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Настоящата информация е отделно приложение към Доклад за оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение (ИП) ” Изграждане на цех за производство на 
олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара 
Загора . 

Иформацията е изготвена по реда на чл. 99а, ал.1 от Закона за опазване на околната среда във 
връзка чл.118, ал.2 от Закона и съгласно Заповед РД-925/13.12.2012г. на Министъра на околната среда и 
водите за утвърждаване на Методика за определяне на най-добрите налични техники.  

Информацията е допълена, съгласно указнията на ИАОС София, дадени в Писмо с изх.№ КР-
2231/21.08.2018г. 

 
Относно становището на ИАОС София, че късобарабанната пещ, в която ще се извършва 

стапяне единствено на метални отпадъци, попада в обхвата на т.2.5.а от Приложение 4 на ЗООС, 
изразяваме следните възражения: 
1. В т.2.5.а на Приложение 4 на ЗООС попадат инсталации за „производство на необработени 

метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци 
от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси“. Разглежданата 
късобарабанна пещ за стапяне на метални отпадъци би попаднала в хипотезата на тази точка, но 
само в случаите, в които се прилагат металургични, химични или електролитни процеси. Процесите 
на стапяне не принадлежат на нито един от трите изброени процеса: металургични, химични или 
електролитни. По тези съображения, считаме, че коректната категория е т.2.5.б на Приложение 4 на 
ЗООС: „претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 
2.4, и експлоатация на леярни, с топилен капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 
20 т за денонощие за всички останали метали“, без обаче да бъде достиган праговия капацитет от 
над 4 т за денонощие олово. 

2. Съгласно  „Указания, относно класификацията на инсталации, извършващи дейности по т.2.5.а) 
и т.2.5.б) на Приложение 4 на ЗООС“ дадени от МОСВ, в инсталациите в обхвата на т.2.5.б не се 
включват дейности с отпадъци от метали, образувани в други инсталации. В рамките на тази 
дейност е разрешено оползотворяването единствено на собствени отпадъци от цветен  метал, 
образуван в същата инсталация, както и употребата на метален скрап, които не е отпадък – т.е. 
същият следва да е третиран предварително. 
При предоставяне на информация за видовете отпадъци, който ще бъдат използвани за 
производство на нерафинирано олово изрично бе упоменато, че в тази късобарабанна пещ ще се 
влагат единствено: 
• Код 17.04.03  - Олово – с произход ремонтни дейности, строителство и събаряне 
• Код 12 01 03  - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (оловни стружки) 
• Код 19.12.03 – Други цветни метали (олово) – получени при механично третиране на отпадъци 
 

Всички тези метали ще бъдат получавани от външни доставчици, разполагащи с площадки за 
събиране и третиране отпадъци, в т.ч. търговци и брокери на метали, т.е. от лица притежаващи 
съответен разрешителен/регистрационен документ.  

Изключително важно е да се има впредвид, че получаваните за преработка (стапяне и отливане) 
гореизборени отпадъци ще се доставят в състояние, в което вече са претърпяли 
третиране/оползотворяване на площадките за събиране и третиране на отпадъци. Това 
третиране/оползотворяване на площадките на доставчиците включва дейности по сепариране на 
олово, оловни стружки, стърготини и изрезки от метали, отделяне на нежелани примеси, рязане и 
шредиране на по-големи ломове до по-компактни със зададени размери, пресоване/балиране на 
стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, в резултат на което третиране се формира метален 
скап, подготвен за по-нататъшна преработка. Съгласно разпоредбите на ЗУО, описаните дейности 
по предварително третиране на отпадъците се класифицират с код за оползотворяване R12. С други 
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думи, преди да бъдат доставени на площадката на Оператора, цитираните отпадъци ще бъдат 
нарочно обработвани от доставчиците с цел оползотворяване и удовлетворяване на критериите за 
„край на отпадъка“. 
Съгласно „Указания, относно класификацията на инсталации, извършващи дейности по т.2.5.а) и 
т.2.5.б) на Приложение 4 на ЗООС“ дадени от МОСВ, за материали/отпадъци, за които е налице 
„край на отпадъка“ могат да бъдат преработвани в инсталации в обхвата на т.2.5.б на Приложение 4 
на ЗООС.  
Считаме, че разглеждания случай с късобарабанната пещ е напълно идентичен, тъй като в нея се 
преработват единствено метален скрап, за който са изпълнени критериите за „край на отпадъка“, 
съгласно „Насоки за тълкуване на ключови разпоредби на Директива 2008/98/ЕО относно 
отпадъците“ (стр.22-26). 
 

За доставяните отпадъци (метален скрап), използвани в късобарабанната пещ са изпълнени 
всички критерии за „край на отпадъка“, а именно: 
а) веществото или предмета обичайно се употребява за специфични цели: Доставяните 
отпадъци се употребяват единствено и само за добив на олово, като не са известни други сфери на 
приложение. 
б) за това вещество или предмет съществува пазар или търсене: Налице е пазар и търсене на 
конкретните отпадъци. Самото договорно отношение между Оператора и доставчиците е 
доказателство за наличие на пазар. 
в) веществото или предметът отговарят на техническите изисквания за специфичните цели, и 
са в съответствие със съществуващите закони и стандарти, приложими към продуктите: 
Отпадъците от късове, ломове, балирани стръготини се доставят по зададена предвартелна 
спецификация от Оператора – габарити, плътност, средно тегло, отсъствие на примеси от други 
метали и материали и т.н. Това прави възможна по-нататъшната им преработка (в конкретния 
случай стапяне) без необходимост от други допълнителни операции/обработки на площадката на 
Оператора. Техническите изисквания за тези отпадъци са същите, както за метали, предназначени 
за претопяване и леене. 
г) употребата на веществото или предмета няма да доведе до цялостно вредно въздействие 
върху околната среда или човешкото здраве: Употребата на материала/отпадъка, няма да 
доведе до отрицателно въздействие върху околната среда или човешкото здраве, тъй като 
предварителното му третиране с цел по-нататъшното му рециклиране не води до промяна в 
свойствата на веществото, а по-нататъшното му преработване (стапяне и леене) се извършва при 
контролирани условия в специално изградени за целта инсталации. 
 
При извършване на дейностите по третиране на отпадъците на площадките на доставчиците 
(сепариране на олово, оловни стружки, стърготини и изрезки от метали, отделяне на нежелани 
примеси, рязане и шредиране на по-големи ломове до по-компактни със зададени размери, 
пресоване/балиране на стърготини, стружки и изрезки от цветни метали), т.е. операции с код R12, се 
слага „край на отпадъка“, а получения продукт (метален скрап) е суровина за производство на олово 
(т.1.3.5. от „Насоки за тълкуване на ключови разпоредби на Директива 2008/98/ЕО относно 
отпадъците“). 
 
По гореизложените съображения считаме, че в късобарабанната пещ ще се рециклират материали 
(метален скрап), за които са изпълнени всички критерии за „край на отпадъка“. Това дава 
възможност късобарабанната пещ да бъде отнесена в категория 2.5.б на Приложение 4 на ЗООС. 
Тъй като капацитета на пещта не достига прагово определения такъв от 4 тона в денонощие, то тази 
инсталация не следва да се разглежда в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 
 
В случай, че Компетентния орган не приема изложените по-горе мотиви, в натоящата 
допълнена информация по чл. 99а от ЗООС е представена информация за техническите и 
емисионните показатели на късобарабанната пещ. 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ С ИНВЕСТИТОРА 

 
„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД 
 ЕИК: 204680834 
 
Пълен пощенски адрес: 
обл. Велико Търново,  
общ. Свищов,   
гр. Свищов, местност  „Манастира“ Вила № 4 
 
Едноличен собственик на капитала и Управител на  фирмата 
Йордан Георгиев 
  
Лице за контакти:  
инж. Иван Иванов  
Тел.: 0897 810381; e-mail ecoconcult@abv.bg 

 
2. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
«РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ» ЕООД  възнамерява да реализира ново инвестиционно предложение: 

”Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната 
карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 

Към настоящия момент, Дружеството стопанисва площадката, разположена в имот 68850.112.5 
по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като изпълнява функциите на Оператор, 
съгласно Договор за отдаване под наем с наемодателя «Ел Трайд Консулт» ЕООД (договора за наем и 
Нотариалния кат за собственост са приложени в текстово приложение Т1). 
  
2.1. Местоположение 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот 68850.112.5 по кадастралната карта на 
гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. Нотариален акт за собственост и договор за наем са представени в 
текстови приложения Т1 и Т2, а скица на имота е представена в графично приложение Г12 към Оценката. 
 

 
Фиг. 1. Обзорна карта на района 

mailto:ecoconcult@abv.bg
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 Имота  заема площ от 3363 кв.м. Същия е отреден начин на трайно ползване „за складова 
дейност“.  Имота граничи единствено с второстепенни пътища, ферма на учебно-опитна станция на 
Тракийски университет и необработваеми земеделски земи на частни лица. 

Площадката отстои на 800 m от най-близкия квартал – АПК на гр. Стара Загора и се разполага в 
южна индустриална зона. 

Имотът не се намира в близост и  не попада в защитени зони от НЕМ НАТУРА 2000 (най-близката 
ЗЗ „Река Сазлийка“ се намира на около 26 km по права линия от площадката). 

В обхвата на ИН не са налични обекти – паметници на културата и КИН. 
Не се откриват обекти, подлежащи на специална здравна защита. 
ИН не предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. 

 
 2.2. Необходими площи 

Имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, в който е 
предвидено да се реализира инвестиционното  предложение,  заема площ от 3363 кв.м.  Той е част от 
южна индустриална зона на гр. Стара Загора. Същия е отреден начин на трайно ползване „за складови 
дейности“.   

Връзката на обекта с пътя Стара Загора-Хасково ще се осъществи по съществуващ второкласен 
път.  

Не са необходими допълнителни площи извън терена за осъществяване на дейността, вкл. за 
етапа на строителство. 

 
2.3. Основни характеристики на инвестиционното предложение 

  
 Целта на настоящият проект е изграждане на цех за получаване на елементарно нерафинирано 
олово от отпадъчни суровини, които към момента нямат конкретно предназначение и се подлагат на 
дейности по депониране на специално изградени депа и хвостохранилища, както и отпадъци от олово 
получени от дейности поремонт/събаряне, повърхностна механична обработка на метали и третиране на 
отпадъци. Изпълнението на проекта включва изграждане на складови и производствени помещения,  
доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Инсталация за производство на нерафинирано 
олово, състояща се от: 
• Електродъгова пещ с максимален инсталиран производствен капацитет 5 t/24h (0,208 t/h; 1800 t/y) 
• Късобарабанна пещ за максимален инсталиран производствен капацитет 3 t/24h (0,125 t/h; 1080 
t/y) 
ИП следва да е разглежда като ново, тъй като се касае за асимилация на площи, отредени за 
производствени и складови дейности, върху които към настоящия момент не се е извършвала 
производствена дейност. Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.4.2 от Приложение 1 на 
ЗООС за инвестиционни предложения, за които задължително се извършва ОВОС, както следва: 
- т.4.2. Инсталации за производство на цветни необработени метали от руди, концентрати или 
отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси; 
 

Строителство  
 Етапа на строителството ще стартира с подготовката на терена, отнемане на хумусния пласт на 
почвата, изкопаване на изкопи за фундаменти, извършване на т.н. плитко фундиране, обратен насип, 
монтаж на металната конструкция на складовото стопанство и производственото помещение, монтаж на 
фасадни и покривни сандвич панели с високо топлоизолационни качества. 

Следва доставка и монтаж на оборудването – производствени агрегати – електродъгова и 
късобарабанна пещ, пречиствателно оборудване, изграждане на собствен сондажен кладенец, 
захранване с електроенергия и природен газ. 
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Експлоатация: 

 Основни характеристики на производствения процес  
 В етапа на експлоатация ще се обособят две технологични линии за производство на 
елементарно нерафинирано олово от олово съдържащи отпадъци (оловна шлака и оловни дроси и 
отпадъци от метален оловен скрап). 
В първата производствена линия, състояща се от електродъгова пещ ще се извършва извличане  на 
олово от следните отпадъчни суровини, които ще бъдат доставяни от външни доставчици, в т.ч. брокери 
и търговци на отпадъци: 
- Код 10 04 01* - Шлаки от първия и втория етап на производството – неразтворими в метала 
шлаки, получени при обработка на оловната стопилката с встъкляващи вещества при пирометалургични 
и химични процеси на получаване на оловото 
- Код 10 04 02* - дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство– получени при 
разтопяване и леене на оловото; представляват оксиди на оловото. 
- Код 10 04 04* - прах от отпадъчни газове – филтърни прахове от пречистване на отработени 
газове от различни етапи на производството на олово – включва уловен прах от техничните процеси на 
оловото както и прах от предварителното третиране на отпадъците (дробене и смесване). Улавя се от 
ръкавните филтри на обезпрашителните инсталации 
- Код 10 04 05* - други прахови частици и прах – фини прахови частици, уловени при пречистване 
на въздуха от общообменната вентилация, в т.ч. и при приготвянето на шихтата. Тук се включва и 
разпиления прах от шлака, събран чрез смитане/почистване на работните площадки. Улавя се от 
ръкавните филтри на общообменната (обезпрашителна) инсталация 
- Код 10 04 07* - утайки и филтърен кек от пречистване на газове – от работата на водните 
скрубери за пречистване на технологичните газове от термичния процес 
- Код- 19.12.11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на 
отпадъци, съдържащи опасни вещества - Отпадъци от оловно-сулфатната фракция (оловна паста). 
Получават се при разкомплектоване с цел оползотворяване на НУБА извън площадката и се доставя от 
други оператори. 
 
Във втората линия (късобарабанна пещ) се оползотворяват следните отпадъци, доставяни от външни 
доставчици, в т.ч. брокери и търговци на отпадъци: 
- Код 17.04.03  - Олово – получено при ремонтни дейности и събаряне 
- Код 12 01 03  - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (оловни стружки) 
- Код 19.12.03 – Други цветни метали (олово) – получени при механично третиране на отпадъци 
 

При производството на олово в първата линия се използва процес на редукция на суровината в 
електродъгова пещ. Високата теmпература се постига чрез използване на 3 броя електроди и прилагане 
на ел.напрежение с голяма мощност (5 MWth) . Предварително от суровините се подготвя подходяща 
шихта (реакционна смес), като към самостоятелни или смес от гореизброените отпадъци се добавя 
редукционен агент (активен въглен) и други редуциращи и спомагателни реагенти – натриев карбонат, 
калциев оксид, натриев тетраборат (боракс) и др. Компонентите се смесват в миксер за прахообразни 
смеси и се подават автоматизирано в пещта. Шлаките и дросите представляват смес от различни оловни 
съединения главно оловен оксид PbO с остатъчни примеси от оловен сулфид PbS. С помощта на 
активния въглен се извършва редукция до елементарно олово, при което въглерода се окислява до 
въглероден диоксид. За да не се разпенва сместа се добавят противопенители /боракс/. Добавките от 
калциев оксид и натриев карбонат подпомагат образуване на шлаката и отделяне на оловото в дъното на 
пещта. Натриевия карбонат има също така неутрализиращо действие спрямо отделящите се при 
редукцията серни оксиди и така елиминира наличието на серни съединения в отпадъчните технологични 
газове. В електродъговата пещ протичат реакциите: 
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PbO + C = Pb + CO 
PbO + CO = Pb + CO2 
PbS + CaO + CO = Pb + CaS + CO2 
PbS + Na2CO3 + C = Pb + Na2S + CO2 + CO 
 
При 13500 С химичното равновесие е изтеглено надясно със степен на конверсия на суровините над 97%. 
Уловените технологични газове от пещта последователно преминават през топлообменник за отнемане 
на акумулираната топлина, след това през батерия от ръкавни филтри за улавяне на унесения прах и 
сублимат от оловен сулфид и оловен оксид. При необходимост е предвидена възможност за монтиране 
на мокър скрубер след батерията от ръкавни филтри. Така пречистваните газове се заустват в 
атмосферата през комин с височина 12 м. 
Към края на процеса оловото се изпуска в калъпи и се формоват отливки с тегло около 5 kg 
всяка.Отливките се охлаждат с оборотни охлаждащи води. 
 Отделената шлака се изгребва от пещта в края на процеса и се съхранява временно на площадката в 
специализиран склад за производствени отпадъци. 
 
