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3.1 Увод 

3.1.1 Наименование на инсталациите, за които е издадено Комплексното 

разрешително 

3.1.1.1. Инсталации, които попадат в Приложение 4 на ЗООС 

 

1. Рафинерия - т. 1.2. от Приложение № 4 на ЗООС: 

Производство Атмосферна и вакуумна дестилация и производство на битум (АВД и 

ПБ): 

 АД (Атмосферна дестилация ) – 3 (изведена от експлоатация) 

 АД (Атмосферна дестилация ) - 4 

 АВД (Атмосферна-вакуумна дестилация) - 1 

 БИ (Битумна инсталация) 

Производство Каталитична обработка на горивата (КОГ) и Каталитичен реформинг 

(КР): 

 КР (Каталитичен реформинг) -1 

 ХО-2 

 ХО-3 

 ХО-4 (изведена от експлоатация) 

 ХО-5 

 ХОБ (Обезсерване на бензина) -1 

 ГО (Газоочистка) 

 ГС (Газова сяра) -2 (в експлоатация след писмено потвърждение от РИОСВ – 

КП 0 004539/К-18-1/01.2013г. за изпълнение на условие 3.5 и условие 3.6 от 

комплексно разрешитело № 6-Н1/2009, актуализирано с решение № 6-Н1-И0-

А1/2012).  

 ГС-3  

Производство Каталитичен Крекинг (ККр): 

 ККр 

 Алкална очистка на пропанпропиленова фракция (ППФ) 

 ВДМ (Вакуумна дестилация на мазут) -2 

 ТК (Термичен крекинг) 

 ВИ (Водородна инсталация) -15 - т. 4.2. а) от Приложение № 4 на ЗООС 

Производство Сярно кисело алкилиране (СКА): 

 СКА (Инсталация сярно – кисело алкилиране) 

 РОК (Регенерация на отработена сярна киселина) - т. 5.1.2.б) от Приложение 

№ 4 на ЗООС 

 АГФИ (Абсорбционна газофракционна инсталация) 

 ЦГФИ (Централна газофракционна инсталация) 

 МТБЕ (Метилтретичен бутилов етер) 

 Изомеризация на нормален бутан 

2. Химическа инсталация за производство на основни органични химически вещества, 

включваща: 

 

2.1. Производство „Нефтохимия”: 

Цех ”Етилен” - т. 4.1.а) от Приложение № 4 на ЗООС: 

 Производство на етилен (Етилен 150) (изведена от експлоатация) 

 Производство на пропилен 
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Цех ”Ксилоли” - т. 4.1.a) от Приложение № 4 на ЗООС 

Производство на тоулен, бензен, ортоксилен, аризол 78 (ксилолна смес) (със 

заповед ЗОД 0257/30.10.2009г. инсталацията с изключение на възела за хидроочистка 

и хидриране (ХОХ) е изведена от експлоатация) 

Цех “Етиленов окис и Етиленгликоли”:  

 Производство на етиленов окис - т. 4.1.б) от Приложение № 4 на ЗООС 

(изведена от експлоатация) 

 Производство на етиленгликоли - т. 4.1.б) от Приложение № 4 на ЗООС 

(изведена от експлоатация)  

 Производство на етаноламини - т. 4.1.г) от Приложение № 4 на ЗООС 

(изведена от експлоатация)  

 

2.2. Производство „Полимери” - т. 4.1.з) от Приложение № 4 на ЗООС 

Цех „Акрилонитрил”:  

 Производство на акрилонитрил (изведена от експлоатация)  

Цех „Полипропилен и Пиролен”: 

 Производство на полипропилен 

 Производство на пиролен (изведена от експлоатация) 

Цех „Полиетилен високо налягане”: 

 Полиетилен високо налягане - ПЕВН-1 (изведена от експлоатация) 

 Полиетилен високо налягане - ПЕВН-2 (изведена от експлоатация) 

 Производство на дивинил - т. 4.1.а) от Приложение № 4 на ЗООС (изведена 

от експлоатация) 

3. Цех за изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди технологични отпадъци - 

т. 5.1.1. от Приложение № 4 на ЗООС: 

Пещи № F101 и № F2101, осем броя центрофуги - четири двуфазни и четири трифазни.  

4. Депо за опасни и неопасни отпадъци - „Депо за твърди опасни и неопасни 

производствени отпадъци ДТОНПО” - т. 5.4. от Приложение № 4 на ЗООС 

  

3.1.1.2. Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС 

5. Катализатори 

6. Производство Транспорт и съхранение на нефтопродукти (ТСНП): 

 титул 31 

 титул 25/2 

 титул 1000 

 титул 1100 

 парк “Каталитичен крекинг” 

 парк 8х5000 

 парк РП 2/2 

 парк “Камено” 

7. Автоматизирана ж.п. наливна естакада 

8. Ж.п. наливна естакада 

9. Автоналивна естакада  

10. Автоматизирана автоналивна естакада 

11. ВГ и АЖПНЕ (Втечнени газове и авто и ж.п. наливни естакади) 

13. Цех „Суровинно и оборотно водоснабдяване” 

14. Цех АК-1 Въздухоразделителни инсталации 

15. Цех “Напълнителна станция за кислород,азот и пожарогасителни средства” 
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16. Цех АК-2 - Въздухоразделителна инсталация КА-13,5 

17. Инсталация ЦВК 

18. ЦПС - Цех “БПВ 1” и Цех “БПВ 2” 

19. Канализация и окислителни езера 

20. Управление МТС – склад 111 Маслено стопанство 

 

За инсталациите с преустановена експлоатация е представена изискващата се от 

Условие 16 на КР документация.  

3.1.2. Адрес по местонахождение на инсталациите: 

област Бургас, община Бургас, град Бургас, код 8104 

3.1.3. Регистрационен номер на КР 

№ 6-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 6-Н1-И0-А1/2012г. 

3.1.4. Дата на подписване на КР 

06.04.2009 г., дата на подписване на Решение № 6-Н1-И0-А1/2012г.-12.2012г. 

3.1.5. Дата на влизане в сила на КР 

23.05.2009 г, дата на влизане в сила на Решение № 6-Н1-И0-А1/2012г.-12.2012г. – 

01.01.2013г. 

3.1.6. Информация за оператора 

 

Име 

Бащино 

Фамилия 

„Лукойл Нефтохим Бургас” АД 

Сергей  

Михайлович 

Андронов 

Седалище Адрес: 

Ул......                                                        № 

Град.............Бургас........................................... 

Пощенски код................8104......................... 

Тел. №.........05511/2600................................................ 

№ на факс............05511/5555........................... 

 

 

 

Регистрация 

 

Съдебна Ф.Д. №7526/1991 Бургаски окръжен съд 

Данъчна № НДР 1021010347 

Статистическа: 812114069 

ЕГН (за физически лица) 

 

3.1.7. Лице за контакти  

Николай Новачев – Главен еколог / ръководител отдел „Екология” тел.: 05511/5109, 

факс: 05511/5555, email: Novachev.Nikolay@neftochim.bg  

 

 

 

mailto:Novachev.Nikolay@neftochim.bg
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3.1.8. Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталациите.  

 

Инсталация Описание на дейността 

Атмосферна дестилация АД-3 Атмосферна дестилация на нефт. 

Атмосферна дестилация АД-4 Атмосферна дестилация на нефт. 

Атмосферна –вакуумна дестилация (АВД-1) - нова 

Атмосферна дестилация на нефт и вакуумна дестилация на мазут. 

Инсталацията по същество представлява реконструкция и обединение на 

двете инсталации – АД-5 и ВДМ-1, в които протичат процеси на първична 

преработка.  

Битумна инсталация (по продукт) Инсталация е предназначена за производство на пътни и строителни битуми. 

Каталитичен реформинг КР-1 Повишаване на октановото число на бензина. 

Хидроочистка ХО-2 Хидроочистване на дизелови фракции. 

Хидроочистка ХО-3 Хидроочистване на дизелови фракции. 

Хидроочистка ХО-4 Хидроочистване на дизелови фракции. 

Хидроочистка  ХО-5  Хидроочистване на дизелови фракции. 

Обезсерване на  бензина ХОБ-1 Обезсерване на бензин от каталитичен крекинг 

Газоочистка ГО (по продукт) Регенерация на наситен МЕА. 

Газова сяра. ГС-2(по продукт) Производство на сяра. 

Газова сяра. ГС-3(по продукт) Производство на сяра. 

Каталитичен крекинг (ККр)  

Производство на високооктанов бензин и дизелово гориво, като компоненти 

за стокови горива, чрез кат. Крекинг на ШМФ, ППФ- суровина за 

Нефтохимия, ББФ- суровина за алкилиране, Газоочистка- получаване на 
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Инсталация Описание на дейността 

сероводород като суровина за инст. ГС-2, ГС-3 и инст. ИСКО-1. 

Алкална очистка на пропанпропиленова фракция 

(ППФ) 

 

Инсталация за алкална очистка от сяроводород на пропан-пропиленова 

фракция от Каталитичен крекинг 

Вакуумна дестилация на мазут ВДМ-2 Вакуумна дестилация на мазут. 

Термичен крекинг (ТК) 

 
Термичен крекинг на гудрон. 

Водородна инсталация  ВИ-15 (по продукт)  

Производство на водород от природен газ. 

Получаване на водород с висока чистота от газ, който съдържа водород, 

въглеводороди, въглероден окис, въглероден двуокис, азот и др. примеси, на 

базата на селективната адсорбция. 

СКА –(Алкилиране )  

Производство на бензин- алкилат, компонент за приготвяне на автомобилни 

бензини, пропанова и бутанова фракция, суровини за производство на стоков 

пропан-бутан. 

Регенерация на отработена сярна киселина (РОК) Производство на стокова сярна киселина с концентрация 98,3 -+. 

Абсорбционна газофракционна инсталация  (АГФИ) Разделяне на въглеводородни газове. 

Централна газофракционна инсталация (ЦГФИ) Фракциониране на втечнени СН-газове. 

Метилтретичен бутилов етер (МТБЕ) 

(по продукт) 
Производство на МТБЕ-в.о. компонент за авт. бензини. 

Изомеризация на нормален бутан  - нова 
Производство на изобутан- суровина за инст.”СКА”, чрез хидриране, алкална 

очистка и изомеризация на нормален бутан. 

Етилен – 150 

(Пиролиз, Компресия и Газоразделяне) 

Чрез пиролиз на НОБ се извършва разкъсване на въглеводородните 

вериги.След бързо понижаване на температурата се спира процеса. 
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Инсталация Описание на дейността 

 
Утилизира се топлината ,която служи за производство на пара. След 

охлаждане и промиване се отделят най-тежките фракции в получения 

пирогаз. Следва компримиране и ниско и средно-температурна 

ректификация,при които се отделят етилена и всички други съставки на 

пирогаза.Необходимото охлаждане се осигурява от две хладилни системи – 

етиленова и пропиленова. 

Освен етилен и пропилен,считани като основни продукти се получават още: 

фр.С4, пиробензин, тежка пиролизна смола, горивни газове и водород. 

Пропанпропиленова фракция (ППФ) - 

инсталация Пропилен 

Суровината постъпва от инсталация Алкална очистка на пропанпропиленова 

фракция и след концентриране стоковият пропилен се използва от 

инсталация Акрилнитрил. 

Ксилоли 

Представлява ароматен комплекс за получаване на С6-С9 ароматни 

въглеводороди бензен, толуен, етилбензен, ортоксилен и ароматен 

разтворител Аризол 78 А (ксилолна смес). 

Етиленов окис ( по продукт) 

Етиленов окис се произвежда чрез каталитично окисление на етилен с 

кислород, над сребърен катализатор, при повишена температура и налягане. 

Полученият ЕО се улавя от реакционните газове чрез промиване с вода и 

последващо отделяне чрез стрипинг. С цел отстраняване на 

некондензираните газове от ЕО,той се абсорбира отново с вода при ниско 

налягане. След това ЕО се отстранява от водния разтвор и се пречиства. 

Етиленгликоли (по продукт) 

Етиленгликолът се получава чрез некаталитично хидратиране на ЕО в 

излишък от вода. 

След завършване на реакцията етиленгликолът се отделя от излишната вода 

и се пречиства. От сухите гликоли се извличат МЕГ, ДЕГ, ТЕГ. 

Етаноламини (по продукт) 

Производството на етаноламини се базира на реакцията между етиленовия 

окис и амоняк във воден разтвор на амоняк,при което се получават: 

Моноетаноламин МЕА), Диетаноламин (ДЕА), Триетаноламин (ТЕА) 
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Инсталация Описание на дейността 

Акрилнитрил (по продукт) 

 
Производство на акрилнитрил чрез окислителна амонолиза на пропилен. 

Полипропилен (по продукт) 
Производство на полипропилен чрез суспензионна полимеризация на 

пропилен с разтворител хексан. 

Пиролен (по продукт) 
Производство на пиролен чрез  катионна полимеризация на пиролизна 

фракция високоароматни въглеводороди С9 (арпилен). 

Полиетилен високо налягане ПЕВН – 1 (по продукт) 
Производство на полиетилен ниска плътност чрез полимеризация на етилен в 

автоклавни реактори и инициатори органични пероксиди. 

Полиетилен високо налягане ПЕВН – 2 (по продукт) 
Производство на полиетилен ниска плътност чрез полимеризация на етилен в 

тръбен реактор и инициатор кислород. 

Дивинил  
Производство на дивинил (1,3 бутадиен) чрез екстракционната му (с воден 

разтвор на ацетонитрил) ректификация от пиролизна фракция С4.  

