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ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН
ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД притежава Комплексно разрешително /КР/
№54/2005 г., което влиза в сила от 24.07.2005 г. Настоящият Годишен доклад
по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т.5 от ЗООС и
Условие 5.10.2 от КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя и
представя ежегодно в РИОСВ – Велико Търново Годишен доклад за
изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително
в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към
утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-
806/31.10.2006 г. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни
разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите,
за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава
възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в бази
данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно
Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на
вредни вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа
(ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).
Освен това включва резултатите от проведения собствен мониторинг за
периода от януари до декември 2012 г., както и обобщена информация по
условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в
съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е
също номерацията на разделите и таблиците.
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1. Уводна част

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

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

Ø Адрес по местонахождение на инсталацията:

“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново
адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул.”Св.княз Борис І” №29

Ø Регистрационен номер на КР:

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №54/2005 г.

Ø Дата на подписване на КР:

24.06.2005 г.

Ø Дата на влизане в сила на КР:

24.07.2005 г.

Ø Оператор на инсталацията:

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

Ø Собственик на инсталацията:

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

Ø Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

гр. Горна Оряховица 5100
ул. “Свети княз Борис І” №29
тел.: 0618/6 95 00, 0618/2 14 61
факс: 0618/2 17 09
телекс: 0618/6 65 62
e-mail:office@zaharnizavodi.com
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Ø Лице за контакти:

Ана Петрова – Еколог при „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица

Ø Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица
ул. „Свети княз Борис І” №29
тел.: 0618/6 95 11 Факс: 0618/2 17 09  GSM: 0885 09 49 50
е-mail: ana.petrova@zaharnizavodi.com

office@zaharnizavodi.com

Ø Кратко описание на всяка от дейностите /процесите/, извършвани в
инсталацията:

- дейности, попадащи в обхвата на приложение 4 към ЗООС

§ ТЕЦ: Произвежда пара и електроенергия за
собствени нужди. Котелното отделение е оборудвано с 2 бр. котли с капацитет
75 т пара/час всеки, 1 бр. котел с капацитет 35 т пара/час, работещи на въглища
и 1 бр. котел с капацитет 12 т пара/час на мазут. Инсталирана мощност 147
МВт. Разрешена капацитетна мощност на инсталация ТЕЦ – 98 МВт.

- дейности, не попадащи в обхвата на приложение 4 към ЗООС

§ Завод за захар (Захарна фабрика): Производство
на захар (кристална и на бучки) от полуфабрикат – тръстикова захар
(кампанийно). Получената бяла захар се изсушава, разфасова, опакова и
складира.

§ Завод за спирт: Произвежда етилов алкохол от
зърно, меласа и захарни сиропи. Той е продукт с голямо икономическо
значение, тъй като е суровина и за други производства. Използва се в
медицината, хранително-вкусовата, химическата, винарната промишленост и
други.

§ Завод за захарни изделия (Бонбонена фабрика):
Включва следните производствени участъци:

- карамелажни бонбони
- желе, шоколадови бонбони
- лакта, дъвчащи и обикн. шок. бонбони
- халва
- вафли
- локум

mailto:ana.petrova@zaharnizavodi.com
mailto:office@zaharnizavodi.com
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§  Завод за опаковки (Полиграфична база):
Произвежда опаковки от картон, хартия, целофан и алуминиево фолио за
готовата продукция на фирмата, но се изработват и опаковки за външни
възложители (опаковки за лекарства и др.). Има няколко основни отдела:
дълбок печат, флексопечат, офсет и картонаж – в тях опаковките се печатат,
форматират, щанцоват и лепят.

§ Ремонтно-механичен завод (РМЗ): Изпълнява
поддръжката на оборудването на заводите към фирмата. Състои се от
механичен и монтажен участък.

§ Транспорт: Железопътен и автотранспорт.
Железопътния разполага с индустриален ЖП клон – гара, 2 локомотива, 21
коловоза с обща дължина 12 км. Вътрешнозаводските пътища са с дължина 13
км и осигуряват достъпа на суровини, материали и персонал до всички
площадки на заводите.

Ø Производствен капацитет на инсталациите (Условие 4):

- Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС

Топлоелектрическа централа (ТЕЦ) – 147 MW

- Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС

№ Наименование на инсталациите Капацитет по КР
Произведена

продукция за 2012 г.
1. Завод за захар 200 000 т/г. 29 792 т.
2. Завод за опаковки 9 240 т/г. 839 т.
3. Завод за спирт 21 600 т/г. 17 515 х.т (21 718 х.л)
4. Завод за захарни изделия (ЗЗИ) 16 500 т/г. 5 112 т.

Ø Организационна структура на предприятието, отнасяща се до
управлението на околната среда:

Фирмата има изградена структура на управление на околната среда, която
може да се характеризира със следната блокова схема:
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УПР - упълномощен представител на ръководството

В отдел “Екология” работят двама специалисти с висше образование. Във
всеки завод за определени отговорници (ОЗ) за изпълнение на дейностите,
определени в КР.

СЪВЕТ НА
ДИРЕКТОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР ИТР – УПР НА СУОС

ОТДЕЛ
ЕКОЛОГИЯ

Директори на заводи

Завод за       ЗЗИ               ТЕЦ         Завод       Завод за      РМЗ
 Захар                                                  за спирт  опаковки

Началник

Транспорт

 Главен       Н-к  СЗПАБ      Н-к ведомствена
енергетик                              охрана

Консултант
опасни товари

Отговорник пълнене спирт

Отговорник пълнене СО2
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Ø РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
адрес: гр. Велико Търново, 5002

 ул. „Никола Габровски” № 68, п.к.11

Ø Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН – ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, 5800
           ул. „Чаталджа” №60, п.к.1237

2. Система за управление на околната среда
(СУОС)

Дружеството е сертифицирано по БДС EN ISO 9001: 2008 и НАССР.

Ефективното управление на околната среда е неотменна част от общата
система за управление на фирмата.

Създадена бе организация за внедряване на системата за управление на
околната среда (СУОС).

§ Структура и отговорности
Усл. 5.1. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по
изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение
на условията в КР.
§ Обучение

Усл. 5.2. В съответствие с добрите управленски практики, дружеството работи
активно в следните насоки: мотивиране, обучение и контрол на персонала по
отношение на управление на околната среда. Провежданите обучения са в
зависимост от нуждите и потребностите за обучение на персонала. Проведено
е обучение с всички специалисти, отговорни за изпълнение на отделните
показатели в КР 54/2005 г.
§ Обмен на информация

Усл. 5.3. Притежателят на разрешителното поддържа актуална информация на
площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в
разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на
работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички
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служители. Поддържа се актуален списък и на органите/лицата, които трябва да
бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и
начини за контакт (включително за спешни случаи).
§ Документиране

Усл. 5.4. Изготвен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до
работата на инсталациите. Изготвени са необходимите инструкции, изисквани
от КР.

§ Управление на документите
Усл. 5.5. Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с
КР и инструкция за изземване на невалидната документация.

§ Оперативно управление
Усл. 5.6. Изготвени са всички инструкции, изисквани от КР. Инструкциите се
съхраняват в писмен вид в отдел “Екология”. Прилагат се писмени инструкции
за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

§ Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия
Усл. 5.7. Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и
емисионните показатели, съгласно условията в КР и периодична оценка на
съответствието им с определените стойности в КР. Изпълнява се инструкция за
установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на
коригиращи действия.

§ Предотвратяване и контрол на аварийните ситуации
Усл. 5.8. Прилагат се инструкции за преразглеждане и при необходимост за
актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното
оборудване след всяко възникване на аварийна ситуация. През 2012 г. не е
имало аварии на технологичното/пречиствателното оборудване, както и
аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.
Проведени са противоаварийни тренировки с оперативния персонал според
изготвените годишни планове. Правят се редовни проверки на средствата за
оповестяване и средствата за лична защита. Списъкът на персонала и техните
телефонни номера и адреси, отговорен за изпълнение на действията,
предвидени в Плана за действие при аварии е актуализиран.

§ Записи
Усл. 5.9. Записите генерирани в процеса на изпълнение на дейностите от
отговорните лица се правят с цел адекватно управление на процесите и
осигуряване на проследимост и възможност за техния анализ. Документират се
и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически
показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на
условията на КР.
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§ Докладване
Усл. 5.10. Докладването за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
Комплексно разрешително на „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица се
извършва в Годишен доклад. Годишния доклад се изготвя по утвърден от
МОСВ образец и се представя в РИОСВ - Велико Търново всяка година до 31
март. При поискване от компетентните органи се предоставя допълнителна
информация относно изпълнението на условията в КР.

§ Актуализация на СУОС
Усл. 5.11. Към момента в „Захарни заводи” АД са настъпили обстоятелства,
които налагат актуализация на Системите за управление на околната среда и на
Комплексното разрешително. Дружеството е предприело необходимите
действия за актуализация на Комплексното разрешително.

§ Уведомяване
Усл. №7. През 2012 г. не са настъпвали аварийни ситтуациии и/или залпови
замърсявания на замърсяващи вещества в околната среда(  Условие 7.5.,  във
връзка с Условия 7.1. и 7.2.). “ Захарни заводи “ АД уведомява МОСВ/РИОСВ
- гр. В.Търново и БДДР - гр. Плевен за за всяка планирана промяна в работата
на инсталациите (Усл.7.3.).
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3. Използване на ресурси (Условие №8.)

3.1. Използване на вода (Условие 8.1.)
      Таблица 3.1.

Източник на вода

Годишно
количество,
съгласно КР

m3

Количество
за единица
продукт,

съгласно КР
m3

Използвано годишно количество
m3

Използвано
количество за

единица
продукт,

m3

Съответствие

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпочвени води
/подземни/ на
площадката

390 550 289 274 295 521 254 307 260 771 275 146 ДА

- ТЕЦ 21 900 0.028 2 242 10 1 221 2 415 1320 0.008 ДА
Произв. - - - - - - - -
Охлаждаща - - 2 242 10 1 221 2 415 1320 -
-Завод за захар 73 000 12.60 53 466 38 031 27 309 9 925 35 037 1.176 ДА
Произв. - - 53 466 38 031 27 309 9 925 35 037 -
Охлажд. - - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- ЗЗИ 50 000 12.0 18 424 39 231 23 400 14 020 - -
-Произв. - - - - - - -
Охлажд. - 12.0 18 424 39 231 23 400 14 020 - -
-Завод за
опаковки 36 500 6.97 4 702 3 863 3 661 2 464 1 131 1.35 ДА

Произв. - - - - - - - -
Охлажд. - 6.97 4 702 3 863 3 661 2 464 1 131
- Завод за спирт 183 600 90 209 604 213 766 198 086 227 283 235 807 -   НЕ**
Произв. - 90 83 000 108 299 105 798 102 435 103 690 -
Охлажд. - - 126 604 105 467 92 288 124 848 132 117 -
- РМЗ 12 500 12.50 836 620 595 525 580 - ДА
-произв. - - - - - - - -
Охлажд. - 12.50 836 620 595 525 580 -
-Паркове 18 250 - - - - - -
Напояване - - - 630 4 139 1271 ДА

Повърхностни
води /речни/ на
площадката

3 000 000 в
т.ч.

пр.500 000
охл.2500000

-

-
-

1 705 463

362 677
1 342 786

1 366 913

338 067
1 028 846

980 695

536 364
444 331

1 117 840

188 552
929 288

2 698 798

148 710
2 550 088

   НЕ**

- ТЕЦ 2 614 000 - 663 880 458 212 310 170 209 451 848 457 - ДА
Произв. - 4.90 204 819 128 859 124 419 62 739 148 710 1.2
Охлажд. - - 459 061 329 353 185 751 146 712 699 747 -
-Завод за захар 3 302 000 - 475 793 593 391 411 945 125 813 173 269 - ДА
Произв. - 16,51 157 858 209 208 411 945 125 813 - 5.82
Охлажд. - - 317 935 384 183 - - 173 269 -
-Завод за спирт 1 944 000 90 565 790 315 310 258 580 782 576 1 677 072 77.22 ДА
Произв. - - - - - - - -
Охлажд. - - 565 790 315 310 258 580 782 576 1 677 072 -
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      ** През отчетната година максималните годишни количества повърхностна и подземна вода НЕ НАДВИШАВАТ разрешените в
издадените разрешителни за водовземане от Басейнова дирекция.

       Към момента количествата повърхностни и подземни води, които са отбелязани в КР 54/2005 г. (и в таблицата по-горе) не съвпадат
с количествата от разрешителните за водовземане, тъй като все още не е актуализирано Комплексното разрешително.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общинско
водоснабдяване - - 83 931 66 466 69 563 90 477 88 202 - -

-ТЕЦ - - 10 548 7 289 7 285 7 867 5 787 - -
-Завод за захар - - 13 427 11 171 13 302 15 248 5 058 - -
-ЗЗИ - - 39 306 39 028 41 022 54 421 63 053 - -
-Завод за спирт - - 8 745 4 292 2 075 3 429 6 365 - -
-Завод за
опаковки - - 634 742 878 910 691 - -

-РМЗ - - 516 342 129 655 371 - -
-Транспорт - - 232 210 134 83 68 - -
-Пом.стопанство - - 1 745 1 033 847 801 694 - -
-Други - - 13 849 4 801 3 424 3 891 6 115 - -
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Условия по КР №54/2005 год. Докладване

Условие 8.1.1 Ползването на вода от
повърхностни и подземни
водоизточници от притежателя на
настоящото разрешително да става само
при наличие на издадено от съответния
компетентен орган разрешително за
водоползване по Закона за водите и при
спазване на условията в него.
Водоснабдяването на площадката на
дружеството с вода за питейно-битови
нужди да става единствено при наличие
на актуален договор със съответния
външен оператор, съгласно действащото
законодателство.

Количествата от подземните водоизточници са
съгласно разрешителни за водовземане
№11530004 и №11530005 от 08.03.2007 г. на
БДДР гр.Плевен. Тъй като срока им на действие
изтича на 08.03.2013 г. дружеството е подало
необходимите документи за преиздаване на
разрешителните в законоустановения срок (писма
с вх. номер за "Захарни заводи" АД №ПВ4-
00173/07.12.2012 г. и за "Захар" ЕАД №ПВ4-
00174/07.12.2012 г.

Условие 8.1.7.1 Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
ежегодно,  като част от ГДОС,  за
количеството на използваната вода,
изразено като: а) годишна консумация
на производствена вода за единица
продукт за инсталациите по Условие 2
попадащи в Приложение №4 от ЗООС.

Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС.

Условие 8.1.7.2. Притежателят на
разрешителното да докладва като част
от ГДОС резултатите от оценката на
съответствието на документираните
количества консумирана
производствена вода с количествата от
Условие 8.1.2, причините за
документираните несъответствия и
предприетите коригиращи действия.

         В изпълнение на инструкцията по Условие
8.1.6.1 и 8.1.6.2. всеки месец се отчитат показанията на
водомерите, като се записват в предварително
определен дневник съгласно честотата посочена в
инструкцията. Измерването и документирането на
количествата използвана вода се извършва
съгласно наша инструкция РИОС 09.01.
         На база показанията на водомерите се отчитат
месечните и годишните разходи на отделните водни
потоци и общия разход на води на площадката, а също
месечните и годишни разходи на вода за единица
продукция. Извършва се оценка на съответствието
на документираните количества консумирана
производствена вода с количествата от Условие
8.1.2. (РИОС 09.02.).
       През отчетната година максималните
годишни количества повърхностна и подземна
вода не надвишават разрешените в издадените
разрешителни за водовземане от Басейнова
дирекция.
       Към момента количествата повърхностни
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и подземни води, които са отбелязани в КР
54/2005 г. не съвпадат с количествата от
разрешителните за водовземане, тъй като все
още не е актуализирано Комплексното
разрешително.
          Годишната консумация на производствена
вода за единица продукт за инсталациите по
Условие 2 не надвишават разрешените.
          Оборудването, което е основен консуматор
за производствени нужди и охлаждане на
площадката се извършва съгласно инструкция
ОИОС 08.00.
           Извършват се проверки за техническото
състояние на водопроводната мрежа съгласно
ОИОС 09.00. През 2012 г. са извършени 12
планови проверки. Не са констатирани
нередности.

Условие 8.1.7.4. Обобщена
информация за резултатите от
проверките по Условие 8.1.5
(Притежателят на настоящото КР да
прилага инструкция за извършване на
проверки на техническото състояние на
водопроводната мрежа, включително
течове, установяване на причините и
предприемане на коригиращи действия)
да се включва като част от ГДОС.

           В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.5
се прави проверка на техническото състояние на
водопроводната мрежа, включително течове,
установяване на причините и предприемане на
коригиращи действия. Проверката се прави визуално
(чрез обхождане на трасето) и чрез измерване на
водните количества.
           След извършване на проверката,  резултатите от
нея се записват в журнал за “Техническото състояние
на водопроводната мрежа”. Техника „Инвеститорски
контрол  въз основа на резултатите от направената
проверка прави оценка за техническото състояние на
водопроводната мрежа и докладва на Директор ИТР.
Ограничава се повредения участък и се установява
причината за възникване на повредата и техническото
му състояние, след което се ремонтира.
           Ежеседмично определени от Директор ИТР,
работници извършват визуална проверка на
водопроводната мрежа.
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3.2. Използване на енергия (Условие 8.2)
Таблица 3. 2.