Във втората производствена линия, състояща се от късобарабанна пещ се извършва единствено 
стапяне на метални оловни отпадъци. Пещта се подгрява с помощта на гориво природен газ. Стопения 
метал се отлива в отливки, а образуваната окислена лека шлака ( код 10 04 02*) се отнема и се подава в 
линия 1 за оползотворяване чрез редукционно леене. 
 

В обхвата на Приложение №4 към ЗООС (инсталации, подлежащи на разрешаване чрез издаване на 
Комплексно разрешително) се класифицират: 

   
Електродъговата пещ (първа производствена линия) с капацитет над 5 t/денонощие:  
- т.2.5., буква а) производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 

2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или 
електролитни процеси; 

 
Късобарабанна пещ (втора производствена линия) с капацитет 3 t/денонощие: 
- т.2.5., буква а) производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 

2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или 
електролитни процеси; 

 
Снабдяването на ел.енергия ще се извърши от собствен трафопост. 
На един по късен етап се планира монтаж на електроагрегат, който да произвежда ел.енергия за 
собствени нужди, чрез енергоносител природен газ, което ще осигури енергийната независимост на 
инсталацията. 
Захранването с природен газ ще се осъществи от магистрално газопроводно отклонение. 
Планира се плитко фундиране за изграждане на основите на производствените и складови сгради. Не се 
налага употребата на взрив и извършване на взривни работи. 
        Работен режим: Инсталацията ще работи в непрекъснат режим - 360 дни годишно и 5 дни 
годишна порфилактика. 
 Работен персонал: На обекта ще бъдат ангажирани около 5 работника. 
  

Потребление на основните суровини и материали  
По време на строителството използваните строителни материали ще са търговски продукти,  не се 
планира употребата на природни ресурси. Изкопаните земни маси ще се използват в обратни насипи на 
площадката. Необходимите за строителната и автомобилна техника горива – бензин и дизелово гориво – 
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ще се зареждат извън обекта. Поддръжката на техниката (подмяна на масла и ремонти) също ще бъде 
организирана извън обекта. 
 По време на експлоатацията 
Годишното потребление на основните суровини, спомагателни материали и горива при реализация на 
ИН е представено в Таблица  2.3-2 по-долу: 
            Таблица 2.3-2 
Суровина/материал Разходна 

норма, 
t/ед.прод 

Годишен 
разход, t 

Място на 
употреба 

Начин на съхранение 

Суровини: 

Шлаки от първия и втория етап 
на производството 100401* 

7 12600 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Дроси и леки шлаки 100402* 7 12600 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Прах от отпадъчни газове 
100404* 

7,5 13500 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Други прахови частици и прах 
100405* 

10 18000 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

утайки и филтърен кек от 
пречистване на газове  100407* 

10 18000 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Други отпадъци от механично 
третиране на отпадъци 191211* 

12 21600 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Олово 170403 1,1 1188 Късобарабанна 
пещ 

Закрит склад за 
суровини 

Стърготини, стружки и изрезки 
от цветни метали 120103 

1,2 1296 Късобарабанна 
пещ 

Закрит склад за 
суровини 

Други цветни метали 191203 1,2 1296 Късобарабанна 
пещ 

Закрит склад за 
суровини 

Спомагателни материали: 

Активен въглен 0,35 630 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Na2CO3 0,02 36 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

CaO 0,1 180 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Боракс 0,02 36 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Горива: 
Природен газ 

850 918000 
Късобарабанна 
пещ 

Не се съхранява на 
площадката 

Природен газ 
750 3 500 000 

Електроагрегат Не се съхранява на 
площадката 

 
 
Суровините се доставят чрез специализиран транспорт от лицензирани транспортни фирми и се 
разтоварват в отделни секции в закрит склад за суровини. Подаването на суровините към 
производствената сграда се осъществява чрез челен товарач със специализирано закрито гребло. 
Приготвянето на шихтата се извършва непосредствено до електродъговата пещ и се подава в пещта 
автоматизирано. 
Част от използваните спомагателни материали са „опасни” вещества по смисъла на Закона за защита от 
вредното въздействие на химичните вещества и  смеси. 
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 В Таблица 2.3-4 са представени химичните вещества, които ще се използват при реализаця на ИП. 
Посочени са предвидения максимален годишен разход при максимален капацитет на инсталацията, CAS 
№,  и съответните им Н- фрази. Класификационните индекси на химичните вещества препарати и 
продукти са регламентирани с  Наредба за класифициране, опаковане и етикетиране на 
съществуващи и нови химични вещества и смеси.  Подробната информация задължително се съдържа 
в  информационния лист за безопасност или сертификат, който задължително придружава всички 
доставяни химични вещества, препарати и продукти. 
 

Таблица 2.3-4. 

Наименование 
Потреб
ление 

 

Място на 
използване CAS № Класификаци

я 
Н – съвети за 
безопасност 

При строителство и монтаж 
Не е приложимо 

При експлоатация 

Активен въглен 630 П-во 7440-44-0 N/A Не се класифицира 
като опасен 

Калцинирана 
сода 36 П-во 215-137-3 N/A 

Н 319 – Предизвика 
силно дразнене на 
очите 

Негасена вар 180 П-во 1305-62-0 N/A 

H315 - Причинява 
дразнене на кожата. 
H318 - Сериозно 
уврежда очите. 
H335 - Може да 
причини дразнене на 
дихателната система 

Боракс 36 П-во 1303-96-4 N/A 

Н360- Може да 
увреди 
оплодителната 
способност или плода 

Природен газ 4418000 П-во 74-82-8 Табл.2: т.18; 
Табл.1: Р2 

Flam. Gas 1 
H220 - Изключително 
запалим газ. 
H280 - Съдържа газ 
под налягане; може 
да експлодира при 
нагряване. 

 
Съхраняваните и използвани опасни материали, в т.ч. опасни отпадъци и горива   надхвърлят долния 
оценъчен праг, посочен в таблиците в част I и част II на Приложение № 3 от ЗООС, но са под горния 
оценъчен праг на същата таблица. По тази причина се налага провеждане на  процедура за одобряване 
на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, непосредствено след 
издаване на Решение по ОВОС. 
 

Спомагателни системи:  
• Водопотребление 

В инсталацията за пв-о на олово, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС,  консуматор на 
вода за промишлени цели (за охлаждане) е единствено електродъгова пещ. 
Късобарабанната пещ не консумира вода за промишлени нужди. 
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Вода на площадката ще се използва за: 
• промишлени цели за: 
- Охлаждане на пещните газове – за компенсиране загубите от изпарение в цикъла за оборотни 

охлаждащи води 
- За измиване на колелата и рамата МПС, напускащи площадката 

 
• санитарни нужди /бани, тоалетни и умивалници/ 

 
 Стойностите на консумациите на вода за промишлени нужди са представени в таблица 2.3-5: 
 

Таблица 2.3.-5 
Консумация на вода за промишлени нужди 
(охлаждане и измиване на МПС) 

Стойност (m3/единица продукция) 

- Охлаждане (само електродъгова пещ) 5 m3/t Pb   (9 000 m3/y) 
- Измиване на МПС 500 m3/y 

За санитарни цели 200 m3/y 
 
 
Към настоящия момент на площадката няма изграден ЕСК за добив на подземни води и Възложителят 
не възнамерява да извършва водовземне от подземни води. 
Площадката не е захранена с вода от В и К мрежата, но ще бъдат направени постъпления за изграждане 
на водопровод на един по-късен етап, поради времеемкост на процедурата по присъединяване към 
водопроводната мрежа на „В и К“ ЕООД.  
 
Възложителя внася уточнението, че в началния етап на работа, до придобиване на разрешително за 
присъединяване към водопроводната мрежа на В и к Оператора, ще монтира на площадката буферен 
резервоар, които ще осигури подаването на свежи води за изброените по-горе промишлени и санитарни 
нужди. Зареждането на свежи води в буферния резервоар ще се извърши чрез водоноски. 
Осигуряване на персонала с вода за питейни нужди ще се извърши чрез поставяне на диспенсъри с 
минерална вода. 
Целите за водоземане се планират както следва: 

- Охлаждане: 9 000 m3/y 
- Измиване на МПС: 500 m3/y 
- Санитарни цели: 200 m3/y 

 
• Електрозахранване  и консумация на енергия 

 Електрическа енергия за производствени нужди се използва единствено в електродъговата пещ, 
която е основен консуматор на ел.енергия. Късобарабанната пещ не консумира ел.енергия. 
Първоначално, доставката на ел.енергия ще се извърши от EVN ЕАД, а на един по-късен етап се 
планира изграждане на електроагрегат с номинална мощност 5 MW който да обезпечи 
електропроизводство за електродъговата пещ. 
 
По технологични данни, количеството ел.енергия, необходима за  промишлени нужди е както следва: 

Таблица 2.3.-8 
Консумация на електроенергия за промишлени 
нужди  

Стойност (MW/ед.продукция) 

Електродъгова пещ 2,2 
Късобарабанна пещ 0 
 
 Годишното потребление на електроенергия за промишлени нужди се очаква да бъде: 3960 
MWh/у. Не са налице ограничения, по отношение на максималната годишна консумация на електрическа 
енергия. 
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• Консумация на топлинна енергия:  
На площадката не се извършва  консумация на толинна енергия. Не се използва топлинна 
енергия, акумулирана в пара, органични масла или други видове топлоносители. 

 Енергийното обезпечаване на инсталацията се осъществява чрез консумация на 
ел.енергия в електродъговата пещ и природен газ в късобарабанната пещ. 

 
 

• Консумацията на горива  
Горива за промишлени цели ще се използват за захранване на: 
-  електроагрегата за пв-о на ел.енергия за електродъговата пещ и  
-  за работа на късобарабанната пещ.  
Електродъговата пещ не е консуматор на горива. 
 

Консумация на горива за промишлени нужди  Стойност (Nm3/y) 
Късобарабанна пещ 918 000 (850 Nm3/t Pb) 
Електроагрегат (извън Приложение 4 на ЗООС) 3 500 000 

 
 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ (НДНТ) 

 Инвестиционното предложение на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД: ” Изграждане на цех за 
производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, 
общ. Стара Загора e ново предложение. 

Инсталацията за производство на нерафинирано олово, състояща се от следните две 
производствени линии: 

• Електродъговата пещ (първа производствена линия) с капацитет над 5 t/денонощие:  
• Късобарабанна пещ (втора производствена линия) с капацитет 3 t/денонощие: 
 

попада в обхвата на т. 2.5. буква «а» от  Приложение 4 към чл.117, ал.1 от ЗООС:  
- т.2.5., буква а) производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 

2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или 
електролитни процеси; 

Съгласно чл.118, ал. 1 от ЗООС за изграждането и експлоатацията на инсталацията е 
необходимо издаване на  комплексно разрешително. При провеждане на консултациите по обхват и 
задание на ДОВОС, Инвеститорът е заявил желание да се ползва от правото по чл. 99 от ЗООС. При 
положителна оценка на ДОВОС на инвестиционното предложение, съгласно чл.99а от ЗООС и 
потвърждаване прилагането на НДНТ се дава възможност за изграждане на инвестиционното 
предложение преди издаване на КР. Въвеждането в експлоатацията обаче ще започне едва след 
издаване на КР. 
  
3.1. Използване на НДНТ при изграждане на нови инсталации 
Операторът категоризира предлаганата техника в следната таблица (за всяка инсталация поотделно): 
 

Класификация на предложената техника Отметка Точка от методиката, която следва 
да се попълни 

Приложена е най-нова техника, по смисъла на 
чл.123а,ал.5 ЗООС 

□  
3.1.1 

Предложена е техника, идентична с тази, описана 
в приложимите заключения за НДНТ (независимо 

 
 

 
 



ДОВОС  на Инвестиционно предложение:” Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по 
кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 

 

Инвеститор: „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД 

дали са приети с Решение на ЕК или не), 
включително с описаните нейни параметри 
(консумация, емисии, отпадъци и т.н) и техните 
стойности 

Х 3.1.1 

Предложена е техника,различна от тази, описана в 
приложимите заключения за НДНТ (вкл. Решения 
на ЕК, ако има такива влезли в сила) за 
разглежданата дейност 

□  
3.1.2 

Предложена е техника, различна от тази, описана 
в приложимите заключения за НДНТ (вкл. Решения 
на ЕК, ако има такива влезли в сила) за 
разглежданата дейност тъй като заключенията за 
НДНТ (вкл. Решения на ЕК, ако има такива влезли 
в сила) за конкретна дейност/инсталация не 
разглеждат всички потенциални въздействия 
върху околната среда от дейността или не описват 
всички прилагани в инсталацията процеси или не 
са налични приложими заключения за НДНТ. 

□  
3.1.3 

 
3.1.1. Ако се прилага техника, идентична с тази, описана в приложимите заключения за НДНТ 
(независимо дали са приети с Решение на ЕК или не), включително с нейните параметри 
(консумация, емисии, отпадъци и т.н) или най-нова техника, по смисъла на чл.123а,ал.5 ЗООС. 
           Операторът/инвеститорът представя кратка технологична информация за тази алтернатива (вкл. 
технологична блок-схема), и изчерпателна информация за всяко: 
- Технологично съоръжение, което е –източника на емисии,вкл. отпадъци характерни за производството 
и/или консумира вода, топло/електроенергия, хим.вещества/смеси – описва се на кое от описаните в 
заключенията съоръжения съответства ( номер на страница, раздел, точка от заключенията). 
- Пречиствателно съоръжение/техника за намаляване на емисиите- към кое от горните технологични 
съоръжения е предвидено/монтирано; описва се на кое от описаните в заключенията 
съоръжения/техники съответства ( номер на страница, раздел, точка от заключенията). 
 
Технологична информация за прилаганата алтернатива при производство на олово от 
оловосъдържащи отпадъци: 

Инвеститорът планира да изгради и въведе в експлоатация две технологични линии за производство на 
елементарно нерафинирано олово от олово съдържащи отпадъци (оловна шлака и оловни дроси и 
отпадъци от метален оловен скрап). 
Първа производствена линия (Електродъгова пещ) с максимален инсталиран производствен 
капацитет 5 t/24h (0,208 t/h; 1800 t/y), попадаща в обхвата на  т.2.5., буква а) на Приложение 4 на ЗООС: 
производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, от руди, 
обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни 
процеси; 
Втора производствена линия (Късобарабанна пещ) с максимален инсталиран производствен 
капацитет 3 t/24h (0,125 t/h; 1080 t/y),  попадаща в обхвата на  т.2.5., буква а) на Приложение 4 на ЗООС: 
производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, от руди, 
обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни 
процеси; 
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В първата производствена линия, състояща се от Електродъгова пещ ще се извършва 
извличане  на олово от следните отпадъчни суровини чрез прилагане на химични процеси, които 
суровини ще бъдат доставяни от външни доставчици, в т.ч. брокери и търговци на отпадъци: 
- Код 10 04 01* - Шлаки от първия и втория етап на производството – неразтворими в метала 
шлаки, получени при обработка на оловната стопилката с встъкляващи вещества при пирометалургични 
и химични процеси на получаване на оловото. 
- Код 10 04 02* - дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство– получени при 
разтопяване и леене на оловото; представляват оксиди на оловото, в т.ч. и леки шлаки, получени на 
площадката при работата на късобарабанната пещ. 
- Код 10 04 04* - прах от отпадъчни газове – филтърни прахове от пречистване на отработени 
газове от различни етапи на производството на олово – включва уловен прах от техничните процеси на 
оловото както и прах от предварителното третиране на отпадъците (дробене и смесване). Улавя се от 
ръкавните филтри на обезпрашителните инсталации или се доставя от външни контрактори 
- Код 10 04 05* - други прахови частици и прах – фини прахови частици, уловени при пречистване 
на въздуха от общообменната вентилация, в т.ч. и при приготвянето на шихтата. Тук се включва и 
разпиления прах от шлака, събран чрез смитане/почистване на работните площадки. Улавя се от 
ръкавните филтри на общообменната инсталация или се доставя от външни контрактори. 
- Код 10 04 07* - утайки и филтърен кек от пречистване на газове – от работата на водните 
скрубери за пречистване на технологичните газове от термичния процес на площадката или доставян от 
външни контрактори. 
- Код- 19.12.11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на 
отпадъци, съдържащи опасни вещества - Отпадъци от оловно-сулфатната фракция (оловна паста). 
Получават се при разкомплектоване с цел оползотворяване на НУБА на други площадки и се доставя от 
външни контрактори. 