Пещи за изгаряне на нефтени и биологични утайки и 

твърди технологични отпадъци) 

Изгаряне на нефтени и биологични утайки от дейността на ЦПС и твърди 

технологични отпадъци. 

Депо за твърди опасни и неопасни производствени 

отпадъци  

1.Инсталация за предварително третиране на отпадъци: Стабилизиране на 

отпадъци с цимент във форма на кубове. 

2. Инсталация за балиране на отпадъци от изолации(балираща инсталация). 

3.Резервоари за депониране на отпадъци. 
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3.1.9. Производствен капацитет на инсталациите  

 

№ 
Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от 

ЗООС 

Годишно производство  

т/ 2014 г. 

Максимален капацитет 

на инсталациите  

съгласно условие 4 на 

КР 6-Н1/2009 

1 Рафинерия, 

 включваща: 

Производство Атмосферна и вакуумна дестилация и 

производство на битум (АВД и ПБ): 

 АД (Атмосферна дестилация ) - 3 

 АД (Атмосферна дестилация ) – 4 

 АВД (Атмосферна-вакуумна дестилация) – 1 

 БИ (Битумна инсталация) 

Производство Каталитична обработка на горивата (КОГ) и 

Каталитичен реформинг (КР): 

 КР (Каталитичен реформинг) -1 

 ХО-2 

 ХО-3 

 ХО-4 

 ХО-5 

 ХОБ (Обезсерване на бензина) -1 

 ГО (Газоочистка) 

 ГС (Газова сяра) -2 (писмено потвърждение за 

изпълнение на условия 3.5 и 3.6 – констативен 

протокол № 004539/К-18-1от 31.01.13 г.) 

 ГС-3  

Производство Каталитичен Крекинг (ККр): 

 ККр 

 5 987 051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 000 000 т/г  
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№ 
Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от 

ЗООС 

Годишно производство  

т/ 2014 г. 

Максимален капацитет 

на инсталациите  

съгласно условие 4 на 

КР 6-Н1/2009 

 Алкална очистка на пропанпропиленова фракция 

(ППФ) 

 ВДМ (Вакуумна дестилация на мазут) -2 

 ТК (Термичен крекинг) 

 ВИ (Водородна инсталация) -15 

Производство Сярно кисело алкилиране (СКА): 

 СКА (Инсталация сярно – кисело алкилиране) 

 РОК (Регенерация на отработена сярна киселина)  

 АГФИ (Абсорбционна газофракционна 

инсталация) 

 ЦГФИ (Централна газофракционна инсталация) 

 МТБЕ (Метилтретичен бутилов етер) 

 Изомеризация на нормален бутан 

 

 

 

 

 

 

 

 РОК – 58,45 т 

преработена сярна 

киселина /24 ч: 

(16766*24/6884=58,45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  79.2 т/24 ч 

 

2 

 

 

 

Химическа инсталация за производство на основни 

органични химически вещества, включваща: 

2.1.Производство „Нефтохимия”: 

Цех ”Етилен”  

 Производство на етилен (Етилен 150)  

 

 Производство на пропилен 

 

Цех ”Ксилоли”  

 Производство на тоулен, бензен, ортоксилен, 

аризол 78 (ксилолна смес) 

 

 

 

 

 

 

 

 0,0 т/г етилен 

 

 122 901 т/г ППФ 

(Забележка) 

 

 0 т/24ч тоулен 

0 т/24чбензен 

0 т/24ч ортоксилен 

0 т/24ч аризол 78 

 

 

 

 

 

 150 000 т/г етилен 

 

 80 000 т/г ППФ 

 

 

 126 т/24ч тоулен 

      120 т/24чбензен 

              66 т/24ч 

ортоксилен 

             24т/24ч аризол 78  
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№ 
Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от 

ЗООС 

Годишно производство  

т/ 2014 г. 

Максимален капацитет 

на инсталациите  

съгласно условие 4 на 

КР 6-Н1/2009 

 

 

 

 

Цех “Етиленов окис и Етиленгликоли”:  

 Производство на етиленов окис  

 Производство на етиленгликоли  

 

 

 Производство на етаноламини  

 

 

2.2. Производство „Полимери”: 

Цех „Акрилонитрил”:  

 Производство на акрилонитрил 

Цех „Полипропилен и Пиролен”: 

 Производство на полипропилен 

 Производство на пиролен 

Цех „Полиетилен високо налягане”: 

 Полиетилен високо налягане – ПЕВН-1 

 Полиетилен високо налягане – ПЕВН-2 

 Производство на дивинил  

 

 

 

 

 

 0 т/г 

 0 т/г (МЕГ, ДЕГ и ТЕГ) 

 

 

 0 т/г 

етаноламини 

 

 

 

 0 т/г 

 

 70 170,4 т/г 

 0 т/г 

 

 0 т/г 

 0 т/г 

 0 т/г 

 

 

 

 

 

 

 екв. 80 000 т/г 

 110 000 т/г (МЕГ, 

ДЕГ и ТЕГ) 

 

 11 000 т/г 

етаноламини 

 

 

 

 27 500 т/г 

 

 80 000 т/г 

 6 300 т/г 

 

 34 000 т/г 

 50 000 т/г 

 28 479 т/г 

3 Цех за изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди 

технологични отпадъци: 

Пещи № F101 и № F2101, осем броя центрофуги - четири 

двуфазни и четири трифазни.  

 

 

 88,4 т/24ч 

Утайки 33414+тв. Фаза 

и отпадъци 

 

 

 192 т/24ч  
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№ 
Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от 

ЗООС 

Годишно производство  

т/ 2014 г. 

Максимален капацитет 

на инсталациите  

съгласно условие 4 на 

КР 6-Н1/2009 

8456+изгорени нп 

3467=45337 тона 

6037+6279=12316 

работни часа на F 2101 

и F 101 

45337/12316*24=88,35 

4 Депо за опасни и неопасни отпадъци – „Депо за твърди 

опасни и неопасни производствени отпадъци ДТОНПО”  
 79,1 т/24ч 

1018,462 т депонирани 

отпадъци, 309 ч 

експлоатация 

1018,462*24/309 =79,1 

т/24 

 100 т/24ч и 

349 536 т общ 

капацитет 

 

Забележка: Завишеното през 2014 г. производство на инсталация Пропилен (122 901 т ППФ при нормирано с КР 80 000 т ППФ) е 

свързано с осигуряването на оптимално натоварване на инсталация Полипропилен и изпълнение на производствената програма. 

Извеждането на инсталация Етилен от експлоатация води до промяна на характеристиките на ППФ (получавана от инсталация 

Каталитичен крекинг), подлежаща на алкална очистка и концентриране. Посоченото е съпроводено с промяна на средно часовото 

натоварване на инсталация Пропилен от 15 т ППФ/час на 17,5  т ППФ/час и съответно повлиява годишния разход на суровина (136 000 

тона). Описаните промени са коментирани в заявлението за ново КР.  
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3.1.10. Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Със заповед ЗОД 0170/02.06.2014г. санитарно-хигиенна лаборатория е изведена от рамките на Дружеството. 

 

3.1.11. РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите 

Инсталациите са разположени на територия, контролирана от РИОСВ Бургас. 

3.1.12. Басейновата дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите 

Инсталациите са разположени на територия, контролирана от Басейнова дирекция за черноморски район с център гр.Варна. 

Зам. главен инженер по 

промишлена безопасност, охрана 

на труда и екология 

Отдел 

 

„ Производствен 

контрол” 

Отдел 

„ Промишлена 

безопасност и охрана на 

труда” 

Отдел 

 

„ Екология ” 
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3.2. Система за управление по околна среда 

В ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД e внедрена и функционира Система за управление на 

околната среда (СУОС), като част от единната корпоративна система за управление на 

промишлената безопасност, охрана на труда и околната среда на ОАО ЛУКОЙЛ и 

организациите от Групата ЛУКОЙЛ. 

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД притежава Сертификати за съответствие на системите за 

управление с: 

- BS OHSAS 18001:2007 № RU227814H-U от Bureau Veritas Certification с валидност до 

01.10.2016 г.; 

- ISO 14001:2004 № RU227814Е-U от Bureau Veritas Certification с валидност до 01.10.2016 г.; 

- ISO 9001:2008 № BG120119Q от Bureau Veritas Certification с валидност до 05.10.2016 г. 

Докладването е извършено съгласно изискванията, поставени в условията в Комплексното 

разрешително. 

3.2.1. Структура и отговорности 

Отговорностите на ръководството на Дружеството за изпълнение на условията на 

Комплексното разрешително са определени със Заповед ЗОД 0154-26.06.09 на Председателя 

на Управителния съвет и са оповестени. На основание на заповедта, в структурните единици 

са създадени разпоредителни документи, отнасящи се до разпределението на отговорностите 

по съответните длъжности. Същите се поддържат в актуално състояние. 

3.2.2. Обучение 

Идентифицирането на необходимост от обучение и обучението в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас 

АД е непрекъснат процесът. Осъществява се в съответствие с утвърдени документирани 

процедури. Прилагането на програми за обучение има за цел постоянното повишаване и 

разширяване на квалификацията на персонала, както и придобиване на специфични знания в 

областта на околната среда, приложими в практиката на Дружеството. 

Осигуряването на компетентен и осъзнат персонал подпомага постигането на общите и 

конкретни цели по околна среда за реализиране на политиката на ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас АД в областта на околната среда. 

През 2014 г., специалисти от отдел Екология са участвали в семинари, конференции, 

специализирани изложби и други форуми в областта на управление на околната среда. 

3.2.3. Обмен на информация 

Отговорностите и редът за обмен на информация в Дружеството и със заинтересованите 

страни са регламентирани в документирана фирмена процедура. 

На обществеността се предоставя информация за околната среда в определена като 

подходяща форма на представяне – информационни табла, поставени на общодостъпни 

места, както и в сайта на Дружеството. 

Достъпен е телефонен номер („зелен телефон” – 055115566) в Производствено-диспечерски 

отдел. Контрол по управлението на жалбите се осъществява от Главен инженер / Първи 

заместник на Председателя на Управителния съвет.  

Политиката на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД в областта на околната среда е оповестена в 

сайта на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД. 

Вътрешен обмен на информация за околната среда се извършва в съответствие с 

документираната процедура. Събраната първична информация се обработва, обобщава и 
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анализира в рамките на поставени от Ръководството изисквания. Обработената информация 

се представя във формата на доклади, справки, отчети и други форми за заинтересованите 

страни – Ръководството на Дружеството, структурните единици и служителите. Информация 

за околната среда се обменя също и между ръководителите на Дружеството ежедневно на 

оперативно производствено – техническо съвещание, назначено по реда на Заповед на 

Председателя на Управителния съвет. 

3.2.4. Документиране. Управление на документи. 

Документите на СУОС са общофирмени и такива, регламентиращи изпълнението на 

специфични дейности / елементи от отделни бизнес процеси, с локално действие. 

В Дружеството се прилага документирана процедура за управление на документите на 

СУОС, включваща ред за създаване, промяна, съгласуване, утвърждаване, регистриране, 

разпространяване, съхраняване, унищожаване и архивиране на документите. 

Управлението и контролът на документите се осъществява посредством система от регистри: 

- тематични регистри - електронни записи, носещи информация за актуалните 

документи, определящи сходни специфични дейности. Поддържат се от отговорници, 

упълномощени от ръководителя на съответна структурна единица; 

- централен регистър – съвкупност от актуализирани файлове на местни регистри и 

регистър на общофирмените документи по видове. Актуалността му се поддържа от 

специалист, на когото са възложени съответни правомощия и отговорности. 

- местни регистри – списък или съвкупност от списъци на документи, налични в 

структурната единица. Поддържат се под формата на електронен запис от 

отговорник, определен от ръководителя на структурната единица.  

Разпространението на документи на СУОС се извършва на лица по утвърден списък и се 

отбелязва в картони за разпространение. 

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД използва и разполага с източници на актуална информация 

относно нормативни актове в областта на околната среда: Държавен вестник, 

информационна система АПИС. Поддържа се тематичен регистър “Законодателен”.  

Отдел Екология осигурява идентифицирането, оповестяването и осигуряването на достъп до 

законови и други изисквания, които се отнасят до аспектите на околната среда на 

Дружеството. Процесът се осъществява в съответствие с документирана процедура и с 

отговорностите на Главен еколог / Ръководител отдел Екология и старши еколози. Актуален 

списък на приложимите към дейността на Дружеството законови и други изисквания в 

областта на опазване на околната среда се разпространява периодично на ръководителите на 

структурните единици. 

3.2.5. Оперативно управление 

Общото управление на основните производствени процеси се извършва под ръководство на 

Председателя на управителния съвет. Общото оперативно ръководство на производството 

(включително ресурсно обезпечаване) се осъществява от Директор по производство. 

Координиране на производствената дейност и контролиране направлението на продуктите и 

енергийните потоци се извършва от Главните инженери по производство. 

3.2.6. Проверка и коригиращо действия 

В ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД се извършва мониторинг и измерване на ключовите 

характеристики на операции и дейности със значимо въздействие върху околната среда чрез 

подходящи технически средства и практики. Оценява се съответствието с приложими към 
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дейността на Дружеството законови и други изисквания. Резултатите от оценката на 

съответствието се документират и записите се съхраняват, съобразно фирмените процедури. 

Управлението на коригиращите и превантивни действия се извършва по правила и ред, 

описан в документирани процедури. Определянето на необходимите коригиращи действия се 

извършва с отговорността на Главен еколог / Ръководител отдел Екология, в зависимост от 

спецификата на проблема. Всички предприети коригиращи и превантивни действия 

подлежат на оценка за тяхната ефективност въз основа на анализ и съпоставяне на 

резултатите от дейността преди и след провеждане на действията. Резултатите и 

ефективността от тяхното изпълнение подлежат на текуща оценка. 

