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3.1.Увод                                                           

 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното 

разрешително/КР/  

1. Инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти – т. 5.1. „к” от Приложение 4 на ЗООС 

2. Резервоари за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти) – т.5.5 от Приложение № 4 от ЗООС 

- Резервоарен парк № 1, включващ следните резервоари – Р18, Р19, Р20, Р21, 

Р22, Р25,Р26,Р105, Р107, Р123 и Р 125; 

- Резервоарен парк №6, включващ следните резервоари – Р 613 и Р 615; 

 

 Адрес по местонахождение на инсталацията 

 

България, Русе, 7009; 

Бул. „България” № 125А 

Тел.: 082/814 816 

Факс: 082/814 814 

 

 Регистрационен номер на КР 

 

КР № 352-Н1/ 2018г. 

 

 Дата на подписване на КР 

 

14.12.2018 г. 

 

 Дата на влизане в сила на КР 

 

11.01.2019 г. 

 
 Оператор и собственик на разрешителното 

 

Оператор: „Лубрика”ООД - Русе 

Собственик: „Лубрика”ООД – Русе 

 

 Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика 

 

Адрес: България, Русе, 7009; бул. „България” № 125А 

Тел.: 082/814 816 

Факс: 082/814 814 

E-mail: office@lubrica.com 
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 Лице за контакти 

Борислав Борисов 

 

 

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

 

Адрес: България, Русе, 7009; бул. „България” № 125А 

Тел.: 082/814 816 

Факс: 082/814 814 

E-mail: bborisov@lubrica.com 

 

 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията 

1. Инсталацията за преработка (регенериране) на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, която попада в обхвата на т.5.1. к” от Приложение 4 на ЗООС 

включва: 

- Тръбно – вакуумна инсталация; 

- Инсталация за контактна очистка; 

- Инсталация за селективна очистка; 

- Инсталация за производство на битуми; 

2. Резервоари за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти )- т 5.5 от Приложение № 4: 

- Резервоарен парк №1, включващ следните резервоари – Р 18, Р19, Р20, Р21, 

Р22, Р25, Р26,Р105, Р107, Р 123, Р125; 

- Резервоарен парк №6, включващ следните резервоари – Р 613 и Р 615; 

 

Инсталации и дейности, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС: 

1. Котелна инсталация 

- Котел за подгряване на органичен топлоносител 0.205 MW; 

- Котел за подгряване на органичен топлоносител 1 MW; 

- Парогенератор 2.8 MW; 

- Водогреен котел 0.125 MW; 

 

 Производствен капацитет на инсталацията 

Производствен капацитет на инсталациите: 

 

№ 
Инсталации, които попадат в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС 

Капацитет, 

съгл.КР 

Капацитет 

1. 

Инсталация за преработка (регенериране) 

на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти (т.5.1. „к” от Приложение 

№4 на ЗООС 

90т. 

отработени 

масла/24часа  

43т./24часа 

2. 

 

Резервоари за съхранение на опасни 

отпадъци(отработени масла и отпадъчни 3 825 т.  

 

 

2565т. 

mailto:bborisov@lubrica.com


 

4 
 

нефтопродукти) (т.5.5. от Приложение 4 на 

ЗООС) 

 

 Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението 

на околната среда 

 
                Управител             

                              

                              

                Зам.             

                Управител             

                              

                              

 Н-к отдел Рес.   Началник   Н-к отдел   Н-к отдел  Главен   Главен  Н-к ХТЛ   Н-к отдел  

 осигуряване   производство   Външ. търгов.   Администр.  технолог   счетоводител      Продажби  

                              

 Снабдител       Н-к инстал.   Технически  Технолог   Счетоводител  Лаборант   Фактурист  

         масла и СОТ   секретар                

                              

 Н-к склад   Н-к отдел   Старши   Личен  Еколог   Касиер  Метролог   Специалист  

     Охр. на труда   апаратчик   състав            по реклама  

                              

 Н-к пакетаж.       Апаратчик   Н-к охрана             Търговски  

 инсталация                         представител  

                              

 Старши       Заварчик   Хигиенист  Охранител          Сътрудник  

 апаратчик                         Продажби  

                              

 Апаратчик   Механик   Шлосер                    

                              

                              

         Ел. техник                    
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 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ- гр.Русе 

Адрес: България 

Гр.Русе 7000 

Бул. „Придунавски”20 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция – Дунавски район 

Гр.Плевен 5800, 

Ул. „Васил Левски” 1 
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3.2.Система за управление на околната среда/СУОС/ 

 

С влизането в сила на ново КР от 11.01.2019г.е извършена промяна в Условие 

№5 – Управление на околната среда. Като оператор на настоящото комплексно 

разрешително се осъществява системно управление по околна среда, съобразено с 

изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия: 

3.2.1 Съгласно изискванията на Усл.5.1, са изготвени всички инструкции за 

експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. 

 

3.2.2 Съгласно изискванията на Усл.5.2 са приложими писмени инструкции за 

мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в 

комплексното разрешително. 

 

3.2.3. Съгласно изискванията на Усл.5.3 се прилагат писмени инструкции за 

периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически 

показатели с определените в условията на разрешителното. 

 

3.2.4 Съгласно изискванията на Усл.5.4 се прилагат писмени инструкции за 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. 

 

3.2.5 Съгласно изискванията на Усл.5.5 се прилагат писмени инструкции за периодична 

оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по 

Условие 2 от КР № 352-Н1-И0-А0/2018г., произтичащи от нови нормативни актове. 

Резултатите от прилагането на инструкцията по условие 5.5 се документират. 