 
При постъпване на отпадъците на вход на площадката се извършва определяне на тарата и 

нетото на суровините и същите се разтоврват в закрит склад в отделни секции за всеки вид отпадъци.  
На площадката,  складирането на оловните суровини се осъществява в закрити секции на 

складовото стопанство. Активния въглен и инертните материали се съхраняват в закрит склад за 
спомагателни материали. В закритите секции на складовото стопанство за суровини се съхраняват 
оловосъдържащи прахообразни материали – шлаки и дроси, кекове, оловни прахове и др. За 
предотвратяване на неорганизирани прахови емисии складът е ограден с плътни стени от сандвич 
панели. 

Оловните суровини и полупродукти постъпват в складовете със самосвали, или със 
специализирани закрити бункери-ремаркета, оборудвани с разтоварващи шнекове. Разтоварването на 
самосвалите се извършва директно в съответната секция на склада. Подаването на суровини и 
спомагателни материали към производствените помещения се извършва чрез челен товарач със 
специални закрити гребла. 

Подготовката на шихтата се извършва чрез щабелиране и дозиране в машина за шихтоване и 
дозиране на олово съдържащи суровини, след което готовата шихта постъпва в електродъгова пещ. 

Пресипките и бункерите са капсуловани и се вентилират посредством обезпрашителната 
инсталация. 

При производството на олово в първата линия се използва процес на редукция на суровината в 
електродъгова пещ. Високата теmпература се постига чрез използване на 3 броя електроди и прилагане 
на ел.напрежение с голяма мощност (5 MWth). Електроенергията се произвежда в електроагрегат, като 
за енергоносител се използва природен газ. Електроагрегата е отделна спомагателна инсталацията към 
това производство. 

 Предварително от суровините се подготвя подходяща шихта (реакционна смес), като към 
самостоятелни или смес от гореизброените отпадъци се добавя редукционен агент (активен въглен) и 
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други редуциращи и спомагателни реагенти – натриев карбонат (за фиксиране на сярата), калциев оксид, 
натриев тетраборат (боракс) и др. Компонентите се смесват в миксер за прахообразни смеси и се 
подават автоматизирано в пещта. Шлаките и дросите представляват смес от различни оловни 
съединения главно оловен оксид PbO и PbCO3 с остатъчни примеси от оловен сулфид PbS. С помощта 
на активния въглен се извършва редукция до елементарно олово, при което въглерода се окислява до 
въглероден диоксид. За да не се разпенва сместа се добавят противопенители /боракс/. Добавките от 
калциев оксид и натриев карбонат подпомагат образуване на шлаката и отделяне на оловото в дъното на 
пещта. Натриевия карбонат има също така неутрализиращо действие спрямо отделящите се при 
редукцията серни оксиди и така елиминира наличието на серни съединения в отпадъчните технологични 
газове. В електродъговата пещ протичат химичните реакции: 
PbCO3 = PbO + CO2  
PbO + C = Pb + CO 
PbO + CO = Pb + CO2 
PbS + CaO + CO = Pb + CaS + CO2 
PbS + Na2CO3 + C = Pb + Na2S + CO2 + CO 
 
При 13500 С химичното равновесие е изтеглено надясно със степен на конверсия на суровините над 97%. 
Уловените технологични газове от пещта последователно преминават през топлообменник за отнемане 
на акумулираната топлина, след това през батерия от ръкавни филтри за улавяне на унесения прах и 
сублимат от оловен сулфид и оловен оксид. Предвидена е възможност за монтиране на мокър скрубер 
след батерията от ръкавни филтри, който да улавя евентуално изпускани от пещта серни оксиди чрез 
използване на рециркулационен алкален разтвор на хидратна вар (варно мляко). Така пречистваните 
газове се заустват в атмосферата през комин с височина 12 м. 
Към края на процеса оловото се изпуска в калъпи и се формоват отливки с тегло около 5 kg 
всяка.Отливките се охлаждат с оборотни охлаждащи води. 
Отделената шлака се изгребва от пещта в края на процеса и се съхранява временно на площадката в 
специализиран склад за производствени отпадъци. 
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Технологична блок-схема на производството на олово в електродъговата пещ 

 
Във втората линия (Късобарабанна пещ) се оползотворяват следните отпадъци, доставяни от 

външни доставчици, в т.ч. брокери и търговци на отпадъци: 
- Код 17.04.03  - Олово – получено при ремонтни дейности и събаряне 
- Код 12 01 03  - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (оловни стружки) 
- Код 19.12.03 – Други цветни метали (олово) – получени при механично третиране на отпадъци 
 
Отпадъците се получават като отделни метални късове /ломове/ или балирани стружки/изрезки, с 
предварително зададени размери. По тези причини не се налагат допълнителни дейности по 
предварителното им третиране на площадката на Оператора. Отпадъците се разтоварват в склада за 
суровини и периодично се подават към късобарабанната пещ, където се извършва стапянето им и 
последващо отливане в оловни блокове. 
В късобарабанна пещ се извършва единствено стапяне на метални оловни отпадъци. В тази пещ не 
протичат металургични, химични или електрохимични процеси. 
  Пещта се подгрява с помощта на гориво природен газ. Стопения метал се отлива в отливки, а 
образуваната окислена лека шлака ( код 10 04 02*) се отнема и се подава в линия 1 за оползотворяване 
чрез редукционно леене. 
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 По-долу е представена информация за съоръженията, източници на емисии,вкл. отпадъци 
характерни за производството и/или консуматори на вода, топло/електроенергия, хим.вещества/смеси с 
препратка на кое от описаните в заключенията съоръжения съответства ( номер на страница, раздел, 
точка от BREF документа Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals 
Industries, 2017г.  

За сравнение е използвано и Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1032 на Комисията от 13 юни 
2016 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) в цветната 
металургия съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. 

Отчетени са и изисквания на основните ръководства от т. н. “хоризонтални ВАТ”, а именно: 
- Reference Document on Best Available Techniques in the Waste Water and Waste Gas Treatment 

(BREF Code CWW). Публикуван е и Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common 
Waste water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, Final draft July 2014, 

- Reference Document on Best Available Techniques on Emssions from Storage (BREF Code ESB); 
 

Дозиране и шихтоване - Спомагателните процеси на дозиране и смесване са същите, както тези 
в т. 2.5.1.5. на стр. 69 от BREF документа. Използваната техника на зареждане на суровините в пещта 
съответства на описаната на  стр. 73, в т.2.5.1.13 от същия документ. Операцията по дозиране е 
характерна и при двете производствени линии, докато шихтоване се прилага само в първа 
производствена линия. 

Редукционно топене и производство на нерафинирано олово от оловосъдържащи 
отпадъци: Производствените процеси, свързани с получаване на олово от олово съдържащи отпадъци 
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са подробно описани в т. 5.1.3.5. (стр. 510) от BREF документа. Тези процеси протичат и в двете 
производствени линии, като редукционното леене е специфично за първа производствена линия. 

Добавянето на калцинирана сода или други алкални добавки към шихтата е описано като техника 
за намаляване емисиите на серен диоксид в отработените технологични газове в т.5.3.2.5 на стр. 541 от 
BREF. В същата точка се разглежда и възможността за дълбоко очистване на газовете от серни оксиди 
чрез използва на мокри скрубери с алкални добавки /натриева основа или хидратна вар/. 

Прилаганите техники в Електродъговата пещ за намаляване емисиите във въздуха от прах, 
метали, серни оксиди, TVOC и PCDD/F са описани в BREF както следва: 

- Ръкавен филтър (батерия от ръкавни филтри): т.2.12.4.3 (стр.122) и т.2.12.5.1.4 (стр. 133) от 
BREF документа; 

- Мокър скрубер: т.2.12.5.1.6. (стр. 14) и т.2.12.5.2.2. (стр. 145) от BREF документа; допълнително 
е разгледан мокър скрубер с добавяне на алкални агенти (калциев хидроксид – варно мляко) като 
техника за намаляване съдържанито на серни оксиди в технологичните газове (стр. 164, 
т.2.12.5.4.4.) 

 
В Късобарабанната пещ се извършва единствено стапяне на метали, без да протичат металургични, 
химични или електрохимични процеси. При изгарянето на природния газ се отделят емисии от азотни 
и серни оксиди и въглероден оксид. Очакваните емисии от прах, метали, серни оксиди, TVOC и 
PCDD/F няма да надвишават нормативно определените. Късобарабанната пещ не е комплектована с 
пречиствателни съоръжения поради протичането единствено на термични процеси и отсъствие на 
химични, металургични или електрохимични реакции, които биха могли да бъдат извънредни 
източници на вредности, отделяни в атмосферния въздух. 

 
Информацията следва да е добре конкретизирана, тъй като в разрешителното ще бъдат разрешени 

единствено описаните съоръжения. 
 
 
Дефинира се продуктът или обработвания ресурс ( суровина, отпадък), за единица от които се 
посочват консумацията /употребата на ресурси и емисиите от инсталацията. 
 
 В таблици 2.3-3, 2.3-5 и 2.3-8 бяха представени стойности на употребата на ресурси за единица 
произведена продукция (един тон Олово) в мерна единица «t,m3 / t Pb». 
 Сравнението на консумациите на ресурси, както и формираните емисии, в т.ч. и отпадъци, 
доколкото таквиа са формулирани, следва да бъде направено с нормите, определени в приложимия 
BREF документ: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries. 
    
ТАБЛИЦА 1: Консумация на ресурси 

Показател Стойност 
съгласно 

избраната 
техника 

Стойност/обхват 
стойности 
съгласно 

заключения за 
НДНТ,вкл. приети 
с Решение на ЕК 

Консумация на вода за охлаждане, m3/t 
-Електродъгова пещ 
-Късобарабанна пещ 

 
5  

Не се използва 
Няма данни 

Консумация на топлинна енергия, MW/t 
-Електродъгова пещ 

 
Не се използва Няма данни 
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-Късобарабанна пещ Не се използва 
Консумация на електрическа енергия, MW/t 
-Електродъгова пещ 
-Късобарабанна пещ 

 
2,2 

Не се използва 
Няма данни 

Употреба на опасни вещества ( суровини, спомагателни материали и/или горива) 
Забележка: Изброява се всяко вещество (като клас на опасност съгласно нормативната уредба) и 
съответните Н съвети, в т.ч. и консумация на основни суровини, t/t: 

Електродъгова пещ 
Шлаки от първия и втория етап на производството, код 
100401* (Н 410 Силно токсично за водни организми с 
дългосрочни ефекти във водна среда) 

7 Няма данни 

Дроси и леки шлаки, код 100402* (Н 410 Силно токсично за 
водни организми с дългосрочни ефекти във водна среда) 

7 Няма данни 

Прах от отпадъчни газове, код 100404* (Н 410 Силно 
токсично за водни организми с дългосрочни ефекти във 
водна среда) 

7,5 Няма данни 

Други прахови частици и прах, код 100405* (H301 Токсичен 
при поглъщане);  Н 410 Силно токсично за водни организми 
с дългосрочни ефекти във водна среда) 

10 Няма данни 

Утайки и филтърен кек от пречистване на газове, код 100407* 
(Н 410 Силно токсично за водни организми с дългосрочни 
ефекти във водна среда) 

10 Няма данни 

Други отпадъци от механично третиране на отпадъци, код 
191211* (Н 410 Силно токсично за водни организми с 
дългосрочни ефекти във водна среда) 

12 Няма данни 

Активен въглен  (не е ОХВ) 0,35 Няма данни 
Калцинирана сода (Na2CO3)  (не е ОХВ) 0,02 Няма данни 
Негасена вар (CaO)  (корозивен) 0,1 Няма данни 
Боракс (Na2BO7)  (вреден при поглъщане, може да увреди 
плода) 0,02 Няма данни 

Късобарабанна пещ 
Природен газ, Nm3/h 850 Няма данни 
Олово, код 170403 1,1 Няма данни 
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, код 120103 1,2 Няма данни 
Други цветни метали, код 191203 1,2 Няма данни 
 
       Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 

Районът, в който ще бъде разположено предприятието, принадлежи към климатичния район на 
Източна Средна България от Преходно-континенталната климатична област на Европейско-
континенталната климатична област и е повлиян от Средиземно море. През зимата Стара планина 
представлява естествена защита от студените континентални маси, нахлуващи от север и североизток: 

 Пролетта настъпва рано - към края на месец февруари, като средните температури се 
задържат над 5°С. Последните пролетни мразове са късно - около средата на месец април. 
Пролетните валежи са средни; 

 Лятото е горещо, като средната температура през юли е над +23°С, а броят на дните с 
температура над +25°С е почти 95%. Летните валежи са сравнително високи за сезона; 

 Есента е по-топла от пролетта, като първите есенни застудявания настъпват в края на 
октомври и началото на ноември. Есенните валежи са ниски; 

 Зимата е мека, като има нахлувания на студен континентален въздух. Характеризира се с 
ниски зимни валежи, като малък процент от тях са от сняг. 
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Върху състоянието на атмосферния въздух оказват влияние следните климатични и 
метеорологични фактори: 

Слънчево греене 
Продължителността на слънчевото греене е един от регулиращите фактори за енергетичните 

условия в системата: земна повърхност-атмосфера, обуславяща вертикалното разсейване на 
атмосферните замърсители. Продължителността на слънчевото греене през годината е 2268 часа,. 

Районът се характеризира с една от най-високите за България годишна продължителност на 
слънчевото греене - 2268 часа годишно, като най-голямо това количество е през юли – 322 часа, а най-
малко – през декември – 77 часа. Продължителност на слънчевото греене на въздуха над 10 ºС е също 
висока - около 1700 часа сумарно през годината. 

Сумарната годишна слънчева радиация е 5500-5700 MJ/m2, при сумарна слънчева радиация за 
периода на въздуха над 10 ºС 4400-4500 MJ/m2. 

В разглежданият район съотношението между компонентите на топлинния баланс, определящи 
характера на процесите, развиващи се в долните слоеве на атмосферата, е - 40% радиационен баланс, 
загуби на топлина от изпарения 22% и турбулентен топлообмен -18%. 

Облачност 
Облачността е компонент на климата, който влияе пряко върху количеството и качеството на 

получената от земната повърхност радиация. Годишната картина на облачността в района е добре 
изразена, като облачните дни преобладават през периода декември–март. С малка облачност са дните 
през лятото – месеците юли–август. Годишната средната месечна обща облачност в балове (от 0 до 10) 
е 5.2, с максимум през зимните месеци (среден бал 6.77) и минимум през август – 2.8 бала.  