3.2.7. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

В Дружеството са разработени и се поддържат в актуално състояние аварийни планове: 

- План при бедствия и аварии, в сила от 19.02.2014 г. Информация по плана е 

предоставена на Кметовете на гр.Бургас и на гр. Камено;  

- Планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии за инсталациите. Плановете се 

разработват с цел: 

  запознаване на всички длъжностни лица с най – вероятните аварии, които могат 

да възникнат, действия за предотвратяването им и мерки за превенция; 

  разпределение на задълженията между длъжностни лица, участващи в 

ликвидирането на аварията и реда на действие; 

  обучение на персонала чрез учебно – тренировъчни занятия по заложените в 

плана мероприятия;  

 запознаване на лицата от външни организации, извършващи дейност на 

територията на инсталацията с действията и задълженията им при възникване на 

авария; 

- Планове за евакуация за административни сгради и обекти без специфични опасности. 

Целта на тези планове е да се запознае персонала с най – вероятните събития, които могат да 

възникнат, елементарни действия по ограничаване на развитието им и начинът на 

евакуиране. 

В случаи на анормални условия, инциденти и аварийни ситуации в структурните единици се 

прилагат незабавни действия за намаляване или предотвратяване на неблагоприятно 

въздействие върху околната среда, по ред описан в общофирмени документи, както и в 

документи на структурните единици. 

Актуализацията на процедурите за готовност и реагиране при аварийни ситуации се 

осъществява, където и когато това е необходимо и особено след възникване на аварийни 

ситуации. 

3.2.8. Записи 

Записите на СУОС са формуляри и други записи. Генерират се в процеса на изпълнение на 

дейностите от отговорни лица с цел адекватно управление на процесите и осигуряват 

проследимост и възможности за техния анализ. В Дружеството се прилагат процедури за 

идентификация, съхраняване, защита, възстановяване и продължителност на съхраняване и 

архивиране на записите на СУОС. 
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3.2.9. Докладване 

Докладване за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексното 

разрешително на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД се извършва в Годишен доклад, 

който се изготвя по утвърден от МОСВ Образец и се представя на РИОСВ – Бургас всяка 

година до 31 март. 

Докладване на информация за околната среда във вида и обхвата, изискван от компетентните 

и други национални органи се извършва по утвърдени / съгласувани образци и се представя с 

периодичност, утвърдена от тях. 

Ежедневно, дежурен диспечер докладва по факс на РИОСВ – Бургас за статус на събития с 

екологични последствия на площадката на Дружеството. 

3.2.10. Актуализация на СУОС 

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД усъвършенства съществуващите процеси и елементи, 

оказващи влияние на СУОС, по следните начини: 

- Адаптиране на Политиката в областта на околната среда в зависимост от 

приложимите нормативни изменения и достъпните, водещи технологии; 

- Актуализиране на целите в областта на околна среда в зависимост от оценка на 

резултатите за ефективното им изпълнение; 

- Вземане на решения, основани на резултати от извършен анализ на данните; 

- Провеждане на преглед и оценка за ефикасността на функционирането на СУОС, а 

също така и оценка на работата на структурните единици. 

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД подобрява СУОС на различни нива като: 

- Усъвършенства производствените процеси; 

- Повишава на квалификацията на сътрудниците; 

- Модернизира материалната база за производство; 

- Усъвършенства поддръжката на оборудването; 

- Подобряване на доставките; 

- Модернизира материалната база за мониторинг по околна среда. 

 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014  г. 

т. 3.3 Използване на ресурси                                                                                                                   Стр. 1 от 26 

 

3.3 Използване на ресурси 

 

3.3.1 Използване на вода 

 

В таблица 3.1 е посочено използваното по инсталации количество вода за производството на 

единица продукт и броя установени съответствия, респ. несъответствия спрямо заложените в 

КР годишни норми за ефективност. 

Таблица 3.1 

Инсталация 
Използвана 

вода 

Годишна норма за ефективност при употребата на 

вода, m
3
/t (продукт, суровина) 

КР № 6-Н1-И0-

А1/2012г. 
2014 г. 

Съответствие, 

да/не 
АД-3 (Атмосферна 

дестилация – 3) 
Свежа вода 0,034 m

3
 /t сур. 0.000 m

3
 /t сур. - 

АД-4 (Атмосферна 

дестилация – 4) 
Свежа вода 0,0115 m

3
/t сур. 0,05 m

3
/t сур. Не 

АВД-1 (Атмосферна 

вакуумна дестилация 

– 1) 

Свежа вода 0,040 m
3
/t сур. 0,07 m

3
/t сур. Не 

Битумна инсталация Свежа вода - - - 

ХО-5 (Хидроочистка -

5) 
Свежа вода 0,77 m

3
/t сур. 0,77  m

3
/t сур. Да 

Газова сяра ГС-3 Свежа вода 0,1 m
3
/t пр. 0,28 m

3
/t пр. Не 

Каталитичен крекинг 

ККр 
Свежа вода 0,2 m

3
/t сур. 0,2 m

3
/t сур. Да 

ВДМ-2 (Вакуумна 

дестилация на мазут-

2) 

Свежа вода 0,1 m
3
/t сур. 0,1 m

3
/t сур. Да 

ТК (Термичен 

крекинг) 
Свежа вода 0,1 m

3
/t сур. 0,1 m

3
/t сур. Да 

ВИ-15 (Водородна 

инсталация-15, ККр)  
Свежа вода 10 m

3
/t Н2 0,0 m

3
/t Н2 Да  

Изомеризация на 

нормален бутан 
Свежа вода 29,7 m

3
/t пр. 0,0 m

3
/t пр. Да 

Етилен 150 Свежа вода 0,187 m
3
/t пр. 0,000 m

3
/t пр. - 

Ксилоли Свежа вода 0,176 m
3
/t ар. 0,000 m

3
/t пр. - 

Алкална очистка на 

пропанпропиленова 

фракция (ППФ) 

Свежа вода 0,006 m
3
/t сур. 0,006 m

3
/t сур. Да  

Етиленов окис Свежа вода 0,041 m
3
/t пр. 0,000 m

3
/t пр. - 

Етиленгликоли Свежа вода 0,04 m
3
/t пр. 0,000 m

3
/t пр. - 

Етаноламини Свежа вода 8,6 m
3
/t пр. 0,000 m

3
/t пр. - 

Акрилнитрил Свежа вода 4 m
3
/t пр. 0,000 m

3
/t пр. - 

ПЕВН-1 (Полиетилен 

високо налягане-1) 
Свежа вода 2 m

3
/t пр. 0,000 m

3
/t пр. - 

ПЕВН-2 (Полиетилен 

високо налягане-2) 
Свежа вода 2 m

3
/t пр. 0,000 m

3
/t пр. - 

Дивинил Свежа вода - 0,000 m
3
/t пр. - 

Пещи № F101 и № 

F2101 за изгаряне на 

нефтени и 

биологични утайки и 

твърди технологични 

отпадъци 

Свежа вода 

6 m
3
/t 

преработена 

утайка 

6,88 m
3
/t 

преработена 

утайка 

  

Не 

Инсталация за 

предварително 

стабилизиране 

Свежа вода 0,4 m
3
/t сур. 

0,41 m
3
/t сур 

(отпадъци и 

суровини за 

Да  
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Инсталация 
Използвана 

вода 

Годишна норма за ефективност при употребата на 

вода, m
3
/t (продукт, суровина) 

КР № 6-Н1-И0-

А1/2012г. 
2014 г. 

Съответствие, 

да/не 
стабилизиране) 

Балираща инсталация Свежа вода 0,041 m
3
/t сур. - - 

 

Забележка: 

1. Несъответствието на годишната норма за ефективност в инсталации АД – 4 и АВД – 1 

се дължи на допълнителната консумация на ресурс при преработката на „тежки 

сортове“ нефт в етапа на обесзоляване на суровината както и на допълнителния 

разход, който се формира при спиране и пуск на технологичните мощности. Предвид 

характеристиките на суровината, която ще се преработва в бъдеще  и изискванията на 

приложимите НДНТ в заявлението за издаване на ново комплексно разрешително 

(КР) са направени предложения за корекции на годишните норми за ефективност; 

2. Преразходът на свежа вода в инсталации ГС – 3 е по технологични причини; 

3. Пещи № F101 и № F2101 – отклонението от годишната норма за ефективност е в 

резултат на технологична необходимост от допълнително охлаждане на челната стена 

на пещ F 101 с цел осигуряване на безопасна работа на оборудването. 

4. През 2014 г. технологичните мощности на инсталации АД – 3, Етилен 150, Ксилоли, 

Етиленов окис, Етиленгликоли, Етаноламини, Акрилнитрил, Полиетилен високо 

налягане 1 и 2 и Дивинил не са привеждани в експлоатация.  

 

 

3.3.2 Използване на енергия 

В таблица 3.2 е посочена консумацията на енергия за всяка инсталация (електроенергия и 

топлоенергия) и съответствието с годишната норма за ефективност. 

Таблица 3.2 

 

Инсталация 

Годишна норма за ефективности при 

употребата на топлоенергия, 

MWh/единица продукт (суровина) 

Годишна норма за ефективности при 

употребата на електроенергия, 

MWh/единица продукт (суровина) 

КР № 6-Н1-

И0-А1/2012г. 
2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

КР № 6-Н1-

И0-А1/2012г. 
2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

АД  (Атмосферна 

дестилация) – 3 

31.6 х10
-3

  

МWh/t сур. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t сур. 

- 6.8 х10
-3

 

МWh/t сур. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

- 

АД (Атмосферна 

дестилация) – 4 

29 х10
-3

  

МWh/t сур. 

25 х10
-3

 

МWh/t сур. 

Да  9.5 х10
-3

 

МWh/t сур. 

9,78 х10
-3

 

МWh/t 

сур. 

Не  

АВД (Атмосферна 

вакуумна 

дестилация) – 1 

44.4 х10
-3

  

МWh/t сур. 

29,33 х10
-3

 

МWh/t сур. 

Да  5.4 х10
-3

 

МWh/t сур 

8,09 х10
-3

 

МWh/t 

сур.  

Не  

БИ (Битумна 

инсталация) 

98.5 x10
-3

 

MWh/t пр. 

85,39 x10
-3

 

MWh/t пр. 

Да  6.5 x10
-3

 

MWh/t сур. 

2,24 х10
-3

 

МWh/t 

сур. 

Да  
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Инсталация 

Годишна норма за ефективности при 

употребата на топлоенергия, 

MWh/единица продукт (суровина) 

Годишна норма за ефективности при 

употребата на електроенергия, 

MWh/единица продукт (суровина) 

КР № 6-Н1-

И0-А1/2012г. 
2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

КР № 6-Н1-

И0-А1/2012г. 
2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

КР (Каталитичен 

реформинг) – 1 

32 х10
-3

  

МWh/t сур. 

23,5 х10
-3

  

МWh/t сур. 

Да  103.4 х10
-3

  

МWh/t сур. 

59,77 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

Да  

ХО-2  6.95 х10
-3

  

МWh/t сур. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t сур. 

- 15.4 х10
-3

  

МWh/t сур. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

- 

ХО-3  4.5 х10
-3

  

МWh/t сур. 

0,29 х10
-3

  

МWh/t сур. 

Да  19,2 х10
-3

  

МWh/t сур. 

19,05 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

Да  

ХО-4  25 х10
-3

  

МWh/t сур. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t сур. 

- 21.5 х10
-3

  

МWh/t сур. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

- 

ХО-5  2.9 х10
-2

  

кWh/t сур. 

0,002 х10
-2

  

кWh/t сур. 

Да  20.2 х10
-3

  

МWh/t сур. 

22,8 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

Не  

ХОБ (Обезсерване на 

бензина)-1 

6.3 х10
-2

  

кWh/t сур. 

7.85 х10
-2

  

кWh/t сур. 

1,54 х10
-2

  

кWh/t сур. 

 

Да  12.4 кWh/t 

сур. 

13,48 

кWh/t сур. 

Не  

ГО (Газоочистка) 3858 х10
-3

  

МWh/t сур. 

7358 х10
-3

  

МWh/t сур. 

Не  103 х10
-3

  

МWh/t пр. 

406 х10
-3

  

МWh/t пр. 

Не  

ГС (Газова сяра) -2  96.6 х10
-3

  

МWh/t пр. 

31,4 х10
-3

  

МWh/t пр. 

Да  121.4 х10
-3

  

МWh/t пр. 

91,23 х10
-3

  

МWh/t пр. 

Да  

ГС-3 - - - 197.6 х10
-3

  

МWh/t пр. 

151,4 х10
-3

  

МWh/t пр. 

Да  

ККр 100 х10
-3

  

МWh/t сур. 

66,7 х10
-3

  

МWh/t сур. 

Да  90 х10
-3

  

МWh/t сур. 

88,7 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

Да  

Алкална очистка на 

пропанпропиленова 

фракция (ППФ) 

200 х10
-3

  

МWh/t сур. 

100,797 

х10
-3

  

МWh/t сур. 

Да  10 х10
-3

  

МWh/t сур. 

0,363 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

Да  

ВДМ (Вакуумна 

дестилация на 

мазут)-2 

 80 х10
-3

  

МWh/t сур. 
7,97 х10

-3
  

МWh/t сур. 
Да  

10.6 х10
-3

  

МWh/t сур. 11,16 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

Да  

ТК (Термичен 

крекинг) 

 15.2 х10
-3

  

МWh/t сур. 