 

Съгласно образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД-

806/31.10.2006 г. „Методика за реда и начина за контрол на Комплексното 

разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително, са определени следните: 

 

 Структура и отговорности 

Ръководството на „Лубрика” ООД е определило задачите, правата и отговорностите 

на своите служители с цел да гарантира ефективно и ефикасно функциониране на 

СУОС. 

Определен е персонала и са изготвени списъци с персонала, които извършват 

конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни 

за изпълнение на условията в разрешителното. 

 

 Обучение 

Изготвят се годишни програми за обучение на персонала, като същите се 

актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала. Годишните програми 
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за обучение се съставят по изискванията на ИСО 9001:2008 от мениджър „Човешки 

ресурси” и се съхраняват при него.  

 Обмен на информация 

На площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за 

изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжност, 

местоположение на работното място и телефон за контакт.Изготвен е актуален списък 

на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани при настъпване на 

обстоятелства, свързани с изпълнение на КР . 

 

 Документиране 

В изпълнение на Условие 5.6 от КР  се прилага „Списък с нормативните 

документи по околна среда, свързана с работите на инсталациите”, който 

периодично се актуализира. 

 

 Проверка и коригиращи действия 

 

В изпълнения  изискванията на Условие 5.2 са разработени и се прилагат 

конкретни писмени инструкции за техническите и емисионни показатели, съгласно 

условията в Комплексно разрешително № 352-Н1-И0-А0/2018г. 

Разработени са , съгласно Условие 5.3 конкретни писмени инструкции за 

периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически 

показатели с определените в условията на Комплексно разрешително № 352-Н1-И0-

А0/2018г. 

Съгласно Условие 5.4 са разработени конкретни писмени инструкции за установяване 

на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

 

 

 Записи 

Документират се и се съхраняват данните от емисионните и технически показатели, 

резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в 

комплексното разрешително. 

Съхраняват се данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите 

за работа на технологичното/пречиствателно оборудване. 

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на 

разрешителното и съхраняване на тези документи. 

 

 Докладване 

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително № 352-Н1-И0-А0/2018г.   е изготвен съгласно 

„Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
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комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД -806 от 31.10.2006 год., 

издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок. 

 

 Актуализация на СУОС 

Края на 2018г. дружеството приключи процедура по издаване на ново Комплексно 

разрешително, влязло в сила през 11.01.2019 г.,  с издадено решение № 352-Н1-И0-

А0/2018г. . В тази връзка са извършени промени и изменения в изисканите инструкции, 

заповеди и процедури по управление на околната среда. През отчетния период съгласно 

условия  6.11, 9.6.1.3, 10.5 и 13.2.1.2 от  Комплексно разрешително № 352-Н1-И0-

А0/2018г. е изготвен и  съгласуван План за собствен мониторинг на инсталацията за 

преработка(регенериране) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 
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3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

3.3.1. Използване на вода: 

 

Водоснабдяването на площадката с вода се осигурява от градската водопроводна мрежа за питейни води. Има изградена 

водомерна шахта, водомерен възел с водомер. 

Съгласно условие 8.1.2. от КР № 352-Н1/2018г. при работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение 4 

на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане), да не превишава количеството в Таблица 

8.1.2. от КР. 

Използването на вода за питейно-битуви нужди става чрез доставка от „ВиК” ООД – гр.Русе, за което има сключен договор от 

20.06.2007 год.  

Таблица 3.1 

Източник на 

вода 

 

ВиК дружество 

Годишно 

количество

, съгласно 

КР 

 

[m
3
/y] 

Годишна норма 

за ефективност 

при употребата 

на вода за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

[m
3
/t] 

Използвано 

годишно 

количество 

 

 

[m
3
/y] 

Количество 

преработени 

отработени масла 

и отпадъчни 

нефтопродукти 

/годишно/ 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

вода за единица 

продукт 

 

[m
3
/t] 

Съответствие 

 

Да/Не 

Инсталация за 

преработка 

(регенериране) 

на отработени 

масла 

Не е 

зададено 

0,97 9 211 10308,552 0,89 Да 

За намаляване и оптимизиране използването на вода са предприети следните мерки: 
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-  охлаждане с оборотна вода 

- правилен подбор на топлообменни апарати за осигуряване на висок коефициент 

на топлопредаване; 

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването към участъка 

за приготвяне на разтвори на алкални реагенти към Инсталация Контактна очистка, 

който е най-големия консуматор на вода за производствени нужди(включително 

охлаждане). 

  

Прилагат се инструкции за: 

 проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, 

отстраняване на течове и установяване на причините за тях (съгл. Усл. 8.1.4.); 

-  брой установени несъответствия- няма 

-  причините за несъответствията –  няма; 

- предприети/планирани коригиращи действия –няма; 

 

 Измерване /изчисляване на изразходваните количества вода за производствени 

нужди (включително охлаждане) (съгл. усл. 8.1.5.2). 

 

 Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на 

измерените водни количества с определените такива в условията на 

разрешителното разходни норми. 

 

При направените оценки на съответствието на измерените водни количества няма 

превишения на определените такива в Таблица 8.1.2. от КР № 352-Н1/2018г. 

- брой установени несъответствия- няма несъответствия 

-  причините за несъответствията – няма такива 

- предприети/планирани коригиращи действия - няма 

 

3.3.2. Използване на енергия: 

  

Прилагат се инструкция за експлоатация и поддръжка на: 
Инсталация за преработка(регенериране) на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти 

- вакуум- помпи към Тръбно-вакуумна инсталация и инсталация за селективна 

очистка (разрешена в КР № 352-Н1/2018г., но не изградена) , които са основни 

консуматори на електроенергия; 

Резервоари за съхранение на опасни отпадъци(отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти): 

- Система за обогреви на резервоари и линии, основен консуматор на 

топлоенергия 

В резултат на прилагане на инструкцията по условие 8.2.1.4 не е установено 

несъответствие; 

Коригиращо действие –няма. 
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Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за 

производството на единица продукт за инсталация за преработка(регенериране) на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти е 0,211 MWh/t, съгл.КР. 