Температура 
Географската ширина и надморската височина, на която е разположен разглежданият район, 

осигуряват известна амплитуда в годишния ход на притока на слънчева радиация, което в основни линии 
определя разликата в топлинно отношение между сезоните зима и лято, както и на свързаните с 
преходни състояние пролетен и есенен сезони. 

Атмосферната циркулация и свързаната с нея малка облачност през лятото спомагат за усилване 
на температурните разлики между лятото и зимата. 

Средната годишна температура за района е 12.9°С. 
Средните годишни максимални и минимални температури са сравнително високи + 17.9°С и 

8.0°С, съответно. Те обуславят формирането на горещ през лятото и сравнително мек климат през 
зимата. 

Мощността на температурните инверсии за района има максимум през зимата - през декември, 
следван от януари и минимум през летните месеци. Теренът на вътрешната част на Горнотракийската 
низина е благоприятен за формиране на зимни инверсии с голяма дълготрайност. Най-много приземни 
инверсии са регистрирани през зимата и есента, като зимните са два пъти повече от пролетните. Броят 
на дните с мъгла (средно 28 в годината) е значително по-малък от средния за страната.  

Влажност на въздуха 
Влажността на въздуха е критерий, по който може да се съди за условията, при които протичат 

процесите на изпарения, разсейване на атмосферните примеси и др. 
Ходът на относителната влажност е обратно пропорционален на хода на температурата. 

Денонощната амплитуда на относителната влажност е най-малка през зимата 8-9% и най-голяма през 
лятото 17-18%. Средната годишна относителна влажност за района е 69%, а сумарно изпарение е над 
700 mm годишно. 

Валежи 
Режимът на валежите е един от основните климатични фактори, влияещи върху процесите на 

самоочистване на атмосферата. Средната месечна сума на валежите е показана в Таблица 1 
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Таблица 1 Средна месечна сума на валежите в mm  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

47 35 37 51 71 66 22 35 32 45 57 52 550 
 

Дните с валеж от сняг са сравнително малко и образуваната снежна покривка не се задържа 
дълго време. 

Вятър 
Скоростта на вятъра е един от най-важните климатични фактори,влияещи върху степента на 

разсейване на атмосферните примеси.  
Преобладаващи през годината са североизточните (29.2.%), северните (19.3%) и източните 

(15.7%) ветрове – Фиг. Средногодишна роза на вятъра. 

Роза на вятъра за ст. Стара Загора

тихо време - 31.9% в годината

-5.0

5.0

15.0

25.0

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Честота на вятъра по посока [%]

Средна скорост по посока [m/s]

 
Фиг. Средногодишна роза на вятъра 

 
Средногодишните стойности за скоростта на вятъра по 8-те посоки на розата варират от 2.7m/s 

(от югоизток) до 4.1m/s (от северозапад). 
Процентът на “тихо време” (честотата на случаите на вятър със скорост под 1m/s) е 31.9%, който 

определя и т.н. потенциал на замърсяване. Той се изразява в проценти от 1 до 100. За висок потенциал 
на замърсяване се приема 75 - 100, за нисък – 0 - 25. Потенциал 25 - 50 е среден, а потенциал 50 - 75 – 
средно висок. Потенциалът на замърсяване за разглеждания район е среден. 

Въз основа на данните и оценките могат да се направят следните заключения за процесите и 
явленията, които представляват интерес за площадката на инвестиционното предложение във връзка с 
особеностите на обекта. 

1. Потенциалът на замърсяване на въздуха в района е средно висок, което предполага повече 
устойчиви класове на състоянието на ниския слой на атмосферата в района. Това налага да 
се спазват стриктно нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в Наредба 1/2005г. и 
Наредба 4 за инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци. 

2. Мъглите годишно се наблюдават средно в около 28 дни с максимален брой 54 дни. Те имат 
продължителност до 1 ден в около 26.7% от случаите през студените месеци, 

Следователно, климатичните и метеорологични характеристики на района не са благоприятни по 
отношение на разсейването на вредни емисии, изхвърляни в атмосферата и са необходими 
допълнителни мерки като спазване на НДЕ за намаляване на локалното въздействие на индустриални 
дейности върху компонентите на околната среда. 
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Средногодишни концентрации на вредни вещества в приземния слой 

 
Този модул от програмата дава типови оценки (средногодишни) на очакваните концентрации чрез 

пресмятане на разсейването на вредни вещества в приземния граничен слой на атмосферата. 
Използвана е най-старата версия на софтуера PLUME, в която при определяне на 

средногодишните замърсявания се използва стандартната годишна климатична роза на вятъра, като  се 
отчита също и процентът “тихо време”, а броят на източниците е ограничен до 10. 
 
Входни данни: 

 Брой стъпки по посока Запад –Изток – 20 
 Брой стъпки по посока Север - Юг – 20 
 Стъпка по посока Запад –Изток /м/ - 200 
 Стъпка по посока Север - Юг /м/ - 200 
 Тип повърхност – градски район 
 Географски координати : ширина: 42°24’ ; дължина: 25°39’ 
 Средногодишна околна температура – 12.1 0С 
 Посока на вятъра – Роза на вятъра, представена по-долу: 

Посока N  NE  Е  SE  S  SW  W  NW 
Скорост /м/с/ 4.02 3.22 2.36 2.7 2.97 3.04 2.81 4.11 
Честота /%/ 19.3 29.2 16.7 8.3 6.5 5.5 4.0 10.5 

 
 Брой на източниците – 4 броя; 
 Вид на замърсителите: Определени са по Решение №2016/1032/ЕС за формулиране на 

заключения за НДНТ в цветната металургия 
 Параметри на изпускащите устройства: показани са в таблицата по-долу; 
 Определяне стойността на замърсяващата емисия, чрез изчисляване: Е = D. C /1000; където Е 

– стойност на замърсяващата емисия (g/s); D-дебита на газа (Nm3/s); C-концентрацията на 
замърсителя (mg/Nm3).  
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№ Източник на 
отпадъчни газове 

X Y H d T V Азотни оксиди Серни оксиди Въглероден оксид Прах 
C E C E C E C E 

НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ 
(m) (m) (m) (m) (0C) Nm3/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s 

1 Електродъгова пещ 2000 2000 12 0,6 280 2,50 0 0,000 350 0,875 0 0,000 4 0,010 
2 Късобарабанна пещ 2000 2010 12 0.3 250 0,83 250 0,208 35 0,029 100 0,083 4 0,003 
3 Електроагрегат 2023 2050 3 0.1 180 0,56 250 0,139 35 0,019 100 0,056 0 0,000 
4 Обезпраш. инсталация 2015 2027 6 0.5 25 2,78 0 0,000 0 0,000 0 0,000 5 0,014 

 
 
 

№ Източник на 
отпадъчни газове 

X Y H d T V Живак Олово Мед Кадмий 
C E C E C E C E 

НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ 
(m) (m) (m) (m) (0C) Nm3/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s 

1 Електродъгова пещ 2000 2000 12 0,6 280 2,50 0,05 0,00013 1 0,003 1 0,003 0,05 0,00013 
2 Късобарабанна пещ 2000 2010 12 0.3 250 0,83 0,05 0,00004 1 0,001 1 0,001 0,05 0,00004 
3 Електроагрегат 2023 2050 3 0.1 180 0,56 0 0,00000 0 0,000 0 0,000 0 0,00000 
4 Обезпраш. инсталация 2015 2027 6 0.5 25 2,78 0 0,00000 1 0,003 0 0,000 0 0,00000 

 
 
 

№ Източник на 
отпадъчни газове 

X Y H d T V Аресен TVOC PCDD/F 
C E C E C E 

НДЕ НДЕ НДЕ 
(m) (m) (m) (m) (0C) Nm3/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s 

1 Електродъгова пещ 2000 2000 12 0,6 280 2,50 0,05 0,00013 40 0,100 1E-07 2,5E-10 
2 Късобарабанна пещ 2000 2010 12 0.3 250 0,83 0,05 0,00004 40 0,033 1E-07 8,33333E-11 
3 Електроагрегат 2023 2050 3 0.1 180 0,56 0 0,00000 0 0,000 0 0 
4 Обезпраш. инсталация 2015 2027 6 0.5 25 2,78 0 0,00000 0 0,000 0 0 
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Резултати от моделиране на замърсяването на приземния атмосферен слой 
 
Тъй като за метеорологични данни е използвана средногодишна роза на вятъра, получената 

оценка на замърсяването в приземния слой на въздуха е средногодишна. Резултатите за основните 
замърсители, за които има годишни норми, са дадени в Таблицата. В същата таблица са представени и 
стойностите на нормите на съответните замърсители, съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми 
за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 
атмосферния въздух и Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и 
полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух 

 

Замърсител 
Разстояние от 

източника 

Очаквани 
средногодишни 
концентрации 

Средногодишни 
стойности съгласно 

Наредба 12 и 
Наредба 11 

Съответствие 

m [mg/m3] [mg/m3] Да/Не 
NOx 335 0,01328 0,04 Да 
SOx 617 0,0115 - - 
СО 335 0,00533 - - 

Прах 312 0,00092 0,04 Да 
Hg 2821 5.10-06 - - 
Pb 312 0,00021 0,0005* Да 
Cu 572 0,00006 - - 
Cd 2821 5.10-06 0,000005* Да 
As 2821 5.10-06 0,000006* Да 

TVOC 572 0,00188 - - 
PCDD/F 2821 5.10-14 - - 

Таблица: Годишни концентрации след реализацията на ИП и оценка на съответствието 
 

*Определени по Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 
ароматни въглеводороди в атмосферния въздух 
 

От таблицата се вижда, че не са превишени годишните СГН за опазване на човешко здраве, за 
обследваните замърсители, т.е. налице е съответствие между нормативните изисквания и получените 
резултати. 

По-долу са показани изолиниите на замърсителите: 
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 Фиг. 1 Годишно поле на замърсяване с   NOx   Фиг. 2  Годишно поле на замърсяване сSOx 

 

   
 

Фиг. 3  Годишно поле на замърсяване с прах       Фиг. 4 Годишно поле на замърсяване с СО 
 

    
 

Фиг. 5  Годишно поле на замърсяване с Hg       Фиг. 6 Годишно поле на замърсяване с Pb 
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Фиг. 7  Годишно поле на замърсяване с Cu        Фиг. 8 Годишно поле на замърсяване с Cd 
 

   
 

Фиг. 9  Годишно поле на замърсяване с As       Фиг. 10 Годишно поле на замърсяване с TVOC 
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Фиг. 11 Годишно поле на замърсяване с PCDD/F 

 
  От изложеното  може да се заключи, че годишното замърсяване на атмосферния въздух 
след реализация на инвестиционното предложение няма да оказва отрицателен ефект върху 
населени райони и екосистеми. 

 Максималните приземни концентрации на замърсителите не могат да достигнат най-
близките населени места и да предизвикат дискомфорт у населението. 

Максимални еднократни концентрации при най-неблагоприятни метеорологични параметри  
Важна характеристика е максималното възможно замърсяване, което може да се получи при 

зададени източници, като се определят както максималната стойност на замърсяването, така и 
метеорологичните условия, при които то се получава. Това е и единствената характеристика на 
замърсяването, която може да се получи в случай, че изобщо липсват метеорологични данни за даден 
район. При вариране на набор от метеорологични параметри – скорост на вятъра за всяка една от 8–те 
стандартни посоки и класа устойчивост (A – силна неустойчивост, B – умерена неустойчивост, C – 
слаба неустойчивост, D – неутрална стратификация, E – слаба устойчивост и F – умерена 
устойчивост), се пресмята полето на замърсяването, за да се определи неговата максимална стойност 
при съответните метеорологични параметри и посока на вятъра.  

• Входни параметри на модела – областта, за която се пресмята замърсяването е 4 000 m x 
4000 m (20 стъпки по 200 m в посока Запад-Изток и 20 стъпки по 200 m в посока Север-Юг); 

• Метеорология - в програмния код на продукта PLUME е заложен наборът на 
метеорологичните параметри, които покриват диапазона на възможните вариации на скоростта на 
вятъра и съответните им класове устойчивост за двата периода на денонощието – дневните (в 
зависимост от слънчевото греене) и нощните (в зависимост от облачността) часове – Таблицата по-долу 

Скорост на вятъра [m/s] Клас устойчивост 
1 A , B 

2.5 B , C , E 
4 B , C , D , E 

5.5 C , D 
7 D 

Таблица:  Набор метеорологични параметри 
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Моделът PLUME отчита ефектите на топлинно или механично издигане на струята (заложени в 
кода на продукта), вследствие на което се увеличава физическата височина на комина до т.н. ефективна 
височина, която зависи правопропорционално от разликата между температурата на изхвърляните 
газове от комина и температурата на околния въздух. Следователно по ниски ефективни височини ще се 
получат при по-високи температури на околния въздух (летни температури), а следователно и по-големи 
максимални стойности на замърсяването.  

• Параметри на източника – необходимите параметри на източниците са както в предното 
изследване. 

Резултати: 

В Таблицата са обобщени резултатите от този модул на програмата за замърсителите, като са 
изчислени максималните еднократни концентрации след реализацията на  предложението. 

 

Замърсител 
Разстояние от 

източника 

Очаквани 
средночасови 
концентрации 

Средночасови 
стойности, съгласно 

Наредба 12  
Съответствие 

m [mg/m3] [mg/m3] Да/Не 
NOx 232 0,04915 0,2 Да 
SOx 232 0,05041 0,35 Да 
СО 232 0,01971 - - 

Прах 536 0,00249 - - 
Hg 190 0,00001 - - 
Pb 536 0,00054 - - 
Cu 190 0,00024 - - 
Cd 190 0,00001 - - 
As 190 0,00001 - - 

TVOC 190 0,00813 - - 
PCDD/F 190 5.10-12 - - 

 
Таблица Максимални еднократни концентрации след реализация на ИП и оценяване на 

съответствието 
 
 Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух  не нормира максимално-
еднократни (средночасови) стойности на по-голяма част от обследваните замърсители.  

 Изчислени са най-неблагоприятните условия на дифузия – летните месеци, западен вятър със 
скорост 2,5 m/s-5,5 m/s , температурна стратификация – клас С по скалата на Паскуил-Гилфорд и посока 
югозапад. 

 На база изложеното може да се заключи, че краткотрайното замърсяване на атмосферния въздух 
след реализация на инвестиционното предложение няма да оказва отрицателен ефект върху населени 
райони и екосистеми. Населените места не са разположено по посока на замърсяването и по тези 
причини не се очаква предизвикване на дискомфорт у населението. 

По – долу са дадени резултатите от работата на PLUME при определяне на максималното преходно 
замърсяване: 
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                   Фиг. 12  Преходно замърсяване с NOx                          Фиг.13   Преходно замърсяване с SOx 
 

 

   
                    Фиг.14   Преходно замърсяване с СО                                 Фиг. 15   Преходно замърсяване с прах 

  
 

    Фиг.16   Преходно замърсяване с Hg                               Фиг. 17   Преходно замърсяване с  Pb 
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    Фиг.18   Преходно замърсяване с Cu                               Фиг. 19  Преходно замърсяване с Cd 

 

   
    Фиг.20  Преходно замърсяване с As                               Фиг. 21  Преходно замърсяване с TVOC 

 
 

 

 
Фиг. 22  Преходно замърсяване с PCDD/F 
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  Операторът/инвеститорът предоставя информацията, изисквана в Таблиците по Приложение 1 А. 
УСЛОВИЯ: 

• Емисията на кое да е вредно вещество задължително не трябва да води до 
нарушаване на установените норми за съдържание  на това вещество в атмосферния 
въздух (съгласно действащите нормативни актове във връзка с чистотата на 
атмосферния въздух). 
Изпълнението на горното условие се доказва чрез дисперсионно моделиране с 
Методиката на МОСВ, МРРБ, и МЗ за изчисляване височината на изпускащите 
устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в 
приземния слой по чл.11 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). 
Резултатите от дисперсионното моделиране на разсейването на емисиите на вредните 
вещества, доказващи изпълнение на горното условие, се предоставят от оператора, 
заедно с използваните входни данни ( за метеорологичните условия, емисиите и т.н.). 
Моделирането, с което се доказва изпълнението на условието, се извършва за най-
лошо стечение на обстоятелствата: максимално разрешено натоварване или капацитет 
на инсталациите, максимален масов поток на емисиите, най- ниски температури на 
отпадъчните газове и възможни най-неблагоприятни метеорологични условия. При 
моделирането задължително се отчитат и характерните особености на замърсяването 
на атмосферният въздух в района на площадката ( други източници на емисии, фоново 
ниво на замърсяване и топографски условия). Не може да бъде избрана като НДНТ 
алтернатива, неотговаряща на настоящото условие. 