4 х10
-3

  МWh/t 

сур. 

ВИ (Водородна 

инсталация) -15  

630 х10
-3

   

МWh/t Н2 

339 х10
-3

   

МWh/t Н2 

Да  1200 х10
-3

   

МWh/t Н2 

1066 х10
-3

   

МWh/t Н2 

Да  

СКА (Инсталация 

Сярно - кисело 

алкилиране) 

764 х10
-3

  

МWh/t пр. 

606  х10
-3

  

МWh/t пр. 

Да  122 х10
-3

  

МWh/t пр. 

157 х10
-3

  

МWh/t пр. 

Не  

РОК (Регенерация на 

отработена сярна 

киселина) 

40.8 Nm
3
/t пр. * - 140 х10

-3
  

МWh/t пр. 

137 х10
-3

  

МWh/t пр. 

Да  

АГФИ 

(Абсорбционна 

газофракционна 

инсталация) 

152 х10
-3

  

МWh/t пр.. 

61,9 х10
-3

  

МWh/t сур. 

Да  115 х10
-3

  

МWh/t сур. 

117 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

Не   
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Инсталация 

Годишна норма за ефективности при 

употребата на топлоенергия, 

MWh/единица продукт (суровина) 

Годишна норма за ефективности при 

употребата на електроенергия, 

MWh/единица продукт (суровина) 

КР № 6-Н1-

И0-А1/2012г. 
2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

КР № 6-Н1-

И0-А1/2012г. 
2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

ЦГФИ (Централна 

газофракционна 

инсталация) и  

Изомеризация на 

нормален бутан 

602 х10
-3

  

МWh/t пр. 

 

0.789 t/t сур.= 

177 х10
-3

  

МWh/t сур. 

562 х10
-3

  

МWh/t сур. 

Да ** 26 х10
-3

  

МWh/t сур. 

 

82.3х10
-3

  

МWh/t сур. 

31,6 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

Да ** 

МТБЕ 

(Метилтретичен 

бутилов етер) 

650 х10
-3

  

МWh/t пр. 

436 х10
-3

  

МWh/t пр. 

Да  45 х10
-3

  

МWh/t пр. 

22 х10
-3

  

МWh/t пр. 

Да  

Производство на 

етилен (Етилен 150) 

740 х10
-3

  

МWh/t 

Ен.+Пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t 

Ен.+Пр. 

- 40.5 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 

Производство на 

пропилен 

480 х10
-3

  

МWh/t сур. 

65 х10
-3

  

МWh/t сур. 

Да  140 х10
-3

  

МWh/t сур. 

4,2 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

Да  

Производство на 

тоулен, бензен, 

ортоксилен, аризол 

2000 х10
-3

  

МWh/t/t ар. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 230 х10
-3

  

МWh/t/t ар. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 

Производство на 

Етиленов окис 

2269.7 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 580 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 

Производство на 

Етиленгликоли 

2400 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 71 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 

Производство на 

Етаноламини 

4400 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 270 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 

Производство на 

акрилонитрил 

900 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 205 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 

Производство на 

полипропилен 

2050 х10
-3

  

МWh/t пр. 

хомополимер 

2321 х10
-3

  

МWh/t пр. 

съполимер 

865 х10
-3

  

МWh/t пр. 

хомополим

ер 

- 

Да  980 х10
-3

  

МWh/t пр. 

хомополимер 

1170 х10
-3

  

МWh/t пр. 

съполимер 

493 х10
-3

  

МWh/t пр. 

хомополи

мер 

- 

Да 

Производство на 

пиролен 

2703 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 190 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 

Полиетилен високо 

налягане-1 - ПЕВН-1 

500 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 1000 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 

Полиетилен високо 

налягане-2 - ПЕВН-2 

300 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 1180 х10
-3

  

МWh/t пр. 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 

Производство на 

дивинил 

3600 х10
-3

  

МWh/t 

дивинил 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 203 х10
-3

 

МWh/t 

дивинил 

0,0 х10
-3

  

МWh/t пр. 

- 

Пещи № F 101 и № 

F2101 осем броя 

центрофуги - четири 

двуфазни и четири 

трифазни 

  

60 х10
-3

  

МWh/t 

прер.утайка 

16,7 х10
-3

  

МWh/t 

прер.утайка 

Да  12.8 х10
-3

  

МWh/t 

прер.утайка – 

Пещ F2101 

 

 

30.7 х10
-3

  

МWh/t 

прер.утайка – 

Пещ F101 

35,7 х10
-3

  

МWh/t 

прер.утайк

а – Пещ 

F2101 

 

36,2 х10
-3

  

МWh/t 

прер.утайк

а – Пещ 

F101 

Не  
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Инсталация 

Годишна норма за ефективности при 

употребата на топлоенергия, 

MWh/единица продукт (суровина) 

Годишна норма за ефективности при 

употребата на електроенергия, 

MWh/единица продукт (суровина) 

КР № 6-Н1-

И0-А1/2012г. 
2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

КР № 6-Н1-

И0-А1/2012г. 
2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

Инсталация за 

предварително 

стабилизиране 

- - - 2 х10
-2

  МWh/t 

сур. 

0,8 х10
-3

  

МWh/t 

сур. 

(отпадък-

съгласно 

прилагани

те 

рецептури  

в1куб – 1,1 

т отпадък) 

Да  

Балираща 

инсталация 

- - - 11 х10
-2

  

МWh/t сур. 

- - 

 

 

Забележка: 

1. Несъответствието на годишната норма за ефективност на консумацията на 

електроенергия в инсталации АД – 4 и АВД – 1 се дължи на формираните 

допълнителни разходи при процесите на спиране, престой и пуск на инсталациите, 

които не са съпроводени с реална преработка на суровина. В заявлението за издаване 

на ново КР е отчетена тази особеност и е направено обосновано предложение за 

корекция на нормата за ефективност при съблюдаване изискванията на приложимите 

НДНТ. 

2. ХО – 5 отклонението от годишната норма за ефективност при употребата на 

електроенергия се дължи на допълнителните разходи, формирани в резултат 

осигуряването на повишена циркулация на водородсъдържащ газ в реакторния блок с 

цел компенсиране на ниската концентрация на водород.  

3. ХОБ – 1 отклонението от годишната норма за ефективност при употребата на 

електроенергия се дължи на допълнителните разходи, генериращи се по време на 

преходните режими (спиране и пуск) и престой на инсталацията, периоди, в който не 

се извършва преработка на суровина. За 2014 г. инсталацията е била 644 часа в 

престой, а операциите по пуск и спиране са консумирали съответно 50 и 72 часа. 

4. Неизпълнението на годишните норми за ефективност при употребата на топло и 

електроенергия за инсталация Газоочистка (ГО) се дължи на неефективно натоварване 

на инсталацията. През 2014 година степента на използване на технологичните 

мощности възлиза на 21 % от проектния капацитет на инсталацията. 

5. Несъответствието по отношение на годишната норма за ефективност при употребата 

на електроенергия за инсталации СКА се дължи на допълнителни разходи, формирани 

при изпълнението на операции по спиране, пуск и престой на технологичните 

съоръжения, периоди не съпроводени с производство на продукт. 

6. РОК – * Допуснатата техническа грешка в КР № 6-Н1/2009 г. за разходната норма за 

топлоенергия (посочена е разходна норма за КИП въздух) не дава възможност за 

коректна оценка за съответствие. 
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7. АГФИ – причината за регистрирания преразход е работата на възела за собствено 

водоохлаждане на инсталацията. За въвеждането му в експлоатация МОСВ и РИОСВ 

са уведомени с писмо 234-01-7681-30.12.14г.  

8. Инсталации ЦГФИ и Изомеризация на нормален бутан (ИНБ) ** – предвид приетото в 

ЛНХБ съвместното отчитане на разходите на електро и топлоенергия от двете 

инсталации е извършено привеждане на годишните норми за ефективност към една и 

съща дименсия. Оценката за съответствие е на база посоченото. 

9. Пещи F 101 и № F 2101 – отклоненията от годишната норма за ефективност при 

употребата на електроенергия се дължи на честите спирания на пещите за извършване 

на ремонти и формиращите се във връзка с това допълнителни разходи за 

технологични дейности (за обогреви на действащи линии и съоръжения, за 

поддържане в режим на готовност и за захранване на машини използвани при 

ремонтите  и др.). 

10. Депото за опасни и неопасни отпадъци не е оборудване с балираща инсталация. 

11. Инсталации АД – 3, ХО – 2, ХО – 4, Етилен 150, инсталация за производство на 

бензен, толуен, ортоксилен и аризол, Етиленов окис, Етиленгликоли, Етаноламини, 

Акрилнитрил, Пиролен, Полиетилен високо налягане 1 и 2, Дивинил през 2014 г. не са 

били в експлоатация. 

 

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

В таблица 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 са посочени данни за нормата за ефективност и годишната 

употреба на суровини, спомагателни материали и горива от инсталациите за производството 

на единица продукт (суровина). 

 

Таблица 3.3.1 

 

Инсталация Суровина 

Годишна норма за ефективност, 

т/т продукт (суровина) 
Количество, т/година 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

КР № 6-

Н1-И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответс

твие, 

 

да/не 

АД - 3 
Суров 

нефт 

1,0055 т/т 

продукт 

0,0000 т/т 

продукт 
- 3 000 000 0 - 

АД – 4 
Суров 

нефт 

1,0055 т/т 

продукт 

1,0017 т/т 

продукт 
Да  3 000 000 1 913 611 Да  

АВД – 1 
Суров 

нефт 

1,0075 т/т 

продукт 

1,0015 т/т 

продукт 
Да  4 000 000 3 286 791 Да  

БИ Гудрон 
1,01 т/т 

продукт 

1,005 т/т 

продукт 
Да  250 000 101 944 Да  

КР - 1 

Бензинова 

фракция 

95-185ºС 

1,006 т/т 

продукт 

1,0053 т/т 

продукт 
Да  

600 000 

 
518380 Да  

ХО – 2 Тежка 

дизелова 

фракция 

- - - 7 500 000 0 - 

Водород 

съдържащ 

газ 

0,0165 т/т 

сур. 

0,0000 т/т 

продукт 

- 12 375 0 - 

ХО – 3 Тежка - - - 900 000 322 008 Да  
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Инсталация Суровина 

Годишна норма за ефективност, 

т/т продукт (суровина) 
Количество, т/година 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

КР № 6-

Н1-И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответс

твие, 

 

да/не 

дизелова 

фракция 

Водород 

съдържащ 

газ 

0,025 т/т сур. 0,017 т/т 

сур. 

Да  20 000 9 205 Да  

ХО – 4 Средна 

дизелова 

фракция 

0,0119 т/т 

сур. 

0,0000 т/т 

сур. 

- 650 000 0 - 

Водород 

съдържащ 

газ 

- - - 7 735 0 - 

ХО – 5 Тежка 

дизелова 

фракция 

- - - 1 700 000 1 433 109 Да  

Водород 

съдържащ 

газ 

- - - 21 250 37 590 Не  

ХОБ – 1  Бензин 

FCC 

- - - 1 120 000 852 714 Да  

Водород 

съдържащ 

газ 

- - - 4 800 2 190 Да  

ГО Моноетан

оламин  

- - - 640 000 24 700 Да  

ГС – 2  Сяроводо

род  

- - - 73 200 20 283 Да  

ГС – 3  Сяроводо

род  

- - - 73 200 28 804 Да  

ККр Широка 

маслена 

фракция 

- - - 1 880 000- 

секция 100 

 

2 000 000 – 

секция 200 

и 300 

1 587 493 

 

 

75 498 

Да  

Водород 

от 

водородна 

-15 

- - - 22 000 15 111 Да  

Бензин от 

ТК  

- - - 24 000 0 Да  

Отработен

и масла  

- - - 100 - 200 58 Да  

Алкална 

очистка на 

ППФ 

Пропан-

пропилен

ова 

фракция 

(ППФ) 

1,25 т/т сур. 1,00 т/т 

сур. 

Да  120 000 122 901 Не  

ВДМ-2 и ТК  Мазут  - - - 2 400 000 1 787 855 Да  

Гудрон  - - - 1 500 000 1 452 242 Да  

ВИ – 15  Природен 

газ  

- - - 34 500 000 

н куб. м /г 

40 506 234 

н куб. м /г 

Не  

СКА Олефинов

а 

0,93 т/т пр. 0,95 т/т 

пр. 

Не  239 665 196 978 Да  
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Инсталация Суровина 

Годишна норма за ефективност, 

т/т продукт (суровина) 
Количество, т/година 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

КР № 6-

Н1-И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответс

твие, 

 

да/не 

суровина  

Изобутан  0,2 т/т пр. 0,048 т/т 

пр. 

Да  50 107 9 992 Да  

РОК Отработен

а сярна 

киселина  

2,684 т/ч 2,34 т/ч Да  22 000 16 107 Да  

Сяроводо

род  

197 н куб. 

м/ч 

9,72 н куб. 

м/ч 

Да  1 615 400 н 

куб. м/г 

66 883 н 

куб. м/г 

Да  

АГФИ Непрераб

отен 

пропан-

бутан 

1,030 т/ т пр. 1,000 т/ т 

пр. 

Да  160 000 105 028 Да  

ЦГФИ Непрераб

отен 

пропан-

бутан 

1,020 т/ т пр. 1,000 т/ т 

пр. 

Да  300 000 154 160 Да  

МТБЕ Бутан-

бутиленов

а фракция 

4,000т/т пр. 3,49 т/т 

пр. 

Да  224 000 225 367 Не  

Изо 

бутан-

бутиленов

а фракция 

2,000 т/т пр. 0,000 т/т 

пр. 