 

       Таблица 3.2. Консумация на електроенергия 

Консумация на 

електроенергия 

(MWh), годишно 

Количество 

преработени 

отработени масла 

и отпадъчни 

нефтопродукти 

/годишно/ 

Разход 

електроенергия 

(MWh) за 

единица 

продукт 

Разход 

електроенерги

я (MWh) за 

единица 

продукт, 

съгл.КР 

Съответстви

е 

373,443 
10308,552 

0,036 0,211 Да 

 

Годишната норма за ефективност при употребата на топлоенергия за 

производството на единица продукт за инсталация за преработка(регенериране) на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти е 0,57 MWh/t, съгл.КР. 

 

Таблица 3.2. Консумация на топлоенергия за Инсталация за 

преработка(регенериране) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

Консумация на 

топлоенергия 

(MWh), 

годишно 

Количество 

преработени 

отработени масла 

и отпадъчни 

нефтопродукти 

/годишно/ 

Разход 

топлоенергия 

(MWh) за 

единица 

продукт 

Разход 

топлоенергия 

(MWh) за 

единица 

продукт, 

съгл.КР 

Съответствие 

4024,16 10308,552 0,39 0,57 Да 

 

Разпределение на топлинна енергия се извършва както следва: 

Q= (q1 + q2). Gом 

 

q1,  (MWh/тонОМ) – годишна ефективност за ИпрОМ 

q2 , (MWh/тонОМ) - годишна ефективност за Рез.паркОМ 

 

q2 =   = 0,027 MWh/тонОМ 

К- коеф. на разпределение на топлинна енергия 



 

12 
 

К =  

 

Годишната норма за ефективност при употребата на топлоенергия за 

производството на единица продукт за Резервоари за съхранение на опасни отпадъци 

(отработени масла и отпадъчни нефтопродукти) e 0,04 MWh/t, съгл.КР. При 

направените изчисления, годишната норма за ефективност е 0,027 MWh/тонОМ, в 

резултат на което не са установени несъответствия и не са предприети коригиращи 

действия. 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените 

количества електро- и топлоенергия с определените такива в КР. 

В резултат от оценката на съответствието на годишните количества електро- и 

топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното не са установени 

несъответствия, в резултат на което не са предприети коригиращи действия. 

 

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

В таблица 3.3.1, 3.3.2 са посочени данни за годишната употреба на спомагателни 

материали и горива за производството на единица продукт. 

 

Таблица 3.3.1 

Спомагателн

и материали 

Количество 

преработени 

отработени 

масла и 

отпадъчни 

нефтопродукт

и 

/годишно/ 

Годишна 

норма за 

ефективност

, съгласно 

КР 

[t/t] 

Употребено 

годишно 

количество 

 

[t/y] 

Годишна 

норма за 

ефективност  

 

[t/t] 

Съответствие, 

 

Очистващ 

реагент 

10308,552 0,056 173,549 0,017 Да 

Алкален 

реагент 

10308,552 0,04 36,923 0,0035 Да 

Селетивен 

разтворител 

NMP 

10308,552 0,005 0 0 Да 

      

 

Таблица 3.3.2  

Горива Количество 

преработени 

отработени 

масла и 

отпадъчни 

нефтопродук

ти 

/годишно/ 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

съгласно КР 

[t/t] 

Употребено 

годишно 

количество 

[t/y] 

Годишна 

норма за 

ефективност 

[t/t] 

Съответствие, 

 

Тежко 10308,552 0,055 385,456 0,037 Да 
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котелно 

гориво 

Промишлен 

газьол 

10308,552 0,055 0 0 Да 

Природен 

газ 

10308,552 70 

Nm
3
/ед.продук

т 

0 0 Да 

 

Прилагат се инструкции за измерване / изчисляване и документиране на 

използваните количества спомагателни материали и горива, както писмена инструкция  

за оценка на съответствието на годишните норми за ефективност при употребата на 

спомагателни материали и горива за Инсталация за преработка (регенериране) на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

За 2019 год. няма несъответствие с изчисление стойности на годишните норми 

за ефективност при употребата на спомагателни материали и горива за Инсталация за 

преработка (регенериране) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

 

 

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече 

категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с 

последващи изменения и поправки, са опаковани, етикирани и снабдени с 

информационни листове за безопасност. 

Съхранението на опасни химични вещества, използвани като спомагателни 

материали и горива се осъществява единствено в съответните складове и резервоари.  

Резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, 

складовете и площадките за съхранение се документират, включително на 

установените причини за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.  

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И 

PRTR 

   Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

(колона 3) 

№ CAS 

номер 

Замърсител Във 

въздух 

(колона 

1а) 

Във води 

(колона 1 

b) 

В почви 

(колона 1 

c) 

   Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. 