• Концентрацията на отпадъчните газове на което и да е вредно вещество не може да 
бъде по- голяма от пределно допустимата за това вещество концентрация, определена 
в нормативната уредба по околна среда, т.е. от установените норми за допустими 
емисии. Не може да бъде избрана като НДНТ алтернатива, неотговаряща на 
настоящото условие. 

 
 

Приложение 1А км т.3.1.1. на глава 3 – Използване на НДНТ 
 

Основни групи вредни вещества, съгласно Приложение 8 на ЗООС 
ТАБЛИЦА 1 – Общи емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани, в т.ч. площни 
и/или линейни), изпускани в атмосферния въздух от инсталацията 
 
№ Вредни вещества Емисионна стойност съгласно 

избраната техника 
Емисионна стойност/обхват 

стойности, съгласно 
заключенията за НДНТ, 

вкл.приети с решение на ЕК 
[mg/m3] [g/s] [kg/ед.п] [mg/m3] [g/s/] [kg/ед.п] 

1. Серни съединения       
1.1 SO2 (серен диоксид)  0,924 15,96 N/A N/A N/A 
1.2 SO3 (серен триоксид)       
1.3 H2S (сероводород)       
1.4 CS2 (серовъглерод)       
1.5 … (други)       
2. Азотни съединения       
2.1 NOx (азотни оксиди)  0.347 6 N/A N/A N/A 
2.2 NH3 (амоняк)       
2.3 HNO3 (азотна к-на)       
2.4 … (други) N2O       
3. Въглероден оксид (CO)  0.139 2,4 N/A N/A N/A 
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4. Летливи органични с-ния 
(ЛОС) 

      

4.1 Общ органичен въглерод  0.133 2,3 N/A N/A N/A 
4.2 Бензен (С6Н6)       
4.3 … (други, в т.ч. с рискови 

фрази) СН4 
      

5. Прах (прахообразни 
вещества) 

      

5.1 Общ прах  0.027 0,47 N/A N/A N/A 
5.2 ФПЧ10       
5.3 ФПЧ2,5       
6. Метали и съединенията им        
6.1 Cd и съединенията му  0.0002 0.0029 N/A N/A N/A 
6.2 Pb и съединенията му  0.006 0.1056 N/A N/A N/A 
6.3 Ni и съединенията му       
6.4 Hg и съединенията му  0.00017 0.0029 N/A N/A N/A 
6.5 … (други) - Cu  0.003 0.0576 N/A N/A N/A 
7. Азбест (суспендирани 

частици влакна) 
      

8. CL и съединенията му       
9. F и съединенията му       
10. As и съединенията му  0.0002 0.0029 N/A N/A N/A 
11. Цианиди       
13. Вещества или препарати с 

доказани канцерогенни 
свойства 

      

14. Вещества или препарати с 
доказани мутагенни свойства 

      

15. Вещества или препарати с 
доказано въздействие върху 
възпроизводството 

      

16. Диоксини/фурани  3.10-10 5,76.10-9 N/A N/A N/A 
17. Полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) 
      

 
Забележка:За всяка от алтернативите, за всяко от изпусканите вещества се дава следната 
информация: 
1. концентрация на вредното вещество в отпадъчните газове, преди изпускането му в атмосферния 
въздух (т.е. след пречиствателните съоръжения, ако такива са монтирани) – за изпусканите през 
изпускащо устройство вещества(организирано). 
2. количество, изпускано вредно вещество в атмосферния въздух за 1 час. 
3. количество изпускано в атмосферния въздух вещество при производството на единица продукт. 
(например в грама за единица продукт, т.е. g/ед.п.; в останалите случаи мерните единици се 
посочват изрично допълнително). 
4. при необходимост, се посочват други мерни единици (например, за диоксините/фураните по т.16, 
концентрацията им в емисиите се посочва в нанограми на нормален кубичен метър). 
 
 
 
 



ДОВОС  на Инвестиционно предложение:” Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 
по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 

 

Инвеститор: „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД 

ТАБЛИЦА 1.1 – Организирани емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
инсталацията 

№ Вредни вещества Емисионна стойност съгласно 
избраната техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности, съгласно 

заключенията за НДНТ, 
вкл.приети с решение на ЕК 

[mg/m3] [g/s] [kg/ед.п] [mg/m3] [g/s] [kg/ед.п] 
Общо за всички изпускащи 
устройства (комини): 

      

1. Серни съединения       
1.1 SO2 (серен диоксид)  0,924 15,96 N/A N/A N/A 
1.2 SO3 (серен триоксид)       
1.3 H2S (сероводород)       
1.4 CS2 (серовъглерод)       
1.5 … (други)       
2. Азотни съединения       
2.1 NOx (азотни оксиди)  0.347 6 N/A N/A N/A 
2.2 NH3 (амоняк)       
2.3 HNO3 (азотна к-на)       
2.4 … (други) N2O       
3. Въглероден оксид (CO)  0.139 2,4 N/A N/A N/A 
4. Летливи органични с-ния 

(ЛОС) 
      

4.1 Общ органичен въглерод  0.133 2,3 N/A N/A N/A 
4.2 Бензен (С6Н6)       
4.3 … (други, в т.ч. с рискови 

фрази) СН4 
      

5. Прах (прахообразни 
вещества) 

      

5.1 Общ прах  0.027 0,47 N/A N/A N/A 
5.2 ФПЧ10       
5.3 ФПЧ2,5       
6. Метали и съединенията им       
6.1 Cd и съединенията му  0.0002 0.0029 N/A N/A N/A 
6.2 Pb и съединенията му  0.006 0.1056 N/A N/A N/A 
6.3 Ni и съединенията му       
6.4 Hg и съединенията му  0.00017 0.0029 N/A N/A N/A 
6.5 … (други) - Cu  0.003 0.0576 N/A N/A N/A 
7. Азбест (суспендирани 

частици влакна) 
      

8. CL и съединенията му       
9. F и съединенията му       
10. As и съединенията му  0.0002 0.0029 N/A N/A N/A 
11. Цианиди       
13. Вещества или препарати с 

доказани канцерогенни 
свойства 

      

14. Вещества или препарати с 
доказани мутагенни свойства 

      

15. Вещества или препарати с       
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доказано въздействие върху 
възпроизводството 

16. Диоксини/фурани  3.10-10 5,76.10-9 N/A N/A N/A 
17. Полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) 
      

КОМИН 1: Електродъгова пещ 
1.1 SO2 (серен диоксид) 350 0.875 15.12 350 N/A N/A 
5.1 Общ прах 4 0.01 0.173 4 N/A N/A 
6.4 Hg и съединенията му 0.05 0.00013 0.002 0.05 N/A N/A 
6.2 Pb и съединенията му 1 0.003 0.043 1 N/A N/A 
6.5 … (други) - Cu 1 0.003 0.043 1 N/A N/A 
6.1 Cd и съединенията му 0.05 0.00013 0.002 0.05 N/A N/A 
10. As и съединенията му 0.05 0.00013 0.002 0.05 N/A N/A 
4.1 Общ органичен въглерод 40 0.1 1,728 40 N/A N/A 
16. Диоксини/фурани 1.10-07 2,5.10-10 4,32.10-09 1.10-07 N/A N/A 

КОМИН 2: Късобарабанна пещ 
2.1 NOx (азотни оксиди) 250 0,208 3,6 250 N/A N/A 
1.1 SO2 (серен диоксид) 35 0.029 0.504 35 N/A N/A 
3. Въглероден оксид (CO) 100 0.083 1.44 100 N/A N/A 
5.1 Общ прах 4 0.003 0.057 4 N/A N/A 
6.4 Hg и съединенията му 0.05 0.00004 0.00072 0.05 N/A N/A 
6.2 Pb и съединенията му 1 0.001 0,0144 1 N/A N/A 
6.5 … (други) - Cu 1 0.001 0,0144 1 N/A N/A 
6.1 Cd и съединенията му 0.05 0.00004 0.00072 0.05 N/A N/A 
10. As и съединенията му 0.05 0.00004 0.00072 0.05 N/A N/A 
4.1 Общ органичен въглерод 40 0.033 0.576 40 N/A N/A 
16. Диоксини/фурани 1.10-07 8,3.10-11 1,44.10-09 1.10-07 N/A N/A 

КОМИН 3: Електроагрегат 
2.1 NOx (азотни оксиди) 250 0,139 2,4 250 N/A N/A 
1.1 SO2 (серен диоксид) 35 0,019 0.336 35 N/A N/A 
3. Въглероден оксид (CO) 100 0,056 0.96 100 N/A N/A 

КОМИН 4: Обезпрашителна инсталация 
5.1 Общ прах 250 0.014 0.24 250 N/A N/A 
6.2 Pb и съединенията му 35 0.03 0.048 35 N/A N/A 

 
Забележка:За всяка от алтернативите, за всяко от изпусканите вещества се дава следната 
информация: 
1. количество вещество изпускано в атмосферния въздух организирано, т.е. през изпускащи 
устройства, при производството на единица продукт. 
2. количество, изпускано вредно вещество в атмосферния въздух за 1 час. 
3. концентрация на вредното вещество преди изпускането му в атмосферния въздух (след 
пречиствателните съоръжения, ако такива са монтирани) – за изпусканите през изпускащо 
устройство вещества(организирано). 
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ТАБЛИЦА 1.2 – Неорганизирани емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
инсталацията 
Не е приложимо. При работата на инсталацията не се отделят неорганизирани емисии. 

№ Вредни вещества Емисионна стойност 
съгласно избраната 

техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности, съгласно 

заключенията за НДНТ, 
вкл.приети с решение на 

ЕК 
 [g/s] [kg/ед.п] [g/s] [kg/ед.п] 

 Няма Няма Няма Няма 
1. Серни съединения     
1. Серни съединения     
1.1 SO2 (серен диоксид)     
1.2 SO3 (серен триоксид)     
1.3 H2S (сероводород)     
1.4 CS2 (серовъглерод)     
1.5 … (други)     
2. Азотни съединения     
2.1 NOx (азотни оксиди)     
2.2 NH3 (амоняк)     
2.3 HNO3 (азотна к-на)     
2.4 … (други)     
3. Въглероден оксид (CO)     
4. Летливи органични с-ния (ЛОС)     
4.1 Общ органичен въглерод     
4.2 Бензен (С6Н6)     
4.3 … (други, в т.ч. с рискови фрази)     
5. Прах (прахообразни вещества)     
5.1 Общ прах     
5.2 ФПЧ10     
5.3 ФПЧ2,5     
6. Метали и съединенията им     
6.1 Cd и съединенията му     
6.2 Pb и съединенията му     
6.3 Ni и съединенията му     
6.4 Hg и съединенията му     
6.5 … (други)     
7. Азбест (суспендирани частици влакна)     
8. CL и съединенията му     
9. F и съединенията му     
10. As и съединенията му     
11. Цианиди     
13. Вещества или препарати с доказани 

канцерогенни свойства 
    

14. Вещества или препарати с доказани 
мутагенни свойства 

    

15. Вещества или препарати с доказано 
въздействие върху възпроизводството 

    

16. Диоксини/фурани     
17. Полициклични ароматни въглеводороди     
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(ПАВ) 
1. Серни съединения     
1.1 …     
17. Полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ) 
    

Забележка:За всяка от алтернативите, за всяко от изпусканите вещества се дава следната 
информация: 
1. Количество вещество изпускано в атмосферния въздух неорганизирано при производството на 
единица продукт. 
2. Количество, изпускано вредно вещество в атмосферния въздух за 1 час 
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Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 

Съгласно представената технология, от площадката се очаква формиране на смесен поток 
отпадъчни води, включващ: 

• битово-фекални (БФ) отпадъчни води от санитарно-битовите помещения – бани, 
умивалници и тоалетни, намиращи се в битовата сграда. Формираният БФ поток от мивки и 
бани се събира посредством канализационна тръба и се довежда до една водоплътна 
изгребна яма с обем V=20 m3. Ямата периодично се изгребва от специализирана фирма, с 
която Операторът ще сключи договор за извършване на комунални услуги. БФ отпадъчни 
води от ямата ще се транспортират от контрагента до ГПСОВ Стара Загора за 
обезвреждане при наличие на актуален договор.  

• промишлени отпадъчни води (от измиване на колелата и рамата на МПС). Промишлени 
води от инсталацията не се образуват. От площадката, промишлени отпадъчни води се 
формират единствено от измиване /саниране/ на колелата и рамата на МПС, доставящи 
суровини и извеждащи готова продукция. От естакадата за измиване (с водоструйка), през 
сифони, ПОВ постъпват във водоплътната изгребна яма с обем V=20 m3, в която постъпват 
и БФОВ. 

По този начин, в ямата се образуват смесени (БФ и П) отпадъчни води. 
Дъждовните води ще се отвеждат разсъсредоточено, т.е. чрез попиването им в почвата. Това е 

възможно, тъй като около оградата на площадката е оформено пространство с почвена покривка, в 
което ще бъде залесена растителност за формиране на плътен зелен пояс. В този участък  не е 
налице бетонова/асфалтова настилка, което позволява просмукване на дъждовните води в почвата.   

Не е изградена и не се предвижда изграждането на дъждовна канализация и отвеждане на 
дъждовни води от площадката. 
 
ТАБЛИЦА 2 – Инсталацията не формира производствени отпадъчни води. 
Данни за емисионния товар на потока смесени битово-фекални и промишлени (от измиване на 
МПС) са представени в таблицата: 

Показател/вид замърсител Емисионна стойност ,съгласно 
избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 
стойности съгласно 

заключения за НДНТ, 
вкл.приети с Решение на ЕК 

   
Органохалогенни съединения и 
вещества, които могат да 
образуват такива съединения във 
водна среда 

  

Органофосфорни съединения   
Органокалаени съединения   
Вещества и смеси с доказани 
канцерогенни свойства 

  

Вещества и смеси с доказани 
мутагенни свойства 

  

Вещества и смеси ,които доказано 
могат да въздействат чрез водната 
околна среда  върху 
възпроизводството 

  

Устойчиви въглеводороди и 
устойчиви и биоакулируеми 
органични токсични вещества 

  

Цианиди   
Метали и техните съединения Олово: N/A 
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2 mg/l (7.7.10-07 kg/ед.прод) 
Мед: 
2 mg/l (7.7.10-07 kg/ед.прод) 
Живак: 
0,05 mg/l (1,94.10-08 kg/ед.прод) 
Кадмий: 
0,5 mg/l (1,94.10-07 kg/ед.прод) 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

Арсен и неговите съединения 0,5 mg/l (1,94.10-07  kg/ед.прод) N/A 
Биоциди и други продукти за 
защита на растенията 

  

Суспендирани материали 400 mg/l (0,00015  kg/ед.прод) N/A 
Вещества допринасящи за 
еутрофикация ( по-конкретно 
нитрати и фосфати) 

Общ Фосфор: 
15 mg/l (5,8.10-06   kg/ед.прод) 
Азот амониев: 
35 mg/l (1,36.10-05   kg/ед.прод) 
 

N/A 
 

N/A 

Вещества, които имат 
неблагоприятно въздействие върху 
кислородния баланс ( и могат да 
бъдат измервани с параметри като 
БПК, ХПК и др.) 