Да  32 000 0 Да  

Изомеризац

ия на 

нормален 

бутан 

Фракция 

нормален 

бутан 

- - - 50 000 35 608 Да  

Водород  - - - 127  1 299 Не  

Производств

о на етилен 

(Етилен 150) 

Нискоокт

анов 

бензин 

2,09 т/ т 

Ет+Пр 

0,00 т/ т 

Ет+Пр 

- 454 000 0 - 

Производств

о на 

пропилен  

Пропан-

пропилен

ова 

фракция 

1,25 т/ т пр. 1,00 т/ т 

пр. 

Да  120 000 122 962 Не  

Производств

о на толуен, 

бензен, 

ортоксилен, 

аризол 

Нискоокт

анов 

бензин + 

риформат 

1,25 т/ т 

ароматни 

0,00 т/ т 

ароматни 

- 150 000 0 - 

Пиробенз

ин  

1,06 т/ т 

ароматни 

0,00 т/ т 

ароматни 

- 170 000 0 - 

Производств

о на 

етиленов 

окис 

Етилен  0,880 т/т пр. 0,000 т/т 

пр. 

- 70 000 0 - 

Кислород  1,20 т/ т пр. 0,000 т/т 

пр. 

- 96 000 0 - 

Производств

о на 

етиленглико

ли 

Етиленов 

окис 

0,740 т/т пр. 0,000 т/т 

пр. 

- 81 400 0 - 

Производств

о на 

етаноламини 

Етиленов 

окис 

0,775 т/т пр. 0,000 т/т 

пр. 

- 10 800 0 - 

Амоняк  0,262 т/т пр. 0,000 т/т 

пр. 

- 3 650 0 - 

Производств Амоняк  0,53 т/т пр. 0,000 т/т - 13 337 0 - 
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Инсталация Суровина 

Годишна норма за ефективност, 

т/т продукт (суровина) 
Количество, т/година 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съотве

тствие, 

 

да/не 

КР № 6-

Н1-И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответс

твие, 

 

да/не 

о на 

акрилнитрил  

пр. 

Пропилен  1,02 т/т пр. 0,000 т/т 

пр. 

- 32 640 0 - 

Производств

о на 

полипропил

ен  

Пропилен  1,18 т/т 

хомополиме 

 

1,14 т/т 

съполимер 

1,07 т/т 

хомополи

мер 

Да  62 762 

 

 

 

75 113 

 

 

 

Не  

Етилен  0,4 т/т 

хомополиме 

 

0,105 т/т 

съполимер 

0,0 т/т 

хомополи

мер 

- 250 0 - 

Водород  0,007 н 

куб.м/т 

хомополиме

р 

0,0 н 

куб.м/т 

хомополи

мер 

- 3 755 н 

куб.м/г 

0 н 

куб.м/г 

- 

пиробензи

н 

2,5 т/т пр. 0,0 т/т пр.  22 500 0 - 

Производств

о на пиролен  

Аризол – 

69А 

0,018 т/т пр. 0,000 т/т 

пр. 

- 49 0 - 

Полиетилен 

високо 

налягане 

ПЕВН-1 

Етилен  1,05 т/т пр. 0,000 т/т 

пр. 

- 35 700 0 - 

Полиетилен 

високо 

налягане 

ПЕВН-2 

Етилен  1,05 т/т пр. 0,000 т/т 

пр. 

- 52 500 0 - 

Пропан  0,002 т/т пр. 0,000 т/т 

пр. 

- 100 0 - 

Производств

о на 

дивинил  

Фракция 

С4 (50% 

съдържан

ие на 

дивинил) 

От 1 т 

фракция 

/0,510 т 

дивинил  

0,000 т/т 

пр. 

- 83 000 0 - 

Ацетонит

рил  

0,008 т/ т пр. - - 345,6  0 - 

 

Забележка: 

1. През 2014 г. инсталации АД -3, ХО – 2, и ХО – 4, Етилен, инсталация за производство 

на толуен, бензин ортоксилен и аризол, Етиленов оксид , Етиленгликоли, 

Етаноламини, Акрилнитрил, Пиролен, Полиетилен високо налягане 1 и 2 и 

инсталация Дивинил не са в експлоатация.  

2. Завишеното количество водородсъдържащ газ, консумирано от инсталация „ХО-5” е 

свързано с осигуряване постигането на качествени и количествени показатели на 

произведената продукция. В заявлението за издаване на ново КР са изложени 

аргументи за корекция на годишната консумация на водород съдържащ газ, 

основаващи се на реално постигнати резултати. 
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3. Алкална очистка на ППФ – отклонението от регламентираното с КР годишно 

количество на преработената пропан-пропиленова фракция (ППФ) се дължи на 

промяната в качеството на ППФ, получавана от инсталация Каталитичен крекинг 

(след прекратяване дейността на инсталация Етилен 150), подлежаща на алкална 

очистка. Предвид посоченото в заявлението за издаване на ново КР е аргументирана 

необходимостта от корекция на разрешения годишен разход и норма за ефективност. 

Промяната не е съпроводена с технологично промени и е съобразена с НДНТ.  

4. Несъответствието с нормираното в КР количество на природен газ, използван в ВИ 15 

е във връзка с необходимостта от допълнителни количества водород след 

въвеждането в експлоатация инсталации ХО 5 и ХОБ 1. 

5. СКА – отклонението от нормата на ефективност при употребата на олефинова 

суровина се дължи на реализиран престой на инсталацията от 769 часа, поради липса 

на суровина. 

6. МТБЕ – непостоянните химични характеристики на бутан-бутиленовата фракция, 

дължащи се на различната по произход нефтена суровина за преработка са причина за 

регистрирания годишен преразход. Последният е съпроводен с увеличено часово 

натоварване от 28,2 т/ч при проектно 28 т/ч, без това да оказва влияние върху 

степента на превръщане, което се потвърждава от спазената годишна норма на 

ефективност. 

7. Изомеризация на нормален бутан – реалният разход на водород съгласно 

приложимата технология и след реализацията на допълнителните инвестиционни 

мероприятия, целящи достигането на проектните характеристики (разрешение за 

ползване № СТ-05-1267/24.07.2013 г.) възлиза на 5280 тона годишно. Последното не 

съответства на консумацията, посочена в КР № 6-Н1-И0-А1/2012 г. С цел постигане 

на съответствие са направени съответните корекции в заявлението за издаване на ново 

КР. 

8. Пропилен – завишената консумация на ППФ в инсталация Пропилен е резултат от 

промененото часово натоварване на инсталацията (от 15 т ППФ/час на 17,5  т 

ППФ/час), целящо оптимално натоварване на инсталация Полипропилен и 

изпълнение на производствената програма. Промяната е пряко свързана с 

извеждането на инсталация Етилен 150 от експлоатация и различните характеристики 

на ППФ, получавана от инсталация Каталитичен крекинг. Описаните промени са 

коментирани в заявлението за ново КР.  

9. Превишението по суровина пропилен в инсталацията за получаване на полипропилен 

се дължи на използваните нови Циглер-Ната катализатори, водещи до повишаване 

конверсията и на производството при снижени производствени разходи.  

 

 

 

 

 

 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014  г. 

т. 3.3 Използване на ресурси                                                                                                                   Стр. 11 от 26 

 

Таблица 3.3.2 

 

Спомагат

елен 

материал 

R и S фрази 
Функционалн

ост 
Инсталация 

Годишна норма за ефективност, тон/тон 

суровина (продукт) 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответств

ие, 

 

да/не 

Алкализи

ращ агент  

R: 35; 

S: (1/2-) 26-37/39-45 

За алкална 

очистка и за 

осигуряване на 

оптимална 

активна 

реакция 

АД-3 0,000 27 t /t 

суровина 

0,00000 t /t 

суровина 

- 

АД-4 0,000 03 t/t 

суровина 

0,000 0085 t/t 

суровина 

Да  

АВД-1 0,000 025 t/t 

суровина 

0,000 0156 t/t 

суровина 

Да  

СКА 0,000 40 t/t 

продукт 

0,00121 t/t 

продукт 

Не  

Изомеризаци

я на нормален 

бутан 

0,053 t/t 

продукт 

0,000 t/t 

продукт 

Да  

Инсталация 

за 

производство 

на Етилен 

0,0037 t/t 

Ет+Пр 

0,00000 t /t 

Ет+Пр 

- 

Алкална 

очистка на 

ППФ (20% р-

р) 

0,002 t/t 

суровина 

0,00068 t/t 

суровина 

Да  

Инсталация 

за 

производство 

на етиленов 

оксид 

0,0054 t/t 

продукт 

0,0000 t/t 

продукт 

- 

ККр 0,000 06 t/t 

суровина 

0,000 0 t/t 

суровина 

Да  

Инсталация 

за 

производство 

на 

акриннитрил 

0,005 t/t 

продукт 

0,0000 t/t 

продукт 

- 

Инсталация 

за 

производство 

на 

полипропиле

н 

0.00005 t /t 

пр. 

хомополиме

р 

0.001 t /t пр. 

съполимер 

0,000 32 t /t 

пр. 

хомополиме

р 

0,000 t /t пр. 

съполимер 

Не  

 

 

 

- 

КР-1 (20% р-

р) 

0,000 93 t/t 

суровина 

0,000021 t/t 

суровина 

Да  

Инсталаци 

яза 

производство 

на пиролен 

0.049 t/t 

продукт 

0,0000 t/t 

продукт 

- 

Деемулга

тор  

R:10-40-41-51/53-

66-67; 

S:23-24/25-26-37/39-

57 

Използва се за 

разрушаване на 

емулсията 

„вода-нефт" 

АД-3 0,000 01 t /t 

суровина 

0,000 00 t /t 

суровина 

- 

АД-4 0,000 01 t /t 

суровина 

0,000 004 t /t 

суровина 

Да  

АВД-1 0,000 01 t /t 

суровина 

0,000 004 t /t 

суровина 

Да  

Използва се за Инсталация 0,000 2 t/t 0,0000 t/t - 
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Спомагат

елен 

материал 

R и S фрази 
Функционалн

ост 
Инсталация 

Годишна норма за ефективност, тон/тон 

суровина (продукт) 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответств

ие, 

 

да/не 

предотвратяван

е образуването 

на емулсия 

между 

полимеризата и 

нереагиралите 

въглеводороди 

за 

производство 

на пиролен 

продукт продукт 

Инхибито

ри  

R: 34-40-65-67-

51/53; 

S: 23-24/25-26-

36/37/39-57-62 

Инхибитори на 

корозия 

 

АД-3 0,000 015 t/t 

суровина 

0,000 00 t /t 

суровина 

- 

R :20-36/37-38-34 

S: 26-36/37/39-45 

Инхибитори на 

корозия 

 

АД-4 

 

0,000 002 t/t 

суровина 

0, 000 0029 

t/t суровина 

Не  

Инхибитори на 

корозия 

АВД-1 0,000 003 t/t 

суровина 

0, 000 0035 

t/t суровина 

Не  

Инхибитори на 

корозия 

Инсталация 

за 

производства 

на битум 

0,000 01 t/t 

суровина 

0,000 0091 t/t 

суровина 

Да  

Инхибитори на 

корозия 

Инсталация 

за 

производство 

на бензен, 

толуен, 

ортоксилен, 

аризол 

0,00001 t/t 

ароматни 

продукти 

0,00000 t/t 

ароматни 

продукти 

- 

R :10-22-35-43-

51/53-65-37-67; 

S: 23-24/25-26-

36/37/39-45 

Инхибитори на 

корозия 

КР-1  0,0045 t/t 

суровина 

0, 000 0036 

t/t суровина 

Да  

R: 34-40-65-67-51/53 

S: 23-24/25-26-

36/3739-57-62 

Инхибитори на 

корозия 

ХО-4 0,000 006 t/t 

суровина 

0,000 00 t /t 

суровина 

- 

R: 36-51/53 S: 26-61 Инхибитори на 

корозия 

ККр 0,0001 t/t 

суровина 

0,0000 t/t 

суровина 

Да  

R: 10-21/22-34-62 

S: (1/2-)36/37/39-45  

R: 20/21/22-34 

S: (1/2-)26-36/37/39-

45 

Инхибитори на 

корозия 

Инсталация 

за 

производство 

на етилен 

(комбиниран

о приложение 

на продукти 

за защита от 

корозия) 

0,00005 t/t 

Ет+Пр 

0,00000 t /t 

Ет+Пр 

- 

R: 2-55-51/53-

36/37/38-20/21/22-

43-38  

S: 61-36/37/39-36/37 

Инхибитори на 

корозия 

Инсталация 

за 

производство 

на бензен, 

толуен, 

ортоксилен, 

аризол 

0,000004 

t/ароамтни 

пр. 

0,00000 t/t 

ароматни 

продукти 

- 

R: 10-20-34-37-43 Инхибитори на Инсталация 0,000 03 t/t 0,00000 t/t - 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014  г. 

