Кадмий 12 11
Олово 12 12
Цинк 12 0
Натрий 12 6
Фосфати 12 11
Екстрахируеми с CCl4 0 -
Сероводород 12 0

По Условие 13.8.2.3: Собствения мониторинг на подземните води през 2011 г показва, 
че няма превишаване на стойностите  на екологичния праг по наблюдаваните 
показатели вследствие на дейността на „Свилоза Ярн”ЕООД. 

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията 
на КР (ИППСУКР)
 ИППСУКР съдържа дейности и срокове за тяхното изпълнение  с цел привеждане в 
съответствие  на  инсталацията  с  изискванията  на  Комплексното  разрешително. 
Докладвано в таблицата по долу
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ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително на 
СВИЛОЗА ЯРН ЕООД – гр. Сливен ( площадка - Свищов)

№ Дейности

Инвестици
и,

хил.лв.

Начало на 
дейността

(Дата)

 Край на 
дейността

(Дата)

Резултат от дейността Метод за 
контрол Забележка

          Въздух

5.

Инсталация за очистване 
на сероводорода от 
вентилационните газове на 
ЗИК

1 500 04/2006 10/2007

Намаляване на 
емисиите на 
сероводород в 
атмосферния въздух

Изпълнение на 

условие 9.2.3.1.

Измерване на 
емисиите

Констатация Не се 
предвиждат Не е започнало - - -

Променена е емисионната 
норма от  6 на 50мг./м3. 

Липсва несъответствие. 

С промяната на 
комплексното 

разрешително се 
кандидатства за новата 

норма 

Съответствие - - -
НЕ с КР

ДА с Нац.законодателство
-



          Води

7.

Локално очистване на 
отпадъчните води от 
участък киселинна 
станция - ЗИК

800 06/2006 10/2007

Намаляване 
замърсяването на 
отпадъчни води с 
цинк 

Изпълнение на

усл.10.1.2.2.

Измерване 
емисиите на 

цинк 

Пуснато в експлоатация 
със  заповед 

№163/30.12.2010г.

Констатация 30 06/2007 10/2008
Пуснато в експлоатация със 
заповед  №163/30.12.2010г.

Изпълнено е усл.10.1.2.2.

Измерване 
емисиите на 

цинк 

Пуснато в експлоатация 
със  заповед 

№163/30.12.2010г.

Съответствие - - НЕ ДА ДА

8.

Монтиране на водомери за 
промишлена вода по 
поделения, за измерване 
водните количества за 
охлаждане от Раней 9

200 01/2005 06/2005 Изпълнение на 
усл.8.1.5.

Измерване на 
водните 

количества

Констатация

Мярката е 
изпълнена 
от Свилоза 

АД

Мярката е 
изпълнена от 
Свилоза АД

06/2005

Изпълнено е усл.8.1.5. 
На вход на ЗИК са 

монтирани водомери 
за всички води

Измерване на 
водните 

количества

На вход на ЗИК са 
монтирани 
водомери за 
всички води

Съответствие - - ДА ДА ДА



9.

Монтиране на устройства 
за измерване водните 
количества на зауствания 
смесен 
поток(производствени и 
охлаждащи) отпадъчни 
води и смесен поток 
битовофекални,

условно чисти и дъждовни) 
отпадъчни води в р.Дунав

250 01/2005 12/2005
Изпълнение на усл.

10.1.2. 5. и усл.10.3.2.3.

Измерване на 
водните 

количества

Констатация

Мярката се 
изпълнява 
от Свилоза 

АД

Условието не 
касае 

Свилоза Ярн 
ЕООД

Мярката се изпълнява 
от Свилоза АД

Измерване на 
водните 
количества

-

Съответствие
неприложи

мо
неприложим

о неприложимо неприложимо
Свилоза Ярн не 
зауства води в 

р.Дунав

11.

Проучване за установяване 
на количествата отпадъчни 
води и техните показатели 
във връзка с 
реконструкцията на ПСОВ

600 05/2005 03/2006 Изпълнение на 
усл.10.1.1.16

Предаване на 
доклад в 
РИОСВ



Констатация -
Условието не 

касае 
Свилоза Ярн

- - -
Мярката се 

изпълнява от 
Свилоза АД

Съответствие неприложи
мо

неприложим
о неприложимо неприложимо -

          Отпадъци

17.
Изграждане и поддържане 
на система за управление 
на околната среда(СУОС)

40 01/2004 12/2004

Засилване на 
контрола.Предотвратя
ване на замърсявания

Изпълнение на усл.5.