ХПК:  
700 mg/l (0,00027  kg/ед.прод) 
БПК5: 
 400 mg/l (0,00016  kg/ед.прод) 
 

N/A 
 

N/A 

Нефтопродукти 15 mg/l (5,8.10-06   kg/ед.прод) N/A 
Забележки: 

• За всяко от изпусканите вещества се дава следната информация: 
1. количеството вещество, образувано при производството на единица продукт. 
2. Концентрацията на вредното или опасното вещество в точките на заустване, преди 

смесването с водата в приемника/канализацията. 
3. Максималното количество от  съответното вредно или опасно вещество, изпускано за 

един час в съответното водно тяло/канализация 

Таблица 3-Попълва се при заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела 
Не е приложимо. От площадката не се заустват отпадъчни води повърхностни водни тела. 
 

Показател/вид замърсител Емисионна стойност 
,съгласно избрана техника 

Емисионна 
стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за 
НДНТ, вкл.приети с 

Решение на ЕК 
   
Вещества в обхвата на Наредба 
6/2000г.за емисионни норми за 
допустимо съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадъчните 
води, зауствани във водни обекти 
(или друга влязла в сила 
Нормативна уредба 
допълваща/заменяща посочената) 

  

Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за НДНТ 

  

Забележки: 
• За всяко от изпусканите вещества се дава следната информация: 

1. Количеството вещество, образувано при производството на единица продукт. 
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2. Концентрацията на вредното или опасното вещество в точките на заустване, преди 
смесването с водата в приемника. 

3. Максималното количество от  съответното вредно или опасно вещество, изпускано за 
един час в съответния воден обект. 

4. Веществата, описани вече в таблица 2,се споменават само като наименования, с 
препратка към таблица 2. 

 
Таблица 4-Попълва се при заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела 
Не е приложимо. Инсталацията не зауства отпадъчни води повърхностни водни тела. 
 
 

Показател/вид замърсител Емисионна стойност 
,съгласно избрана 

техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, 

вкл.приети с Решение на 
ЕК 

   
Вещества които съгласно 
нормативната уредба са 
определящи за качеството на 
приемащия отпадъчните води обект 
и се съдържат в отпадъчните води 
от инсталацията, например 
вещества в обхвата на Наредбата 
за стандарти за качество на 
околната среда на приоритетни 
веществаи някои други 
замърсители 

  

Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за НДНТ 

  

Забележки: 
• За всяко от изпусканите вещества се дава следната информация: 

1. Количеството вещество, образувано при производството на единица продукт. 

2. Концентрацията на вредното или опасното вещество в точките на заустване, преди 
смесването с водата в приемника. 

3. Максималното количество от  съответното вредно или опасно вещество, изпускано за 
един час в съответния воден обект. 

4. Веществата, описани вече в таблица 2 и 3 се споменават само като наименования, с 
препратка към таблица 2, съответно 3. 

 
Таблица 5-Попълва се при заустване на отпадъчни води в канализационни системи на населени 
места 
 
Не е приложимо. 
Не се извършва заустване на отпадъчни води в канализационната система на населеното място. 
Формирания смесен поток от БФ и П ОВ ппостъпва във водоплътна изгребна яма и чрез 
специализиран транспорт се транспортират до ГПСОВ за обезвреждане. Наредба 7 нормира 
единствено стойностите за качеството на промишлените отпадъчни води и не поставя ограничения 
върху качеството на БФ отпадъчни води. Качеството на БФВ не е предмет на разглеждане в 
Заключенията на ЕК за НДНТ. 
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Показател/вид замърсител Емисионна стойност ,съгласно 

избрана техника 
Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения 
за НДНТ, вкл.приети с Решение 

на ЕК 
   
Вещества в обхвата на 
Наредба 7/2000г.за условията 
и реда на заустване на 
производствени отпадъчни 
води в канализационните 
системи на населени места 
(или друга влязла в сила 
наредба заменяща 
посочената) 

  

Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за 
НДНТ 

  

Забележки: 
• За всяко от изпусканите вещества се дава следната информация: 

1. Количеството вещество, образувано при производството на единица продукт. 

2. Концентрацията на вредното или опасното вещество в точките на изпускане в 
канализацията. 

Таблица 6- попълва се при заустване на отпадъчни води в подземни води (ако нормативната 
уредба разрешава това) 
Не е приложимо. Не се заустват отпадъчни води в подземни води. 
 

Показател/вид замърсител Емисионна стойност 
,съгласно избрана техника 

Емисионна 
стойност/обхват 

стойности съгласно 
заключения за НДНТ, 
вкл.приети с Решение 

на ЕК 
   
Вещества, забранени за заустване 
в подземни води, съгласно с влязла 
в сила нормативна уредба 

  

Вещества, които могат за се 
заустват в подземни води, съгласно 
с влязла в сила нормативна уредба 

  

Други вещества, за които са 
определени ограничения в 
съответното заключение за НДНТ 

  

 
Забележки: 

• За всяко от изпусканите вещества се дава следната информация: 
1. Количеството вещество, образувано при производството на единица продукт. 

2. Концентрацията на вредното или опасното вещество в точките на заустване в 
подземните води. 
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3. Максимално количество от съответното вредно или опасно вещество, изпускано за един 
час в съответния подземен воден обект. 

4. Веществата, описани вече в таблица 2  се споменават само като наименования, с 
препратка към таблица 2. 

 
УСЛОВИЯ: 

• Емисията на кое да е вредно или опасно вещество задължително не трябва да води до 
нарушаване на концентрациите на това вещество в приемащия отпадъчните води воден 
обект, осигуряващи качеството на водата, съгласно нормативната уредба. При 
необходимост операторът/инвеститорът представя резултатите от моделиране на  
разсейването на вредното или опасно вещество, доказващи горното изискване. 
Моделирането, се извършва за най-лошо възможно стечение на обстоятелствата: 
максимална емисия, най- малък отток на водата във водното тяло ( резултатите от 
моделирането се представят към настоящата информация). Не може да бъде избрана като 
НДНТ алтернатива, неотговаряща на настоящото условие. Моделирането на разсейването 
на опасното или вредното вещество не се изисква в случай на заустване в 
канализационната мрежа на населено място. 

• Концентрацията на отпадъчните води на което и да е вредно или опасно вещество не може 
да бъде по- голяма от пределно допустимата за това вещество концентрация, определена 
в нормативната уредба по околна среда, в зависимост от това дали се зауства в 
повърхностно или подземно водно тяло или канализационната система на населено място.  
Не може да бъде избрана като НДНТ алтернатива, неотговаряща на настоящото условие 

 
Образуване на отпадъци 
 
ТАБЛИЦА 7 

Показател Стойност , 
съгласно 

избраната техника 

Стойност/обхват 
съгласно 

заключения за 
НДНТ, вкл. приети 
с Решение на ЕК 

Количества опасни отпадъци , образувани при производството:  
Шлаки от първия и втория етап на производството-код 
100401* 

6 t/t Pb  
(от инсталацията) 

Не се нормира 

Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на 
производство –код 100402* 

6 t/t Pb 
(от инсталацията) 

Не се нормира 

Прах от отпадъчни газове – код 100404* 1 t/t Pb 
(от инсталацията) 

Не се нормира 

Други прахови частици и прах – код 100405* 1 t/t Pb 
(от инсталацията) 

Не се нормира 

Утайки и филтърен кек от пречистване на газове-код 
100407* 

1 t/t Pb 
(от инсталацията) 

Не се нормира 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 
предавки на минерална основа-код130205* 

5 t/y 
(от площадката) 

Не се нормира 

Опаковки съдържащи опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества – код 150110* 

10 t/y 
(от площадката) 

Не се нормира 

Адсорбенти,  филтриращи материали, кърпи за изтриване 
и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – код 
150202* 

10 t/y 
(от площадката) 

Не се нормира 

Луминесцентни търби и др.отпадъци съдържащи живак – 
код 200121* 

0,1 t/y 
(от площадката) 

Не се нормира 

Количества производствени отпадъци , образувани при производството: в т/ед.прод. 
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Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, 
получени при десулфуризация на димни газове – код 
100105 

0,001 t/t Pb 
(от инсталацията) 

Не се нормира 

Възможност за оползотворяване, повторна употреба и/ или рециклиране: 
Шлаки от първия и втория етап на производството-код 
100401* 

Депониране на 
специални депа 

Не се 
регламентира 

Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на 
производство –код 100402* 

Депониране на 
специални депа 

Не се 
регламентира 

Прах от отпадъчни газове – код 100404* Оползотворяване Възможност за 
оползовторяване 

Други прахови частици и прах – код 100405* Оползотворяване Възможност за 
оползовторяване 

Утайки и филтърен кек от пречистване на газове-код 
100407* 

Оползотворяване Възможност за 
оползовторяване 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 
предавки на минерална основа-код130205* 

Оползотворяване Не се 
регламентира 

Опаковки съдържащи опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества – код 150110* 

Оползотворяване Не се 
регламентира 

Адсорбенти,  филтриращи материали, кърпи за изтриване 
и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – код 
150202* 

Депониране на 
специални депа 

Не се 
регламентира 

Луминесцентни търби и др.отпадъци съдържащи живак – 
код 200121* 

Оползотворяване Не се 
регламентира 

Количества от други отпадъци, за които са определени 
ограничения в съответното заключени за НДНТ: 
1…………………………………………………… 
2…………………………………………………… 
3…………………………………………………… 

 
 

неприложимо 

 
 

неприложимо 

Забележка: 
• Информацията се представя за всеки отделен отпадък ( с код и наименование) 
• В колона „ Стойност съгласно избрана техника“ задължително се представя и информация за 

количеството на всеки образуван отпадък при производството на единица (тон, килограм и др.) 
продукт. 

Предотвратяване на аварии 

ТАБЛИЦА 8 
Показател Максимално 

количество 
Информация в заключения за 
НДНТ, вкл.приети с Решение 

на ЕК 
В случай ,че предлаганата техника 
попада в обхвата на Раздел 1 на Глава 
седем от ЗООС , за предотвратяване на 
големи аварии с опасни вещества- се 
изброяват веществата от Приложение 3 
на ЗООС 
 

код 15 01 10* - 0,1 t 
код 15 02 02* - 0,2 t 
код 13 02 05*- 1 t 
код 10 04 01* - 150 t 
код 10 04 02* - 50 t 
код 10 04 04* - 0,2 t 
код 10 04 05* - 0,2 t 
код 10 04 07* - 0,2 t 
код 19 12 11*  -0,5 t 
Прир.газ – не се 
съхранява на 
площадката 

 

Не се нормира 
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Забележка: 
• Посочва се максималното количество на всяко от веществата от Приложение 3 на ЗООС, което 

може да се намира (като проектен капацитет) на площадката- независимо дали за съхранение 
или в производственото оборудване. 

В случаите ,когато в заключенията за НДНТ: 
• са определени гранични стойности на показатели за техниката, написани в горните 

таблици, се добавя отделна таблица за всеки до сега неописан показател и неговата 
стойност 

• е описана стойност/обхват на стойности, числото във втората колона следва да не 
надвишава горната граница на обхвата или стойността в колона “ Стойност/обхват 
съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети с Решение на ЕК“ 

• не са определени гранични стойности на някои от показателите на техниката, описани в 
горните таблици,това се отбелязва в колона “ Стойност , съгласно избраната техника“ се 
представя стойността на показателя, съгласно избраната техника. 

 
͊͊Липсата на тези обстоятелства следва да се потвърди лично от оператора/инвеститора 
 
 
Други неописани в таблици 1 до 8 показатели,  за които са налични стойности съгласно заключенията 
за НДНТ, имащи отношение към работата на инсталацията 
 
ТАБЛИЦА 9 

Показател Стойност , съгласно 
избраната техника 

Стойност/обхват съгласно 
заключения за НДНТ, вкл. 
приети с Решение на ЕК 

   
   
 
3.1.2 Ако се прилага техника, различна от тази, описана в приложимите заключения на НДНТ ( 
независимо дали са приети с  Решение на ЕК или не), включително описаните нейни параметри и 
техните стойности са различни от тези,описани в заключенията. 
Не е приложимо. 
3.1.3. Ако се предлага НДНТ различна от описаните в приложими заключения за НДНТ, в случаите: 

-когато приложимите заключения за НДНТ ( включително Решения на ЕК, ако има такива влезли в сила) 
за конкретната дейност/инсталация: 
- не се разглеждат всички потенциални въздействия върху околната среда от дейността, или 
- не описват всички прилагани в инсталацията/за дейноста процеси, 
- или не са налични приложими заключения за НДНТ 

Не е приложимо. 
3.2. Използване на НДНТ при извършване на промени (вкл. съществени) в работата на 

инсталацията. 

Не е приложимо. 
 

3.3. Предоставяне на информация за промяна,определена в т.3.2 като НДНТ, необходима за 
разрешаването й чрез комплексно разрешително, по реда на Глава седма от раздел втори на 
ЗООС 

Не е приложимо. 
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4. ОЦЕНКА И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ 
 
4.1. ОБЩИ ТЕХНИКИ 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 1: С цел подобряване на общите екологични показатели, НДНТ е въвеждането и спазването на 
система за управление на околната среда (СУОС), която обединява всички посочени елементи, както 
следва: 
а) ангажиране на ръководството, включително висшето ръководство; 
б) определяне от страна на ръководството на политика за околната среда, която да включва постоянно 
подобряване на инсталацията; 
в) планиране и установяване на необходимите процедури, цели и задачи, заедно с финансово 
планиране и инвестиране; 
г) изпълнение на процедурите, като се обръща специално внимание на: 
i) структурата и отговорностите, 
ii) наемането, обучението, осведомеността и компетентността, 
iii) комуникацията, 
iv) участието на служителите, 
v) документацията, 
vi) ефективен контрол на процесите, 
vii) програми за поддръжката, 
viii) готовността за извънредни ситуации и за съответно реагиране, 
ix) осигуряване на спазването на законодателството в областта на околната среда; 
д) проверка на изпълнението и предприемане на коригиращо действие, като се обръща специално 
внимание на: 
i) мониторинг и измерване,  
ii) коригиращите и превантивните действия, 
iii) поддържането на документация, 
iv) независимо (където е приложимо) вътрешно или външно одитиране с цел да се определи дали 
СУОС отговаря на планираната уредба и дали е внедрена и поддържана правилно или не; 
е) преглед на СУОС и на запазването на нейната пригодност, адекватност и ефективност, извършван 
от висшето ръководство; 
ж) придържане към разработките на по-чисти технологии; 
з) съобразяване на въздействията върху околната среда при евентуално извеждане от експлоатация 
на инсталацията още на етапа на нейното проектиране и през целия ѝ експлоатационен живот; 
и) прилагане на секторни ориентировъчни показатели на регулярна основа. 
 
 
Използвани техники: 
Към настоящия момент не е започнала реализация на ИП и по тези съображения на този етап СУОС 
не може да бъде въведена и прилагана. След издаване на комплексно разрешително, Операторът ще 
разработи СУОС, отговаряща на условията, заложени в КР, която обединява всички посочени 
елементи в НДНТ 1. 
 
 
Оценка на съответствието: Техниката е приложима и ще бъде приложена при въвеждане на 
инсталацията в експлоатация. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 2: С цел ефективно използване на енергията, НДНТ е да се използва подходяща комбинация от 
посочените по-долу техники. 
 
Използвани техники: 

• Утилизиране на топлина (напр. пара, гореща вода, горещ въздух) от отпадна технологична 
топлина – уловената отпдъчна топлина на вентилационните газове от електродъговата пещ ще 
се утилизира за отопление на производствените помещения през отоплителния сезон. 