т. 3.3 Използване на ресурси                                                                                                                   Стр. 13 от 26 

 

Спомагат

елен 

материал 

R и S фрази 
Функционалн

ост 
Инсталация 

Годишна норма за ефективност, тон/тон 

суровина (продукт) 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответств

ие, 

 

да/не 

S: 24-26-27-28-

36/37-39-45 

корозия за 

производство 

на 

акрилнитрил 

продукт продукт 

R: 36/37/38  

S: 24/25-26-28-37/39 

 

R: 20/21/2236/38 

S: 24/25-37/39 

 

 

R: 22-38-43 

S: 24/25-26-28-

36/37/39 

Инхибитори на 

корозия 

Инсталация 

за 

производство 

на Дивинил 

(Нормата е 

обща за 

всички 

използвани 

инхибитори) 

0,002 t/t 

продукт 

0,00000 t/t 

продукт 

- 

R: 36/37/38 

36/37/39-45 

S: 23-26-28 

Инхибитор на 

кислород 

КР-1 0,000 0012 t/t 

суровина 

0,000 0007 t/t 

суровина 

Да  

R: 65 

S: (2-)23-24-62 

R: 10-20- 

S: (2-)36/37-46- 

60-61 

R: 22-40-50/53 

36/37/38- 

51/53 

S: (2-)26-61 

За 

предотвратяван

е 

Нежелани 

процеси на 

полимеризация 

 

Инсталация 

за 

производство 

на етилен  

0,000043 t/t 

пр. 

0,00000 t/t 

продукт 

- 

R: 40-51/53-65-66-67  

S:23-24/25-37/39-57-

62 

За 

предотвратяван

е на 

биологична 

корозия 

Инсталация 

ВДМ2 и ТК 

 

0,00002 t/t 

гудрон 

0,000 029 t/t 

гудрон 

Не   

R: 10-21-36/38-

51/53-67-66  

S: 23-24/25-26-28-

36/37-57  

Защита от 

корозия на 

оборудването 

 

Инсталация 

ВДМ2 и ТК 

 

0,00003 t/t 

гудрон 

0,000 024 t/t 

гудрон 

Да  

Неутрали

затор 

R: 30-34-37-43 

S: 23-26-36/37/39-

45-51 

За създаване на 

неутрална 

активна 

реакция 

АД-4 0,000 039 t/t 

суровина 

0,000 0019 t/t 

суровина 

Да  

АВД-1 0,000 002 t/t 

суровина 

0, 000 0047 

t/t суровина 

Не  

Инсталация 

за 

производство 

на бензен, 

толуен, 

ортоксилен, 

аризол 

0,00055 t/t 

ар.продукт 

0,00000 t/t 

ароматни 

продукти 

- 

R: 10-22-35-43-

51/53-65-37-67 

S: 23-24/25-26-

36/37/39-45 

За създаване на 

неутрална 

активна 

реакция 

Инсталация 

за 

производства 

на битум 

0,000 025 t/t 

продукт 

0,000 027 t/t 

продукт 

Не  

Агент за 

очистка 

на 

R: 36/37/38, 

S: 23-28- 

36/37/39-27-7/9 

За карбонатна 

очистка на 

газовете от 

ВИ-15 с PSA 0,0003 t/t 

продукт 

0,00238 t/t 

продукт 

Не  
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Спомагат

елен 

материал 

R и S фрази 
Функционалн

ост 
Инсталация 

Годишна норма за ефективност, тон/тон 

суровина (продукт) 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответств

ие, 

 

да/не 

технологи 

чните 

газове от 

СО2 

(Н 315-319-335; 

Р261;264;280;305+3

51+338;362 

403+233)Xi 

СО2 

 

За карбонатна 

очистка на 

газовете от 

СО2 

 

Инсталация 

за 

производство 

на етиленов 

оксид 

0,00026 t/t 

продукт 

0,00000 t/t 

продукт 

- 

Агент за 

поддръжк

а на 

парогенер

аторната 

с-ма 

R:34 

S:26-36/37/39- 

45 

 

За поддържане 

на оптимална 

активна 

реакция в 

парогенератор

ната система 

КР-1 0,0000018 t/t 

суровина 

0,000 0005 t/t 

суровина 

Да  

Инсталация 

за 

производство 

на 

етилен 

0,00005 t/t 

Ет+Пр 

0,00000 t/t 

Ет+Пр 

- 

Инсталация 

за 

производство 

на етиленов 

оксид 

0,00003 t/t 

продукт 

0,00000 t/t 

продукт 

- 

Водородс

ъдържащ 

газ 

R: 45-46 

S: 53-45 

(Н 220-350-340) 

За осигуряване 

процеса на 

хидрообезсерва

не 

КР-1 0,000013 t/t 

суровина 

0,00000 t/t 

суровина 

Да  

ГС-3 0,045 t/t 

продукт 

0,00000 t/t 

продукт 

Да  

Катализат

ори -

Со,Мо 

R: 43-48/2051/53 

S: 22-36/37/3960-61 

В отделение за 

хидрообезсерва

не и стрипинг 

за 

хидроочестка 

на 

нискооктанов 

бензин 

КР-1 0,0000025 t/t 

суровина 

0,000 0025 t/t 

суровина 

Да  

R: 43-36/3748/20/22-

51/53 

S: 22-24/25- 

36/37-57-61 

В процеса на 

хидрообезсерва

не на 

дизелови 

фракции 

ХО-2 0,000011 t/t 

суровина 

0,00000 t/t 

суровина 

- 

ХО-3 0,000022 t/t 

суровина 

0,000068 t/t 

суровина 

Не  

ХО-4 0,000006 t/t 

суровина 

0,00000 t/t 

суровина 

- 

R: 36/37/38-42/43-

4525  

S: 26/28-24/2527/28-

64 

За очистка на 

опашните 

газове 

ГС-3 0.0001 t/t 

продукт 

0,00001 t/t 

продукт 

Да  

R: 48/20/2236/38-43 

S: 22-24/25-37 

За 

хидроочистка 

на бензинова 

фракция 

Инсталация 

за 

производство 

на бензен, 

толуен, 

ортоксилен, 

аризол 

0,000055 t/t 

ароматни 

продукти 

0,000000 t/t 

ароматни 

продукти 

- 

R: 49-33-42/43 S: 53-

22-24-3738-45-61 

Приложение в 

процесса на 

амоксидиране 

на пропилен, 

амоняк и 

Инсталация 

за 

проиводство 

на 

акрилнитрил 

0,00039 t/t 

продукт 

0,00000 t/t 

продукт 

- 
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Спомагат

елен 

материал 

R и S фрази 
Функционалн

ост 
Инсталация 

Годишна норма за ефективност, тон/тон 

суровина (продукт) 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответств

ие, 

 

да/не 

кислород 

Катализат

ори 

Ni,Mo 

R: 49-45-53 

S: 53-45-6136/37 

R : 36/3748/20/22 

S:22-23-25 

За провеждане 

на процесите 

на хидриране 

Инсталация 

за 

производство 

на бензен, 

толуен, 

ортоксилен, 

аризол 

0,00001 t/t 

ароматни 

продукти 

0,00000 t/t 

ароматни 

продукти 

- 

Разтворит

ел за 

инхибито

р
 

R: 11-63-48/2065-38-

67 S:36/37-46-62-45 

R: 11-45-46-

48/23/24/25-6536/38 

S: 53-45-36/37 

За получаване 

на разтвор на 

антиполимериз

иращи 

диспергиращ 

агент 

Инсталация 

за 

производство 

на дивинил 

0,0019 t/t 

продукт 

0,0000 t/t 

продукт 

- 

Зеолитни 

катализат

ори 

R: 41 

S: 22- 26-39 

Каталитичните 

процесе се 

извършват 

върху зеолитен 

носител 

МТБЕ 0,00034 t/t 

продукт 

0,00025 t/t 

продукт 

Да  

Участие в 

процесса на 

изомеризация 

Инсталация 

за 

производство 

на бензен, 

толуен, 

ортоксилен, 

аризол 

0,00001 t/t 

ароматни пр. 

0,00000 t/t 

ароматни 

продукти 

- 

Катализат 

ори Ti, 

Mg 

R: 11-38-43-

48/23/24/2551/53-62-

65 

S: 16-3336/37/39-45-

5161 

 

R: 29-36/37/3848/20-

52/53-6061 

S: 6-7/8-2636/37/39-

45-53 

Елемент от 

катализаторна 

система, 

използвана при 

производство 

на 

полипропилен 

Инсталация 

за 

производство 

на 

полипропиле

н 

(комбиниран

о 

приложение) 

0,000055 t/t 

хомополиме

р 

 

 

 

0,000008 t/t 

съполимер 

0,000 059 t/t 

хомополиме

р 

 

Не  

Катализат 

ор W2O5 

R: 20/33-37-4048/23-

51/53-6368 

S:22-24-36/37 

За очистване от 

сяра, при който 

протича пряко 

окисление на 

серния диоксид 

и образуване 

на сярна 

киселина 

РОК 0,005 m
3
/ t 

продукт 

0,00024 t/t 

продукт 

Да  

Пероксид

ни 

катализат

ори 

 

 

 

R : 7-38-2 

S: 7-14-36/37/39-47-

37-17 

 

Представляват 

разтвори за 

перокисни 

инициатори, 

които поставят 

началото на 

свободно-

радикаловата 

полимеризация 

Производство 

на 

полиетилен 

високо 

наляган-

ПЕВН-1 

(общо за 

комбинирано 

приложение ) 

0,0014 t/t 

продукт 

0,0000  t/t 

продукт 

- 
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Спомагат

елен 

материал 

R и S фрази 
Функционалн

ост 
Инсталация 

Годишна норма за ефективност, тон/тон 

суровина (продукт) 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответств

ие, 

 

да/не 

на етилена. 

Антиокси

данти и 

добавки 

R: 22-23-34-40-43-

50/53-65-67 

S: 23-24/25-26-

36/37/39-45-57 

Антифаулиг ХО-2 0,008 t/t 

суровина 

0,000 t/t 

суровина 

- 

R: 45-23/24/25- 

43-34-50/53 

S: 45-53-60-61 

За 

отстраняване 

на 

кислорода 

Инсталация 

за 

производство 

на етилен 

0,0009 

Ет+Пр 

0,00000 t/t 

Ет+Пр 

- 

Инсталация 

за 

проидводство 

на етиленов 

оксид 

0,000001 t/t 

продукт 

0,000000 t/t 

продукт 

- 

R: 36/37/38 

S: 26-37/39 

Подобряване 

експлоатацион

ните качества 

на полиетилена 

Производство 

на 

полиетилен 

високо 

наляган-

ПЕВН-1 

0,0002 t/t 

продукт 

0,0000 t/t 

продукт 

- 

R: 36/37/38 

S: 26-36/37/39 

R: 36/37/38 

S: 26-37/39 

Производство 

на 

полиетилен 

високо 

продукта) 

(смес от 

адитиви за 

стабилизиран

е на наляган-

ПЕВН-2 

0,00019 t/t 

продукт 

0,0000 t/t 

продукт 

- 

Масла R: 11-65- 

48/23/24/25- 

36/38-46-45 

S: 24/25-62-45- 

36/37-26-53 

Топлоносител 

 

ГС-3 0,0002 t/t 

продукт 

0,000 092 t/t 

продукт 

Да  

R: 62-53 

S: (2-) 36/37-46- 

51-61 

Силиконова 

смазка 

РОК 0,0000024 

m
3
/ t продукт 

0,000 00329 

m
3
/ t продукт 

Не  

24/25 

S: 23-26-36- 

R: 36/37/38-41 

 

Като 

разтворители 

за приготвяне 

на разтвори на 

катализатори 

Производство 

на 

полиетилен 

високо 

наляган-

ПЕВН-1 

0,01 t/t 

продукт 

0,00 t/t 

продукт 

- 

R : 65 

S: 43-57-24/25-16-

3/7/9 

 

R : 52/53 

S: 61 

За охлаждане и 

смазване на 

цилиндрите и 

буталата на 

компресорите 

Производство 

на 

полиетилен 

високо 

наляган-

ПЕВН-2 

0,0012 t/t 

продукт 

0,000 t/t 

продукт 

- 

Антипени

тели и 

флокулан

R: 45 

S: 53-45 

 

Антипенител Инсталация 

за 

производство 

0,0000029 t/t 

продукт 

0,0000 000 t/t 

продукт 

- 
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Спомагат

елен 

материал 

R и S фрази 
Функционалн

ост 
Инсталация 

Годишна норма за ефективност, тон/тон 

суровина (продукт) 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответств

ие, 

 

да/не 

ти на бензен, 

толуен, 

ортоксилен, 

аризол 

Антипенител Инсталация 

за 

проидводство 

на 

етиленов 

оксид 

0,00003 t/t 

продукт 

0,00000 t/t 

продукт 

- 

Антипенител ГС-3 0.000008 t/t 

продукт 

0,000 000 t/t 

продукт 

(приложение 

само при 

първоначалн

ия пуск на 

инсталацият

а) 

Да  

R :36 

S: 26 

Флокулант Пещи за 

изгаряне на 

нефтени и 

биологични 

утайки и 

твърди 

технологични 

отпадъци 

0,003 t/t 

изгорена 

утайка 

0,0002 t/t 

изгорена 

утайка 

Да  

Алкохол R: 11-23/24/25-

39/23/24/25 S: (1/2-

)7-16- 

36/37-45 

За поддържане 

на водно-

хлорния баланс 

на 

катализатора 

КР-1 0,000004 t/t 

суровина 

0,0000133 t/t 

суровина 

Не  

За 

оптимизиране 

на 

топлообмена в 

минусовите 

контури от 

инсталации 

технологичнит

е 

Инсталация 

за 

производство 

на етилен 

0,00018 т/т 

Ет+Пр 

0,00000 т/т 

Ет+Пр 

- 

Инсталация 

за 

производство 

на 

полипропиле

н 

0,003 t/t 

продукт 

0,0012 t/t 

продукт 

Да  

Органичн

и амини 

R: 36 

S: (2-) 24 

Очистване на 

промишлени 

газове от H2S и 

CO2 

ГС-3 0,001 t/t 

продукт 

0,00017 t/t 

продукт 

Да  

ХО-5 0,18 t/t 

суровина 

0,00 t/t 

суровина 

Да * 

ХОБ-1 0,089 t/t 

суровина 

0,00 t/t 

суровина 

Да * 

R: 20/21/22-34 

S: (1/2-)26- 

36/37/39-45 

Очистване на 

промишлени 

газове от H2S и 

CO2 

КР-1 0,00001 t/t 

суровина 

0,00000 t/t 

суровина 

Да  

ГО 0,0068 t/t 

продукт 

0,0055 t/t 

продукт 

Да  

ККр 0,00004 t/t 

суровина 

0,00004 t/t 

суровина 

Да  
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Спомагат

елен 

материал 

R и S фрази 
Функционалн

ост 
Инсталация 

Годишна норма за ефективност, тон/тон 

суровина (продукт) 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответств

ие, 

 