Получаване 
на 

сертификат

Констатация 20 - 12/2004

Засилване на 
контрола.Предотвратя
ване на замърсявания

Изпълнение на усл.5.
  

Свилоза Ярн  има 
Сертификат № 
23020

Съответствие - - ДА ДА ДА -

          Енергийна ефективност

19.
Изготвяне на ОДИТ и 
Програма за енергийна 
ефективност

40 01/2004 06/2004*
Доклад за 
енергийна 

ефективност
 

Констатация 20 05/2008 12/2008
Изпълнява се условие 

8.2.9.
-

Одитът е извършен



Съответствие - ДА ДА ДА ДА ДА

22.

Снабдяване на 
резервоарите за 
съхраняване на опасни 
химични вещества със 
средства за защита на 
почвите и подземните води

500 03/2005 12/2006
Изпълнение на 
усл.8.3.4.3.. и 
усл.8.3.4.5.

Визуална 
инспекция

Констатация 60 03/2005 11/2006
Изпълнение на 

усл.8.3.4.3. и 
усл.8.3.4.5.

Визуална 
инспекция

През ноември 2006 
е завършена 
обваловка на 

баките за к.H2SO4

Съответствие - - ДА ДА ДА -



6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях
През отчетния период не са предприети действия за закриване на инсталации. 
През отчетния период не са извеждани и не се предвижда извеждане на инсталации от 

експлоатация във връзка с Условия 16.2 и 16.5.През 2011г.инсталацията е била в технологична 
пауза от 31.05.2011г. до 05.12.2011г.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

7.1 Аварии
През отчетния период няма регистрирани аварийни  ситуации и инциденти,   свързани  със 
замърсяване на околната среда и не е имало необходимост да бъдат уведомявани кмета на 
община Свищов, РИОСВ, Басейновата дирекция и органите на агенция “Гражданска защита” 
Таблица. 9 от Приложение 1. Резултатите от мониторинга в частта “Води” са били изпращани 
до РИОСВ и Басейновата дирекция в гр.Плевен при поискване (Условие № 7.5 от КР). 

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

През  отчетния  период  няма  официално  получени  оплаквания или  възражения от 
неправителствени  организации  или  частни  лица свързани  с  дейността  на  Свилоза Ярн. 
Таблица 10 от Приложение 1.

8.   Подписване на годишния доклад  
Годишният доклад е подписан от оператора на инсталацията :

„Свилоза Ярн” ЕООД

Декларация

Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в 
Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,    за    които   е   предоставено 
комплексно разрешително №. 12/2004 г. на инсталация Завод за изкуствена коприна с оператор 
„Свилоза Ярн” ЕООД.
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този 
доклад на трети лица.

Подпис:_________________________ Дата:  18. 05.2012г.
(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: инж.Илиян Илиев Длъжност в организацията: Управител



Приложение 1.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR (Условие № 9.6.5.3 от КР)

№ CAS Замърс

 Емисионни прагове Праг за 
пренос на 

замърсители 
извън 

площадка

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба
(колона 3)

номе
р

ител Във 
въздух
Кг/год

Във води

Кг/год

В почва

Кг/год

(колона 2)

Кг/год Кг/год
24# 7440

-66-
6

Цинк  и 
съединен
ията  му 
(като Zn)

- 100
( 16286)
16286

- -

12# Общ азот - 50000
117,686

-

13# Общ 
фосфор

- 5000
20,267

-

За определяне на емисиите на цинк в отпадните води е използван метод-С /изчислена 
стойност на база отчетни данни от вложеното количество цинков сулфат в производството/.

С= B x A
C – замърсител (кг/г)
B – вложено   количество цинков сулфат монохидрат в производството за 2011г. / кг/г / 
А - %  цинк в цинковия сулфат / % /

За  определяне  на  емисиите  на  „Общ  азот”  и  „Общ  фосфор”  е  използван  метод-С 
/изчислена  стойност  на  база  отчетни  данни  от  заустеното  количество  битово-фекални 
отпадъчни води и установената концентрация на „общ азот” и „общ фосфор” от извършения 
собствен мониторинг през  2011г./.