2 630 -

08 - 0 

Въглероден 

оксид (СО) 

“-“ 

(1298,07) 

М 

- -  - - 
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3 124 

-38-9 

Въглероден 

диоксид (CO2) 

“-“ 

(634 233,6) 

М 

- - - - 

7  ЛОС без метан 

(NMVOC) 

“-“ 

(694,8) 

M 

- - - - 

8  Азотни оксиди 

(NOх/ NO2) 

 

“-“ 

(3048,4) 

М 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

11  Серни оксиди 

(SOх SO2  ) 

 

“-“ 

(2668,95) 

М 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

86  Финни 

прахови 

частици 

<10µm (РМ 

10) 

 

“-” 

(312,96) 

М 

    

13  Общо фосфор - “-” 

(0,13) 

М 

- - - 

24  Цинк и 

съединенията 

му(като Zn) 

- “-” 

(0,087) 

М 

- - - 

76  Общ 

органичен 

въглерод 

(ТОС) (като 

общ С или 

ХПК/3) 

- “-” 

(6,17) 

М 

- - - 

 

За СО, NOx и финни прахови частици <10 µm – изчислява се за всеки един замърсител 

в кг, както следва: 

Е= С x Q x T/10
6
, където: 

Е – емисия –kg/y 

C – концентрация на замърсителят в отпадните газове –mg/Nm
3 

Q – поток на отпадните газове – Nm
3
/h 

T – производствено време за годината – h/y 

 

За изпускащо устройство № К3: 

За SO2 - Е= 27х3916х8530/10
6
= 901,9 

За  Прах – Е=3,1х3916х8530/10
6
=103,6 

За NMVOC – E= 20,8x3916x8530/10
6
= 694,8 

 



 

15 
 

За изпускащо устройство № К7: 

За NOx – Е= 364x1544x5424/10
6
= 3048,4 

За СО – Е= 155x1544x5424/10
6
= 1298,07 

За Прах – Е= 25х1544х5424/10
6
= 209,36 

За SO 2 - Е= 211х1544х5424/10
6
= 1767,05 

 

Изчисления на емисии по Corinair 

Емисионните фактори на различните замърсители се определят въз основа 

измервания на техните концентрации в димните газове и характеристиките на 

използваните горива по време на измерванията. Общата формула за изчисляване на 

емисионните фактори е следната: 

 

ЕFз = Cз x Vcг / Q
r
i ,  

 

Където: ЕFз – емисионния фактор на съответния замърсител в g/GJ, kg/GJ, µg/GJ и 

µgTEQ/TJ; 

Cз – концентрацията на съответния замърсител в димните газове е в mg/Nm
3
; 

Vсг – обема на сухите газове на 1 кг изгорено твърдо или течно гориво в Nm
3
/kg; или 

1m
3
 изгорено газово гориво в Nm

3
/m

3
; 

Q
r
i – долна топлина на изгаряне на горивото в GJ/Mg за твърдо и течно гориво и MJ/m

3
 

за газово гориво. 

Поради липса на газови измервания за конкретен замърсител след съществуващите у 

нас горивни инсталации под 50MW за ЕФ са използвани предложените по методиката 

CORINAIR. 

ЕФ по видове горива са изложени за раздела в Таблици №ІІІ-1 до 8. 

Горивните инсталации под 50MW се изграждат и експлоатират без инсталации за 

контрол на емисиите,  поради което ЕФ са дадени без такива след СоИ и ДнС. 

Пресмятането на емисиите се извършва по следната обща формула, в която внесената 

топлина в горивната инсталация се умножава по съответния ЕФ: 

 

Eз = EFз x Cг х Q
r
i  

 

Където: Сг е изгореното гориво в тонове (Mg) за твърдо и течно гориво и в m
3
.10

3
 за 

газообразно гориво. 
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Oпределяне емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух-  тръбни пещи с термична мощност <50MW- гориво 

тежко гориво 

 

 

За Изпускащо устройство К7 – Технологична пещ ТП2 
№ Параметър Данни от Означение Формула Дименсия Резултат Забележка 

  

 

            

  Тежко гориво             

  Общо изгорено гориво отчет С - t/a = Mg/a 220,220   

  
Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в 

Джаули 
стандарт 

 

Q
r
i(oт) [GJ/Mg] 

 

 

Q
r
i(oт) [kcal/kg] x 4,1868 

[kJ/kcal] x 10
-3

 

 

 

GJ/Mg 

 

45.000   

  Общо внесена топлина изчислява се P 

 

Q
r
i(oт)[GJ/Mg] x C [Mg/a] 

 

GJ/a 9909,9   

  
Корекции на емисионните фактори - 

k(EF) 
            

1. ДТИ при изчисляването на EF от таб.№І-2 Q
r
i(из) [GJ/Mg] - GJ/Mg 40.100   

2. Корекция на EF по ДТИ изчислява се Kq [-] 
Q

r
i(из) [GJ/Mg]  /  Q

r
i(oт) 

[GJ/Mg] 
[GJ/Mg] / [GJ/Mg]  0,89   
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№ Параметър Данни от Означение Формула Дименсия Резултат Забележка 

                

1. 
Емисионен фактор за въглероден  

диоксид 

SNAP CODE 

010306 
ЕFСО2 - g/GJ 64 000,00   

2. Емисии на въглероден диоксид изчислява се ECO2 ЕFСО2 x P x 10-3 kg 634 233,6   
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния 

въздух организирано.  

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 

1. Пречиствателно устройство: Неутрализационна колона към изпускащо 

устройство К 3 към инсталация за контактна очистка за улавяне на 

отделящите се в хода на технологичния процес паро-газови смеси, маслен и 

сярно- кисел аерозол. 

 

Ежедневно се водят оценки на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални 

такива, съгласно Таблица 9.1.1. от КР. 

За 2019 год. през целия период на работа на инсталацията неутрализационната 

колона е функционирала в нормален технологичен режим. Не са наблюдавани 

отклонения от оптималните стойности на контролираните параметри. 

Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 

пречиствателното съоръжение. 

За 2019 год.: 

 брой извършени проверки - 356 

 брой установени несъответствия – няма 

 причини за несъответствия – няма 

 предприети коригиращи действия – няма 

 

«ЛУБРИКА» ООД провежда собствени измервания на емисиите на отпадъчни 

газове в околната среда, съгласно Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за 

измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти 

с неподвижни източници. 