Електроенергия/топлоенергия
Количество за

единица продукт,
съгласно КР

Използвано количество за единица продукт
Съответствие

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

1. ТЕЦ
- топлоенергия /Мвтч/
- електроенергия /Мвтч/

0.280
0.035

0.268
0.18

0.197
0.019

0.180
0.013

0.180
0.019

0.197
0.026

ДA
ДA

2. Завод за захар
-топл. /Мвтч/
-ел.енергия /Мвтч/

-
-

1.412
0.107

1.04
0.11

1.029
0.104

1.293
0.163

1.004
0.122

-

3. Завод за спирт
-топл.е-я /Мвтч/
-ел. е-я /Мвтч/

-
-

3.15
0.250

4.69
0.42

2.59
0.39 0.259

4.136
0.255

-

4. ЗЗИ
-топл. е-я /Мвтч/
-ел. енергия /Мвтч/

-
-

0.87
0.64

0.81
0.45

0.79
0.54 0.445

0.806
0.417

-

5. Завод за опаковки
-топл. енергия /Мвтч/
-ел. енергия /Мвтч/

-
-

0.68
0.86

0.24
0.80

0.12
0.89

0.03
0.87

0.08
0.74

-

6. РМЗ
-тол. е-я /Мвтч/
- ел. енергия /Мвтч/

-
-

6.67
3.41

-
-

-
-

-
-

-
-

-

„Захарни заводи”АД, прилага инструкцията за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и
предприемане на действия за тяхното отстраняване (РИОС 10.01.).
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Условия по КР №54/2005 год. Докладване

Условие 8.2.6.1. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
ежегодно, като част от ГДОС, за
количествата използвани електроенергия
и топлоенергия, изразени като:

- Годишната консумация на
електроенергия и топлоенергия за
производството на единица продукт
за инсталациите по Условие № 2.

Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС.

Условие 8.2.6.2. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
ежегодно, като част от ГДОС резултатите
от оценката на съответствието на
годишните количества електро- и
топлоенергия с определените такива в
условията на разрешителното, причините
за документираните несъответствия и
предприетите коригиращи действия.

Основни консуматори на топло- и електроенергия са:

- Завод за спирт;
- Завод за захарни изделия;
- Завод за захар;
- Завод за опаковки;
- ТЕЦ;

          Годишната консумация на електроенергия
и топлоенергия от ТЕЦ за производството на
единица продукт не надвишава разрешената.
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3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива (Условие 8.3)

3.3.1.Използване на суровини
Таблица 3.3.1.

Суровини
Годишно

количество,
съгласно КР

т.

Количество
за единица
продукт,

съгласно КР

Използвано годишно количество, т
Използвано
количество
за единица

продукт
2012 г.

Съответствие

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Опасни суровини за инсталациите извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС

- Завод за опаковки
Етилацетат 50 Няма посочена

норма в КР 40 49.2 61.4 67 53 - НЕ*
Етанол 5 Няма посочена

норма в КР 5.0 9.0 32 27 25 - НЕ*
Мастила 130 Няма посочена

норма в КР 71 77 78 63 51 - ДА
Метоксипропанол 10 Няма посочена

норма в КР 1.4 2.5 3.44 3.14 3 - ДА
Флексол 50 Няма посочена

норма в КР 43.5 41 0 9.7 0.16 - ДА
Бутанол 1 Няма посочена

норма в КР 0 0.10 0 0.04 0 - ДА
Лак 2 Няма посочена

норма в КР 1.8 1.3 1.4 0.9 0.75 - ДА

* Количествата на етилацетата и етанола се превишават заради промяна в технологичната схема на печат. При актуализацията на комплексното
разрешително тези количества ще бъдат коригирани, за да не се надвишават.
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3.3.2. Използване на спомагателни материали
        Таблица 3.3.2.

Спомагателни
материали

Годишно
количество,
съгласно КР

т/у

Количество
за единица
продукт,

съгласно КР

(кг/м3 вода)

Използвано годишно количество

Използвано
количество за

единица продукт

2012 г.
(кг/м3 вода)

Съответствие

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Спомагателни материали за инсталацията в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС
- ТЕЦ
Тринатриев фосфат 7 0.014 1.78 0.300 0.275 0.325 0.85 0.006 ДА
Железен сулфат 12 0.026 2.10 2.23 1.6 0.423 2.03 0.014 ДА
Натриев хлорид 156 0.32 35 30 30.7 12.78 32.78 0.220 ДА
Калциев хидроксид 152 0.29 39 31 18 10.05 35.43 0.238 ДА
Опасни спомагат. материали за инсталациите извън обхвата на Приложение №4 на ЗООС
1. Завод за захар
Солна киселина 10 - 0 0 0 0 0 - ДА
Натриев хидроксид 10 - 0 0 0 0 0 - ДА
2. Завод за спирт
Сярна киселина 320 - 56.4 16 44 71.3 86.9 - ДА
Фосфорна киселина 39 - 5.64 3.68 6.24 15.2 13.1 - ДА
Натриев хидроксид 20 - 19 7.38 10.8 13.7 12.9 - ДА
3. Завод за захарни изделия
Солна киселина 0.6 - 0.09 0.04 0.03 0.02 0.01 - ДА
Натриев хидроксид 1.5 - 0.800 0.700 0.500 0.400 0.300 - ДА

4. Ремонтно-механичен завод
Етанол 0.180 - 0.100 0.05 0 0 0 - ДА
Масла 0.540 - 0.520 0.300 0.200 0.250 0 - ДА
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3.3.3. Използване на горива
  Таблица 3.3.3.

Горива
Годишно

количество,
съгласно КР

т/у

Количество
за единица
продукт,

съгласно КР

Употребено годишно количество

т/у

Количество
за единица

продукт
2012 г.

Съответст
вие

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- ТЕЦ

Въглища 148 417 193 27 792 18 734 15 148 10 418 27 324 171 ДА
Мазут 4 614 6 571 12.5 8 0 68 0.43 ДА
Природен газ - - 64 хNm3 92 хNm3 85.4 хNm3 103.4 хNm3 223.3 xNm3 -

- Завод за захарни изделия

Парова централа
на природен газ
- природен газ

- - 605 х Nm3 724 х Nm3 895 х Nm3 1 148 х Nm3 1131.8 xNm3 - -

-Завод за спирт

Парова централа
-природен газ - - 2 003 х m3 1 295 х

Nm3
3 241 х

Nm3 3 857 х Nm3 1691.6 xNm3 - -

- Завод за опаковки

Нова дълбокопечатна
машина-пр.газ - - 13 х Nm3 43 х Nm3 60.5 хNm3 92.1 х Nm3 59.2 xNm3 - -
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Условия по КР №54/2005 год. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
ежегодно като част от ГДОС годишната
консумация за производството на един
MWh  енергия на всеки от
контролираните материали, посочени в
таблица 8.3.1.1., таблица 8.3.1.2.,
таблица 8.3.1.2.1. и  таблица 8.3.1.3.

          Посочени са в Таблица 3.3.1., Таблица 3.3.2
и Таблица 3.3.3. от ГДОС.

Условие 8.3.3.2. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
ежегодно, като част от ГДОС,
резултатите от оценката на
съответствието на количествата
използвани спомагателни материали и
горива по Условие 8.3.2.3. с
определените в таблица 8.3.1.2. и
таблица 8.3.1.3. разходни норми.

          Годишните количества използвани суровини
през 2012 г. с изключение на етанола и
етилацетата не превишават количествата,
посочени в таблица 8.3.1.1. Превишението на
етанола и етилацетата се дължи на промяна в
технологичната схема на печат в Завода за
опаковки. В предстоящата актуализация на
Комплексното разрешително количествата на
суровините и спомагателните материали ще бъдат
актуализирани.
           Не се наблюдават превишения на
количествата на спомагателни материали и горива,
съгласно таблица 8.3.1.2. и 8.3.1.2.1. и таблица
8.3.1.3.

8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и
продукти

Условия по КР №54/2005 год. Докладване

Условие 8.3.4.13.1. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
като част от ГДОС обобщените данни от
извършените проверки съгласно
Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.8.  включващи:
- площадки, на които са извършени
проверки;
- брой установени несъответствия;
- причини за несъответствие;
- предприетите корективни действия.

            В изпълнение на Условие 8.3.4.6. Оперативния
дежурен персонал съгласно длъжностните инструкции
ежедневно осъществява визуален контрол за
състоянието на резервоарите.
            Съгласно Условието са извършени проверки на
техническото състояние на всички (описани в
приложение В-055 “Списък на резервоарите за
съхранение” от Заявлението за комплексно
разрешително) резервоари и съоръжения.
Заключението е, че при нормална експлоатация няма
опасност от замърсяване на почвата и подземните води
с химикали.

Във връзка с изпълнение на горното условие
във всички поделения се изпълнява инструкция ОИОС
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12.00 за поддръжка и експлоатация на резервоарите. За
всички резервоари са изготвени “технологични карти”.
На всеки 5  години се извършват измервания на
дебелините на стените, през  2009 година са направени
измервания и не са констатирани отклонения.

Ежеседмично се проверява състоянието на
обваловките на резервоарите в Спиртохранилището и
складовото стопанство за сярна киселина към завода за
спирт.

Няма възможност да се извърши проверка на
техническото състояние на двата подземни резервоара
за мазут в мазутното стопанство към ТЕЦ.
Замърсявания на почвата около тях и подземните води
не са констатирани.

За останалите групи резервоари има надеждна
защита и няма опасност от замърсяване на почвите и
подземните води при разливи на химикали и горива.

В изпълнение на Условие 8.3.4.8. Ежеседмично
се извършват проверки за техническото състояние и
съхранението на опасни суровини, спомагателни
материали и суровини. Не са констатирани
несъответствия. Всички налични на площадката АХВ(
агресивни химически вещества) и препарати,
класифицирани в една или повече категории на
опасност съгласно ЗЗВВХВС са опаковани,
етикетирани и снабдени с информационни листове за
безопасност.

За всички складови стопанства и площадки,
където се съхраняват АХВ са разработени инструкции
за безопасна работа, превоз, разтоварване и
съхранение. Всички складове са обозначени с
необходимите табелки и знаци по безопасност на труда
и противопожарна охрана. Монтирани са
пожароизвестителни инсталации в централен склад и
складовете за захар. Осигурена е денонощна въоръжена
охрана, алармени сигнализации и видео охрана на
специални площадки.
             За 2012 г. не са констатирани несъответствия
в състоянието на съоръженията и площадките.

Условие 8.3.4.13.2. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
като част от ГДОС обобщените данни от
извършените проверки за установяване и
отстраняване на течове по Условие
8.3.4.9.

             В изпълнение на Условие 8.3.4.9. дружеството
прилага инструкция за установяване и отстраняване на
течове, както и поддръжка фланците, уплътненията и
помпите по тръбопреносната мрежа за течни суровини,
спомагателни материали, горива и продукти.
Ежесменно дежурния персонал съгласно
експлоатационната инструкция обслужва помпите и
следи за нормална и безаварийна работа.

Работника на смяна  води сведение за работните
часове на помпите, авариите се записват в дневник.

За 2012 г. не са констатирани несъответствия.
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4. Емисии на вредни и опасни вещества в
околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредните
вещества (Условие 9.6.5.6.)

Данните са представени  в Таблица 1 от Приложение 1, където е
докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или
употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. За вещества, които
не превишават определения праг са маркирани на съответните места в
таблицата с тире ,"-", за да се покаже, че прагът не е превишен и в скоби е
посочено измереното/изчисленото годишно количество. Докладван е и
метода, използван за получаване на резултатите.

Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1 се
отразява в Таблици 2 и 3, които се отнасят до специфичните дейности на
инсталациите.

Изчислението на годишните количества на база собствения
мониторинг е извършено по формулата:

а/Емисии на вредни вещества в отпадъчните води
Емисиите за са изчислени в кг, както следва:

            А= Q . ( P1+  P2+...+ PN  )/N  /10-3

            А- годишна емисия (kg/y)
            Q – дебит на отпадните води (l/s)
            P- средна годишна концентрация на замърсяващото вещество
(mg/dm3)

   N – броя на взетите проби;
1. Азот

· Колектор 1
А=1 555 930 х (0+1.0+0+0.93)/4 /10-3

А=1 555 930 х 0.48/10-3 = 746.85
· Сгуроотвална канавка

А=352 400 х (0+4.1+4.18+2.42)/4 /10-3

А=352 400 х 10.7/10-3 = 352.41

2. Фосфор
· Колектор 1

А=1 555 930 х (0.58+0.38+0.13+0.58)/4 /10-3

А=1 555 930 х 0.42/10-3 = 653.49
· Сгуроотвална канавка

А=352 400 х (0.29+0+0+0.09)/4 /10-3

А=352 400 х 0.1/10-3 = 35.24
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3. Хром
· Колектор 1

А=1 555 930 х (0.12+0.11)/2 /10-3

А=1 555 930 х 0.12/10-3 =186.71
· Сгуроотвална канавка

А=352 400 х (0.10+0.08)/2 /10-3

А=352 400 х 0.09/10-3 = 31.72

4. Мед
· Колектор 1

А=0
· Сгуроотвална канавка

А=0

5. Цинк
· Колектор 1

А=1 555 930 х (0.2+0.2)/2 /10-3

А=1 555 930 х 0.2/10-3 =311.19
· Сгуроотвална канавка

А=352 400 х (0.24+0)/2 /10-3

А=352 400 х 0.24/10-3 = 84.58

6. ХПК/3
· Колектор 1

А=1 555 930 х (127+84+225+161)/4/3 /10-3

А=1 555 930 х 49.75/10-3 =77 407.5
· Сгуроотвална канавка

А=352 400 х (90+35+41+52)/4/3 /10-3

А=352 400 х 18.17/10-3 = 6 403.11

б/Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
Емисиите за са изчислени в кг, както следва:
Е= С x Q x T/106, където:
Е – емисия –kg/y
C – концентрация на замърсителят в отпадните газове –mg/Nm3

Q – поток на отпадните газове – Nm3/h
T – производствено време за годината – h/y

Количествата на замърсителите в атмосферния въздух са изчислени на
база резултатите от мониторинга от акредитирана лаборатория, като
измерената концентрация за съответния замърсител в mg/Nm3 се умножава
по дебита (Nm3/h) и получената стойност се умножи по отработените
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часове. Получения резултат се дели на 10-6, за да се превърнат милиграмите
в килограми.

1. За СО
· ТЕЦ – ИУ №1

Е=(51+34)/2 х (349056+200448)/2 x 1484/10-6

Е=42.5 х 274752 x 1484/10-6 = 17 328.61

2. За NOx:
· ТЕЦ – ИУ №1

E=(526+235)/2 x (349056+200448)/2 x 1484/10-6

E=380.5 x 274752 x 1484/10-6 =155 142.01

· Варова пещ
Е=68 х 3956 х 1008/10-6 = 271.16

· Комин технологияна сатурация
Е=64 х 4663 х 1008/10-6 = 300.82

3. За SO2:
· ТЕЦ – ИУ №1

E=(589+547)/2 x (349056+200448)/2 x 1484/10-6

E=568 x 274752 x 1484/10-6 = 231 591.76

4. За прах
· ТЕЦ – ИУ №1

Е=(15.9+17.6)/2 х (349056+200448)/2 x 1484/10-6

Е=16.75 х 274752 x 1484/10-6 = 6 829.51

· Варова пещ
Е=12.3 х 3956 х 1008/10-6 = 49.05

· Комин технологияна сатурация
Е=13.5 х 4663 х 1008/10-6 = 63.45

Емисиите на въглероден диоксид (СО2) са определени чрез изчисление
(С) съгласно Плана за мониторинг на парникови газове на "Захарни заводи"
АД, който е неразделна част от Разрешително за парникови газове
№54/2009г. на "Захарни заводи" АД и са верифицирани съгласно
изискванията на Наредбата по чл. 131л, т. 2 от ЗООС.

Данните за всички останали вещества са определени чрез измерване
(М).
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„Захарни заводи” АД докладва в Европейския регистър за изпускане и
пренос на замърсители (ЕРИПЗ), която се намира на следния интернет
адрес: http://eea.government.bg/forms/public_eprtr.jsp

4.2. Емисии в атмосферата (Условие 9.)

Условия по КР №54/2005 год. Докладване

Условие 9.1.5.3. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва като
част от ГДОС информация за извършени
проверки през годината, какви
несъответствия са установени, какви са
причините, отстранени ли са
несъответствията, ако не са – кога ще бъдат
отстранени.