Метод за изчисление на изпусканите емисии в отпадъчните води: 

C = (Q х А  1   / 1000 / 1000 + Q х А  2   / 1000 / 1000 +……….+ Q x Аn / 1000 / 1000 ) /  n  
C – замърсител (кг/г)
Q – количество заустени битово-фекални отпадъчни води  за 2011г. / л / 
А - измерена стойност на съответния замърсителя по протокол / мг/л /

n – брой измервания/ протоколи



Таблица 2.    Емисии в атмосферен въздух 

Пара- Единиц
а

НДЕ, съг- Резултати от 
мониторинг Честота

Съответствие

метър ласно КР Непрекъс-
нат мони-
торинг

Периодичен
мониторинг

на 
мониторинг

Брой/%

Н2S -
Комин
У-во№13

mg/m3 6
(50 по 

Наредба)

4,05 Веднъж 
годишно

1/100

SO2

Комин
У-во№13

mg/m3 500 0,00 Веднъж 
годишно

1/100

CS2 –
Комин
У-во№13

mg/m3 100
(150 по 

Наредба)

40,79 Веднъж 
годишно

1/100

Н2S -
У-во№14

mg/m3 6
(50 по 

Наредба)

Не се 
генерира

** **

CS2 –
У-во№14

mg/m3 100
(150 по 

Наредба)

Не се 
генерира

** **

**От  месец  ноември  2010г.  започва  монтажа  на  въздуховод  за  обединяване  на 
изпускащо устройство №14 с изпускащо устройство №13 от цех „Ремонтен“ при „Свилоза 
ЯРН“ЕООД.На  основание  Заповед  №47/21.03.2011г.  се  извърши  72  часови  изпитания   на 
вентилацията  за  отпадни газове  от  изпускащо устройство №14 до магистрален  газоход М1 
изпускащо устройство №13. При проведените проби са  потвърдени и достигнати направените 
технологични  разчети.Считано  от  29.03.2011г.  със  Заповед  №48  вентилацията  за  отпадни 
газове от изпускащо устройство №14 към изпускащо устройство №13 е включено в работата на 
общия цикъл на завода.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и 
дъждовни) в река Дунав

Охлаждащи,  битово-фекални и дъждовни отпадъчни води – колектор “Юг” Протокол 
№4487 / 22.03.2011г.

Параметър Единица НДЕ,
съгласно К Р

Резултати от
мониторинг Честота  на 

мониторинг Съответствие
Да/не

непрекъснат периодичен

Всяка емисия * докладвана в Таблица. 1, колона 1

Обем м3/ден
м3/час
м3/год.

34800
2000
12700000

-
-
-

-
-
-

Не  се 
извършва да

рН 6-9 - 7,71±0,05 4  пъти  на 
година *

да



неразтворени 
вещества mg/dm3 60

-
24,0±1,2 да

БПК5 mg/dm3 25
-

9,9±0,5 да

ХПК
mg/dm3 125

-
21±1 да

Други**

Азот /общ/ mg/dm3 15 - 3,5±0,2 да

Фосфор mg/dm3 2 - 0,33±0,02 да

Охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води – колектор “Юг” Протокол № 
4797/ 31.05.2011г.

Параметър Единица НДЕ,
съгласно К Р

Резултати от
мониторинг Честота  на 

мониторинг Съответствие
Да/не

непрекъснат периодичен

Всяка емисия * докладвана в Таблица. 1, колона 1

Обем м3/ден
м3/час
м3/год.

34800
2000
12700000

-
-
-

-
-
-

Не се 
извършва да

рН 6-9 - 6,92±0,05 4 пъти на 
година * да

неразтворени 
вещества mg/dm3 60

-
16,0±0,8 да

БПК5 mg/dm3 25
-

8,4±0,4 да

ХПК
mg/dm3 125

-
19,0±0,9 да

Други**

Азот /общ/ mg/dm3 15 - <0,5 да

Фосфор mg/dm3 2 - 0,050±0,003 да

Охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води – колектор “Юг” Протокол № 
5296/ 03.10.2011г.