Собствени периодични измервания се извършват на изпускащо устройство К 3 

към инсталация за Контактна очистка и изпускащо устройство К 7 към Тръбно-

вакуумна инсталация. Честотата на измерването се извършва веднъж годишно.  

За 2019 г. има извършено едно такова измерване от акредитирана лаборатория. 

Резултатите от мониторинга са документирани и съхраняват на територията на 

„ЛУБРИКА” ООД. Във връзка с изпълнение на чл. 31 ал.1 на Наредбата № 6/26.03.1999 

г. на МОСВ ( обн. ДВ бр. 31/1999 г., изм.ДВ, бр.102/2012г.) за реда и начина за 

измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти 

с неподвижни източници, в РИОСВ – Русе е внесен “Доклад за извършени собствени 

периодични измервания”.  

Прилагат се:  
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 инструкция свързана с периодичната оценка на съответствието на измерените 

стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни 

норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия - Условие 9.2.5. 

Брой емисионни измервания- 3 

Брой установени несъответствия- няма 

Предприети коригиращи действия- няма 

 инструкция, свързана с периодична оценка за наличните източници на 

неорганизирани емисии на площадката, извършване на периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии 

и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия -Условия 9.3.2. и 9.3.3. 

 

За 2019г. няма получени сигнали за наличие на миризми. 
Изпускащо устройство пореден № К 3: Източник на отпадъчни газове – Инсталация за 

контактна очистка 

 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от мониторинг 

 

Честота 

на 

монито 

ринг 

 

Съот-

ветствие 

брой  

% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: 

SO2 

 

mg/Nm
3
 400 - 27 Веднъж 

годишно 

100 

Прах/ФПЧ mg/Nm
3
 20 - 3,1 Веднъж 

годишно 

100 

Други 

      

Органични 

вещества, 

определени 

като общ 

въглерод 

 

mg/Nm
3
 50 - 20,8 Веднъж 

годишно 

100 

 

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от изпускащо устройство №К3 не 

превишава определения в таблица 9.2.2. от КР. 

Изпускащо устройство Максимален дебит на 

газовете по КР, 

Nm
3
/h 

Измерена стойност на 

дебита на газовете, Nm
3
/h 

№ К3 5 600 3916 
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Докладваните резултати са на база издадени Протоколи № 673 и № 674 от 

17.07.2019 год.  

 

Изпускащо устройство пореден № К 7: Източник на отпадъчни газове – Технологична 

пещ ТП2 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

(гориво – 

тежко 

гориво) 

 

Резултати от мониторинг 

 

Честота 

на 

монито 

ринг 

 

Съот-

ветствие 

Брой/  

% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: 

SO2 

 

mg/Nm
3
 1700 - 211 Веднъж 

годишно 

100 

NOx mg/Nm
3
 450 - 364 Веднъж 

годишно 

100 

        CO 

 

 

mg/Nm
3
 170 - 155 Веднъж 

годишно 

100 

Прах/ФПЧ mg/Nm
3
 100 - 25 Веднъж 

годишно 

100 

 

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от изпускащо устройство №К7 не 

превишава определения в таблица 9.2.1. от КР. 

Изпускащо устройство Максимален дебит на 

газовете по КР, 

Nm
3
/h 

Измерена стойност на 

дебита на газовете, Nm
3
/h 

№ К7 1610 1544 

 

Условие 9.6.2.7. 

Количеството емитиран замърсител във въздуха, за производството на единица 

продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на 

годишното количество преработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

ЕПР  = Е / t отработени малса и отпадъчни нефтопродукти год. = kg/t 

 

Замърсител Годишно 

количество 

замърсител, 

Kg/y 

Количество 

преработени 

отработени масла и 

отпадъчни 

Количество за 

единица продукт 
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нефтопродукти 

/годишно/,t 

SO2 2668,95 10308,552 0,26 

NOx 3048,4 10308,552 0,3 

CO 1298,07 10308,552 0,13 

Прах 312,96 10308,552 0,030 

CO2 634 233,6 10308,552 61,52 

NMVOC 694,8 10308,552 0,067 

 

4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

4.3.1. ЕМИСИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВОДИ 

 

Дружеството  експлоатира локална пречиствателна станция за отпадни води 

(ЛПСОВ), за смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи отпадъчни 

води и дъждовни води).  

Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 

пречиствателното съоръжение, както и инструкция за периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с 

определените оптимални такива по условие 10.1.1.2 на КР-Н1/2018г.  

Оптималната стойност на контролирания параметър, в случая pH на изход от 

ЛПСОВ се следи ежедневно при работа на пречиствателната станция. Резултатите 

се документират в дневник от оператор ЛПСОВ. 

Съгласно КР 352-Н1/2018г. се извършва собствен мониторинг отпадъчни води- 

смесен поток (производствени, охлаждащи отпадъчни води и дъждовни води), след 

ЛПСОВ. 

 

Мониторинг на отпадъчни води  

 Точка на заустване №1 – канализационна система на гр.Русе 

 Точка на пробовземане РШ7- след ЛПСОВ  

Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. 