           В „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД е монтиран
електростатичен електрофилтър за пречистване на
димните газове. Тази промяна все още не е отразена
в Комплексното разрешително, но предстои това да
се направи в актуализацията му. Извършва се
непрекъснато наблюдение на данните от
електрофилтъра и се прилага инструкция за
експлоатация и поддържане на оптимален работен
режим на пречиствателните съоръжения.  За 2012 г.
не са констатирани несъответствия в стойностите
на контролираните параметри.

Условие 9.2.7. В срок от един месец от
влизане в сила на настоящото
разрешително притежателят му да
представи в РИОСВ първоначалният
план за управление на разтворителите
(ПУР) в съответствие с изискванията на
Глава четвърта на Наредба №7/21.10.2003
г. за норми на допустими емисии на
летливи органични съединения,
изпускани в атмосферния въздух в
резултат на употребата на разтворители в
определени инсталации. Първоначалния
ПУР да включва мерки за постигане на
съответните НДЕ включително ННЕ.

           Условието е изпълнено и в определения
срок е предаден първоначалния ПУР. От тогава
насетне ежегодно се изготвя и предава до
31.03. план за управление на разтворителите.

Условие 9.2.7.1. Планът за управление на
разтворителите да се изготвя ежегодно,
да обхваща предходната година и да се
представя в РИОСВ не по-късно от три
месеца след нейното изтичане. Всеки
следващ ПУР да съдържа доклад за
изпълнението на заложените мерки през
предходната година.

            В изпълнение на Условие 9.2.7.1. „Захарни
заводи” АД, изготвя ежегодно План за управление
на разтворителите за предходната година, който
предствя в РИОСВ най-късно до 31  март на
текущата година.

Условие 9.2.8. Притежателят на
настошщото КР да монтира и въведе в
експлоатация електрофилтър за пречистване
на отпадъчния газов поток към инсталация
към изпускащо устройство №1

           В началото на 2009 г. бе въведен в
експлоатация електростатичен електрофилтър в
ТЕЦ, който осигурява 99,826 % очистване на праха
от отпадъчния газов поток от комина на ТЕЦ.
Електрофилтърът е окомплектован със съответния

http://eea.government.bg/forms/public_eprtr.jsp
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КИП за осигуряване на сигурно и надеждно водене
на технологичния процес. Контролира се нивото на
праха в бункерите, напрежението на корозиращите
електроди чрез киловолтметър и емисиите на прах в
изходящите димни газове.

Условие 9.3.2. и 9.3.3 Притежателят на
настоящото разрешително да прилага
инструкция за периодична оценка на
наличието на източници на неорганизирани
емисии на площадката, установяване на
причините за неорганизираните емисии и
предприемане на мерки за ограничаването
им.

           В изпълнение на Условието Дружеството
прилага инструкция за периодична оценка на
наличието на източници на неорганизирани емисии
на площадката, установяване на причините за
неорганизираните емисии от тези источниции
предприемане на мерки за ограничаването им.
Основни източници на неорганизирани емисии са:
разтоварището на въглища, варовото стопанство,
площадката за разтоварване и съхранение на кокс и
сгуроотвалното езеро на ТЕЦ.
           През 2012 г. на територията на площадката
няма данни за неорганизирани емисии и няма
постъпили в дружеството сигнали на граждани.

Условие 9.4.2 Обобщена информация за
получените оплаквания за миризми в
резултат от дейностите, извършвани на
площадката, предприетите действия за
установяване на източниците на миризми и
тяхното преустановяване/ограничаване да се
докладва като част от ГДОС.

           През 2012 г. в „Захарни заводи” АД, няма
постъпили сигнали и оплаквания за миризми в
резултат на производствените дейности.

Условие 9.6.5.2. Притежателят на
настоящото разрешително да документира и
съхранява на площадката информация за
всички вещества и техните количества,
свързани с прилагането на ЕРЕВВ.

           Представени са в Таблица 1 от ГДОС.

Условие 9.6.5.6. във връзка с Условие
9.6.2. Притежателят на настоящото
разрешително да извършва собствени
периодични измервания на емисиите на
вредни вещества в отпадъчните газове,
изпускани от изпускащите устройства,
съгласно Таблица 9.6.1., 9.6.2., 9.6.3., 9.6.4.,
9.6.5. и 9.6.6.

            „Захарни заводи” АД предоставя на РИОСВ
- гр. В.Търново доклади за направените собствени
периодични измервания на емисиите на вредни
вещества в атмосферния въздух съгласно Наредба
6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите
на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти с неподвижни източници.
Съгласно плана за собствен мониторинг
измерванията се правят:

· ТЕЦ -  два пъти годишно.  През 2012  г.  са
направени и двете измервания:

-  Протокол №41/21.03.2012г., утвърден със Заповед
№295/22.05.2012 г. на Директора на Регионалната
инспекция по околна среда и води и
- Протокол №182/31.07.2012 г., утвърден със
Заповед №603/18.09.2012 г. на Директора на
Регионалната инспекция по околна среда и води).

            Няма превишаване на емисионните
ограничения за показателите през 2012 г.
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· РМЗ –  два пъти годишно.  През 2012  г.
Ремонтно механичния завод не е работил,
затова не са правени замервания.

· Завод за опаковки – два пъти годишно.През
2012 г. са направени и двете измервания на
неподвижните източници:

- Протоколи №№110, 111, 114, 115, 116, 117, 118,
119 и 120/11.06.2012 г., утвърдени със Заповед
№529/10.08.2012 г. на Директора на Регионалната
инспекция по околна среда и води.
- Протоколи №№210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217 и 218/19.09.2012 г., утвърдени със Заповед
№755/08.11.2012 г. на Директора на Регионалната
инспекция по околна среда и води.
- Протоколи №№332, 333 и 334/06.12.2012 г.
утвърдени с Писмо изх.№5131/07.01.2013 г. на
Директора на Регионалната инспекция по околна
среда и води.
            Няма превишение на заложените
емисионни ограничения през 2012 г.

· Завод за захар – един път годишно. През
2012 г. е направено по едно измерване на

-  Аварийния комин към Варовата пещ (Протокол
№43/21.03.2012 г.) и
-  Комин на технологичната сатурация (Протокол
№42/21.03.2012 г.).
            Докладите от измерванията са утвърдени със
Заповед №304/28.05.2012 г. на РИОСВ – гр. Велико
Търново.
           Няма превишение на заложените
емисионни ограничения през 2012 г.

·  В Завода за спирт, Завод за захарни изделия
и Завода за опаковки през 2011  г.  бяха
измерени газовите котли.  Тъй като те не са
включени в сега действащото Комплексно
разрешително за тях няма заложена норма в
него. Докладите от измерванията на
газовите котли са утвърдени със Заповед
№598/18.10.2011 г. на РИОСВ – гр. Велико
Търново.

             В завода за спирт старите аспирации са
демонтирани. За новия завод в апаратната зала и
складовете за спирт са монтирани аварийни
вентилации, които се задействат от
газсигнализатори.  През 2012 г. не е имало
аварийно задействане на вентилацийте.
Няма превишение на нормите за допустимите
емисии за 2012  г. Данните са представени в
Таблица 2 от Приложение 1
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4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
(Условие 10)

Таблица 3 от Приложение 1 е попълнена за всички потоци отпадъчни
води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите
са предоставени на РИОСВ – гр. В.Търново и БДДР – гр. Плевен
своевременно (Условие 7.3).

Отпадъчните води от инсталациите се групират според произхода на
замърсяването в следните основни потоци:

- производствени;
- битово-фекални;
- дъждовни;
- охлаждащи;

Условия по КР №54/2005 год. Докладване

Условие 10.6.1 Притежателят на
настоящото разрешително да документира
резултатите от мониторинга на смесен
поток (производствени, охлаждащи и
дъждовни води), смесен поток отпадъчни
води (производствени и дъждовни води),
зауствани в р.  Янтра и смесен поток
отпадъчни води (производствени, битово-
фекални и дъждовни води), зауствани в
градски колектор по Условие 10.1.2.1.

Условие 10.6.1.1. Притежателят на
настоящото разрешително да документира
резултатите от прилагане на инструкцията
по Условие 10.1.2.2. и да докладва като
част от съответния ГДОС за:

- Брой на извършени проверките;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи

действия/планирани коригиращи
действия

             В изпълнение на инструкция по Усл. 10.1.2.2.
се прави оценка на съответствието на измерените
стойности на концентрациите на вредни и опасни
вещества в производствените отпадъчни води с
определените такива в Табл. 10.1.1.1, Табл.10.1.1.2.
и Табл. 10.1.1.3.  от КР.  Анализите се правят от
акредитирана лаборатория с указаната честота на
мониторинг посочена в Комплексното разрешително
за всеки показател по отделно. Оценката на
съответствието се прави във Списъци,  в които се
документират измерените стойности на показателите,
посочват се причините за несъответствията ако има
такива и коригиращите действия.
             При отклонения се анализират и установяват
причините за несъответствието. Същите се
документират и своевременно се отстраняват. На
територията на инсталацията има 3 отпадъчни потока:

v Смесен поток отпадъчни води
(производствени, охлаждащи и дъждовни),
зауствани в р.Янтра чрез канал Лясковско дере
–  Към Колектор 1  се събират водите от
ТЕЦ,  Завод за спирт,  РМЗ и Завод за захар.
През 2012 г. има направени 4 измервания на
този отпадъчен поток съгласно КР (по
ведниж на тримесечие). Няма констатирани
превишения на емисионните ограничения,
нормите съответстват на предвидените в
Комплексното разрешително:

- Протоколи №239-1 и 239-1-1/26.03.2012 г.,
№571/29.06.2012 г., №953 и 953-1/22.10.2012 г. и
№1101/10.12.2012 г.
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            В края на 2009 г. фирмата въведе в
експлоатация изпарителна и изсушителна станция,
които решават проблема с отпадните води
образувани от работата на завода със зърнени
суровини.
            В случаите когато Завода за спирт работи
със суровина меласа, страничния продукт от
производството на спирт – шлемпа, се извозва с
автоцистерни и се използва за наторяване на орния
почвен слой на замеделски земи в региона,
съгласно РЕШЕНИЕ №СП-001/11.09.2012 г. на
Министерство на околната среда и водите. С
всички земеделски производители, на чиито земи
се извозва шлемпа, „Захарни заводи” АД има
сключени договори, които са Ви предоставени за
сведение.
          „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица
уведомява незабавно Регионалната инспекция по
околна среда и води гр.  Велико Търново,  в
случаите когато завода за спирт
прекратява/възстановява производствената си
дейност, както и тогава когато сменя суровината за
производство на етилов алкохол.

v Смесен поток отпадъчни води
(производствени и дъждовни) зауствани в р.
Янтра (Сгуроотвална канавка) – Източници
на отпадъчни води: ТЕЦ (сгуропепелоизвоз,
постоянни и периодични продувки на
котлите, скрубери), открито разтоварище за
въглища, ХВО и транспортно - измивните
води от Завода за захар. През 2012 г. има
направни 4 измервания от предвидените 4 в
плана за мониторинг (по веднъж на
тримесечие). Няма констатирани
превишения на заложените емисионни
ограничения в КР:

- Протоколи №239-2 и 239-2-1/26.03.2012 г.,
№568/29.06.2012 г., №952 и 952-1/22.10.2012 г. и
№1103/10.12.2012 г.

v Смесен поток отпадъчни води
(производствени, битово-фекални и дъждовни
води)  зауствани в градски колектор –
Източници на отпадъчни води – Завод за
захарни изделия, Завод за опаковки,
административна сграда, стол и жилищни
блокове. През 2012 г. са направени всички
измервания от предвидените 4 в плана за
мониторинг. Не са констатирани
превишения на емисионните ограничения:

- Протоколи №239-3/26.03.2012 г., №572/29.06.2012
г., №954/22.10.2012 г. и №1102/10.12.2012 г.
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Условие 10.6.2. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
като част от съответния ГДОС обобщена
информация за резултатите от
мониторинга по Условие 10.1.2.1.

             Резултатите от мониторинга  на смесен поток
отпадъчни води (производствени, охлаждащи и
дъждовни), зауствани в р.Янтра чрез канал Лясковско
дере, смесен поток отпадъчни води (производствени и
дъждовни) зауствани в р. Янтра (сгуроотвална
канавка) и смесен поток отпадъчни води
(производствени, битово-фекални и дъждовни води)
зауствани в градски колектор, са докладвани в
Таблица 3 от Приложение 1.

Условие 10.6.3. Пълната информация за
всички регистрирани в изпълнение на
Условие 10.3 течове през съответната
година и предприетите коригиращи
действия,  както и информация за колко
време е отстранен теча, да се съхранява на
площадката и да се предоставя на
компетентния орган при поискване.
Обобщена информация за резултатите от
проверките по Условие 10.3 да се включи
като част от ГДОС.

             В изпълнение на инструкцията по Условие
10.3. се води Дневник за установените течове на
канализационната система, в който се посочват
причините и коригиращите действия. Технически
преглед на канализационната мрежа се извършва два
пъти в годината (пролет и есен).
            През 2012 г. не са установени течове в
канализационната мрежа.

Условие 10.6.4. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
като част от съответния ГДОС веществата
и техните изчислени годишни количества,
свързани с прилагането на Европейския
регистър на замърсителите (EРЕВВ).

            Докладвани са в Таблица 1 от Приложение 1
на ГДОС.

Данните от мониторинга се съхраняват, документират и се прилага
инструкцията( Усл.10.1.2.2.) за оценка на съответствието на данните от
анализите с нормите в КР. Попълват се протоколи за отпадъчните води от
собствен мониторинг. Отразяват се в тях причините за несъответствие и
предприетите коригиращи действия ( Усл.10.6.1.1.). През 2012 г. са
извършени  12  проверки  на трите точки за мониторинг на отпадъчните
води (дебит, замърсеност и др.), както следва: 4 проверки на Главен
колектор – Лясковко дере, 4 проверки на Сгуроотвалната канавка и 4
проверки на последната ревизионна шахта преди заустването в градския
колектор. Съгласно Усл.10.4. е осигурен безопасен и постоянен достъп на
контролните органи до всички точки за мониторинг.
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 4.4 Управление на отпадъците

В Таблица 4 и Таблица 5 от Приложение 1 са представени данните за
образуваните количества отпадъци.

Сгуроотвал и сатурачни полета към „Захарни заводи” АД имат издадено
самостоятелно Комплексно разрешително №309-Н0/2008г.

Условия по КР №54/2005 год. Докладване

Условие 11.2. Събиране и приемане на
отпадъци

             Събирането и съхранението на
производствените отпадъци се извършва съобразно
технологичните процеси. На територията на всяка
инсталация са определени площадки за тяхното
събиране. При техническа възможност при събиране
съгласно Условие 11.2.1., отпадъците се подлагат на
обработка с цел: намаляване на техническия обем и
привеждане в удобен за транспортиране и съхранение
вид.

Условие 11.3. Временно съхранение на
отпадъците

           Временното съхранениена отпадъците се
извършва на съответните площадки, посочени на
Приложение Б020 “Генплан с площадки за
производствени и опасни отпадъци на основната
площадка на “Захарни заводи” АД, гр.Горна
Оряховица” от Заявлението. Не се допуска смесване
на опасни с други отпадъци.
            Отговорниците за отпадъци по заводи (ОЗО)
един път седмично проверяват площадките за
временно съхранение на отпадъци на тяхната
територия за безопасната експлоатация на
съоръженията.
            ОЗО водят отчетните книги за образуването
и/или третирането на отпадъците, като всяка дейност
се отразява по дати (приложение №3-раздел І,  ІІ, ІІІ и
ІV) към чл.6, т.1. от Наредба №9 за реда и образците,
по които се представя информация за дейностите по
отпадъците; публ. в ДВ бр.95 от 2004 г.).
            При констатирани пропуски и нередности
веднага уведомяват съответния директор на завод и
отговорника по екология за предприемане на
коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на
отпадъците

            Транспортирането на отпадъците на
територията и извън площадката се извършва при
спазване на техническите изисквания, посочени в
Глава Трета на Наредба за изискванията за третиране
и транспортиране на производствени и на опасни
отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г.
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Условие 11.9.1. Ежегодно като част от
съответния ГДОС оператора да представя
обобщена информация за контрола,
измерването и анализите на отпадъците.

Количеството на производствените и опасни
отпадъци се отчита веднъж годишно чрез
информационни карти на МОСВ през РИОСВ, гр.
Велико Търново, а също и чрез информационни
отчети на “Статистическо бюро”, гр. Велико Търново.
Всички отпадъци, които се подават на други фирми се
отчитат и чрез счетоводни документи. За всички
отпадъци по наименование и код са заведени отчетни
книги.