Параметър Единица НДЕ,
съгласно К Р

Резултати от
мониторинг Честота  на 

мониторинг Съответствие
Да/не

непрекъснат периодичен



Всяка емисия * докладвана в Таблица. 1, колона 1

Обем м3/ден
м3/час
м3/год.

34800
2000
12700000

-
-
-

-
-
-

Не  се 
извършва да

рН 6-9 - 6,87±0,05 4  пъти  на 
година * да

неразтворени 
вещества mg/dm3 60

-
4,0±0,2 да

БПК5 mg/dm3 25
-

14,4±0,7 да

ХПК
mg/dm3 125

-
27,0±1,4 да

Други**

Азот /общ/ mg/dm3 15 - 2,6±0,1 да

Фосфор mg/dm3 2 - 0,36±0,02 да

Охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води – колектор “Юг” Протокол № 
5713/ 27.12.2011г.

Параметър Единица НДЕ,
съгласно К Р

Резултати от
мониторинг Честота  на 

мониторинг Съответствие
Да/не

непрекъснат периодичен

Всяка емисия * докладвана в Таблица. 1, колона 1

Обем м3/ден
м3/час
м3/год.

34800
2000
12700000

-
-
-

-
-
-

Не  се 
извършва да

рН 6-9 - 7,90±0,05 4  пъти  на 
година * да

неразтворени 
вещества mg/dm3 60

-
10,0±0,5 да

БПК5 mg/dm3 25
-

10,8±0,5 да

ХПК
mg/dm3 125

-
15,0±0,8 да

Други**

Азот /общ/ mg/dm3 15 - 1,6±0,08 да

Фосфор mg/dm3 2 - 0,070±0,004 да



Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код

Годишно количество,
тона

Годишно количество
за единица продукт,

т/тон В
ре

ме
нн

о
С

ъх
ра

не
ни

е
Н

а 
пл

ощ
ад

ка
та

Тр
ан

сп
ор

ти
ра

не
С

об
ст

ве
н

Тр
ан

сп
ор

т/
В

ън
ш

на
 ф

ир
ма

С
ъо

тв
ет

ст
ви

е

Количест-
ва, 

определе-
ни с КР

Реално
измерено

Количест-
ва, 

определе-
ни с КР

Реално
измерено

Отпадъци  от 
необработени 
текстилни влакна

04 02 21 414 35,4 0,069 0,0363 не Външна 
фирма Да/Да

Пластмасови 
опаковки
(полипропиленов
и чували)

15 01 02 9 000 бр. 1787 
бр. 1,5 бр./т 1,83 

бр./т* не Външна 
фирма Да*

Пластмасови 
опаковки
(полипропилен  – 
PVC)

15 01 02 0,792 0,071 0,00013
2

0,00007
2 не Външна 

фирма Да/Да

Метални 
опаковки

15 01 04

Не се 
генерира

т  от 
„Свилоза 

Ярн”
Хартиени  и 
картонени 
опаковки

15 01 01 5,4 29,660 0,009 0,03 не Външна 
фирма

Не
**

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

15 02 03 1,56 0,229 0,00026 0,00023 не Външна 
фирма Да/Да

Оловни 
акумулаторни 
батерии

16 06 01 1,6 да Външна 
фирма Да

Смесени 
строителни 
отпадъци

17 01 07 0 Да



Твърди отпадъци 
от решетки

19 09 01

Не се 
генерир

ат  от 
„Свило

за 
Ярн”Е
ООД

Отпадъци от 
желязо и стомана 19 10 01 19,2 49,86 0,0032 0,051 не Външна 

фирма
*** 
не 

Отпадъци от 
цветни 
метали(алуминий
, мед, месинг и 
бронз)

19 10 02 3,54 не Външна 
фирма

***
не 

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

20 01 21* 1,38 0,287 да да

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

13 02 05* 7,2 0,100 да Външна 
фирма да

Смесени битови 
отпадъци 20 03 01 34 да Външна 

фирма да
* От 2004 г. цинковия сулфат се доставя в торби от 50 кг и от 25 кг. При норма 75 кг/т се 
генерират 1,5 бр/т големи чували или 3,0 бр/т малки чували. Разрешеното с КР количество 
трябва да се промени искана е промяна в годишната норма за ефективност т/т/ с Приложение 6 
към чл. 16, ал. 3, т.3. 
**За изминалата 2011 г. са подменени кашони на готова продукция, затова има превишаване 
на реално измерени количества генериран хартиен отпадък. 
*** През 2011г. е извършена подмяна на технологично оборудване
Табл.5.  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код