 

I-во тримесечие 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год 

- 12 m
3
/ден 

3,000 m
3
/час 

1872 m
3
/год 

Веднъж 

месечно 

да 

pH  6,5-9,0 7,20 Веднъж на 

тримесечие 

да 
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Неразтворени 

вещества 

mg/dm
3
 200 26,8 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Температура 
о
С 40 12,4 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 10 4,5 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Сулфатни йони 

 

mg/dm
3
 400 134 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Летливи 

органични 

съединения 

mg/dm
3
 5 0,012 Веднъж на 

тримесечие 

да 

 

II-ро тримесечие 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год 

- 12 m
3
/ден 

3,000 m
3
/час 

1872 m
3
/год 

Веднъж 

месечно 

да 

pH  6,5-9,0 7,53 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm
3
 200 18,6 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Температура 
о
С 40 14,5 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 10 0,9 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Сулфатни йони 

 

mg/dm
3
 400 54,7 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Летливи 

органични 

съединения 

mg/dm
3
 5 0,0198 Веднъж на 

тримесечие 

да 

 

III-то тримесечие 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год 

- 12 m
3
/ден 

3,000 m
3
/час 

1872 m
3
/год 

Веднъж 

месечно 

да 

pH  6,5-9,0 7,58 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm
3
 200 19,8 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Температура 
о
С 40 13,8 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 10 0,7 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Сулфатни йони 

 

mg/dm
3
 400 55,2 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Летливи mg/dm
3
 5 0,0213 Веднъж на да 
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органични 

съединения 

тримесечие 

 

IV-то тримесечие 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

m
3
/ден 

m
3
/час 

m
3
/год 

- 12 m
3
/ден 

3,000 m
3
/час 

1872 m
3
/год 

Веднъж 

месечно 

да 

pH  6,5-9,0 7,45 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm
3
 200 21,3 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Температура 
о
С 40 13,2 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 10 0,8 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Сулфатни йони 

 

mg/dm
3
 400 54,9 Веднъж на 

тримесечие 

да 

Летливи 

органични 

съединения 

mg/dm
3
 5 0,0132 Веднъж на 

тримесечие 

да 

 

 

Докладваните резултати са на база издадени Протоколи от 2019 год.  

 За 2019 г. е извършен мониторинг на всяко тримесечие – 4 пъти. 

При направена оценка на съответствието не са установени отклонения, следователно не 

са предприети коригиращи действия. 

Съгласно условие 10.1.4.3 относно изчисляване на преките годишни емисии на 

замърсителите в отпадъчните производствени води, не е възможно да се осъществи 

докладване, тъй като показателите, които са заложени в КР № 352-Н1/2018 не са 

изброени в Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).,  
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4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Таблица 4 Образуване на отпадъци 

 

Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временн

о 

съхранен

ие на 

площадк

ата 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално 

измерено, т/г  

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Производствени отпадъци от 

Инсталация за 

преработка(регенериране) на 

отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти 

 

12 03 01* 2000 68,6 0,067 0,006 Да Собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Да 

19 11 01* 4500 82,370 0,325 0,007 Да Външна фирма Да 

13 05 02* 900 - 0,03 - Да  Външна фирма Да 

19 02 05* 900 0,120 0,03 0,00001 Да Собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Да 

19 02 07* 1680 88,62 0,056 0,009 Да Собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Да 
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално 

измерено, т/г  

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Производствени отпадъци от 

Котелна инсталация 

 

13 03 07* 20 - - - Да Собствен транспорт Да 

 

 Съгласно условие 11.1.2 от КР № 352-Н1/2018г. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

нормите за ефективност при образуването на отпадъците от таблица 11.1.1 от КР № 352-Н1/2018г. 

 

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране 

 

Приемането на отпадъците по условие 11.2.1, 11.2.1.2  от КР № 352-Н1/2018г. се извършва по предварително уточнен график и 

направена и приета заявка  от притежателите на отпадъците, и въз основа на писмен договор. Преди всяка заявка, операторът разполага 

с: 

- информация за вида и количеството на отпадъците; 

- данни за физическите характеристики и химически състав на отпадъците; 

 

Изпълнява се условие 11.2.2.2, а именно: при приемане на отпадъците по условие 11.2.1, 11.2.1.2  от КР № 352-Н1/2018г. се 

извършва следното: 

- проверка на придружаващата отпадъците документация; 
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- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представена по условие 11.2.2.1 от КР № 352-

Н1/2018г. документация; 

- измерване на количеството на приеманите отпадъци; 

- отразяване в „Отчетни книги“ оформена по реда на Наредба №1 от 04.06.2014г.; 

 

Условие 11.3. Предварително съхранение на отпадъците 

 

 Предварително съхраняване на отпадъците, които се образуват на площадката се извършва на местата, определени за тази 

цел при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци.  

  Съгласно условие 11.3.8 от  КР № 352-Н1/2018г. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

предварителното съхраняване с условията на разрешителното. 

 

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците 

 

Транспортирането на отпадъците извън територията на площадката се извършва от външни фирми, притежаващи 

приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност.  

 

 

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъците 

 

За 2019г. количествата отпадъци приети и оползотворени на площадката с код R9 (повторно рафиниране на масла или 

друга повторна употреба на масла) в Инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти са следните: 
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Код на 

отпадъка 

 

Наименование на 

отпадъка 

 

Наличен 

отпадък 

към 

1 януари 

на 

отчетната 

година 

 

Получен 

отпадък 

през 

отчетната 

година 

 

Оползотворени чрез: Наличен 

отпадък към 31 

декември на 

отчетната 

година 

 

регенериране 

 

 

 

изгаряне с 

оползотворяване 

на енергия 

 

други 

методи 

 

тон тон тон тон Тон тон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.01.13. Отпадъци от 

обезсмасляване 

0,000 120,760 120,760   0,000 

12.01.07.  Машинни масла на 

минерална основа, 

несъдържащи 

халогенни елементи 

(с изключение на 

емулсии и разтвори) 

0, 000 82,158 82,158   0, 000 

12.01.10. Синтетични машинни 

масла 

0,000 0,990 0,990    

13.01.10.  Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

0, 000 408,590 408,590   0, 000 

13.01.11.  Синтетични 

хидравлични масла 

0, 000 4,249 4,249   0, 000 
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13.01.13.  Други хидравлични 