• Подходяща изолация за оборудването, подложено на висока температура, като тръби за пара 
и гореща вода – топлообменната апаратура, в т.ч. и технологичните пещи ще бъдат изолирани 
към ОС, с цел намаляване загубите на толина 
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• Използване на високоефективни електрически двигатели, оборудвани със задвижване с 
променлива честота, за оборудване като вентилатори – оборудването е комплектовано с 
инвенторни ел.двигатели със задвижване на променлива честота 

 
 
Оценка на съответствието: Техниката е приложима и ще бъде приложена при въвеждане на 
инсталацията в експлоатация. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 3: С цел подобряване на общите характеристики на околната среда, НДНТ е да се гарантират 
устойчиви технологични процеси чрез използване на система за управление на технологичния процес 
заедно с комбинация от посочените по-долу техники: 
 
Използвани техники: 

• Инспектиране и подбор на изходните материали според процеса и прилаганите техники за 
намаляванена емисиите – планира се прилагане на входящ контрол на всички суровини 

• Системи за претегляне и измерване на суровините – планира се употреба на прецизни 
електронни везни за претегляне и точно дозиране на суровините 

• Непрекъснат мониторинг на температурата на пещта, налягането на пещта и дебита на газа – 
производственото оборудване е снабдено с модерна и надеждна система за контрол и 
мониторинг на ключови параметри 

• Непрекъснат мониторинг на тока, напрежението и температурите на електрическия контакт при 
електролитни процеси – контрола на напрежението в електродите на електродъговата пещ е 
непрекъснат и се определя и регулира от температурата в топлината зона 

• Мониторинг и контрол на температурата в топилните пещи с цел да се предотврати 
образуването на изпарения на метали и метални оксиди от прегряване – предвижда се 
непрекъснат автоматизиран мениторинг на температурата в пещта 

 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 4: С цел намаляване на организираните емисии на прах и метали във въздуха, НДНТ е да се 
прилага система за управление на поддръжката, която разглежда по-специално ефективността на 
системите за намаляване на запрашеността като част от системата за управление на околната среда 
 
Използвани техники: 
Предвижда се прилагане на техника, свързана с употреба на обезпрашителна технологична и 
общообменна вентилация при разтоварване, подхотовка и подаване на суровините за преработка. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 5: С цел предотвратяване или, когато това не е практически изпълнимо, намаляване на 
дифузните емисии във въздуха и водата, НДНТ е дифузните емисии да се улавят възможно най-близо 
до източника и да се пречистват. 
 
Използвани техники: 
Всички смукателни въздуховоди на обезпрашителната система ще се разположат до източниците на 
обраузване на дифузни емисии. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 6: С цел предотвратяване или, когато това не е практически изпълнимо, намаляване на 
дифузните емисии на прах във въздуха, НДНТ е да се изготви и осъществи план за действие, насочен 
към дифузните емисии на прах, като част от системата за управление на околната среда (вж. НДНТ 1), 
като включва двете мерки, посочени по-долу: 
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а) установяване на най-значимите източници на дифузни емисии на прах (като се използва например 
стандарт EN 15445); 
б) определяне и прилагане на подходящи  действия и техники за предотвратяване или намаляване на 
дифузни емисии през определен период от време. 
 
Използвани техники: 
Операторът прилага техника, свързана с изготвяне на план, включващ мерки за намаляване на 
дифузните източници на емисии от прах, който ще бъде разработен като неразделна част от СУОС. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 7: С цел предотвратяване на дифузните емисии от съхранението на суровини, НДНТ е да се 
използвакомбинация от посочените по-долу техники. 
 

• Затворени сгради или силози/контейнери за съхранение на прахообразни материали като 
концентрати,флюси и фини материали 

• Съхранение на закрито на материали, които не създават прах, като концентрати, флюси, 
твърди горива,материали в насипно състояние, кокс и вторични суровини, съдържащи 
разтворими във вода органични съединения 

• Устройства за засмукване и отвеждане на прах/газ, монтирани на местата на прехвърляне и 
разтоварване на прахообразни материали 

• Редовно почистване на участъка за съхранение и, при нужда, овлажняване с вода 
 
 
Използвани техники: 
Всички суровини, спомагателни материали и реагенти ще се съхраняват в закрити складови 
помещения, с плътна земна основа от трайна настилка и странична изолация, без връзка с 
канализацията. В помещенията за съхранение на суровини и спомагателни материали ще е монтирана 
обезпрашитена инсталация за улавяне и пречистване на прах, формиран при разтоварване или 
манипулиране. 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 8: С цел предотвратяване на дифузните емисии от манипулирането и транспортирането на 
суровини, НДНТ е да се използва комбинация от посочените по-долу техники. 

• Закрити конвейери за манипулиране на материали в твърдо състояние, които не създават прах 
• Подходящи контейнери при боравене с гранулирани материали 
• Намаляване до минимум разстоянията, на които се транспортират 
• Намаляване до минимум на скоростта на спускане или височината на свободно падане на 

материалите 
• Измиване на колелата и рамата на превозните средства, използвани за доставка или 

манипулиране на прахообразни материали 
 
Използвани техники: 
Прехвърлянето на прахообразните суровини и материали от складовете за съхранението им до 
производствените помещения ще се извършва с челен товарач със специаализрано закрито гребло. 
Приготвянето на шихтата и смесването на отделните компоненти ще се извършва автоматизирано, 
като е предвидена възможност за улавяне на праховите емисии в обезпрашителната инсталация. 
Зареждането в пещта ще се извършва периодично чрез подходящ контейнер при минимално 
разстояние на подаване на шихтата в зареждащия отвор на пещта. 
Предвидена е възможност за измиване на гумите и рамата на МПС, напускащи площадката. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на Заключенията за НДНТ. 
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Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 9: С цел предотвратяване или, когато това не е практически изпълнимо, намаляване на 
дифузните емисии от производството на метали, НДНТ е да се оптимизира ефективността на 
улавянето и третирането на отпадъчни газове посредством комбинация от посочените по-долу 
техники: 

• Използване на закрита пещ с надлежно проектирана система за обезпрашаване или изолиране 
на пещта и другите технологични възли с адекватна вентилационна система 

• Улавяне на прах или изпарения, когато се извършва прехвърляне на прахов материал (напр. 
отворите за зареждане и изпускане на пещта, покрити улеи) 

• Оптимизиране на конструкцията и действието на смукателните и вентилационните системи за 
улавяне на изпарения от мястото на подаване на суровината и от отвора за изпускане на 
горещия метал, щайна или шлаката и придвижването им по покрити улеи 

• Третиране на уловените емисии в подходяща система за намаляване на емисиите 
 
Използвани техники: 
Електродъговата пещ, избрана от Оператора е от закрит тип, като смукателния вентилатор за 
отработени пещни газове създава достатъчна тяга за увличане на праховите частици на вход при 
зареждане на пещта. Това осигурява ефективно отвеждане на емисиите както на вход, така и тези, 
образувани в хода на електро-термичния порцес. Предвидена е възможност за улавяне на 
изпаренията и от  отвора за изпускане на щейна и шлаката. Уловените газове се третират 
последователно в  топлообменник за намаляване на температурата им, в батерия от ръкавни филтри 
и в мокър скрубер, което осигурява високоефективно пречистване. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 10: НДНТ е извършването на мониторинг на емисиите от комините във въздуха най-малко с 
посочената по-долу честота и в съответствие с европейските стандарти (стандарти EN). Ако не 
съществуват стандарти EN, НДНТ е използването на стандартите на ISO, национални или други 
международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество 

• Прах – веднъж/годишно (съгл.забележка 1 под черта, инсталацията не е източник на големи 
емисии и по тези съображения отпада необходимостта от извършване на непрекъснат 
мониторинг) 

• Антимон и съединенията му – употребяваните за п-во на олово суровини не съдържат Sb и 
неговите съединения, освен това в НДНТ 96 и НДНТ 97 от Заключенията не са посочени 
рефентни стойности за концентрации на този елементи и неговите съединения в отработените 
технологични газове от производството 

• Арсен и съединенията му – веднъж/годишно 
• Кадмий и съединенията му – веднъж/годишно 
• Мед и съединенията му – веднъж/годишно 
• Олово и съединенията му – веднъж/годишно 
• Живак и съединенията му – веднъж/годишно 
• Серен диоксид – веднъж годишно (съгл.забележка 1 под черта, инсталацията не е източник на 

големи емисии и по тези съображения отпада необходимостта от извършване на непрекъснат 
мониторинг) 

• Азотни оксиди – неприложимо; касае се само за пирометалургични процеси при които се 
използва гориво /най-често кокс/ В разглеждания случай се касае за електро-термичен процес, 
при който не се образуват азотни оксиди. 

• TVOC - веднъж годишно (съгл.забележка 1 под черта, инсталацията не е източник на големи 
емисии и по тези съображения отпада необходимостта от извършване на непрекъснат 
мониторинг) 

• PCDD/F - неприложимо; касае се само за пирометалургични процеси при които се използва 
гориво /най-често кокс/ и  които пирометалургични процеси се водят при температури до 8500С, 
за които има данни в научната литература, че е възможно образуване на дибензофурани и 
дибензодиоксини. В разглеждания случай се касае за електро-термичен процес, при който 
няма възможност за тяхното образуване. 

 
 



ДОВОС  на Инвестиционно предложение:” Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 
по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 

 

Инвеститор: „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД 

Използвани техники: 
Операторът ще изпълнява определения мониторинг с определената честота. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 11: С цел намаляване на емисиите на живак във въздуха (различни от тези, които се отвеждат 
към инсталацията за сярна киселина) от пирометалургични процеси, НДНТ е да се използва една от 
посочените по-долу техники или и двете. 

• Използване на суровини с ниско съдържание на живак, включително чрез сътрудничество с 
доставчиците с оглед на отделянето на живака от вторичните суровини 

• Използване на адсорбенти (напр. активен въглен, селен) в комбинация с филтруване на праха 
 
Използвани техники: 
Всички доставяни суровини за преработка и получаване на олово са с ниско съдържание на живак, 
което ще бъде доказвано с анализно свидетелство от акредитирани лаборатории. Очакваното 
съдържание на живак в технологичните газове няма да надвишава 0,05 mg/Nm3 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 12: С цел да се намалят емисиите на SO2 от отпадъчни газове с високо съдържание на SO2 и 
да се избегне генерирането на отпадъци от системата за пречистване на димни газове, НДНТ е 
оползотворяването на сярата посредством производството на сярна киселина или течен SO2. 
 
Използвани техники:  
Описаната в НДНТ техника е приложима само при инсталации за производство на мед, олово, 
първичен цинк, сребро, никел и/или молибден по пирометалургичния метод, при който се употребяват 
сярасъдържащи суровини/руда, в резултат на пърженето на които се отделят серни оксиди. В 
прилаганата от Оператора техника не се употребяват сулфидни суровини/руди и серен диоксид не се 
емитира от процеса. 
Допуска се при определени случаи минимално съдържание на PbS, като за улавяне на сярата в тези 
случаи се предвижда добавяне в шихтата на определени количества натриев карбонат, който свързва 
сярата в Na2S и по този начин препятства емисиите на SO2. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 13: С цел предотвратяване на емисиите на NOX във въздуха от даден пирометалургичен 
процес, НДНТ е да се използва една от посочените по-долу техники. 

• Горелки с ниски емисии на NOX 
• Газокислородни горелки 
• Рециркулация на димни газове (обратно през горелката, за да се намали температурата на 

пламъка) в случай на газокислородни горелки 
 
 
Използвани техники: 
Описаните техники са приложими единствено при пирометалургични процеси, при които високата 
температура се постига за сметка на топлина, образувана при горене на горива. В електродъговите 
пещи, топлината се постига за сметка на прилагане на ел.ток с голямо напрежение при отсъствие на 
горивни процеси и липса на възможност за емисии на NOx.  
В късобарабанната пещ ще се използва нискоемисионна горелка за природен газ, което ще редуцира 
емисиите от NOx. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника в късобарабанната пещ съответства на НДНТ. 
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Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 14: С цел предотвратяване или намаляване на генерирането на отпадъчни води, НДНТ е 
използването на една или на комбинация от няколко  техники. 
 
Използвани техники: 
Инсталацията за пв-о на олово не е източник на производствени отпадъчни води. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 15: С цел предотвратяване на замърсяването на водата и намаляване на емисиите във водата, 
НДНТ е да се отделят потоците отпадъчни води, които не са замърсени, от потоците отпадъчни води, 
които се нуждаят от пречистване. 
Използвани техники: 
Инсталацията за пв-о на олово не е източник на производствени отпадъчни води. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 16: НДНТ е да се използва ISO 5667 за вземане на проби от водата и да се следят емисиите във 
водата на мястото, на което емисиите се отделят от инсталацията, най-малко веднъж месечно (1) и в 
съответствие със стандартите EN. Ако не съществуват стандарти EN, НДНТ е използването на 
стандартите на ISO,национални и други международни стандарти, които гарантират предоставянето на 
данни с равностойно научно качество. 
 
Използвани техники: 
Инсталацията за пв-о на олово не е източник на производствени отпадъчни води. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 17: С цел намаляване на емисиите във водата, НДНТ е да се третират течовете при 
съхранението на течности и отпадъчните води от производството на цветни метали, в това число от 
етапа на промиване в рамките на процеса във велцпещ, и да се отделят металите и сулфатите чрез 
комбинация от посочените по-долу техники. 
 
 
Използвани техники: 
Инсталацията за пв-о на олово не е източник на производствени отпадъчни води. По тези причини не 
се предвиждат дейности по третиране на отпадъчни води. 
 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 18: С цел намаляване на емисиите на шум, НДНТ е да се използва една или комбинация от 
посочените по-долу техники. 

• Ограждане на шумните инсталации или съставни елементи със звукопоглъщащи конструкции 
• Използване на противовибрационни подпори и връзки за оборудването 
• Разположение на шумоотделящите машини за насочване на шума 

 
Използвани техники: 
Всички източници на промишлен шум, както и всички движещи се части на апарати ще бъдат 
монтирани в закрити производтсвени помещения с шумоизолационен екран /сандвич панели за 
изграждане на халетата/. Всички машини и оборудване, в които има въртящи се части и елементи ще 
бъдат монтирани върху противовибрационни опори. 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
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Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 19: С цел намаляване на емисиите на миризми, НДНТ е да се използва една или комбинация 
отпосочените по-долу техники. 

• Подходящо съхранение и манипулиране на материали с миризми. 
• Свеждане до минимум на използването на материали с миризми 
• Внимателно проектиране, експлоатация и поддръжка на всяко оборудване, от което могат да 

бъдат отделени емисии на миризми 
• Техники, включващи използването на камера за доизгаряне на горивна смес или филтруване, в 

това число биофилтри 
 
Използвани техники: 
Операторът  прилага техника, свързана с избягване употребата на материали и суровини – източници 
на миризми. По тези съображения не се очаква излъчване на миризми от площадката 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
4.2. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ 
 
Решението формулира следните специфични техники за производството на олово: 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 90. С цел предотвратяване или намаляване на дифузните емисии от подготовката (като 
измерване, смесване, дозиране, раздробяване, рязане, сортиране чрез пресяване) на първични и 
вторични материали (с изключение на батерии), НДНТ е да се използва една или комбинация от 
посочените по-долу техники. 