Оползотворя-
ване
на

площадката

Обезвреждане на 
площадката

Име на външната фирма, 
извършваща операцията по 

оползотворяване/
обезвреждане С

ъо
тв

ет
ст

ви
е

Отпадъци от 
необработени 
текстилни 
влакна

04 02 21 не не „Импорт-Експорт 2000”ЕТ-D да

Пластмасови 
опаковки
(полипропиле
нови чували)

15 01 02 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

Пластмасови 
опаковки
(полипропиле
н - PVC)

15 01 02 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да



Хартиени и 
картонени 
опаковки

15 01 01 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

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

15 02 03 не не „Импорт-Експорт 2000”ЕТ-D да

Оловни 
акумулаторни 
батерии

16 06 01 не
Временно 

съхраняване на 
площадката

“Еко-Феникс” ЕООД-R да

Отпадъци от 
желязо и 
стомана

19 10 01 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R
“Феникс Инверс” ООД-R да

Отпадъци от 
цветни 
метали(алуми
ний, мед, 
месинг и 
бронз)

19 10 02 не не “Феникс Инверс” ООД-R да

Флуоресцентн
и тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 01 21* не
Временно 

съхраняване на 
площадката

да

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

13 02 05* не
Временно 

съхраняване на 
площадката

да

Таблица 6 - Шумови емисии

Място на измерването
Ниво на звуково 

налягане в dB 
(А),съгласно КР

Ниво на звуково 
налягане в dB (А)

през деня

Ниво на звуково 
налягане в dB (А)

през нощта

Съответствие
през деня/ноща

Еквивалентно ниво на 
шум,т.№1

70
50,7 47,8

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум,т№2

70 46,4
45,5

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум,т№3

70 49,6
47,3

да/да



Еквивалентно ниво на 
шум,т№4

70 57,8
57,5

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум,т№5

70 46,4
45,7

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№6

70
49,7 40,2

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№7

70
45,3 43,9

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№8

70
41,6 38,6

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№9

70
51,9 47,3

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№10

70
48,8 42,6

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№11

70
45,8 38,5

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№12

70 47,6
46,4

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№13

70 51,7
50,7

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№14

70 56
55,4

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№15

70 57,3
56,3

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№16

70 61,4
61,4

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№17

70 60
59,9

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№18

70 61,3
61,4

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№19

70 68,5
68,4

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№20

70 65,1
63,2

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№21

70 63,3
64,4

да/да



Еквивалентно ниво на 
шум, т.№22

70 65
64,3

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№23

70 63,8
64,7

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№24

70 57,7
53,3

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№25

70 55,3
53,3

да/да

Еквивалентно ниво на 
шум, т.№26

70 54,2
52,4

да/да

Еквивалентно ниво 
на шум, т.№27

70 61
57,4

да/да

Таблица 7. Опазване на подземните води 

По Условие 13.8.2.2:  Собственият  мониторинг на подземните  води по условие  13.6.1  е  извършван 
съгласно изискванията на условие 13.6.1.1 и резултатите са  представени по-долу: 

Протокол №  4482  /  18  .03.201  1   г.  

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Пиезометър P1

500 396

Веднъж на 
тримесечие

да

хлориди 30 26 да
сулфати 50 155 не
Амониев азот 0.12 <0,01 да
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 <0,02 да
азот нитратен 10 1,7 да
Желязо 0.05 1,24 не
Нефтопродукти 0.05 <0,1 да
Манган 0.02 <0,05 да
Кадмий 0.001 0,10 не
Олово 0.03 0,49 не
Цинк 0.2 0,15 да
Натрий 50 37,7 да
Фосфати 0.1 0,60 не
Екстрахируеми с 
CCl4