За отчитане на отпадъците от ежедневната
производствена дейност в поделенията се изпълняват
инструкции за:

- периодична оценка на количеството
образувани при производството на единица продукт
отпадъци с количествата, посочени в комплексното
разрешително;

- периодична оценка на съответствието
на събирането на отпадъците с условията в
разрешителното;

- измерване на количествата генерирани
на площадката отпадъци като:
-месечно количество за всяка инсталация;
-месечно количество за производство на 1 тон
продукт(само за отпадъците генерирани пряко от
производствения процес);
- годишно количество;
- средно годишно количество за производство на 1 тон
продукт;

  -  измерване на месечните количества
отпадъци, предадени на външни фирми;

- измерване на годишните количества
отпадъци, предадени за третиране на външни фирми и
на депа, за всеки отпадък с отделен код.;

- измерване на годишните количества
временно съхранени на производствената площадка
отпадъци с отделен код.
           Ежедневно се прави обход на площадката
на депата. През 2012 г. са взети 2 проби
производствен отпадък (пепелина и сатурачна
вар). Анализите са напаравени от лицензирана
лаборатория SGS гр. Варна. Няма отклонения от
нормите и не са предприети коригиращи
действия:
- Протокол №Е2043А/20.12.2012 г. за пепелина и
- Протокол №Е2044А/20.12.2012 г. за сат.вар.

Условие 11.9.2. Притежателят на
настоящото разрешително да представя
като част от съответния ГДОС
информация за генерираните количества
отпадъци, генерирани пряко от
производствения процес, изразени като
годишно количество и количество за
производството на единица продукт.

            В Таблица 4 от ГДОС са докладвани
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). В същата таблица е дадена и
оценка на съответствието на годишните количества
отпадъци.
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Условие 11.9.3.1 и Условие 11.9.3.2.
във връзка с Условие 11.9.3.
Притежателят на настоящото
разрешително да представя като част от
ГДОС:

- Брой и обект на проверките;
- Установени несъответствия;
- Причини;
- Предприети мерки/ мерки, които

ще бъдат предприети;

            Съгласно инструкциите по Условие 11.3.8 (за
временното съхранение), 11.7.2, 11.7.3 (измерване на
отпадъците) и 11.9.3 се извършва ежемесечна оценка
на пряко генерираните от производството отпадъци
като месечно и годишно количество образуван
отпадък, данните се документират.
            През 2012 г. не се наблюдават
несъответствия в генерираните количества
отпадъци и разрешените в Комплексното
разрешително.
            Не са констатирани несъответствия в
условията за третиране и транспортиране,
оползотворяване, преработване, рециклиране и
обезвреждане (изискани с инструкциите).

В изпълнение на  Условие 11.9.3.2. Комисия в
състав: отговорникът по екология, началник
Технически отдел, началник отдел ВТН, отговорникът
по Гражданска защита и началникът на СЗПАБ един
път на 6 месеца извършват проверка на площадките за
спазване на изискванията:

- за съхранение на отпадъците;
- безопасна експлоатация на

съоръженията, включително за
противопожарна защита;

- осигураване на безопасни и
здравословни условия на труд.

За резултатите от проверките се изготвя
протокол и се докладва на Изпълнителния директор.
При извършените проверки през 2012 г. не са
констатирани несъответствия.

При аварийни ситуации се вземат
необходимите мерки за предотвратяване или, когато
това е невъзможно, за ограничаване във възможно
най-висока степен на очакваните отрицателни
въздействия върху околната среда,  в частност -
замърсяването на въздуха, земите, повърхностните и
подземните води, и рисковете за здравето на
населението.
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4.5. Шум (Условие 12.)

Условия по КР №54/2005 год. Докладване

Условие 12.3.3. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва:

- Оплаквания от живущи около
площадката;

- Резултати от извършени през
изтеклата отчетна година
наблюдения;

- Установени несъответствия с
поставените в разрешителното
максимално допустими нива,
причини за несъответствията,
предприети/планирани коригиращи
действия.

            За установяване на съществуващия шумов
режим на територията на предприятието са
проведени натурални измервания на шумовите нива
в установени точки. Измерванията на шум се
осъществяват на всеки 2 години от акредитирана
лаборатория, съгласно "Методика за определяне на
общата звукова мощност, излъчвана в околната среда
от промишлено предприятие и определяне нивото на
шума в мястото на въздействие” от акредитирана
лаборатория.

           През отчетната 2011 г., е извършено замерване
на звуковата мощност в границите на площадката
на”Захарни заводи” АД (Протокол №А-Ш 113-
234/27.10.2011 г.).

           Нивата на шум в точката на въздействие
(пункт 27 и пункт 28)  превишават единствено и само
през кампаниен период при работеща варова
инсталация и са резултат от пълненето на варницата.
Предприети са действия това да става само в
светлата част на деня без часовете за почивка.
Монтирани са гумени ленти на пресипките в
бункерите, за да се намалят вибрациите и шума.

Следващото измерване на нивата на шум
съгласно плана за мониторинг е през 2013 г.

             През отчетната 2012 г. е извършено
замерване на звуковата мощност в границите на
площадките на сгуроотвала и сатурачните полета на
„Захарни заводи” АД (Протокол №А-Ш 78-
96/20.06.2012 г.). Данните са представени в Таблица
6 от Приложение 1 на настоящия ГДОС.

Няма регистрирани оплаквания от
живущите в жилищната зона.
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4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
(Условие 13.)

Условия по КР №54/2005 год. Докладване

Условие 13.11.5. Притежателят на
настоящото разрешително да прилага
инструкция за периодична оценка на
съответствеието на данните от
мониторинга на показателите по Услковие
13.11.1. и базовото състочние на почвите,
установяване на причините в случай на
повишаване на концентрациите и
предприемане на коригиращи действия.

          Съгласно Условието се прилага инструкция за
периодична оценка на съответствието на данните от
мониторинга на показателите по Условие 13.11.1. и
базовото състояние на почвите, установяване на
причините и коригиращи действия.

         Данните са посочени в Таблица 8.

Условие 13.12.3. във връзка с
Условие 13.12.7. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва за:
- Съответствие/несъответствие на
количеството на замърсителите в почвата
и базовото състояние;
- Причините за регистрираните
несъответствия;
- Предприетите коригиращи действия/
предвидени коригиращи действия, по
условия 13.10.1.

          Състоянието на почвите на територията на
завода се следи  в три пункта за мониторинг:
- №1 – 15 м западно от Институтската сграда;
- №2 – Северно то Калтински портал и
- №3 – 600 м. южно от комина на ТЕЦ (спиртохрани-
лище).
          През 2011  г.  бе направен анализ на почвите в
горепосочените пунктове за мониторинг. От него се
установи несъответствие с базовото състояние по
следните показатели: в пункт за мониторинг №1 – рН
(7.21 – 7.91);  в пункт за мониторинг №2  –  фосфати
(81.0 – 1036), нитратен азот (13.0 – 13.3) и цинк (92.0 –
98.4);  в пункт за мониторинг №3 – рН (6.53 – 7.81)  и
радий 226 (35.0 – 39.4). При повечето от цитираните
показатели надвишаването е в рамките на
изчислителната грешка на измервателния уред,
съгласно Протоколите. Единствено фосфатите са в
пъти повече, но считаме, че констатираното
превишение не е свързано с дейността или работата на
инсталацията.
           Тъй като контролираните параметри се
следят един път на 3 години, следващото отчитане
ще бъде през 2014 г.

Условие 13.12.4. От датата на влизане в
сила на настоящото разрешително
притежателят му да води дневник с данни
за датата и часа на установявне на
разлива, причини за разлива, замърсената
площи степента на замърсяване,
замърсителите, наименование/номер на
приемащия обем, където е събрана
разлятата течност или използвания
сорбент,  последствията от разлива и
предприетите коригиращи мерки за
отстраняване на причините за разлива.

Съгласно условието се води дневник.  През 2012 г.  не
са констатирани разливи на вредни и опасни вещества
които да доведат до замърсяване на почвите или
подземните води.
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Условие 13.12.5. във връзка с
Условие 13.9.1. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
резултатите от собствения мониторинг на
подземни води като част от ГДОС.

           Данните са представени в Таблица 7.
          “Захарни заводи” АД провежда собствен
мониторинг на подземните води по усл. 13.9.1. на
площадката по показателите, посочени в табл. 13.9.2.
на КР, съгласно плана за мониторинг. Анализите се
извършват от ИЛ  „Води и горива” – гр. Раднево.

            Съгласно условие 13.10.2. е изготвен “Доклад
за количествена оценка на риска от замърсяване на
подземните води от дейността на “Захарни заводи”
АД.

В резултат на анализиране на теренните
наблюдения и класифициране на наличните архивни
данни рискът от замърсяване на подземните води се
оцени като “умерен”.  Резултатът за надеждност на
информацията за всички фактори дава право да се
приема направената оценка за достоверна.

            През 2012  г.  съгласно плана за мониторинг са
направени по две измервания на шахтови кладенци 1,
2, 3, 5 и 6.

           Във връзка с Условие 13.10.1. се прилага
инструкция за периодична оценка на съответствието
на концентрациите на вредни вещества в подземните
води с определените в разрешителното такива –
екологичен праг (Таблица №13.10.), установяване на
причините за несъответствие и предприемане на
коригиращи действия.

             Протоколи с резултатите от собствения
мониторинг се представят в БДДР-гр.Плевен и
РИОСВ–гр.В.Търново.

             Оценките на съответствието на резултатите от
собствения мониторинг на подземните води с
екологичния праг посочен в КР не показват
несъотвествия в показателите:
- Протоколи №467/22.05.2012 г., №947 и 947-
1/22.10.2012 г. за ШК1;
- Протоколи №468/22.05.2012 г., №948 и 948-
1/22.10.2012 г. за ШК2;
- Протоколи № 470/22.05.2012 г., №949 и 949-
1/22.10.2012 г. за ШК3;
- Протоколи № 469/22.05.2012 г., №950 и 950-
1/22.10.2012 г. за ШК5 и
- Протоколи № 471/22.05.2012 г., №951 и 951-
1/22.10.2012 г. за ШК6;
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Условие 13.12.9. Обобщени данни от
изпълнението на всички инструкции да се
докладват като част от ГДОС.

             В изпълнение на инструкциите по Условие
13.1. и Условие 13.4. вредните и опасни вещества се
съхраняват в резервоари снабдени с обваловки.
Технологичният и поддържащ персонал осъществяват
периодичен визуален контрол за състоянието на
тръбопроводите, разположени на открито. Най малко
един път на смяна обслужващия инсталацията
персонал обхожда и проверява за: пропуски по
тръбопровода; състоянието на арматурата, фланцевите
съединения, уплътненията и помпите; състоянието на
контролно-измервателните уреди, опорите и
подвеските; изправното действие на работните
манометри и др. Откритите при проверката
неизправности се записват в сменния дневники се
съобщават на отговорните лица. Отговорните лица
вземат спешни мерки за отстраняване на пропуска за
най-кратко време (до 12  часа след откриването му).
Обваловките се поддържат здрави,  така че при
пропуск от съответните резервоари теча да се задържи
в обваловката без да просмуква и замърсява почвите
до момента на неговото изпомпване обратно.
Обваловките периодично се проверяват за целостта им
и при откриване на пукнатини същите се регистрират
в дневниците за дефекти и своевременно се
отстраняват.
            Не се допуска: извършване на товаро-
разтоварни дейности на АХВ, които биха могли да
доведат до течове/изливания; наличие на течности в
резервоари, варели, технологично оборудване или
тръбопроводи, от които са установени течове до
момента на отстраняването им. Един път на 5 години
се извършва ултразвуков контрол-дебелометрия на
резервоарите и капилярен контрол на заварочните
шевове.
            През 2012 г. не са установявани
разливи/случаи на изливане на вредни и опасни
вещества върху производствената площадка.
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5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с
условията на Комплексното разрешително (ИППСУКР)

Инвестиционна програма на “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица за привеждане в съответствие с условията на
комплексното разрешително

Таблица №1 Дейности за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително.

№ по
ред Дейности

Инвестиц
ии

(в хил.лв.)

Начало на
дейността

(дата)

Край на
дейността

(дата)

Резултати от дейността Метод на контрол

1 2 3 4 5 6 7

1. Проучване, проектиране и въвеждане в експлоатация на
електрофилтър за пречистване на отпадъчния газов поток към
инсталация към изпускащо устройство №1 3000 01.01.2005 31.12.2007

Намаляване на емисии от
прах и тежки метали;
Изпълнение на Условие
9.2.8.

Изпитания  и контролни
измервания
РИОСВ

2. Замяна на енергиен носител мазут с природен газ
100 01.01.2005 31.12.2006 Смяна на енергиен

носител

Изпитания  и контролни
измервания
РИОСВ

3. Изготвяне на програма за енергийна ефективност, определяне
на разходни норми за енергия за единица продукти по заводи

15 01.01.2005 31.12.2006
Подобряване на
енергийната ефективност

Изпитания  и контролни
измервания
РИОСВ

4. Реконструкция на Завод за спирт:
Изграждане на:
- отделение за дестилация и ректификация
-  охладителни кули  и водооборотен цикъл                  -
омекотителна инсталация
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- пароабонатна станция - заводска лаборатория и
санитарен възел                          - командна зала, помещение за
командни шкафове                    -  компресорна станция за
технологичен въздух и вентилация                                      -
отделение за дрождегенерация                           - буферен склад
за дневно производство на спирт                  - площадкови ВиК
мрежи – частично                                      - площадкови кабелни
мрежи – частично                                        - площадкови пътища
– частично
1.Подетап:
- ферментационно отделение /площадки и фундаменти/            -
площадка за отделени е за хидролиза
2. Подетап:
-сграда на ферментационно отделение                                       -
площадкови ВиК мрежи – частично                                      -
площадкови кабелни мрежи – частично                                       -
площадкови пътища –
частично
Изграждане на подобекти, свързани с преминаване към
използване на зърно като суровина:
-отделение за хидролиза               -  автомобилна везна
/окончателно решение преди етапа на изграждане/                  -
разтоварище и силози за зърно                                              -
отделение за очистване и смилане на зърното                    -
площадкови ВиК мрежи – частично                                      -
площадкови кабелни мрежи – частично                                       -
площадкови пътища – частично
Изграждане на изпарителна станция за шлемпа:
-отделение за изсушаване на шлемпата                                        -
площадкови ВиК мрежи – частично                                      -
площадкови кабелни мрежи – частично                                       -
площадкови пътища – частично

13 000 01.01.2005 31.10.2006

5. Бетониране на площадката за инертни материали във варово
стопанство 30 01.01.2006 31.12.2006

Намаляване на
неорганизирани емисии

Изпитания  и контролни
измервания
РИОСВ

6. Основен ремонт варова пещ №2
250 01.01.2006 31.10.2007

Намаляване на твърдите
отпадъци с 20%

Контрол от РИОСВ
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7. Монтиране на измервателни устройства на колектори за
отпадни води 20 01.01.2005 31.12.2005

Контрол на количествата
отпадъчни води

Контрол от РИОСВ

8. Изграждане на разделни канализационни системи за
отпадъчни, битово-фекални, промишлени, дъждовни и
охлаждащи води 20 01.01.2006 31.10.2007

Намаляване на
консумацията на вода

Контрол от РИОСВ

9. Снабдяване на резервоарите за опасни вещества със средства
за защита на почвите и подземните води от замърсяване

25 01.01.2005 31.10.2007

Изпълнение на Условие
8.3.4.2.

Контрол от РИОСВ
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Таблица 2. Срокове за изпълнение на дейностите от таблица 1 и инвестиции

№ Дейности

Разходи за години

Година
2004

Година
2005

Година
2006

Година2007

1 2 3 4 5 6
1. Проучване, проектиране и въвеждане в

експлоатация на електрофилтър за
пречистване на отпадъчния газов поток
към инсталация към изпускащо
устройство №1

3000

2. Замяна на енергиен носител мазут с
природен газ

3. Изготвяне на програма за енергийна
ефективност, определяне на разходни
норми за енергия за единица продукти
по заводи

4. Реконструкция на Завод за спирт:
Изграждане на:
- отделение за дестилация и
ректификация
- охладителни кули  и водооборотен
цикъл   -  омекотителна инсталация
-  пароабонатна станция              -
заводска лаборатория и санитарен
възел                          - командна зала,
помещение за командни шкафове
- компресорна станция за технологичен
въздух и вентилация
- отделение за дрождегенерация
- буферен склад за дневно
производство на спирт                  -
площадкови ВиК мрежи – частично
-  площадкови кабелни мрежи –
частично                                        -
площадкови пътища – частично
1.Подетап:
- ферментационно отделение
/площадки и фундаменти/             -
площадка за отделени е за хидролиза
2. Подетап:
-сграда на ферментационно отделение
- площадкови ВиК мрежи – частично
-  площадкови кабелни мрежи –
частично                                       -
площадкови пътища – частично
Изграждане на подобекти, свързани с
преминаване към използване на зърно
 като суровина:
-отделение за хидролиза               -
автомобилна везна /окончателно
решение преди етапа на изграждане/
- разтоварище и силози за зърно
- отделение за очистване и смилане на
зърното
- площадкови ВиК мрежи – частично

4000

3500

1500

4000
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- площадкови кабелни мрежи –
частично                                       -
площадкови пътища – частично
Изграждане на изпарителна станция за
шлемпа:
-отделение за изсушаване на шлемпата
- площадкови ВиК мрежи – частично
- площадкови кабелни мрежи –
частично                                       -
площадкови пътища – частично

Дружеството е изпълнило всички заложени мероприятия от Програмата
за привеждане в съответствие, както следва:

§ По т. 1 – Обект „Електрофилтър”
Завършени са строително-монтажните работи за електрофилтъра в

ТЕЦ. Извършени са разпалвания на котел 1 и котел 3 с единични изпитания
и са проведени 72 часови проби в работни условия. Проведена е наладка на
работните характеристики на електрофилтъра от специалисти на
доставчика. Направени са измервания от РИЛ към ИАОС гр. В. Търново. С
натрупване общо по обекта са изразходвани 4 839 хил. лева.