• Конвейер в затворено изпълнение или пневматична система за пренасяне на прахообразни 
материали 

• Оборудване в затворено изпълнение. Когато се използват прахообразни материали, емисиите 
се улавят и отвеждат към система за намаляване на емисиите 

• Смесването на суровините се извършва в затворено помещение 
 
Използвани техники: 
Операторът  прилага техника, свързана с пренос на суровини и материали от складовите помещения в 
производствените такива, посредством челен товарач със специално гребло от затворен тип. 
Съхраняването, смесването и преработването на суровините се извършва в затворени помещения, 
като са монтирни системи за ефективно прахоулавяне. Смесването също се извършва в затворено 
помещение и оборудване 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите технииа съответстват на Заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 91. С цел предотвратяване или намаляване на дифузните емисии от предварителната 
обработка на материали (като сушене, демонтиране, агломерация, брикетиране, гранулиране и 
раздробяването на батерии, сортиране чрез пресяване и класифициране) в производството на 
първично и вторично олово и/или калай, НДНТ е да се използва едната или и двете посочени по-долу 
техники. 
 
Използвани техники: 
Операторът не извършва дейности по сушене, демонтиране, агломерация, брикетиране, гранулиране 
и раздробяването на батерии, сортиране чрез пресяване и класифициране. В електродъговата пещ 
отпадъците се подават във вид, в който са доставени за оползотворяване, след извършване на 
шихтоване. 
Металния скрап за късобарабанната пещ се доставя от външни контрактори – площадки за събиране и 
третиране на отпадъци, където отпадъците от олово се третират предварително по зададени размери 
и тегло, чрез формоване на отломъци, слитъци и бали от стружки и стърготини от олово. Така 
подготвените суровини се зареждат директно в късобарабанната пещ. 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
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Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 92. С цел предотвратяване или намаляване на дифузните емисии от операции по зареждане, 
топене и изпускане при производството на олово и/или калай и от операции по предварително 
обезмедяване в производството на първично олово, НДНТ е да се използва подходяща комбинация от 
посочените по-долу техники. 

• Уплътнено оборудване за зареждане със система за засмукване на газове 
• Работа на пещта и пренос на газ в условията на подналягане и при достатъчна скорост на 

отвеждане на газа, за да се избегне създаването на налягане 
• Затворено помещение 
• Поддържане на температурата в пещта на най-ниското изисквано ниво 
• Смукатели над зоната за зареждане и изпускане, свързани със система за филтриране 

 
Използвани техники: 
Всички технологични съоръжения свързани с процеса на производство на олово са надеждно 
уплътнени и снабдени със ефективна система за засмукване и отвеждане за пречистване на 
технологичните газове. Осигурено е подналягане и достатъчна скорост на газовите емисии, отвеждани 
в пречиствателните съоръжения, което гарантира висока степен на улавяне на емисиите от пещта. 
Температуртата в пещта се контролира автоматизирано, съгласно производствената програма. 
Налице са смукатели в зоните на зареждане и изпускане на шлака и стопилка. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 93. С цел предотвратяване или намаляване на дифузните емисии от претопяването, 
рафинирането и леенето в производството на първично и вторично олово и/или калай, НДНТ е да се 
използва комбинация от посочените по-долу техники. 

• Смукателен чадър върху тигелната пещ или котел, свързан със смукателна система 
• Капаци за затваряне на котела по време на реакциите за рафиниране и добавяне на химикали 
• Смукателен чадър със смукателна система над улеите и местата за изпускане 
• Контрол на температурата на стопилката 
• Затворени механични черпаци за изгребване на прашни дроси/остатъци 

 
 
Използвани техники: 
Налице са смукатели в зоните на зареждане и изпускане на щейна, както и над улеите за насочване на 
стопилката. При процеса се котролира температурата на изпусканата стопилка и в двете съоръжения – 
електродъгова и късобарабанна пещи. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 94. С цел намаляване на емисиите на прах и метали във въздуха от подготовката на суровините 
(като получаване, манипулиране, съхранение, измерване, смесване, дозиране, сушене, 
раздробяването, рязане и сортиране чрез пресяване) в производството на първично и вторично олово 
или/и калай, НДНТ е да се използва ръкавен филтър.  
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на прах във въздуха от подготовката на суровините в 
производството на първично и вторично олово и/или калай:  
Прах ≤ 5 mg/Nm3 
Използвани техники: 
На обезпрашитената инсталация е монтирана батерия от ръкавни филтри, с висока степен на улавяне 
на прах и метални частици, при което ще бъде достигната НДНТ-СЕН≤ 5 mg/Nm3 прах. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 95. С цел намаляване на емисиите на прах и метали във въздуха от подготовката на батерии 
(раздробяване, сортиране чрез пресяване и класифициране), НДНТ е да се използва ръкавен филтър 
или мокър скрубер. 
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на прах във въздуха от подготовката на батерии 
(раздробяване, сортиране чрез пресяване и класифициране): 
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Прах ≤ 5 mg/Nm3 
 
Използвани техники: 
Операторът не извършва дейности по сушене, демонтиране, агломерация, брикетиране, гранулиране 
и раздробяването на батерии, сортиране чрез пресяване и класифициране. 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 96. С цел намаляване на емисиите на прах и метали във въздуха (различни от онези, които се 
отвеждат към инсталацията за сярна киселина или течен SO2) от зареждането, топенето и изпускането 
в производството на първично и вторично олово и/или калай, НДНТ е да се използва ръкавен филтър. 
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на прах и олово във въздуха (различни от онези, които се 
отвеждат към инсталацията за сярна киселина или течен SO2) от зареждането, топенето и изпускането 
в производството на първично и вторично олово и/или калай: 
Прах ≤ 4 mg/Nm3 
Pb ≤ 1 mg/Nm3 

Съгласно забележка 2 под черта, се установяват норми за следните метали: 
Cu ≤ 1 mg/Nm3 

As ≤ 0.05 mg/Nm3 
Cd ≤ 0.05 mg/Nm3 
 
Използвани техники: 
На елетродъговата пещ е монтирана батерия от ръкавни филтри, както и мокър скрубер, с висока 
степен на улавяне на прах и метални частици, при което ще бъде достигната НДНТ-СЕН от Прах ≤ 4 
mg/Nm3 ,  Pb ≤ 1 mg/Nm3,  Cu ≤ 1 mg/Nm3,  As ≤ 0.05 mg/Nm3 , Cd ≤ 0.05 mg/Nm3 
 

 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 97. С цел намаляване на емисиите на прах и метали във въздуха от претопяване, рафиниране и 
леене в производството на първично и вторично олово и/или калай, НДНТ е да се използват 
посочените по-долу техники: 

• За пирометалургични процеси: да се поддържа температура на стопилката на възможно най-
ниското ниво според етапа на процеса в комбинация с ръкавен филтър 

• За хидрометалургични процеси: да се използва мокър скрубер 
 

Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на прах и олово във въздуха от претопяването, 
рафинирането и леенето в производството на първично и вторично олово и/или калай 
Прах ≤ 4 mg/Nm3 
Pb ≤ 1 mg/Nm3 

Съгласно забележка 2 под черта, се установяват норми за следните метали: 
Cu ≤ 1 mg/Nm3 

As ≤ 0.05 mg/Nm3 
Cd ≤ 0.05 mg/Nm3 
 
Използвани техники: 
На късобарабанната пещ не се предвижда монтаж на ръкавни филтри, или други пречиствателни 
съоръжения, тъй като гориво се използва природен газ, като нагряването се извършва с димни газове, 
които преминават през конвекционна камера на пещта, а не през реакционно-топилната зона. По този 
начин те не унасят прах или оловни аерозоли и не се замърсяват в производствения процес. По тези 
съображения отпада необходимостта от употреба на пречиствателни съоръжения. При този работен 
режим, Операторът счита, че определените НДНТ-СЕН ще бъдат спазени както следва: Прах ≤ 4 
mg/Nm3 ,  Pb ≤ 1 mg/Nm3,  Cu ≤ 1 mg/Nm3,  As ≤ 0.05 mg/Nm3 , Cd ≤ 0.05 mg/Nm3 
При електродъговата пещ са монтирани датчици, които поддържат стопилката във възможно най-
ниските технологично допустими температурни граници. Пещните газове се пречистват през батерия 
от ръкавни филтри и мокър скрубер. 
 

 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
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Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 98 С цел намаляване на емисиите на органични съединения във въздуха от процеса на сушене 
и топене на суровините при производството на вторично олово и/или калай, НДНТ е да се използва 
една или комбинация от посочените по-долу техники. 

• Подбор и подаване на суровини според пещта и използваните техники за намаляване на 
емисиите 

• Оптимизиране на условията на горене с цел намаляване на емисиите на органични 
съединения 

• Камера за доизгаряне на горивна смес или регенеративен термичен окислител 
 
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на TVOC във въздуха от процесите на сушене и 
топене на суровини в производството на вторично олово и/или калай: 
TVOC ≤ 40 mg/Nm3  
 
Използвани техники: 
Използваните от Оператора техники за намаляване на емисиите на органични съединения във 
въздуха от процеса на сушене и топене на суровините при производството на вторично олово е 
използване на суровини (отпадъчна шлака), които не съдържат органични вещества, както и избягване 
употребата на органични добавки при приготвяне на шихтата, а също и избягване процесите на горене 
(електродъгова пещ). 
 При късобарабанната пещ, основна техника е подбор на суровините (метален скрап) чрез 
избор на доставчици и визуален входящ контрол, по отношение наличие на органични примеси 
(например пластмаси). 
 Прилаганите техники ще доведат до спазване на НДЕ от TVOC ≤ 40 mg/Nm3  
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 99. С цел намаляване на емисиите на PCDD/F във въздуха от топенето на суровини за вторично 
олово и/или калай, НДНТ е да се използва една или комбинация от посочените по-долу техники. 

• Подбор и подаване на суровини според пещта и използваните техники за намаляване на 
емисиите 

• Използване на системи за зареждане с добавяне на малки количества суровини при 
полузатворени пещи 

• Вътрешна горивна система  за топилни пещи 
• Камера за доизгаряне на горивна смес или регенеративен термичен окислител  
• Избягване на смукателни системи с високо натрупване на прах за температури > 250 °C  
• Бързо охлаждане  
• Впръскване на адсорбиращ агент в комбинация с ефективна система за улавяне на прах  
• Използване на ефективна система за улавяне на прах 
• Впръскване на кислород в горната зона на пещта 
• Оптимизиране на условията на горене с цел намаляване на емисиите на органични 

съединения 
 
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на PCDD/F във въздуха от топенето на суровини за 
вторично олово и/или калай PCDD/F≤ 0,1 ng/Nm3 
 
Използвани техники: 
Операторът прилага комбинация от техники, свързани с подбор и подаване на суровини, според типа 
на пещта, несъдържащи органични вещества, които са потенциални източници на диоксини и 
дибензофурани. При късобарабанната пещ е организирана вътрешна горивна система, като се избягва 
преминаване на горещите димни газове през топилната зона на пещта. На газохода на 
електродъговата пещ е монтиран топлобменник за ударно охлаждане на технологичните газове, в 
комбинация със ефективна система (батерия ръкавни филтри и мокър скрубер) за улавяне на прах. 
С тази комбинация от техники се постига спазване на НДНТ-СЕН за PCDD/F≤ 0,1 ng/Nm3 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
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Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 100. С цел предотвратяване или намаляване на емисиите на SO2 във въздуха (различни от 
онези, които се отвеждат към инсталацията за сярна киселина или течен SO2) от зареждането, 
топенето и изпускането в производството на първично и вторично олово и/или калай, НДНТ е да се 
използва една или комбинация от посочените по-долу техники 

• Алкално извличане от суровини, съдържащи сяра под формата на сулфат 
• Сух или полусух скрубер  
• Мокър скрубер 
• Стабилизиране на сярата на етапа на стопяването 

 
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на SO2 във въздуха (различни от онези, които се 
отвеждат към инсталацията за сярна киселина или течен SO2) от зареждането, топенето и изпус- 
кането в производството на първично и вторично олово и/или калай SO2 ≤ 350 mg/Nm3 
 
Използвани техники: 
Прилагат се комбинация от две техники: Използване на мокър скрубер с добавка на негасена вар, 
която се превръща в хидратна вар и рекация на хидратната вар със серните оксиди до калциев сулфат 
/гипс/. Допълнително в шихтата се добавя калцинирана сода за стабилизиране на сярата и 
превръщането й в шлака. Така се постига спазване на  НДНТ-СЕН за SO2 ≤ 350 mg/Nm3 
Суровините в късобарабанната пещ не съдържат сяра и серни съединения и процеса на топене не е 
източник на емисии на серни съединения. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 101. С цел предотвратяване замърсяването на почвата и подпочвените води от операции по 
съхраняване, раздробяване, сортиране чрез пресяване и класифициране на батерии, НДНТ е да се 
използва киселиноустойчива подова настилка и система за събиране на разливи на киселини 
 
Използвани техники: 
На площадката не се изъвршвате дейности по съхраняване, раздробяване, сортиране чрез пресяване 
и класифициране на батерии. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 102. С цел предотвратяване генерирането на отпадъчни води от процеса на извличане, НДНТ е 
да се използва повторно водата от кристализацията на натриевия сулфат на алкалния солен разтвор. 
Използвани техники: 
На площадката не се изъвршвате дейности по извличане на метали от руди и руда съдържащи 
натериали. 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 103. С цел намаляване на емисиите във водата от подготовката на батериите, когато 
киселинните пари се отвеждат към пречиствателната станция за отпадъчни води, НДНТ е да се 
използва подходящо проектирана пречиствателна станция за отпадъчни води, за да бъдат намалени 
замърсителите, които се съдържат в този поток.  
Използвани техники: 
На площадката не се изъвршвате дейности по съхраняване, раздробяване, сортиране чрез пресяване 
и класифициране на батерии. 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 104. С цел намаляване на количествата отпадъци от производството на първично олово, които 
се изпращат за обезвреждане, НДНТ е да се организират операции на място, така че да се улесни 
повторното използване на технологичните остатъци или, ако това е  невъзможно, рециклирането на 
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технологичните остатъци, включително чрез използването на една или комбинация от посочените по-
долу техники. 

• Повторно използване на праха от системата за улавяне на прах в процеса на производство на 
олово 

• Оползотворяване на Se и Te от праха/шлаката за мокро или сухо газоочистване 
• Оползотворяване на Ag, Au, Bi, Sb и Cu от шлаката след рафиниране 
• Оползотворяване на метали от шлаката от пречистването на отпадъчните води 
• Добавяне на флюси, които правят шлаката поподходяща за външна употреба 

 
Използвани техники: 
Уловения технологичен прах /унес/ се оползотворява чрез повторно влагане в електродъговата пещ за 
оползотворяване. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 105. С цел да се даде възможност за оползотворяване на съдържащите се полипропилен и 
полиетилен в оловната батерия, НДНТ е отделянето им от батериите преди топенето. 
 
Използвани техники: 
На площадката не се изъвршвате дейности по съхраняване, раздробяване, сортиране чрез пресяване 
и класифициране на батерии. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 106. С цел повторно използване или оползотворяване на сярната киселина, добита в процеса на 
оползотворяване на батерии, НДНТ е да се организират операции на място, така че да се улесни 
нейното вътрешно или външно повторно използване или рециклиране, в това число чрез една или 
комбинация от посочените по-долу техники. 
 
 
Използвани техники: 
На площадката не се изъвршвате дейности по съхраняване, раздробяване, сортиране чрез пресяване 
и класифициране на батерии. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 107. С цел намаляване на количествата отпадъци от производството на вторично олово и/или 
калай, които се изпращат за обезвреждане, НДНТ е да се организират операции на място, така че да 
се улесни повторното използване на технологичните остатъци или, ако това е невъзможно, 
рециклирането на технологичните остатъци, включително чрез използването на една или комбинация 
от посочените по-долу техники. 

• Повторно използване на остатъците в процеса на топене с цел усвояване на олово и други 
метали 

• Третиране на остатъците и отпадъците в специални инсталации за оползотворяване на 
материали 

• Третиране на остатъците и отпадъците с цел да бъдат използвани за други приложения 
 
Използвани техники: 
Уловения технологичен прах  се оползотворява чрез повторно влагане в електродъговата пещ за 
оползотворяване. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
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