да/не 

АГФИ 0,4 t/t 

продукт 

0,0 t/t 

продукт 

Да ** 

ЦГФИ 0,26 m
3
/ t/t 

суровина 

0,00 m
3
/ t/t 

суровина 

Да ** 

R: 22-38-41- 

48/22 

S (2-)26- 

36/37/39-46 

Очистване на 

промишлени 

газове от H2S и 

CO2 

ВИ-15 с PSA 0,00032 t/t 

продукт 

0,000286 t//t 

продукт 

Да  

Сярна 

киселина 

R: 35 

S:(1/2-)26-30-45 

катализатор СКА 0,081 t/t 

продукт 

0,089 t/t 

продукт 

Не  

За регенерация 

на 

йонообменна 

смола 

 

Инсталация 

за 

проидводство 

на 

етиленов 

оксид 

0,00363 t/t 

продукт 

0,00000 т/т 

продукт 

- 

За 

неутрализиран

е на 

излишъка от 

амоняк, 

съдържащ се в 

реакторните 

газове 

Инсталация 

за 

проиводство 

на 

акрилнитрил 

 

0,10 t/t 

продукт 

0,00 т/т 

продукт 

- 

Хлорира

щ агент 

R: 40-51/53 

S: (2-) 23-36/3761 

 

Промотор на 

катализатора 

 

Инсталация 

за 

изомеризация 

на 

нормален 

бутан  

0,00016 t/t 

продукт 

0,00000 t/t 

продукт 

Да  

R: 45-36/38- 

52/53-67-68 

S: 53-45-61- 

36/37 

 

За поддържане 

на водно- 

хлорния баланс 

на 

катализатора 

 

КР-1 0,000 011 t/t 

суровина 

0,000 0092 t/t 

суровина 

Да  

Инсталация 

за 

производство 

на бензен, 

толуен, 

ортоксилен 

аризол 

0,0005 t/t 

продукт 

0,0000  t/t 

продукт 

- 

R: 11-22-36/37-52/53 

S: (2-) 16-23-61 

За инхибиране 

на нежеланите 

странични 

реакции 

Инсталация 

за 

проидводство 

на 

етиленов 

оксид 

0,000045 t/t 

продукт 

0,000000 t/t 

продукт 

- 

Разтворит

ел 

 

R : 36/37/38 

S24/25 

 

Разтворител на 

ароматни 

въглеводороди 

 

Инсталация 

за 

производство 

на бензен, 

толуен, 

ортоксилен, 

аризол 

0,0005 t/t 

продукт 

0,0000  t/t 

продукт 

- 

Сулфидир R: 11; 20/22- За постигане Инсталация 0,0000029 t/t 0,0000  t/t - 
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Спомагат

елен 

материал 

R и S фрази 
Функционалн

ост 
Инсталация 

Годишна норма за ефективност, тон/тон 

суровина (продукт) 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответств

ие, 

 

да/не 

ащ агент 36/37/38-26- 

51/53 

S: 16-26-28-4538-

36/37/39-60-61 

на максимална 

активност на 

свежия 

катализатор 

за 

производство 

на бензен, 

толуен, 

ортоксилен, 

аризол 

продукт продукт 

Инсталация 

за 

производство 

на етилен 

0,000046 т/т 

Ет+Пр 

0,000000 т/т 

Ет+Пр 

- 

Регулатор 

на 

активна 

реакция 

R : 10-23-34-50 

S : (1/2-)9-16-26-

36/37/39-45-61 

За поддържане 

на оптимално 

рН 

Инсталация 

за 

производство 

на етилен 

0,000092 т/т 

Ет+Пр 

0,000000 т/т 

Ет+Пр 

- 

Промивен 

агент 

R: 5-8-20/22-35 

S: (1/2-)17-26-28-

36/37/39-45 

За промивка на 

технологичния 

газ от SO2 

РОК 0,002 t/t 

продукт 

0,00246 t/t 

продукт 

Да  

(прилага се  

като 50% 

разтвор) 

R : 45 

S: 53-45 

В етапите на 

компресия на 

пирогаза 

Инсталация 

за 

производство 

на етилен 

0,0092 т/т 

Ет+Пр 

0,0000 т/т 

Ет+Пр 

- 

Инхибито

р на 

полимери 

зация 

 

R :10-35 S: (1/2-) 23-

2645 

Използва се 

като 

инхибитор на 

полимеризация 

на течния 

циановодород 

Инсталация 

за 

проиводство 

на 

акрилнитрил 

0,0025 t/t 

продукт 

0,0000 t/t 

продукт 

- 

R :23-34 S: 26-

36/37/3945 

Инхибиране на 

полимеризация 

на 

газообразния 

циановодород 

0,0001 t/t 

продукт 

0,0000 t/t 

продукт 

- 

R:22-40-41-43-50-68 

S: (2-)26-36/37/39-61 

Инхибитор на 

полимеризация

та на 

акрилонитрила 

0,00035 t/t 

продукт 

0,00000 t/t 

продукт 

- 

R: 22-36-43 

S: (2-) 24/25-26-

37/39-46 

Инхибитор на 

полимеризация 

на стоковия 

акрилнитрил 

0,00005 t/t 

продукт 

0,00000 t/t 

продукт 

- 

Регулатор 

на 

съдържан 

ието на 

цианиди и 

алдехиди 

R : 21/22 

S: (2-) 24/25 

Регулиране на 

съдържанието 

на цианиди и 

алдехиди 

Инсталация 

за 

проиводство 

на 

акрилнитрил 

0,00002 t/t 

продукт 

0,00000 t/t 

продукт 

- 

Среда за 

полимери 

зация 

 

R: 11-38-48/20- 

62-65-67-51/53 

S: (2-) 9-16-2933-

36/37-61-62 

За среда, в 

която се 

извършва 

полимеризация

та 

Инсталация 

за 

производство 

на 

полипропиле

н 

0,092 t/t 

продукт 

0,0596 t/t 

продукт 

Да  
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Спомагат

елен 

материал 

R и S фрази 
Функционалн

ост 
Инсталация 

Годишна норма за ефективност, тон/тон 

суровина (продукт) 

КР № 6-Н1-

И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответств

ие, 

 

да/не 

Съкатали 

затори 

R: 14-34-17 

S: 15-1636/37/39- 

27/2846-43-3/7 

Съкатализатор 

в 

трикомпонентн

ата 

катализаторна 

система 

Инсталация 

за 

производство 

на 

полипропиле

н 

 

0,001 t/t 

продукт 

0,00059 t/t 

продукт 

Да  

R : 38-50/53-41 

S: 2-37-26- 

37/39-61-60 

R : 10-38-43- 

52/53 

S: 15/16-61- 

36/37/39-27/28- 

3/9/49-43 

R : 38-51/53 

S: (2-)24-61 

Компоненти на 

използваната 

катализаторна 

система за 

повишаване на 

селективността 

на 

катализатора 

 

Инсталация 

за 

производство 

на 

полипропиле

н 

 

 

0,06 t/t 

продукт 

0,000 011 t/t 

продукт 

Да  

R: 34 

S: (1/2-) 7/8-28- 

45 

 

За 

полимеризация 

с активен 

катализаторен 

комплекс на 

основата на 

алуминиев 

хлорид 

Инсталация 

за 

производство 

на 

пиролен 

 

0,009 t/t 

продукт 

0,000  t/t 

продукт 

- 

Пигменти R: 45-43 

S: 53-45-2-24-37 

За оцветяване 

на полимерни 

продукти 

Производство 

на 

полиетилен 

високо 

наляган-

ПЕВН-1 

0,032 t/t 

продукт 

0,000 t/t 

продукт 

- 

Стабилиз

атори 

R: 36/37/38 

S: 26-36/37/39 

 

R: 7/37/38-41 

S: 3/7-14-26-

36/37/39 

 

R: 36/37/38 

S: 26/36 

Подобряване 

устойчивостта 

на 

полипропилена 

спрямо 

термоокислите

лна и термо-

деструкции по 

време на 

екструзия 

Инсталация 

за 

производство 

на 

полипропиле

н 

 

0,0045 t/t 

съполимер 

0,0000 t/t 

съполимер 

- 

(през 

отчетната 

година не е 

произвеждан 

съполимер) 

 

Забележка : 

 

1. СКА – отклонението от годишната норма за употреба на алкализиращ агент се дължи на 

технологично обусловена необходимост от извършване на неутрализационен процес на 

отпадните води преди заустването им в съществуващата канализационна система, 

привеждаща водите за пречистване в ЦПС; 
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2. Полипропилен – преразходът на алкализиращ агент е в пряка връзка с повишената 

конверсия на полипропилена и постигнатата по-висока преработка поради въвеждане на 

нови Циглер-Ната катализатори. 

3. Преразходът на инхибитор в инсталация АД-4 се дължи на неоптимално технологично 

натоварване. През отчетната година инсталацията е работила 6560 часа като през м. 

декември е спряна поради намалена преработка. 

4. Отклонението от годишната норма за ефективност при употребата на инхибитор в 

инсталация АВД – 1 е свързана с осигуряване на оптимална антикорозионна защита на 

оборудването. 

5. ВДМ2 и ТК причина за превишението на годишната норма за ефективност на инхибитора 

на биологична корозия е свързан с осигуряването на оптимална защита на оборудването 

при комбинираното приложение с други антикорозионни продукти. 

6. Преразходът на неутрализатор в инсталация АВД-1 е свързан с осигуряване на оптимална 

антикорозионна защита на оборудването за безаварийна експлоатация. 

7. Инсталация Битумна – превишението на годишната норма за ефективност на 

неутрализатора е свързано с осигуряване на оптимална защита на оборудването от 

корозия. 

8. ВИ 15 -  причината за констатирания преразход на агент за очистка на технологичните 

газове от CO2  е технологично обусловена поради постигнати по-високи технологични 

отбори. 

9. ХО – 3 – несъответствието по отношение на годишната норма на ефективност при 

употребата на Co/Mo катализатор се дължи на замяната на търговската марка на 

катализатора. В тази връзка в заявлението за издаване на ново КР е направена обосновка 

за необходимостта от промяна но размера на годишната норма за ефективност като 

предложението е съобразено с ограниченията предвидени в НДНТ.  

10. Полипропилен – несъответствието по отношение на годишната норма на ефективност 

при употребата на Ti-Mg катализатор се дължи на прилагането на нова катализаторна 

система, което е отразено в заявлението за издаване на ново КР.  

11. РОК – несъответствието по отношение годишната норма за ефективност на силиконово 

масло се дължи на неоптимално натоварване на инсталацията. Посоченото се 

потвърждава и от липсата на отклонения от часовата норма за разход на силиконова 

смазка. 

12. КР-1 – констатираното несъответствие по отношение годишната норма за ефективност 

при употребата на метанол е свързано с промяна на използваната катализаторна система. 

Технологично обусловените промени са описани в заявлението за издаване на ново КР. 

13. * Инсталации ХО-5 и ХОБ-1 консумират регенериран разтвор на МДЕА. 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014  г. 

т. 3.3 Използване на ресурси                                                                                                                   Стр. 22 от 26 

 

14. ** Инсталации „АГФИ” и „ЦГФИ” – използват регенериран МЕА от инсталация ГО 

15. Несъответствието на годишната норма за ефективност за сярна киселина в инсталация 

СКА е свързано с осигуряване на оптимални условия за постигане на максимална степен 

на регенерация. 

16. Инсталации АД – 3, ХО – 2, ХО – 4, Етилен 150, инсталация за производство на бензен, 

толуен, ортоксилен и аризол, Етиленов окис, Етиленгликоли, Етаноламини, 

Акрилнитрил, Пиролен, Полиетилен високо налягане 1 и 2, Дивинил през 2014 г. не са 

били в експлоатация.  

 

Таблица 3.3.3 

 

Инстала

ция 
Вид гориво 

Годишна норма за 

ефективност, т/т продукт, 

суровина 

Консумирано количество, т/г 

КР № 6-

Н1-И0-

А1/2012г

. 

2014 г. 

Съответ

ствие, 

 

да/не 

КР № 6-

Н1-И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответ

ствие, 

 

да/не 

АД-3 

Тежка 

гудронова 

фракция 

0,0093 т/т 

сур. 
0 т/т сур. - 27 900 0 - 

Външен 

горивен газ 

0,006 т/т 

сур. 
0 т/т сур. - 18 600 0 - 

АД-4 

Тежка 

гудронова 

фракция 

0,0112 т/т 

сур. 

0,008 т/т 

сур. 
Да  33 636 14 768  Да  

Външен 

горивен газ 

0,0041 т/т 

сур. 

0,0064 т/т 

сур. 
Не  12 264 12 305 Да  

АВД-1 

Тежка 

гудронова 

фракция и 

горивен газ 

0,016 т/т 

сур. 