Електрофилтърът е въведен в експлоатация с решение на държавна
приемателна комисия на 21.01.2009 г.

§ По т. 2 – Замяна на енергиен носител мазут с природен газ
Изградена е газопреносна мрежа в района на ТЕЦ, доставени и

монтирани са разпалващи и поддържащи газови горелки за парни котли №1
и №3. Проведени са единични и 72 часови проби.

§ По т. 3 – Изготвена е програма за енергийна активност на всички
заводи.

§ По т.4 – реконструкция на Завода за спирт. По изпълнението на тази
задача е извършено следното:

5. Бетониране на площадката за инертни
материали във варово стопанство

30

6. Основен ремонт варова пещ №2 250
7. Монтиране на измервателни

устройства на колектори за отпадни
води

20

8. Изграждане на разделни
канализационни системи за отпадъчни,
битово-фекални, промишлени,
дъждовни и охлаждащи води

20

9. Снабдяване на резервоарите за опасни
вещества със средства за защита на
почвите и подземните води от
замърсяване

25



“З А Х А Р Н И   З А В О Д И”  АД, гр. Горна Оряховица

45

1. На 29. 11. 2004 г. от община Горна Оряховица е издадено
разрешение за строеж № 331/29.11.2004 г. за обект “Реконструкция на Завод
за спирт”.

2. Звършени са I и II етап.
3. През 2009 г. по третия етап е завършен подобект „Отделение за

изсушаване на шлемпа, склад за сух продукт”.
Технологичните процеси условно се разделят на сепарация на

шлемпата, изсушаване на шлемпата и обработка на сухия фуражен продукт.
Усвоените средства по обекта за 2009 година са в размер на 4 825 хил.лв.

4. През 2010 г. е изградено „Силозно стопанство за сух фуражен
продукт”.

§ По т.5 – Бетониране на площадката за инертни материали във варово
стопанство.

С реализиране на новите горивни инсталации в Завода за спирт и
Завода за захарни изделия ще изпълним следните задачи:

-   въвеждане на нов вид гориво;
- преструктуриране и делокализация на топлопроизводството в

“Захарни заводи” АД, в рамките на съществуващите производствени
капацитети и потребление на горива;

- разтоварване и облекчаване режима на работа на
топлоелектрическата централа  (ТЕЦ) във фирмата през пролетно-летния
(некампаниен) сезон;

- екологосъобразно намаление потреблението на горива за
единица готов продукт с цел енергийна ефективност;

6.Прекратяване работата на инсталации
или части от тях (Условие 16.)

Условия по КР №54/2005 год. Докладване

Условие 16.6. Изпълнението на
мерките по плановете по Условие 16.2. и
Условие 16.3. да се докладва, като част от
съответния ГДОС

„Захарни заводи” АД са прекратени
дейностите на следните инсталации, съгласно
работещите планове (Усл.16.7) и са демонтирани:
-   Парогенератор №4 към ТЕЦ;
-   Дестилационно - ректификационен апарат (ДРА) №
2 към Завод за спирт;
-  Сграда на открито разтоварище за мазут към Завода
за захар;
-   Скрубери към I, II и III котел.
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7. Свързани с околната среда аварии,
оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Условия по КР №54/2005 год. Докладване

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

            През 2012 г. има възникнала аварийна
ситуации в дейността на завода за спирт при  „Захарни
заводи” АД. Както сме Ви уведомили с писмо
изх.№1423/09.08.2012 г. в инсталацията за отвеждане
на шлемпа е станало запушване на смукателния
тръбопровод на помпата подаваща шлемпа, в резултат
на което черпателния резервоар прелива и шлемпата е
започнала да постъпва в площадковата канализация.
При установяването на аварийната ситуация веднага
са взети мерки за отстраняването и.  Протоколите от
изпитванията направени непосредствено след това
показват непрестанно намаляване на замърсяването в
отпадъчните води (Протокол 660/09.08.2012 г.)
           Данните са докладвани в - Таблица 9.

Условие 15.5. Притежателят на
настоящото разрешително да прилага
план за мониторинг при анормални
режими на инсталациите по Условие 2
който да включва като минимум вида,
количествата и продължителността във
времето на извънредните емисии, метода
на измерване и контрол. Обобщени
резултати от мониторинга да се
представят като част от ГДОС.

             Прилага се План за мониторинг при анормални
емисии.
Анормални режими на инсталациите ( Усл.15.5.)
могат да възникнат при следните случаи:
            1.Разпалване на парогенератор( котел) в ТЕЦ.
             След извършената газификация на котли №1 и
№3, разпалването се извършва с природен газ.
Процесът трае 15  мин.,  а след това се преминава на
основно гориво – въглища. Емисиите в атмосферата са
минимални и не превишават нормите, заложени в КР.
             2.Разпалване на варова пещ в Завода за захар.
              Пет дни преди да заработи Завода се запалва
варовата пещ. До оптимизиране на параметрите на
пеща,  тя е отворена на комин.  След като Завода
започне работа, комина се затваря. Емисиите в
атмосферата са минимални и не превишават нормите,
заложени в КР.

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

През отчетния период няма постъпили оплаквания или възражения,
свързани с работата на инсталациите (виж Таблица 10 от Приложение 1).

Съгласно Условие 16.8. и във връзка с Условие 16.7. “Захарни заводи”
АД е демонтирал определните инсталации и съоръжения. За всички свои
действия дружеството е информирало РИОСВ-гр.Велико Търново.
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Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената
информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е
предоставено комплексно разрешително №54/2005г. на фирма “Захарни
заводи” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или
МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:__________                                        Дата: 29.03.2013 г.
               /В. Ралева/

Име на подписващия: Валентина Иванова Ралева

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор
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Таблица	1.	замърсители	по	ЕРЕВВ	и	PRTR	

	

№.	

	

CAS	номер	

	

Замърсител	

	

Емисионно	прагове	

(колона	1)	

Праг	за	
пренос	на	
замърсите
-ли	извън	
площ.	

(колона	2)	

кг/г.	

Праг	за	
производств
o	обработка	

или	
употреба	
(колона	3)	

кг/г.	

във	въздух	
(колона1а)	

кг/г.	

във	води	
(колона1б

)	

кг/г.	

В	почва	
(колона1с

)	

кг/г.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

1#	 74-82-8	 Метан	(СН4)	 100	000	 -	 -	 -	 *	

2#	 630-08-0	 Въглероден	 оксид	
(СО)	 500	000	 -	 -	 -	 *	

ТЕЦ	–	Изпускащо	устройство	№1	 -(17	329)	

(M)	
	 	 	 	

ТЕЦ	 –	 Изпускащо	 устройство	 №2	
/КМ12/	

Няма	
измерване	
(не	работи)	

	 	 	 	

3#	

	
124-38-9	

	

въглероден	 диоксид	
(С02)	

(от	 доклада	 за	
парниковите	газове)	

100	
милиона	

-(856	120	
00.0)	

-	 -	 -	 *	

4#	 	

	

Хидро-флуоро-
въглероди	(HFCs)	

100	

	

-	

	

-	

	

-	

	

*	

	

5#	 10024-97-2	 Диазотен	 оксид	
(N2O)	 10	000	 -	 -	 -	 *	

6#	 7664-41-7	 Амоняк	(NH3)	 10	000	 -	 -	 -	 10	000	

7#	 	 ЛОС	без	метан	

(NMVOC)	
100	000	 -	 -	 -	 *	

Завод	за	опаковки:	

1.Mашинно	 отделение	
флексопечат:	

	 	 	 	 	

Подготв.	отделение	флексопечат	

-общообменна	
Инсталацията	не	работи	

-фотополимерни	клишета	 Инсталацията	не	работи	
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-флексопечатна	 машина	 локална	
аспирация	

-(11	062)	

(M)	
	 	 	

	

-общообменна	вентилация	 -(9199)	

(M)	
	 	 	

	

2.Дълбок	печат	

-	Машина	Merkur	
	

-локална	на	дълг.	печат.	машина	 -(1273)	

(M)	
	 	 	

	

-общообменна	аспирация	 -(591)	

(M)	
	 	 	

	

-	Машина	Schiavi	“Concorde”	 -(28009)	 	 	 	 	

-локална	на	дълг.	печат.	машина	 -(28009)	

(M)	
	 	 	

	

3.Кашираща	машина	

-локална	аспирация	

-(6342)	

(M)	
	 	 	

	

-общообменна	аспирация	 -(4137)	

(M)	
	 	 	

	

8#	

	

	

	

Азотни	оксиди	

(NOX/NO2)	
100	000	

-	

	

-	

	

-	

	
*	

ТЕЦ	–	Изпускащо	устройство	№1	
(155	142)	

(M)	
	 	 	

	

ТЕЦ	–КМ12	
Няма	

измерване	

(не	работи)	
	 	 	

	

Варова	пещ	№1				изп.у-во	6	 -(271)	

(M)	
	 	 	

	

Авариен	комин	към	варова	пещ	№1		

Изп.	у-во	8	
-	 	 	 	

	

Сатурационни	тела	към	Варова	пещ	№1	

-изп.	у-ва	10-13	

-	(301)	

(M)	
	 	 	

	

9#	 	 Перфлуоровъглерод
и	(PFCs)	 100	 -	 -	 -	 *	
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10#	 2551-62-4	 Серен	 хексафлуорид	
(SF6)	 50	 -	 -	 -	 *	

11	 	 Серни	оксиди	

(SOx/SO2)	
150	000	 -	 -	 -	 *	

ТЕЦ	–	Изпускащо	устройство	№1	 (231	592)	

(M)	
	 	 	

	

ТЕЦ	–КМ12	 Няма	
измерване	

	(не	работи)	
	 	 	

	

РМЗ	–	леярен	цех	електродъгова	пещ	 Няма	
измерване	

	(не	работи)	
	 	 	

	

РМЗ	–	леярен	цех	дробометна	камера	 Няма	
измерване	

	(не	работи)	
	 	 	

	

РМЗ	 –	 леярен	 цех	 пещ	 за	 изпичане	 на	
сърца	

Няма	
измерване	

	(не	работи)	
	 	 	

	

12#	 	 Общ	азот	 -	 50	000	 50	000	 10	000	 10	000	

Отпаден	поток	колектор	№1	 	 -(747)	 	 	 	

Сгуроотвална	канавка	 	 -(352)	 	 	 	

13#	 	 Общ	фосфор	 -	 5	000	 5	000	 10	000	 10	000	

Отпаден	поток	колектор	№1	
-	

-	(654)	

(M)	
-	 -	 -	

Сгуроотвална	канавка	
-	

-	(35)	

(M)	
-	 -	 -	

14	 	 Хидрохлорофлуоро-
въглероди	(HCFCs)	 1	 -	 -	 100	 10	000	

15	

	

	

	

Хлорофлуоро-
въглероди	(CFCs)	

1	

	

-	

	

-	

	

100	

	

10	000	

	

16	 	 Халогенни	
въглеводороди	 1	

-	

	

-	

	

100	

	

10	000	

	

17#	 7440-38-2	 Арсен	 и	
съединенията	 му	

20	 5	 5	 50	 50	
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(като	As)	

18#	

	
7440-43-9	

Кадмий	 и	
съединения	 (като	
Cd)	

10	 5	 5	 5	 5	

19#	
7440-47-3	

Хром	 и	
съединенията	 му	
(като	Сr)	

100	 50	 50	 200	 10	000	

Колектор	№1	Отпадни	води	
	

(187)	

(M)	
	 	 	

Смесен	поток	

(сгуроотвална	канавка)	
	

-	(32)	

(M)	
	 	 	

20#	 7440-50-8	 Мед	и	 съединенията	
му	(като	Сu)	 100	 50	 50	 500	 10	000	

Колектор	№1	Отпадни	води	
	

-	(0)	

(M)	
	 	 	

Смесен	поток	

(сгуроотвална	канавка)	
	

-	(0)	

(M)	
	 	 	

21#	

	
7439-97-6	

Живак	 и	
съединенията	 му	
(като	Hg)	

10	 1	 1	 5	 5	

22#	
7440-02-0	

Никел	 и	
съединенията	 му	
(като	Ni)	

50	 20	 20	 500	 10	000	

23#	

	
7439-92-1	

Олово	 и	
съединенията	 му	
(като	РЬ)	

200	 20	 20	 50	 50	

24#	

	
7440-66-6	

Цинк	 и	
съединенията	 му	
(като	Zn)	

200	 *100	 100	 1	000	 10	000	

Колектор	№1	Отпадни	води		
	

-	(311)	

(M)	
	 	 	

Смесен	поток	

(сгуроотвална	канавка)	
	

-	(84.58)	

(M)	
	 	 	

	

76#	

	

	

	

	

	

Общ	органичен	

въглерод	 (ТОС)	
(като	 общ	 С	 или	
ХПК/3)	

-	 колектор	 1-

	

-	

	

50	000	

	

(77407.5)	

	

	

-	

	

	

	

-	

	

	

	

**	
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отпадни	води;	

-	 смесен	 поток	
(сгуроотвална	
канавка)	

(6	403)	

	

79#	

	

	

	

	

Хлориди	(като	общ	

Cl)	

-	

	

2	млн.	

	

2	млн.	

	

2	млн.	

	

10	0003	

	

	

86#	

	

	 	

Фини	 прахови	
частици	(РМ10)	

50	000	 -	
-	

	
-	

	

*	

	

ТЕЦ	–	Изпускащо	устройство	№1	 -(6	830)	

(M)	
	 	 	 	

ТЕЦ	–	Изпускащо	устройство	№2	 Няма	
измерване	

(не	работи)	
	 	 	 	

РМЗ	–	леярен	цех	

Електродъгова	пещ	

Няма	
измерване	

(не	работи)	
	 	 	 	

РМЗ-леярен	цех	

Дробометна	камера	

Няма	
измерване	

(не	работи)	
	 	 	 	

	

РМЗ-леярен	цех	

Пещ	за	изпичане	на	сърца	

Няма	
измерване	

(не	работи)	
	 	 	 	

	

Варова	пещ	№1	

-(49.05)	

(M)	
	 	 	 	

	

Сатурационни	тела	10-13	

-(63.45)	

(M)	
	 	 	 	

*Забележка:	Определянето	на	годишните	емисии	е	изчислено	на	база	средно	измерената	стойност	на	
всяко	изпускащо	устройство.	

Таблица	2.	Емисии	в	атмосферния	въздух	
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Параметър	

	

Единица	

	

НДЕ	

съгласно	КР	

	

Резултати	от	мониторинг	

	 Честота	 на	
мониторин
г	

Съответ-
ствие	

Брой/	%	Непрекъснат	
мониторинг	

Пeриодичен	

мониторинг	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

Всяка	емисия	във	въздуха,	докладвана	в	табл.	1	

въглероден	
оксид	(СО)	 kg	 500	000	 	 	 	 	

ТЕЦ-изпуск.	

Устройство	№1	

/комин/	

mg/Nm3	

	
250	

-	

	

-	

	

-	

	
-	

	
	 -	 51	(ПГ1)	 1	 100	

	 -		 34	(ПГ1)	 1	 100	

ТЕЦ-изпуск.	

Устройство	№2	

/КМ	12/	

	

mg/Nm3	

	

170	

	

Няма	измерване-	не	работи	

	

	 	 	
	

	
	 	

Азотни	 оксиди	
(NOx/NO2)	 kg	 100	000	 	 	 	 	

ТЕЦ-изпуск.	

Устройство	№1	

/комин/	

mg/Nm3	 650	 -	 -	 -	 -	

	 	
-	 526	(ПГ1)	 1	 100	

-	 235	(ПГ1)	 1	 100	

ТЕЦ-изпуск.	

Устройство	№2	

/КМ	12/	

mg/Nm3	 450	 Няма	измерване-	не	работи	

	 	 	 	 	 	

Варова	пещ	№1	 mg/Nm3	 1	500	 -	 68	 1	 100	

Авариен	 комин	
на	 варова	 пещ	
№1	

mg/Nm3	 1	500	 -	 68	 1	 100	
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Сатурационни	
тела	10-13	 mg/Nm3	 1	500	 -	 64	 1	 100	

Серни	 оксиди	
(SOx/SO2)	 kg	 150	000	 	 	 	 	

	

ТЕЦ-изпуск.	

Устройство	№1	

/комин/	

	

mg/Nm3	 2	000	 -	
-	

	
-	 -	

	
	 -	 589	(ПГ1)	 1	 100	

	 -	 574	(ПГ1)	 1	 100	

ТЕЦ-изпуск.	