масла 

0, 000 24,386 24,386   0, 000 

13.02.05.  Нехлорирани 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

0, 000 3164,627 3581,907   0,000 

13.02.06.  Синтетични моторни 

и смазочни масла за 

зъбни предавки 

0, 000 1253,791 1253,791   0, 000 

13.02.08.  Други моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 

0, 000 2114,494 2342,584   0,000 

13.03.07.  Нехлорирани 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла на минерална 

основа 

0, 000 153,932 153,932   0, 000 

13.03.08. Синтетични 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла 

0,000 1,260 1,260   0,000 

13.03.10. Други изолационни и 

топлопредаващи 

масла 

0, 000 3,560 3,560   0, 000 

13.04.01.  Трюмови масла от 

речно корабоплаване 

0, 000 18,600 18,600   0, 000 



 

29 
 

13.04.03. Трюмови малса от 

други видове 

корабоплаване 

0,000 1,784 1,784   0,000 

13.05.06.  Масла от маслено – 

водни сепаратори 

0, 000 383,195 383,195   0, 000 

13.07.03. Други горива 0,000 66,405 66,405   0,000 

13.08.02. Други емулсии 0,000 0,021 0,021   0,000 

16.07.08.  Отпадъци, 

съдържащи масла и 

нефтопродукти 

0, 000 631,360 631,360   0, 000 

19.02.07. Масла и концентрати 

от сепариране/ 

разделяне 

0, 000 1229,020 1229,020   0.000 
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Отпадъци образувани при експлоатацията на инсталациите по Условие 2 и оползотворени с код R9 

 

Код Наименование на отпадъка Годишно количество разрешено 

за оползотворяване по КР, t/y 

Измерено/изчислено 

13.02.05* Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за 

зъбни предавки на минерална основа 

2 0,650 

19.02.05* Утайки от физикохимично обработване, 

съдържащи опасни вещества(от почистване на 

топлообменници и вакуум-колони) 

900 0,220 

19.02.07* Масла и концентрати от сепариране/ разделяне 

(Отделено масло от разслояване на отработена 

смазочно-охлаждаща течност (СОТ)) 

1000 630,940 

19.02.07* Масла и концентрати от сепариране/ разделяне 

(Неутрализиран кисел гудрон от киселинно 

контактна очистка) 

1680 88,621 

 

 

За 2019г. количествата отпадъци приети и оползотворени на площадката с код R12 (Размяна на отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове R1-R11: разслояване на смазочно-охлаждаща течност) в Резервоарен парк № 6  на следните 

отпадъци с код и наименование: 

 

Код Наименование на отпадъка Годишно количество разрешено Измерено/изчислено 
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за оползотворяване по КР, t/y 

12.01.09* Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи 

халогенни елементи 

5000 1110,198 

 

За 2019г. количествата отпадъци оползотворени на площадката с код R11 (Използване на отпадъците, получени в 

резултат на някоя от дейностите с кодове R1-R10 (в резултат на дейност с код R9): получаване на соли на сярна киселина), в 

Инсталация за контактна очистка  на следните отпадъци с код и наименование: 

 

Код Наименование на отпадъка Годишно количество разрешено 

за оползотворяване по КР, t/y 

Измерено/изчислено 

12.03.01* 

 

Промивни води (Луга от Контактна очистка и 

отработел разтвор на алкален реагент от 

неутрализационна колона) 

2000 68,600 

 

За 2019г. количествата отпадъци оползотворени на площадката с код R13 (Съхраняване на отпадъци до извършването на 

дейностите по оползотворяване, обозначени  с кодове R9 и R12 се извършва на обособени за целта места. Съоръженията за извършване 

на дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 

 

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците 

 

Съгласно условие 11.7.2 от КР № 352-Н1/2018г, се прилага инструкция за измерване или изчисляване на количествата 

образувани отпадъци и изчисляване на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци( за отпадъци, които се 

образуват пряко от производствения процес). 

Също така, изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани 

отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци( за отпадъци, които се образуват пряко от 

производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. 
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Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

Промивни води 

(Луга от Контактна очистка и отработен 

разтвор на алкален реагент от 

неутрализационна колона) 

12 03 01* Да Не Оползотворяване с код R11 Да 

Нехлорирани моторни смазочни масла и 

масла за зъбни предавки на минерална 

основа 

13 02 05* Да Не Оползотворяване с код R9 Да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 Не Не „Шулц строй 2018” ЕООД 

„Унитрейд БГ М“ ЕООД 

Да 

 Пластмасови опаковки 15 01 02 Не Не „Унитрейд БГ М“ ЕООД Да 

Масла и концентрати от сепариране/ 

разделяне 

(Отделено масло от разслояване на 

отработена смазочно-охлаждаща течност 

(СОТ)) 

19 02 07* Да Не Оползотворяване с код R9 Да 

Масла и концентрати от сепариране/ 

разделяне 

(Неутрализиран кисел гудрон от 

19 02 07* Да Не Оползотворяване с код R9 Да 
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

киселинно контактна очистка) 

 

Отпадъци от чугун и стомана 19 10 01 Не Не „Шулц строй 2018” ЕООД Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали(включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества(омаслени 

пилки) 

15 02 02* Не Не - Да 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* Не Не „Уейст консулт” ЕООД Да 

Битови отпадъци 

Смесени битови отпадъци 

20 03 01 Не Не „Титан АС” ООД Да 
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Отпадъци предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката 

 

Наименование и код на отпадъка: Смесени битови отпадъци, 20 03 01 

Име на оператора на инсталацията- „Титан АС” ЕООД 

Код на извършваната операция D/R-R 

Общо предадено количество- 1,500т. 

 

 

Наименование и код на отпадъка: Отпадъци от желязо и стомана, 19 10 01 

Име на оператора на инсталацията- „Шулц строй 2018” ЕООД 

Код на извършваната операция D/R-R 

Общо предадено количество- 12,020т. 