- - -
Сероводород 0.01 <0,02 да



Протокол№  4483  /18  .03.201  1   г  

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Пиезометър P2

500 6884

Веднъж на 
тримесечие

не
хлориди 30 64,5 не
сулфати 50 2767 не
Амониев азот 0,12 <0,01 да
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 <0,002 да
азот нитратен 10 8,1 да
Желязо 0.05 5,9 не
Нефтопродукти 0,05 <0,1 да
Манган 0.02 <0,05 да
Кадмий 0.001 0,028 не
Олово 0.03 0,77 не
Цинк 0.2 0,11 да
Натрий 50 46 да
Фосфати 0,1 0,60 не
Екстрахируеми с 
CCl4

- - -

Сероводород 0.01 <0,02 да
Протокол№  4484  /18  .03.201  1   г  

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Пиезометър P3

500 2816

Веднъж на 
тримесечие

не
хлориди 30 116 не
сулфати 50 288 не
Амониев азот 0,12 <0,01 да
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 0,002 да
азот нитратен 10 6 да
Желязо 0.05 0,36 не
Нефтопродукти 0,05 <0,1 да
Манган 0.02 <0,05 да
Кадмий 0.001 0,072 не
Олово 0.03 0,210 не
Цинк 0.2 0,19 да
Натрий 50 400 не
Фосфати 0,1 8,2 не
Екстрахируеми с 
CCl4

- - -
Сероводород 0.01 <0,02 да



Протокол     №  4485  /18  .03.201  1   г  

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Пиезометър P4

500 792

Веднъж на 
тримесечие

не
хлориди 30 71 не
сулфати 50 107 не
Амониев азот 0,12 <0,01 да
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 <0,02 да
азот нитратен 10 4 да
Желязо 0.05 0,07 не
Нефтопродукти 0,05 <0,1 да
Манган 0.02 <0,05 да
Кадмий 0.001 0,13 не
Олово 0.03 0,08 не
Цинк 0.2 <0,05 да
Натрий 50 75 не
Фосфати 0,1 0,20 не
Екстрахируеми с 
CCl4

- - -
Сероводород 0.01 <0.02 да

Протокол№4486/18.03.2011 г

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Раней 1

500 352

Веднъж на 
тримесечие

да
хлориди 30 35 не
сулфати 50 80 не
Амониев азот 0,12 <0,01 да
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 <0,002 да
азот нитратен 10 2,4 да
Желязо 0.05 1,2 не
Нефтопродукти 0,05 <0,1 да
Манган 0.02 <0,05 да
Кадмий 0.001 0,03 не
Олово 0.03 0,053 не
Цинк 0.2 <0,05 да
Натрий 50 34 да
Фосфати 0,1 0,20 не
Екстрахируеми с 
CCl4

- - -
Сероводород 0.01 <0,02 да



Протокол     №     4792  /  31.05.2011   г  

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Пиезометър 1

500 896

Веднъж на 
тримесечие

не
хлориди 30 30,6 да
сулфати 50 50,2 да
Амониев азот 0,12 <0,05 да
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 <0,002 да
азот нитратен 10 4,3 да
Желязо 0.05 0,58 не
Нефтопродукти 0,05 <0,1 да
Манган 0.02 <0,05 да
Кадмий 0.001 0,03 не
Олово 0.03 0,11 не
Цинк 0.2 0,12 да
Натрий 50 30,4 да
Фосфати 0,1 1,4 не
Екстрахируеми 
с CCl4

- - -
Сероводород 0.01 <0,02              да

Протокол №   4793  /  31  .  05  .20  1  1   г  

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Пиезометър 2

500 9312

Веднъж на 
тримесечие

не
хлориди 30 72,2 не
сулфати 50 9150 не
Амониев азот 0,12 <0,05 да
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 <0,002 да 
азот нитратен 10 20,2 не
Желязо 0.05 27,19 не
Нефтопродукти 0,05 0,4 не
Манган 0.02 <0,05 да
Кадмий 0.001 0,054 не
Олово 0.03 <0,1              не
Цинк 0.2 0,2 да
Натрий 50 1417 не
Фосфати 0,1 0,40 не
Екстрахируеми с 
CCl4