Устройство	№2	

/КМ	12/	

mg/Nm3	 1	700	 Няма	измерване-	не	работи	

	 	 	 	 	 	

РМЗ	 –	 леярен	
цех	

Електродъгова	
пещ	

mg/Nm3	

	
500	 -	 -	 -	 -	

	 	 Няма	измерване-	не	работи	

РМЗ-леярен	цех	

Дробометна	
камера	

mg/Nm3	

	
500	 -	 -	 -	 -	

	 	 Няма	измерване-	не	работи	

РМЗ-леярен	цех	

Пещ	за	изпичане	
на	сърца	

mg/Nm3	

	
500	 Няма	измерване-	не	работи	

	 	 -	не	работи	

Твърди	
частици	

/прах/	

kg	

	

50	000	

	
	 	 	 	

ТЕЦ-изпуск.	

Устройство	№1	

/комин/	

mg/Nm3	 100	 -	 -	 -	 -	

	 	
	 15.9	(ПГ1)	 1	 100	

17.6	(ПГ1)	 1	 100	

ТЕЦ-изпуск.	

Устройство	№2	

/КМ	12/	

mg/Nm3	 80	 Няма	измерване	
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РМЗ	 –	 леярен	
цех	

Електродъгова	
пещ	

mg/Nm3	 30	 -	 -	 -	 -	

	 	 Няма	измерване-	не	работи	

РМЗ-леярен	цех	

Дробометна	
камера	

mg/Nm3	

	
30	 -	 -	 -	 -	

	 	 Няма	измерване-	не	работи	

Варова	пещ	№1	 mg/Nm3	 80	 -	 12.3	 1	 100	

Авариен	 комин	
на	 варова	 пещ	
№1	

mg/Nm3	 80	 -	 12.3	 1	 100	

Сатурационни	
тела	10-13	 mg/Nm3	 80	 -	 13.5	 1	 100	

РМЗ-леярен	цех	

Пещ	за	изпичане	

на	сърца	

mg/Nm3	 30	 Няма	измерване	

kg	 Няма	посочена	
норма	в	КР	 Не	работи	

Рискова	 фраза	
ЛОС	
R45,R49,R60	
&R61	

kg	

	
	 	 	 	 	

Рискова	 фраза	
ЛОС	R40	

kg	

	
-	 	 	 	 	

ЛОС	без	горните	
рискови	фрази	

kg	

	
-	 	 	 	 	

Машинно	
отделение		

флексопечат	

kg	 -	 	 	 	 	

Подготвително	
отделение		

Флексопечат	

-	общообменна	

mg/Nm3	 100	 -	 Не	работи	

-
фотополимерни	
клишета	

mg/Nm3	 100	 -	 Не	работи	

Флексопечатна	 mg/Nm3	 100	 -	 84.9	 1	 100	
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машина-
предварително	
сушене	

-	 92	 1	 100	

Флексопечатна	
машина-
финално	сушене	

mg/Nm3	 100	
-	 89.4	 1	 100	

-	 92	 1	 100	

Флексопечатна	
машина	

Общообменна	
вентилация	

mg/Nm3	 100	

-	

	
Не	работи	 1	 100	

-	 46	 1	 100	

ДПМ	 -	 ляв	
газоход	

mg/Nm3	 100	

-	

	

Не	работи	
-	

-	

	

92	 100	

ДПМ	 –	 десен	
газоход	

-	

Не	работи	

-	

-	

95	
	

100	

Дълбок	печат	

Общообменна	
аспирация	

mg/Nm3	 100	

-	

	
Не	работи	 -	 -	

-	 12	 -	 100	

Кашираща	
машина	

Локална	
аспирация	

mg/Nm3	 100	

-	

	
99.7	 1	 100	

-	 Не	работи	 -	 -	

Кашираща	
машина	

Общообменна	
аспирация	

mg/Nm3	 100	

-	

	
93.5	 1	 100	

-	 Не	работи	 -	 -	

Хексахлорцикл
охексан	

(НСН)#	

kg	 -	 	 	 	 	

Други	**	 кg	 -	 	 	 	 	

	

Таблица	3.	Емисии	в	отпадъчни	води	(производствени,	охлаждащи,	
битово-фекални	и/или	дъждовни)	във	водни	обекти/канализации	
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Таблица	3	е	попълнена	за	всички	потоци	отпадъчни	води	и	за	всяко	отделно	пробовземане	
за	анализ.	Протоколите	от	анализите	са	предоставени	на	РИОСВ	–	гр.	В.	Търново	и	БДДР	–	гр.	
Плевен	своевременно	(Условие	7.3).	

	

Параметър	

	

Единица	

	

НДЕ	съгласно	
КР	

	

Резултати	от	
мониторинг	

	

Честота	на	
мониторинг	

	

Съответ-
ствие	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

Дебит	 на	
отпадъчните	
води	

m3/	ден	

m3/	час	

m3/	год		

	 	 	 	

Колектор	№1	 m3/ден	 10	281	 4	251	 Непрекъснат	 	

m3/час	 918	 177	 Непрекъснат	 	

m3/год	 2	964	000	 1	555	930	 Непрекъснат	 	

Колектор	№2	 m3/ден	 -	 -	 Непрекъснат	 	

m3/час	 -	 -	 Непрекъснат	 	

m3/год	 400	409	 51	222	 Непрекъснат	 	

Сгуроотвална	
канавка	

(СО)	

m3/ден	 1	900	 963	 Непрекъснат	 	

m3/час	 100	 40.1	 Непрекъснат	 	

m3/год	 352	400	 352	400	 Непрекъснат	 	

РH	 	 	 	 	 	

Колектор	№1	

К1	

	 6-9	 6.72	 1	 ДА	

	 	 6.84	 1	 ДА	

	 	 6.95	 1	 ДА	

	 	 7.36	 1	 ДА	

Колектор	№2	

К2	

	 6,5-9	 7.00	 1	 ДА	

	 	 7.86	 1	 ДА	

	 	 6.92	 1	 ДА	

	 	 7.02	 1	 ДА	

СО	
	 6-9	 6.96	 1	 ДА	

	 	 7.19	 1	 ДА	
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	 	 7.05	 1	 ДА	

	 	 6.84	 1	 ДА	

Неразтворени	
вещества	

mg/dm3	 	 	 	 	

К1	

mg/dm3	 50	 39.2	 1	 ДА	

	 	 43.6	 1	 ДА	

	 	 32.9	 1	 ДА	

	 	 33.6	 1	 ДА	

К	2	

mg/dm3	 200	 46.4	 1	 ДА	

	 	 40.8	 1	 ДА	

	 	 2.5	 1	 ДА	

	 	 53.7	 1	 ДА	

СО	

mg/dm3	 50	 49.1	 1	 ДА	

	 	 49.0	 1	 ДА	

	 	 48.6	 1	 ДА	

	 	 47.2	 1	 ДА	

	

БПК	5	 	 	 	 	 	

К1	

mg/dm3	 50	 42	 1	 ДА	

	 	 27	 1	 ДА	

	 	 43	 1	 ДА	

	 	 41	 1	 ДА	

К	2	

mg/dm3	 400	 13	 1	 ДА	

	 	 78	 1	 ДА	

	 	 12	 1	 ДА	

	 	 34	 1	 ДА	

СО	

mg/dm3	 50	 31	 1	 ДА	

	 	 12	 1	 ДА	

	 	 18	 1	 ДА	



58

	 	 27	 1	 ДА	

ХПК	 	 	 	 	 	

К	1	

mg/dm3	 250	 127	 1	 ДА	

	 	 84	 1	 ДА	

	 	 225	 1	 ДА	

	 	 161	 1	 ДА	

К	2	

mg/dm3	 700	 48	 1	 ДА	

	 	 140	 1	 ДА	

	 	 39	 1	 ДА	

	 	 88	 1	 ДА	

СО	

mg/dm3	 250	 90	 1	 ДА	

	 	 35	 1	 ДА	

	 	 41	 1	 ДА	

	 	 52	 1	 ДА	

Повишаване	
tº	на	

водоприемни
ка	

	 	 	 	 	

К	1	

º	С	 ≤	3	º	С	 9.5	 1	 ДА	

	 	 20.0	 1	 ДА	

	 	 17.8	 1	 ДА	

	 	 9.0	 1	 ДА	

СО	

º	С	 ≤	3	º	С	 9.3	 1	 ДА	

	 	 21.0	 1	 ДА	

	 	 18.5	 1	 ДА	

	 	 9.2	 1	 ДА	

Нефтопродук
ти		

	 	 	 	 	

К	1	
mg/dm3	 13	 1.18	 1	 ДА	

	 	 0.18	 1	 ДА	
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	 	 0.16	 1	 ДА	

	 	 0.68	 1	 ДА	

К	2	

mg/dm3	 110	 1.02	 1	 ДА	

	 	 0.60	 1	 ДА	

	 	 0.52	 1	 ДА	

	 	 1.34	 1	 ДА	

	

СО	

	

mg/dm3	 13	 0.40	 1	 ДА	

	 	 0.16	 1	 ДА	

	 	 0.18	 -	 ДА	

	 	 0.57	 -	 ДА	

Растителни	
масла	 и	
мазнини	

mg/dm3	 	 	 	 	

	

К	1	

mg/dm3	 10	 5.58	 	 ДА	

	 	 2.10	 	 ДА	

	 	 1.94	 	 ДА	

	 	 2.27	 	 ДА	

	

К	2	

mg/dm3	 100	 5.08	 	 ДА	

	 	 3.48	 	 ДА	

	 	 5.44	 	 ДА	

	 	 4.28	 	 ДА	

	

СО	

	

mg/dm3	 10	 1.12	 1	 ДА	

	 	 2.32	 1	 ДА	

	 	 1.50	 	 ДА	

	 	 1.09	 	 ДА	

Азот	амониев	 	 	 	 	 	

К	1	

mg/dm3	 10	 <0.01	 1	 ДА	

	 	 1.00	 1	 ДА	

	 	 <1.0	 1	 ДА	
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	 	 0.93	 1	 ДА	

К	2	

mg/dm3	 35	 2.5	 1	 ДА	

	 	 5.20	 1	 ДА	

	 	 1.04	 	 ДА	

	 	 2.80	 	 ДА	

СО	

mg/dm3	 5	 <0.01	 1	 ДА	

	 	 4.10	 1	 ДА	

	 	 4.18	 1	 ДА	

	 	 2.42	 1	 ДА	

Фосфор	(общ)	 	 	 	 	 	

К	1	

mg/dm3	 2	 0.58	 1	 ДА	

	 	 0.38	 1	 ДА	

	 	 0.13	 1	 ДА	

	 	 0.58	 1	 ДА	

СО	

mg/dm3	 2	 0.29	 1	 ДА	

	 	 <0.05	 1	 ДА	

	 	 <0.05	 1	 ДА	

	 	 0.090	 1	 ДА	

Хром	 	 	 	 	 	

К	1	

mg/dm3	 0,5	
0.12	 1	 ДА	

	 	

	 	
0.110	 1	 ДА	

	 	

СО	

mg/dm3	 0,5	
0.10	

1	

	
ДА	

	 	

	 	
0.080	 1	 ДА	

	 	

Мед	 	 	 	 	 	

К	1	 mg/dm3	 0,5	 <0.01	 1	 ДА	
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<0.01	 1	 ДА	

	 	

	

СО	

mg/dm3	 0,5	
<0.01	

1	

	
ДА	

	 	

	 	
0.010	

	

1	
ДА	

	 	

Цинк	 	 	 	 	 	

	

К	1	

mg/dm3	 1,0	
0.20	 1	 ДА	

	 	

	 	
0.20	 1	 ДА	

	 	

	

СО	

	

mg/dm3	 1,0	
0.24	

1	

	
ДА	

	 	

	 	
<0.02	

1	

	
ДА	

	 	

Желязо		 	 	 	 	 	

К	1	

mg/dm3	 1,0	 0.15	 1	 ДА	

	 	

	 	 0.56	 1	 ДА	

	 	

СО	

mg/dm3	 1,0	 0.95	 1	

	

ДА	

	 	

	 	 0.21	 1	

	

ДА	

	 	

Хлорни	йони	 	 	 	 	 	

К	1	

mg/dm3	 300	 124.07	 1	 ДА	

	 	

	 	 70.9	 1	 ДА	
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СО	

mg/dm3	 300	 99.26	 1	

	

ДА	

	 	

	 	 54.60	 1	

	

ДА	

	 	

Фосфати	 	 	 	 	 	

К	2	

mg/dm3	 15	 1.30	 1	 ДА	

	 	 1.26	 1	 ДА	

	 	 0.30	 1	 ДА	

	 	 2.05	 1	 ДА	
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Таблица	4.	Образуване	на	отпадъци	(по	Условие	11.1.1.	от	КР)	

	

Вид	на	
производствени

я	отпадък	

	

	

Код	на	
отпа-
дъка	

Количество,	

t/y	

Количество	

тон/тон	продукт	 Временно	
съхранение	

на	
площадката	

Транспорт
-иране	–	
собствен	
трансп./въ

ншна	
фирма	

Съответ
-ствие	

Разрешен
о	с	КР	

Генерирано	 Разрешено	
с	КР	

Генери
рано	

2012	г.	

2008.	 2009г.	 2010г.	 2011г.	 2012г.		 	 	 	 	 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

Производствени	отпадъци	от	инсталациите,	попадащи	в	

обхвата	на	Приложение№	4	на	ЗООС	-	ТЕЦ	

Сгурия,	шлака	от	
дънна	 пепел	 от	
котли	

(с	 изключение	
на	 пепел	 от	
котли,	
упомената	 в	 10	
01	04)	

10	01	01	 4	104	 897	 544	 467	 293	 884	 0.053	 	 Не	 -	 ДА	

Увлечена/летящ
а	 пепел	 от	
изгаряне	 на	
въглища	

	

10	01	02	

	

	

16	108	 2	926	 2	164	 1856	 1	173	 3	517	 0.22	 	 Не	 -	 ДА	



64

Отпадъци	 от	
съхраняване	 и	
подготовка	 на	
гориво	 за	
електроцентрал
и,	 изгарящи	
въглища	

10	01	25	 36	 20	 15	 10	 7	 16,65	 0.0019	 	 Не	 Втр*	 ДА	

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

16	11	06	 5	 2,86	 3.2	 1,2	 0	 0,6	 0.00026	 	 Не	 	 ДА	

Утайки	 от	
декарбонизиран
е	

19	09	03	 118	 -	 -	 4	 3	 7	 0.003	 	 Не	 Стр*	 ДА	

Наситени	 или	
отработени	
йонообменни	
смоли	

	

19	09	05	 0,4	 0	 0	 0	 0	 0	 0.000021	 	 Не	 	 ДА	

Общи	производствени	отпадъци	

Почва	 от	
измиване	 и	
почистване	 на	
захарно	цвекло	

02	04	01	 20	000	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	 Не	 Стр	

ДА	
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Нестандартен	
калциев	
карбонат	

(сатурачна	кал)		

02	04	02	 40	000	 4	005	 4	785	 4260	 1850	 3	278	 	 	 Не	 	

ДА	

Отпадъци,	
неупоменати	
другаде	(меласа)	

02	04	99	 12	000	 1	829	 1	669	 1158	 688	 1	753	 	 	 Площадка	І-6	 Жп	
цистерни	

ДА	

Отпадъци,
неупоменати
другаде (листа и
парчета от
начупено захарно
цвекло,  трева и
корени) 02	04	99	 1	312	

	

	

	

0	

	

	

	

	

	

	

0	

	

	

	

0	 0	 0	 	 	 Площадка	І-1	 В	Тр	

ДА	

Отпадъци,	
неупоменати	
другаде(отсладе
на	резанка)	

02	04	99	 79	430	 24,5	 0	 0	 0	 0	 	 	
ЗЗ	

Площадка	І-8	

	

В	Тр	

ДА	

Материали,	
негодни	 за	
консумация	 или	
преработване(от
падъци	 от	
вафли)	

02	06	01	 95	 38	 49.7	 40.5	 33	 31	 	 	
ЗЗИ	

Площадка	ІІ-3	

	

	

В	Тр	

ДА	
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Отпадъци,	
неупоменати	
другаде	
(отпадъци	 от	
почистване	 на	
помещенията	 в	
ЗЗИ)	

02	06	99	 201,5	 133	 138	 128	 118	 57	 	 	

	

	

Не	

	

	

Не	

ДА	

Трици,	 талаш,	
изрезки,	
парчета,	 дървен	
материал,	
талашитени	
плоскости	 и	
фурнири,	
различни	 от	
упоменатите	 в	
03	01	04	

03	01	05	 8,4	 7,84	 7.34	 0	 0	 5,32	 	 	 Не	 В	тр	

ДА	

Отпадъчни	
печатарски	
мастила,	
различни	 от	
упоменатите	 в	
08	03	12	

08	03	13	 0,01	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	

	

ЗОпаковки	

Площадка	V-6	

	

	

	