 

Наименование и код на отпадъка: Хартиени и картонени опаковки, 15 01 01 

Име на оператора на инсталацията- „Шулц строй 2018” ЕООД 

Код на извършваната операция D/R-R 

Общо предадено количество- 0,072т. 

 

Наименование и код на отпадъка: Хартиени и картонени опаковки, 15 01 01 

Име на оператора на инсталацията- „Унитрейд БГ М” ЕООД 

Код на извършваната операция D/R-R 

Общо предадено количество- 0,009т. 

 

Наименование и код на отпадъка: Пластмасови опаковки, 15 01 02 

Име на оператора на инсталацията- „Унитрейд БГ М” ЕООД 

Код на извършваната операция D/R-R 

Общо предадено количество- 0,007т. 

 

Наименование и код на отпадъка: Опаковки, съдържащи опасни вещества, 15 01 10* 

Име на оператора на инсталацията- „Уейст консулт” ЕООД 

Код на извършваната операция D/R-R 

Общо предадено количество- 1,000т. 

 

 

4.5. ШУМ 

В РИОСВ – гр. Русе е внесен доклад за резултатите от извършените собствени 

периодични измервания на шум в околна среда през 2019г.  

Подготвени са инструкции в изпълнение на Условия 12.2.2 и 12.2.3 от КР. Видно от 

резултатите, няма констатирани несъответствия, налагащи прилагането на коригиращи 

действия. 
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Част от 

денонощието 

Установено ниво, 

dB(A) 
Норма, dB(A) Измерено през деня/ нощта Съответствие 

Дневно ниво 

т.1 

60,7 
70 

деня да 

т.2 55,7 70 
деня да 

т.3 54,5 70 
деня да 

т.4 58,8 70 
деня да 

т.5 63,6 70 
деня да 

т.6 58,9 70 
деня да 

т.7 55,0 70 
деня да 

т.8 56,8 70 
деня да 

т.9 61,3 70 
деня да 

т.10 63,8 70 
деня да 

Обща 

звукова 

мощност 

104,4 

- 

деня да 

Изчислено 

ниво на 

шума от 

обекта в 

мястото на 

въздействие 

– Хотел 

„Теодора 

Палас” 

24,4 

55 

деня да 

Вечерно 

ниво 

т.1 

59,4 

70 

вечер да 

т.2 55,7 70 вечер да 

т.3 54,4 70 вечер да 

т.4 58,0 70 вечер да 

т.5 62,6 70 вечер да 

т.6 58,2 70 вечер да 

т.7 54,6 70 вечер да 

т.8 57,3 70 вечер да 
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т.9 61,8 70 вечер да 

т.10 62,6 70 вечер да 

Обща 

звукова 

мощност 

103,8 

- 

вечер да 

Изчислено 

ниво на 

шума от 

обекта в 

мястото на 

въздействие 

– Хотел 

„Теодора 

Палас” 

23,8 

50 

вечер да 

Нощно ниво 

т.1 

57,9 
70 

нощ да 

т.2 54,0 70 нощ да 

т.3 53,3 70 нощ да 

т.4 57,8 70 нощ да 

т.5 62,8 70 нощ да 

т.6 57,9 70 нощ да 

т.7 53,0 70 нощ да 

т.8 54,8 70 нощ да 

т.9 57,8 70 нощ да 

т.10 62,6 70 нощ да 

Обща 

звукова 

мощност 

102,9 

- 

нощ да 

Изчислено 

ниво на 

шума от 

обекта в 

мястото на 

въздействие 

– Хотел 

„Теодора 

Палас” 

22,8 

45 

нощ да 

За 2019 год. няма постъпили жалби от живущи около площадката. 
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4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ 
 

Прилагат се инструкции за: 

    Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. 

    Периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води 

на площадката. 

 Периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите. 

 

 Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване 

в случай на разливи на определените за целта места. 

 Товаро - разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове / изливания се 

извършват само на определените за това места, осигурени против разливи и течове. 

Предпазването на почвите от замърсяване става като се спазват изискванията за работа с 

локалните пречиствателни съоръжения, като редовно почистване и недопускане разлив на 

отпадъчни води замърсени с вредни вещества извън тях. 

През 2017г. е извършен собствен мониторинг за състоянието на почвите, като резултатите са 

докладвани в ГДОС за 2017г.  

 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

През 2019 год. няма планувани инвестиционни програми за привеждане в съответствие с 

условията на КР. 

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През 2019 год. операторът не е прекратил дейността на инсталациите в обхвата на КР 

352-Н1/2018 год. 

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

 

7.1.АВАРИИ  

 

Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Място на 

възникване 

Предприети действия Органи, които са 

уведомени 
- - - - - 

Съгласно условие 14.1 от КР 352-Н1/2018г. е разработена инструкция за оценка на 

риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. 

Предприети са мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на 

последствията при аварии, съгл. условие 14.2 от КР 352-Н1/2018г. 

Изготвена е оценка за приложимостта на изискванията на глава седма, раздел I на 

ЗООС, към инсталациите/ съоръженията на площадката. 

 

7.2. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА 

ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР. 
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 Изготвен е и се изпълнява план за собствен мониторинг при анормални режими на 

инсталацията по Условие 2. Планът включва като минимум вида, количествата и 

продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол.  

 

През 2019г. не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за които е издадено КР. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително№ 352-Н1-И0-А0/2018 год. на “ЛУБРИКА” ООД. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия 

от този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис:________________________    Дата:____________________ 

      (упълномощено от организацията лице)                      

 

 

Име на подписвания:______________________________________ 

 

Длъжност в организацията:_____________________________ 

 

 