- - -
Сероводород 0.01 <0,02            да



Протокол №4794 /31.05.2011 г

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Пиезометър 3

500 449

Веднъж на 
тримесечие

да
хлориди 30 40,8 не
сулфати 50 162 не
Амониев азот 0,12 <0,05 да
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 <0,002 да
азот нитратен 10 11,7 да
Желязо 0.05 3,4 не
Нефтопродукти 0,05 <0,1 да
Манган 0.02 <0,05 да
Кадмий 0.001 0,072 не
Олово 0.03 0,18 не
Цинк 0.2 0,08 да
Натрий 50 424 не
Фосфати 0,1 12,6 не
Екстрахируеми с 
CCl4

- - -
Сероводород 0.01 <0,02 да

Протокол №   4795  /  31  .  05  .20  1  1   г  

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Пиезометър 4

500 936

Веднъж на 
тримесечие

не
хлориди 30 123 не
сулфати 50 119 не
Амониев азот 0,12 <0,05 да
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 <0,002 да
азот нитратен 10 5,1 да
Желязо 0.05 0,14 не
Нефтопродукти 0,05 <0,1 да
Манган 0.02 <0,05 да
Кадмий 0.001 0,019 не
Олово 0.03 0,08 не
Цинк 0.2 <0,05 да
Натрий 50 60 не
Фосфати 0,1 0,10 да
Екстрахируеми с 
CCl4

- - -
Сероводород 0.01 <0,02 да



Протокол №   4796  /31  .05.201  1  

Протокол №5295/03.10.2011г

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Раней 1 500 420 Веднъж на 
тримесечие да

хлориди 30 38,1 не
сулфати 50 69,1 не
Амониев азот 0,12 0,146 не
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 0,029 не
азот нитратен 10 1,1 да
Желязо 0.05 0,64 не
Нефтопродукти 0,05 <0,10 да
Манган 0.02 <0,05 да
Кадмий 0.001 0,006 не
Олово 0.03 0,056 не
Цинк 0.2 <0,05 да
Натрий 50 6,8 да
Фосфати 0,1 0,2 не
Екстрахируеми с 
CCl4

- -

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Раней 1

500 564

Веднъж на 
тримесечие

не
хлориди 30 52,0 не
сулфати 50 110 не
Амониев азот 0,12 <0,05 да
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 <0,002 да 
азот нитратен 10 2,8 да
Желязо 0.05 0,648 не
Нефтопродукти 0,05 <0,1 да
Манган 0.02 <0,05 да
Кадмий 0.001 <0,002 да
Олово 0.03 0,052 не
Цинк 0.2 <0,05 да
Натрий 50 25,1 да
Фосфати 0,1 0,20 не
Екстрахируеми с 
CCl4

- - -

Сероводород 0.01 <0,02 да



Сероводород 0.01 <0,02 да

Протокол №5712  /  27.12.2011г  

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР, 

mg/l

Резултати от 
мониторинг, 

mg/l

Честота на 
мониторинг

Съответствие,

Да/не
Разтворени 
вещества

Раней 1

500 440

Веднъж на 
тримесечие

да

хлориди 30 42 не
сулфати 50 86 не
Амониев азот 0,12 0,27 не
Фосфор 1.0 - -
амоняк 0.12 - -
Азот нитритен 0.025 <0,002 да 
азот нитратен 10 0,5 да
Желязо 0.05 1,36 не
Нефтопродукти 0,05 <0,1 да
Манган 0.02 0,64 не
Кадмий 0.001 0,021 не
Олово 0.03 0,47 не
Цинк 0.2 0,111 да
Натрий 50 152 не
Фосфати 0,1 0,20 не
Екстрахируеми с 
CCl4

- -
Сероводород 0.01 <0,02 да

Таблица 8.Опазване на почви

Показател Концентрация в 
почвите(базово 
състояние), 
съгласно КР

Пробовземна
точка

Резултати  от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

- - - - - -

Не е нормирано с КР12/2004

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата  на 
инцидента

Описание  на 
инцидента

Причини Предприети 
действия

Планирани 
действия

Органи,  които  са 
уведомени

Няма отчетени инциденти



Таблица  10. Оплаквания  или  възражения,  свързани  с  дейността  на  инсталациите,  за 
която е предоставено КР

Дата  на 
оплакването  или 
възражението

Приносител на 
оплакването

Причини Предприети 
действия

Планирани 
действия

Органи, които са 
уведомени

Няма постъпили оплаквания или възражения
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