ДА	

	

Шлака	от	пещи	 10	09	03	 40	 16,2	 1.5	 0	 0	 0	 	 	

РМЗ	

Площадка	VІІ-
2	

	

С	тр	

ДА	

Отпадъчна	 смес	
преди	 термично	
обработване	

10	13	01	 3	406	 327	 341	 312	 116	 164	 	 	
	

Не	

	 ДА	
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Отпадъци	 от	
калциниране	 и	
хидратиране	 на	
вар	

10	13	04	 3	000	 193	 128	 169	 62	 232	 	 	

	

	

Не	

	

В	тр	

ДА	

Стърготини,	
стружки	 и	
изрезки	от	черни	
метали	

12	01	01	 224,7	 180	 193	 39,66	 4.98	 22,14	 	 	

РМЗ	

Площадка	VІІ-
4	

	

В	тр	

ДА	

Стърготини,	
стружки	 и	
изрезки	 от	
цветни	метали	

12	01	03	 0,68	 0,44	 0.40	 0,200	 0.12	 0	 	 	

РМЗ	

Площадка	VІІ-
3	

	

В	тр	

ДА	

Хартиени	 и	
картонени	
опаковки	 15	01	01	 450	

	

57,74	

	

186.12	 73,70	 168.32	 67,90	 	 	

	

Не	

	

В	тр	

ДА	

Опаковки	 от	
дървесни	
материали	

15	01	03	 5,45	 5,24	 5.2	 5,33	 0	 4,24	 	 	
	

Не	

	

В	тр	

ДА	

Метални	
опаковки	 15	01	04	 0,100	 0,09	 0,08	 0,09	 0.096	 0.076	 	 	 Не	 В	тр	 ДА	

Стъклени	
опаковки	 15	01	07	 0,100	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	 Не	 	 ДА	
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Абсорбенти,	
филтърни	
материали,	
кърпи	 за	
изтриване	 и	
предпазни	
облекла	
различни	 от	
упоменатите	 в	
15	02	02	

15	02	03	 1	 0,842	 0,6	 0,3	 0.145	 0,2	 	 	 Площадка	І-1	 	

	

	

ДА	

Пластмасови	
опаковки	 15	01	02	 6	 5,58	 5.68	 5,64	 5.60	 5,92	 	 	 Не	 С	тр	 ДА	

Черни	метали	 16	01	17	 27,48	 23	 0	 19,02	 0	 0	 	 	 	 В	тр	 ДА	

Цветни	метали	 16	01	18	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	 	 В	тр	 ДА	

Използвани	
отпадъчни	
леярски	 сърца,	
матрици	 и	
пресформи,	
различни	 от	
упоменатите	 в	
10	09	07	

10	09	08	 320	 92	 8.2	 0	 0	 0	 	 	

	

РМЗ	

Площадка	

VІІ-2	

	

	

С	тр	

	

	

ДА	

Други	 частици,	
различни	 от	
упоменатите	 в	
10	 09	 11	 (утайка	
от	 дробометна	
камера)	

10	09	12	 1,2	 0,90	 0.2	 0	 0	 0	 	 	

	

	

Не	

	

	

С	тр	

	

	

ДА	
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Утайки	 от	
машинно	
обработване,	
различни	 от	
упоменатите	 в	
12	 01	 14	
(обработка	 на	
цилиндри	 за	
печатарски	
машини)	

12	01	15	 0,012	 0,01	 0.01	 0,01	 0.01	 0	 	 	
	

Не	

	

С	тр	

	

	

	

ДА	

Отработени	
шлифовъчни	
тела	 и	
материали	 за	
шлифоване,	
различни	 от	
упоменатите	 в	
12	 01	 20	
(дискове	 за	
шлайфане)	

12	01	21	 0,05	 0,04	 0.03	 0,02	 0.01	 0,01	 	 	
	

Не	

	

С	тр	

	

	

	

ДА	

Излезли	 от	
употреба	гуми	 16	01	03	 12	броя	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	

Транспорт	

Площадка	VІ-
3	

	

	

ДА	

Отпадъци	 от	
желязо	 и	
стомана	

19	10	01	 200,18	 139	 41	 148,32	 33.56	 78,96	 	 	 Площадка	І-3	 В	тр	
	

ДА	

Отпадъци	 от	
цветни	метали	 19	10	02	 27,28	 25	 0	 20,95	 0	 3,72	 	 	

РМЗ	

Площадка	VІІ-
3	

	

В	тр	

	

ДА	
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Други	 фракции,	
различни	 от	
упоменатите	 в	
19	 10	 05	
(смесени	
строителни	
отпадъци)	

19	10	06	 620	 507	 401	 756	 480	 122	 	 	

	

	

Не	

	

	

С	тр	

	

ДА	

Хартия	 и	 картон	
(при	обрязване)	 19	12	01	 120	 60,1	 23	 50,16	 40.10	 56,40	 	 	 Не	 В	тр	 ДА	

Пластмаса	 и	
каучук	 (при	
обрязване	 в	
завода	 за	
опаковки)	

19	12	04	 6,92	 7,62	 6.4	 6,46	 5.96	 5,58	 	 	
ЗОпаковки	

Площадка	V-5	

	

С	тр	

	

ДА	

Утайки	 от	
избистряне	 на	
води	

19	09	02	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	 Не	 	
	

ДА	

Битови	отпадъци	

Биоразградими	
отпадъци	 20	02	01	 36	 26	 19	 16	 17	 13	 	 	 Не	 С	тр	 ДА	

Смесени	 битови	
отпадъци	 20	03	01	 800	 293	 247	 217	 189	 142	 	 	 Не	 В	тр	 ДА	

Опасни	отпадъци	от	инсталациите,	попадащи	в	обхвата	

на	Приложение	№4	от	ЗООС	–	ТЕЦ	

Отпадъци,	
съдържащи	
други	 опасни	
вещества	

16	07	08*	 0,2	 0	 0	 0	 0	 0	 0.00001	 	 Не	 	 ДА	
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Облицовъчни	 и	
огнеупорни	
материали	 от	
неметалургични	
процеси,	
съдържащи	
опасни	вещества	

16	11	05*	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0.00005	 	 Не	 	 ДА	

Утайки	 от	
маслоуловителн
и	 шахти	
(колектори)	

13	05	03*	 0,1	 0	 0	 0	 0	 0	 0.000005	 	 Площадка	ІІ-5	 	 ДА	

Общи	опасни	отпадъци	

Утайки	 от	
масленоводни	
сепаратори	

13	05	02*	 0,1	 0,005	 0.003	 0,002	 0	 0	 	 	
Завод	за	захар	 	

ДА	

Разтвори	 от	
офсетов	
проявител	 на	
водна	основа	

09	01	02*	 0,04	 0,01	 0.01	 0,01	 0.005	 0	 	 	

ЗОпаковки	

Площадка	V-6	

	 	

ДА	

Отпадъчни	
печатарски	
мастила,	
съдържащи	
опасни	 вещества	
(мастила	 за	
дълбок	 и	
флексопечат)	

08	03	12*	 0,01	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	

	

	

ЗОпаковки	

Площадка	V-6	

	 	

	

ДА	

Отпадъчни	
разтвори	 от	
ецване/гравиран
е	

08	03	16*	 0,02	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	

ЗОпаковки	

Площадка	V-6	

	 	

ДА	
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Разтвори	 от	
проявител	 на	
основата	 на	
разтворители	

09	01	03*	 0,24	 0,01	 0.01	 0,01	 0.004	 0	 	 	
ЗОпаковки	

Площадка	V-6	

	 	

ДА	

Фиксиращи	
разтвори	 09	01	04*	 0,125	 0,01	 0.01	 0,01	 0.005	 0.003	 	 	

ЗОпаковки	

Площадка	V-6	

	 	

ДА	

Нехлорирани	
изолационни	 и	
топлопредаващи	
масла	 на	
минерална	
основа	
(трансформатор
но	масло)		

13	03	07*	 0,74	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	

	

	

	

ТЕЦ	

	 	

	

ДА	

Други	
изолационни	 и	
топлопредаващи	
масла(турбинно	
масло)	

13	03	10*	 0,2	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	
ТЕЦ	

Площадка	ІІ-5	

	 	

ДА	

Други	
хидравлични	
масла	

13	01	13*	 0,15	 0,05	 0	 0	 0	 0	 	 	 ЗЗахар	
	 	

ДА	

Други	
материали,	
смазочни	 масла	
за	 зъбни	
предавки	

13	02	08*	 1	 0.28	 0.04	 0,013	 0.005	 0	 	 	

ЗЗаводи	

Площадки	І-
9,ІІ-5,ІV-1,V-
1,VІ-1,VІІ-1	

	 	

ДА	
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Машинни	
емулсии	 и	
разтвори,	
несъдържащи	
халогенни	
елементи	

12	01	09*	 0,1	 0,005	 0.003	 0,002	 0.002	 0.002	 	 	
РМЗ	

Площадка	V-1	

	 	

ДА	

Абсорбенти,	
филтърни	
материали(вклю
чително	маслени	
филтри,	
неупоменати	
другаде),	 кърпи	
за	 изтриване	 и	
предпазни	
облекла,	
замърсени	 с	
опасни	вещества	

	

15	02	02*	 2	 1,40	 0.23	 0,079	 0	 0	 	 	

	

	

	

	

	

Транспорт	

Площадка	VІ-
3	

	 	

	

	

	

	

Да	

	

Маслени	филтри	

	

16	01	07*	 0,04	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	

Транспорт	

Площадка	VІ-
1	

	 Да	

Оловни	
акумулаторни	
батерии	

	

16	06	01*	 1,326	 0,21	 0	 2,83	 1.18	 2.775	 	 	
Площадка	

VІІ-4	
	 НЕ	



74

Флуоресцентни	
тръби	 и	 други	
отпадъци,	
съдържащи	
живак	

20	01	21*	
547	броя	

0,14	

470	бр.	

0,097	

772	бр.	

0,148	

676	бр.	

0,113	

	

435	бр.	

0.073	

	

222	бр.		

0.027	
	 	 Площадки	по	

заводи	 	 ДА	

Строителни	отпадъци	

Смеси	 от	 бетон,	
тухли,	
керамични	
изделия,	
различни	 от	
упоменатите	 в	
17	01	06	

17	01	07	 5	

	

160	

	

	

120	

	

4	 4	 4.500	 	 	 Не	 С	тр	

	

ДА	

Желязо	 и	
стомана	

17	04	01	 25	

	

27	

	

8.65	 2,16	 0	 0	 	 	 Площадка	VІІ-
3	 В	тр	

	

ДА	

Алуминий	
17	04	02	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	 Площадка	VІІ-

3	 	
	

ДА	

Желязо	 и	
стомана	

17	04	05	 30	

	

134	

	

	

162	

	

17,82	 0	 0	 	 	 Не	 В	тр	

	

ДА	
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Други	
изолационни	
материали,	
състоящи	 се	 от	
или	 съдържащи	
опасни	вещества	

17	06	03*	 0,01	 0	 0	 0	 0	 0	 	 	 Не	 С	тр	

	

ДА	

Изолационни	
материали,	
различни	 от	
упоменатите	 в	
17	 06	 01	и	 17	 06	
03	 (минерална	
вата,	
несъдържаща	
азбест)	

17	06	04	 1,8	 1,4	 0	 0	 0	 0																																																																																																																											 	 Не	 	 ДА	

	

В	тр*	-	транспорт	на	външна	фирма	

С	тр*	-	собствен	транспорт	

	

Обобщена	информация	за	отпадъците	и	оценката	на	съответствието	е	направена	в	т.	4.4.	(Управление	на	отпадъците)	от	настоящия	ГДОС.	

	



“З А Х А Р Н И   З А В О Д И”  АД, гр. Горна Оряховица

Таблица	5.	Оползотворяване	и	обезвреждане	на	отпадъци	

	

	

Наименование	

на	отпадъка	

	

	

Код	

	

Оползотво-
ряване	на	

площадката	

	

Обезвреж-	

дане	на	
площадката	

Име	на	външната	
фирма,	извършваща	
операцията	по	опол-
зотворяване/обез-

вреждане	

	

	

Съответ-
ствие	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

Вафлени	
отпадъци	

02	06	01	 -	 -	 Частни	лица	R12	 ДА	

Трици,	 талаш,	
изрезки,	 парчета,	
дърв.	материал	

	

03	01	05	

	

-	

	

-	

	

Частни	лица	R12	

	

ДА	

Отпадъци	от	ТЕЦ	

(големи	 късове	
въглища)	

	

10	01	25	
	

-	

	

-	

	

Частни	лица		
R12	

	

ДА	

Отпадъчна	 след	
преди	 термично	
обработване	
(дребен	варовик)	

	

10	13	01	
	

-	

	

-	

	

Частни	лица		
R12	

	

ДА	

Отпадъци	 от	
калциниране	 и	
хидратиране	 на	
вар	

	

10	13	04	
	

-	

	

-	

	

Частни	лица	R12	

	

ДА	

Стърготини,	
стружки	и	

изрезки	от	черни	
метали	

	

12	01	01	

	

-	

	

-	

ЕТ	“ИМПУЛС”	Н.	
Николов	

	

	

ДА	

Стърготини,	
стружки	 и	
изрезки	от	цветни	
метали	

	

12	01	03	
	

-	

	

-	

ЕТ	“ИМПУЛС”	Н.	
Николов	

R12	

	

ДА	
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Мед,	 бронз,	
месинг	

	

17	04	01	 -	 -	
ЕТ	“ИМПУЛС”	Н.	

Николов	

R12	

	

ДА	

	

Алуминий	

	

17	04	02	 -	 -	
ЕТ	“ИМПУЛС”	Н.	

Николов	

R12	

	

ДА	

	

Желязо	и	стомана	

	

17	04	05	
	

	
-	

ЕТ	“ИМПУЛС”	Н.	
Николов	

R12	

	

ДА	

Отпадъци	от	
желязо	и	стомана	

	

19	10	01	
	

-	

	

-	

ЕТ	“ИМПУЛС”	Н.	
Николов	

R12	

	

ДА	

Отпадъци	от	
цветни	метали	

	

19	10	02	
-	 -	

ЕТ	“ИМПУЛС”	Н.	
Николов	

R12	

	

ДА	

	

Отпадъци	от	ЗЗИ	

	

02	06	99	
	

-	

	

-	

D1-118	т.	
Сметище	

Г.	Оряховица	

	

ДА	

	

Хартиени	и	
картонени	
опаковки	

	

	

15	01	01	

	

-	

	

-	

	„Трейд	Пейпър”	
ЕООД	

R12	

	

ДА	

Хартия	и	картон	

(обрязване)	

	

19	12	01	 -	 -	
	„Трейд	Пейпър”	

ЕООД	

R12	

	

ДА	

Меласа	 02	04	99	

	

R3	-	Завод	
за	спирт	

688	т	

-	 -	

	

ДА	
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Абсорбенти,	
омаслени	конци	 15	02	02*	

	

-	

	

0	т.	
Съхранение	на	
площадката	

	

ДА	

Пластмасови	
опаковки	 15	01	02	 -	 	

„Мегапорт”	

гр.	В.Търново	

R	12	

	

ДА	

Утайки	от	
декарбонизиране	

	

19	09	03	
-	 -	

D1	–	3	т.	

сметище	Г.	Орях.	

	

ДА	

Отработени	
шлифовъчни	тела	 12	01	21	 -	 -	

D1	–	0.02	т.	

сметище	Г.	Орях.	

	

ДА	

Биоразградими	
отпадъци	 20	02	01	 -	 -	

D1	–	17	т.	

сметище	Г.	Орях.	

	

ДА	

Смеси	от	битови	
отпадъци	 20	03	01	 -	 -	

D1	–	189	т.	

сметище	Г.	Орях.	

	

ДА	

Смеси	от	бетон,	
тухли		и	др.	

17	01	07	 -	 -	

D1	–	4	т.	

сметище	
“Бабенец”,	
Г.Оряховица	

	

ДА	

	

	

	

	

	

Таблица	6.	Шумови	емисии	

	

Място	на	измерването	

Ниво	на	
звуково	
налягане,	
измерено	
през	деня	

dB	(A)	

	

Съответ-	

ствие	

Ниво	на	
звуково	
налягане,	
измерено	
през	нощта	

dB	(A)	

	

Съответ-	

ствие	



79

1	 2	 	 3	 4	

Контур	І	 	 	 	 	

Т.13	 50.7	 Да	 46.7	 Да	

Т.14	 49.2	 Да	 45.6	 Да	

Т.15	 51.4	 Да	 48.7	 Да	

Т.16	 50.3	 Да	 45.4	 Да	

Т.17	 50.2	 Да	 48.7	 Да	

Т.18	 52.9	 Да	 49.6	 Да	

Т.19	 52.0	 Да	 48.8	 Да	

Т.20	 49.5	 Да	 46.8	 Да	

Т.21	 50.2	 Да	 45.3	 Да	

Т.22	 54.0	 Да	 51.2	 Да	

Т.31	 49.2	 Да	 46.6	 Да	

Т.32	 47.4	 Да	 44.3	 Да	

Т.33	 47.0	 Да	 42.2	 Да	

В	мястото	на	
въздействие	 52.8	 Да	 	 	

Контур	ІІ	 	 	 	 	

Т.23	 57.1	 Да	 54.1	 Да	

Т.24	 55.9	 Да	 50.9	 Да	

Т.25	 57.3	 Да	 51.1	 Да	

Т.26	 60.3	 Да	 54.2	 Да	

Т.27	 60.7/79.3	 Да/Не	 53.3	 Да	

Т.29	 54.2	 Да	 49.2	 Да	

Т.30	 50.5	 Да	 48.5	 Да	

В	мястото	на	
въздействие	 58.2	 Да	 	 	
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Контур	ІІІ	 	 	 	 	

Т.28	 59.5	 Да	 54.1	 Да	

Т.34	 49.4	 Да	 47.8	 Да	

Т.35	 52.9	 Да	 50.1	 Да	

Т.36	 56.2	 Да	 52.7	 Да	

Т.37	 52.1	 Да	 49.2	 Да	

Т.38	 50.8	 Да	 47.6	 Да	

Т.39	 53.0	 Да	 48.2	 Да	

Т.40	 53.3	 Да	 50.0	 Да	

Т.25	 57.3	 Да	 51.1	 Да	

Т.26	 60.3	 Да	 54.2	 Да	

Т.27	 60.7/78.6	 Да/Не	 53.3	 Да	

В	мястото	на	въздействие	–
при	неработеща	варова	
инсталация	

52.2	 Да	 	 	

В	мястото	на	
въздействие	–	при	
работеща	варова	
инсталация	

68.9	 Не	(1)	 	 	

Контур	IV	 	 	 	 	

Т.1	 50.2	 Да	 47.2	 Да	

Т.2	 51.7	 Да	 50.6	 Да	

Т.3	 53.4	 Да	 51.8	 Да	

Т.4	 50.5	 Да	 50.9	 Да	

Т.5	 48.4	 Да	 46.3	 Да	

Т.6	 50.1	 Да	 47.5	 Да	

Т.7	 50.2	 Да	 47.7	 Да	

Т.8	 49.8	 Да	 48.9	 Да	
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Т.9	 52.0	 Да	 51.1	 Да	

Т.10	 52.8	 Да	 52.0	 Да	

Т.11	 57.9	 Да	 55.3	 Да	

Т.12	 54.1	 Да	 52.1	 Да	

В	мястото	на	
въздействие	 57.9	 Да	 	 	

*	-	при	неработеща	варова	инсталация	

**	-	при	работеща	варова	инсталация	

(	1	)	–	Превишението	на	нивото	на	шум	е	само	през	кампаниен	период	и	е	в	резултат	от	пълненето	
на	варницата	(веднъж	на	два	часа)	в	Завода	за	захар.	Предприети	са	коригиращи	действия	това	да	
става	в	светлата	част	на	деня	и	без	в	часовете	за	почивка.	На	пресипките	в	бункерите	са	монтирани	
гумени	ленти	за	намаление	на	шума.	

Следващото	измерване	е	през	2013	г.	
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Таблица	7.	Опазване	на	подземните	води	

	

	

	

Показател	

	

Точка	на	
пробовзе-
мане	

Концентр.	
в	подзем-
ните	

води,	съг-
ласно	КР	

	

Резултати	
от	

монито-
ринг	

	

Честота	
на	

монито-
ринг	

	

	

Съответ-
ствие	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

Водно	ниво		

(mm)	

ШК1	 -	 11.100	 1	 ДА	

ШК2	 -	 11.500	 1	 ДА	

ШК3	 -	 9.300	 1	 ДА	

ШК5	 -	 10.900	 1	 ДА	

ШК6	 -	 10.100	 1	 ДА	

Водороден	
показател	

	 	 	 	 	

	 ШК1	 -	 7.10	 1	 ДА	

ШК2	 -	 7.30	 1	 ДА	

ШК3	 -	 7.12	 1	 ДА	

ШК5	 -	 7.14	 1	 ДА	

ШК6	 -	 7.00	 1	 ДА	

Електропроводи-
мост	(ms/sm)	

	 	 	 	 	

	 ШК1	 -	 1182	 1	 ДА	

ШК2	 -	 858	 1	 ДА	

ШК3	 -	 1074	 1	 ДА	

ШК5	 -	 1168	 1	 ДА	

ШК6	 -	 1325	 1	 ДА	
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Окисляемост	

(mg	O2/dm3)	

	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

ШК1	
-	 4.40	 1	 ДА	

-	 6.24	 1	 ДА	

ШК2	
-	 3.28	 1	 ДА	

-	 3.52	 1	 ДА	

ШК3	

	

-	 1.76	 1	 ДА	

-	 11.44	 1	 ДА	

ШК5	
-	 3.44	 1	 ДА	

-	 4.64	 1	 ДА	

ШК6	
-	 3.60	 1	 ДА	

-	 3.20	 1	 ДА	

Обща	твърдост	

(mgeqv/dm3)	
	

	 	 	 	

	

	
ШК1	

-	 10.90	 1	 ДА	

-	 8.40	 1	 ДА	

ШК2	
-	 8.25	 1	 ДА	

-	 10.75	 1	 ДА	

ШК3	
-	 9.45	 1	 ДА	

-	 11.20	 1	 ДА	

ШК5	
-	 9.20	 1	 ДА	

-	 10.85	 1	 ДА	

ШК6	
-	 10.25	 1	 ДА	

-	 10.50	 1	 ДА	
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Амониев	азот	

(mg/dm3)	
	

0,12	 	 	 	

	
ШК1	

	 0.020	 1	 ДА	

	 0.090	 1	 ДА	

ШК2	
	 0.018	 1	 ДА	

	 0.10	 1	 ДА	

ШК3	
	 0.019	 1	 ДА	

	 0.090	 1	 ДА	

ШК5	
	 0.016	 1	 ДА	

	 0.11	 1	 ДА	

ШК6	
	 0.020	 1	 ДА	

	 0.10	 1	 ДА	

Нитритен	азот	

(mg/dm3)	

	 0,025	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

ШК1	
	 0.009	 1	 ДА	

	 0.017	 1	 ДА	

ШК2	
	 0.006	 1	 ДА	

	 0.005	 1	 ДА	

ШК3	
	 	 0.009	 1	 ДА	

	 0.022	 1	 ДА	

ШК5	
	 0.002	 1	 ДА	

	 0.019	 1	 ДА	

ШК6	
	 0.007	 1	 ДА	

	 0.008	 1	 ДА	

Нитратен	азот	

(mg/dm3)	

	 10	 	 	 	
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	 ШК1	 	 7.2	 1	 ДА	

	 5.7	 1	 ДА	

ШК2	 	 6.8	 1	 ДА	

	 5.9	 1	 ДА	

ШК3	 	 8.4	 1	 ДА	

	 	 5.5	 1	 ДА	

	

	 	 	 	 1	 ДА	

ШК5	 	 7.2	 1	 ДА	

	 2.10	 1	 ДА	

ШК6	 	 7.3	 1	 ДА	

	 <0.03	 1	 ДА	

Хлориди	

(mg/dm3)	

	 30	 	 	 	

	 ШК1	 	 21.59	 1	 ДА	

	 23.30	 1	 ДА	

ШК2	 	 27.42	 1	 ДА	

	 24.15	 1	 ДА	

ШК3	 	 23.68	 1	 ДА	

	 22.09	 1	 ДА	

ШК5	 	 28.94	 1	 ДА	

	 21.92	 1	 ДА	

ШК6	 	 25.37	 1	 ДА	

	 22.07	 1	 ДА	

Сулфати	

(mg/dm3)	

	 50	 	 	 	
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	 ШК1	 	 44.21	 1	 ДА	

ШК2	 	 41.62	 1	 ДА	

ШК3	 	 34.72	 1	 ДА	

ШК5	 	 28.93	 1	 ДА	

ШК6	 	 43.96	 1	 ДА	

Фосфати	

(mg/dm3)	

	 0,1	 	 	 	

	 ШК1	 	 <0.1	 1	 ДА	

ШК2	 	 <0.1	 1	 ДА	

ШК3	 	 <0.1	 1	 ДА	

ШК5	 	 <0.1	 1	 ДА	

ШК6	 	 <0.1	 1	 ДА	

Нефтопродукти	

(µg/dm3)	

	 50	 	 	 	

	 ШК1	 	 <0.05	 1	 ДА	

ШК2	 	 <0.05	 1	 ДА	

ШК3	 	 <0.05	 1	 ДА	

ШК5	 	 <0.05	 1	 ДА	

ШК6	 	 <0.05	 1	 ДА	

Желязо	

(µg/dm3)	

	 50	 	 	 	

	 ШК1	 	 0.020	 1	 ДА	

	 0.032	 1	 ДА	

ШК2	 	 0.032	 1	 ДА	

	 0.042	 1	 ДА	

ШК3	 	 0.026	 1	 ДА	
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	 0.040	 1	 ДА	

ШК5	 	 0.040	 1	 ДА	

	 0.043	 1	 ДА	

ШК6	 	 0.035	 1	 ДА	

	 0.046	 1	 ДА	

Манган	

(µg/dm3)	

	
20	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

ШК1	 	 0.010	 1	 ДА	

	 <0.01	 1	 ДА	

ШК2	 	 0.012	 1	 ДА	

	 <0.01	 1	 ДА	

ШК3	 	 0.017	 1	 ДА	

	 0.015	 1	 ДА	

ШК5	 	 0.014	 1	 ДА	

	 0.017	 1	 ДА	

ШК6	 	 0.012	 1	 ДА	

	 0.012	 1	 ДА	

Цинк	

(µg/dm3)	

	 200	 	 	 	

	 ШК1	 	 0.07	 1	 ДА	

ШК2	 	 0.06	 1	 ДА	

ШК3	 	 0.10	 1	 ДА	

ШК5	 	 0.08	 1	 ДА	

ШК6	 	 0.08	 1	 ДА	

Мед	

(µg/dm3)	

	 						30	 	 	 	
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	 ШК1	 	 <0.01	 1	 ДА	

ШК2	 	 <0.01	 1	 ДА	

ШК3	 	 <0.01	 1	 ДА	

ШК5	 	 <0.01	 1	 ДА	

ШК6	 	 <0.01	 1	 ДА	

Хром	(общ)	

(µg/dm3)	

	 5	 	 	 	

	 ШК1	 	 <0.005	 1	 ДА	

ШК2	 	 <0.005	 1	 ДА	

ШК3	 	 <0.005	 1	 ДА	

ШК5	 	 <0.005	 1	 ДА	

ШК6	 	 <0.005	 1	 ДА	

Кадмий	

(µg/dm3)	

	 1	 	 	 	

	

	

ШК1	 	 <0.002	 1	 ДА	

ШК2	 	 <0.002	 1	 ДА	

ШК3	 	 <0.002	 1	 ДА	

ШК5	 	 <0.002	 1	 ДА	

ШК6	 	 <0.002	 1	 ДА	

Олово	

(µg/dm3)	

	 30	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 ШК1	 	 <0.005	 1	 ДА	

ШК2	 	 <0.005	 1	 ДА	

ШК3	 	 <0.005	 1	 ДА	

ШК5	 	 <0.005	 1	 ДА	
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ШК6	 	 <0.005	 1	 ДА	

	

Таблица	8.	Опазване	на	почви	

	

Показател	

Концентр.	
в	почвите,	

(базово	
състояни

е)	

Точка	на	
пробовзе
-мане	

Резултат
иот	

монито-
ринга	

Честота	
на	

монито-
ринга	

Съответ-
ствие	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

pН						(mg/kg)	 7.21	

	

Почвена	
проба	

(ППР)	№	
1	–	15	м.	

западно	
от	

Институт
-ска	
сграда	

7.91	 	

Веднъж	
на	3	год.	

Не*	
Сулфати	(mg/kg)	 206	 102.9	 Да	
Хлориди	(mg/kg)	 19	 0.14	 Да	
Фосфати	(mg/kg)	 121	 <3	 Да	

Амониев	
азот(mg/kg)	

	 12.2	 Да	

Нитритен	азот	
(mg/kg)	 0.61	 <1.0	 Да	

Нитратен	азот	
(mg/kg)	 17	 1.4	 Да	

Натрий	(mg/kg)	 4	555	 552	 Да	
Съд.	на	

водоразтво-	рими	
соли	%	

1.10	 -	 -	

Нефтопродукти	
(mg/kg)	 7.33	 <100	 -	

Желязо	(mg/kg)	 27	623	 16	285	 Да	
Манган	(mg/kg)	 643	 468	 Да	
Цинк	(mg/kg)	 120	 34.6	 Да	
Мед	(mg/kg)	 56	 18.6	 Да	
Хром	(mg/kg)	 54	 15.9	 Да	
Кадмий	(mg/kg)	 <	1	 <0.05	 Да	
Олово	(mg/kg)	 45	 11.0	 Да	
Уран	238	(bq/kg)	 48	 6.1	 Да	
Радий	226	(bq/kg)	 46	 36.7	 Да	
Торий	232	(bq/kg)	 50	 39.1	 Да	
pН						(mg/kg)	 8.27	 	 7.9	 Веднъж	 Да	
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Сулфати	(mg/kg)	 216	 ППР	№2-
северно	

от	
Калтинск
и	портал	

	

168	 на	3	го-
дини	

Да	
Хлориди	(mg/kg)	 57	 0.48	 Да	
Фосфати	(mg/kg)	 81	 1036	 Не*	

Амониев	
азот(mg/kg)	

	 18.5	 -	

	
Нитритен	азот	

(mg/kg)	
1.29	 <1.0	 Да	

Нитратен	азот	
(mg/kg)	

13	 13.3	 Не	

Натрий	(mg/kg)	 4	859	 560	 Да	
Съд.	на	

водоразтво-	рими	
соли	%	

0.95	 -	 -	

Нефтопродукти	
(mg/kg)	 8.89	 <100	 -	

Желязо	(mg/kg)	 32	079	 16	595	 Да	
Манган	(mg/kg)	 643	 389	 Да	
Цинк	(mg/kg)	 92	 98.4	 Не*	
Мед	(mg/kg)	 47	 43.3	 Да	
Хром	(mg/kg)	 65	 15.9	 Да	
Кадмий	(mg/kg)	 <1	 <0.05	 Да	
Олово	(mg/kg)	 41	 29.0	 Да	
Уран	238	(bq/kg)	 45	 5.4	 Да	
Радий	226	(bq/kg)	 49	 41.3	 Да	
Торий	232	(bq/kg)	 49	 43.3	 Да	
pН						(mg/kg)	 6.53	 	

600	м.	
южно	от	
комина	
на	ТЕЦ	
(спирто-
храни-
лище)	

7.81	 Веднъж	
на	3	

годи-ни	

		Не*	
Сулфати	(mg/kg)	 309	 17	 Да	
Хлориди	(mg/kg)	 19	 0.08	 Да	
Фосфати	(mg/kg)	 236	 175	 Да	

Амониев	
азот(mg/kg)	

	 8.8	 	

Нитритен	азот	
(mg/kg)	 1.37	 <1.0	 Да	

Нитратен	азот	
(mg/kg)	 13	 <1.0	 Да	

Натрий	(mg/kg)	 7	015	 122	 Да	
Съд.	на	

водоразтво-	рими	
соли	%	

0.90	 -	 -	
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Нефтопродукти	
(mg/kg)	 3.3	 <100	 -	

Желязо	(mg/kg)	 26	984	 14	225	 Да	
Манган	(mg/kg)	 1036	 483	 Да	
Цинк	(mg/kg)	 112	 34.4	 Да	
Мед	(mg/kg)	 30	 16.9	 Да	
Хром	(mg/kg)	 58	 11.8	 Да	
Кадмий	(mg/kg)	 <1	 <0.05	 Да	
Олово	(mg/kg)	 41	 11.7	 Да	
Уран	238	(bq/kg)	 40	 7.6	 Да	
Радий	226	(bq/kg)	 35	 39.4	 Не*	
Торий	232	(bq/kg)	 44	 30.4	 Да	
Констатираните	превишения	не	са	свързани	с	дейността	или	работата	на	инсталацията.		

Таблица	9.	Аварийни	ситуации	

	

Дата	на	
инцидента	

Описание	
на	

инцидента	

	

Причини	

	

Предприети	
действия	

	

Планирани	
действия	

Органи,	
които	са	
уведомени	

07.08.2012	г.		
Изпусната	
шлемпа	в	
Колектор	1	

Запушване	
на	
смукателния	
тръбопровод	
на	 помпата	
подаваща	
шлемпа	

Незабавно	
спиране		

подаването	на	
шлемпа	и	

отпушване	на	
тръбопровода	

	

Почистване	на	
прашаловото	
корито	на	
Колектор	1		

РИОСВ	с	писмо	
№	

1423/09.08.2012	
г.	

	 	

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	регистрирани	оплаквания	или	възражения	свързани	с	дейността	на	инсталациите	
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