0,0145 т/т 

сур. 
Да  64 000 47 778 Да  

БИ Горивен газ 
0,0065 т/т 

продукт 

0,004 т/т 

пр. 
Да  1625 406 Да  

КР-1 Горивен газ - - - 41 400 28 262 Да  

ХО-2 Горивен газ - - - 11 250 0 - 

ХО-3 Горивен газ - - - 13 500 3 952 Да  

ХО-4 Горивен газ - - - 4 875 0 - 

ХО-5 Горивен газ - - - 3 200 5 023 Не  

ХОБ-1 Горивен газ - - - 3 200 1774 Да  

ГС-2 Природен газ 
0,0665 т/т 

пр. 

0,0956 т/т 

пр. 
Не  1 995 1 553 Да  

ГС-3 Природен газ 
0,135 т/т 

пр. 

0,0229 т/т 

пр. 
Да  4 050 565 Да  

ККр 

Горивен газ – 

П 101 

0,355 т/т 

сур. 0,0149 т/т 

сур. 
Да  

5 398 

25 852 Да  
Горивен газ – 

П 102 

2,144 т/т 

сур. 
32 602 

ВДМ-2 и 

ТК 
Горивен газ 

0,0245 т/т 

сур. 

0,0128 т/т 

сур. 
Да  50 340 41 552 Да  

ВИ-15 Природен газ 
1,69 т/т 

продукт 

0,082 т/т 

продукт 
Да  25 320 1437 Да  

РОК Горивен газ 140 Nm
3
/h 181 Nm

3
/h Не  

1 148 000 

Nm
3
 

1 249 300 

Nm
3
 

Не  
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Инстала

ция 
Вид гориво 

Годишна норма за 

ефективност, т/т продукт, 

суровина 

Консумирано количество, т/г 

КР № 6-

Н1-И0-

А1/2012г

. 

2014 г. 

Съответ

ствие, 

 

да/не 

КР № 6-

Н1-И0-

А1/2012г. 

2014 г. 

Съответ

ствие, 

 

да/не 
Цех 

„Етилен“

Производ

ство на 

етилен 

(Етилен 

150) 

Горивен газ: 

смесен + 

природен газ 

0,29 т/т 

ет.+ пр. 

0 т/т ет.+ 

пр 
- 80 000 0 - 

Цех 

„Ксилоли“ 
Производ

ство на 

ксилоли  

Условно 

гориво 

(течно + 

горивен газ) 

- - - 

20 000 при 

постфракц

иониране 

40 000 при 

реформинг 

0 - 

Цех 

„Акрилон

итрил“ 

Производ

ство на 

акрилони

трил 

Мазут  0,41 
0 т/т ет.+ 

пр 
- 8 495 0 - 

Цех 

„Полипро

пилен и 

пиролен“  

Производ

ство на 

полипроп

илен 

Горивен газ  

79 Nm
3
/т 

хомополи

мер 

 

79 Nm
3
/т 

съполиме

р 

61 Nm
3
/т 

хомополи

мер 

 

0 Nm
3
/т 

хомополи

мер 

Да  3 980 3 842 Да  

Цех за 

изгаряне 

на 

нефтени и 

биологич

ни утайки 

и твърди 

технологи

чни 

отпадъци  

Заводски 

горивен газ F 

2101 

- - - 6 600 2957 Да  

Заводски 

горивен газ  

F 101 

- - - 7 300 3053 Да  

Забележка: 

1. АД-4 – превишението е в резултат на промяна на съотношението между смесения 

горивен газ и течното гориво в горивния микс, в полза на газовото гориво с цел 

постигане на емисионните ограничения. 

2. ХО-5 – отклонението от годишната норма за ефективност за консумацията на горивен 

газ е по технологични причини. В подаденото заявление за издаване на ново 

комплексно разрешително са коментирани причините и са направени предложения за 

корекция на годишната консумация на въглеводороден горивен газ. Последната е 

съобразена с изискванията на приложимите НДНТ.  
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3. ГС-2 – несъответствието по отношение на годишната норма за ефективност е резултат 

на предприети технологични промени с цел осигуряване на по-ефективна утилизация 

на отделения сяроводород. 

4. Несъответствието на годишната норма за ефективност за горивния газ, консумиран от 

инсталация РОК се дължи на неоптимално натоварване на инсталацията. През 2014 г. 

инсталацията е била експлоатирана 6884 часа, а разходните норми заложени в КР са 

изчисляване на база технологично натоварване от 8000 часа. Допълнителен разход е 

формиран при пуск на инсталацията след нейното спиране. 

5. Инсталации АД – 3, ХО – 2, ХО – 4, Етилен 150, инсталация за производство на 

бензен, толуен, ортоксилен и аризол, Етиленов окис, Етиленгликоли, Етаноламини, 

Акрилнитрил, Пиролен, Полиетилен високо налягане 1 и 2, Дивинил през 2014 г. не са 

били в експлоатация.  

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

Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти от отделните инсталации на 

територията на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД се извършва в обособените резервоарни 

паркове и складове. 

Създадени са и се прилагат документирани процедури: 

- общофирмени – за експлоатация и ремонт на метални резервоари в “ ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас ”АД, разработена на основание на нормативната уредба в областта на 

устройство и технически надзор и в областта на безопасност на труда и за експлоатация, 

ремонт и безопасна работа на технологичните тръбопроводи за течни вещества; 

- на производствените структурни звена – (работни инструкции, технологични 

регламенти и др.), където са транспонирани изискванията на цитираните документи. 

В съответствие с процедурите е осигурено поддържане и периодично проверяване 

съответствието на резервоарите и тръбопреносната мрежа с експлоатационните изисквания и 

условията на Комплексното разрешително. Целта е да бъде установено и проследявано 

състоянието им за недопускане на авария / инцидент / техническа неизправност, носеща риск 

от замърсяване на почвата, респективно подземните води. 

Резултатите от оценката на съответствието се документират съгласно реда определен в 

общофирмените процедури. Записите се съхраняват при определените за целта лица. 

Обслужващият персонал осъществява периодични (ежесменни) проверки за установяване 

техническата пригодност на тръбопреносната мрежа, резервоарите и обваловките им. 

Генерираните записи се съхраняват по установения в Дружеството ред. 

При констатиране на несъответствия спрямо изискванията на общофирмените документи и 

документите на структурните единици се предписват коригиращи действия с фиксирани 

срокове за отстраняване на нарушенията. Управлението на записите по регистрираните 

нарушения (несъответствия) е описано в раздел 3.2. на ГДОС. 

Съхранението на веществата, класифицирани като “опасни“ съгласно „Закон за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти” се осъществява на 

площадки, притежаващи подова и странична изолация. Това гарантира задържане на 

територията на площадката на води или други течности, попаднали върху нея и недопускане 

на просмукването им в почвата, респ. замърсяване на подземните води. 
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Създадени са и се прилагат документирани процедури, регламентиращи безопасното 

съхранение в складове и площадки. 

Всички продукти, спомагателни материали и реагенти се съхраняват в оригиналните им 

опаковки и съгласно стандартните текстове, даващи указания за безопасно съхранение и 

употреба. Осигурени са средства за почистване при евентуално настъпил разлив / разсипване 

на продукт, спомагателен материал, реагент. 

На достъпни места в работните помещения на инсталациите са осигурени информационни 

листи за безопасност на всички опасни вещества, с които се работи. 

С отговорността на службите на Главен технолог и Зам. главен инженер Промишлена 

безопасност и охрана на труда периодично се преразглеждат и при необходимост 

актуализират информационните листи за безопасност на: 

− Всички вещества, произвеждани в Дружеството, класифицирани като опасни за 

здравето или за околната среда съгласно „Наредба за реда и начина на 

класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси”; 

− Всички произвеждани в Дружеството химични вещества и смеси, които не се 

класифицират като опасни, но могат да представляват специфична опасност, когато се 

пускат на пазара за професионална употреба; 

− Вещества, за които в Европейската общност е определена гранична стойност на 

експозиция на работното място или гранична стойност във въздуха на работното 

място съгласно „Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа”; 

− Химични вещества, получени при производствения процес (междинни продукти и 

вещества), на чието въздействие са изложени работещите. 

Осигурено е предоставяне на информационни листи за безопасност на клиентите / 

професионалните потребители преди или по време на първата доставка на опасните химични 

вещества или препарати. При наличие на нова информация за опасното химично вещество 

или препарат, свързана с опазване на човешкото здраве и околната среда, ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас АД изготвя преработено издание на информационния лист за безопасност. 

Преработеното издание се изпраща безплатно на всички клиенти / професионални 

потребители през последните 12 месеца. Информационният лист за безопасност се изготвя на 

български език и се предоставя на хартиен или магнитен носител, или по електронен път на 

клиент / професионален потребител. За чуждестранни клиенти и потребители се извършва 

превод на информационния лист за безопасност на съответния език и се предоставя заедно с 

оригинала на български език. 

В случаи, когато опасното вещество / препарат се пуска на пазара за масова употреба и е 

осигурена достатъчна информация, позволяваща потребителят да вземе необходимите мерки 

за защита от вредното му въздействие, информационен лист за безопасност се изготвя и 

предоставя при поискване от професионален потребител. 

В Дружеството се поддържа в актуално състояние електронен Регистър на употребяваните и 

произвежданите опасни химични вещества и смеси. 

На 18.09.2014 г. е извършена проверка от РИОСВ Бургас по изпълнение условията на 

Комплексно разрешително № 6-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 6-Н1-И0-А1/2012 г. 

като част от контрола включва спазване изискванията за съхранение на суровини, 

спомагателни материали, горива и продукти. Резултатите са документирани в Констативен 

протокол № 007439/К-18-26 от 19.09.2014 г. Не са констатирани несъответствия. 
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Съвместна проверка от РИОСВ Бургас и Дирекция Инспекция по труда Бургас за прилагане 

на строго контролирани условия при производство на междинни продукти е проведена на 

04.11.2014 г. Резултатите са документирани в Констативен протокол № 007967 / К-19-45 / 

04.11.2014 г. Не са констатирани несъответствия. 

В Дружеството се прилагат документираните процедури за контрол и предотвратяване на 

замърсяването в случаи на инциденти, свързани с разливане / разсипване на спомагателни 

материали, реагенти, продукти при тяхното съхранение. 

Регламентирани са отговорностите на персонала. Поддържат се процедури за готовност и 

реагиране при извънредни ситуации. Периодично се провеждат обучения на отговорния за 

съхранението на спомагателни материали, реагенти, продукти персонал под различна форма 

(инструктажи, учебно тренировъчни занятия).Осигурено е периодичното проверяване чрез 

на готовността на персонала за реагиране. 

Провежда се мониторинг за съответствие на съхранението с експлоатационните изисквания и 

условията на Комплексното разрешително – текущ контрол (ежедневен контрол от страна на 

оперативния персонал и периодичен контрол от страна на службите на Главен инженер) и 

последващ контрол. Управлението на регистрираните нарушения (несъответствия) е описано 

в раздел 3.2. на ГДОС. 

Предвид дискутирания до тук регламентиран ред и провеждането на проверки (ежесменни от 

страна на оперативния персонал и периодични от отдел Екология) за установяване на 

разливане / разсипване на площадките за съхранение, на тръбопреносната система и на 

резервоарите и обваловките за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти, 

в Таблица 3.3.4.1. са представени констатираните несъответствия, причините и предприети / 

планирани незабавни, коригиращи и превантивни действия. 

През 2014 г. не са допуснати течове от тръбопроводи, апарати, резервоари на територията на 

основна площадка на Дружеството. Не е констатирано разсипване / разливане на 

спомагателни материали, горива, продукти на местата за производство / доставка / 

съхранение. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.1 Доклад на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR 

 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  

№. 
САS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

(колона 3) 

kg/год. 

във 

въздух 

(колона 

1a) 

kg/год. 

във води 

(колона 

1b) 

kg/год. 

в почва 

(колона 

1c) 

kg/год. 

1 630-08-0 
Въглероден оксид 

(CO) 

110,87*10
3 

/С/ 

под праг на 

 ЕРИПЗ 
 

_ _ _ _ 

2 124-38-9 
Въглероден 

диоксид (CO2) 

1024,86*10
6 

/С/ 
_ _ _ _ 

3 7664-41-7 Амоняк (NH3) _ _ _ _ _ 

                                                                           

4 
 

ЛОС без метан 

(NМУОС) 

128740 

/С/ 
_ _ _ _ 

5  
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

2226,47*10
3
 

/С/ 
_ _ _ _ 

6  
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

1262,67*10
3 

/С/ 
_ _ _ _ 

7  Общ азот _ 
(579 070) 

/М/ 
_ _ _ 

8  Общ фосфор _ 
(4 062,5) 

/М/ 
_ _ _ 

9 7440-43-9 
Кадмий и съединения 

(като Cd) 
_ 

(5.2) 

/М/ 
_ _ _ 

10 7440-47-3 

Хром и 

съединенията му 

(като Cr) 

_ 
(79,16) 

/М/ 
_ _ _ 

11 7440-50-8 
Мед и съединенията 

му (като Cu) 
_ 

(180,2) 

/М/ 
_ _ _ 

12 7440-66-6 

Цинк и 

съединенията му 

(като Zn) 

_ 
(1206,3) 

/М/ 
_ _ _  
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№. 
САS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

(колона 3) 

kg/год. 

във 

въздух 

(колона 

1a) 

kg/год. 

във води 

(колона 

1b) 

kg/год. 

в почва 

(колона 

1c) 

kg/год. 

13 71-43-2 Бензен _ 

_ 

(25,0) 

/М/ 

 

 

_ _ _ 

14 100-41-4 Етил бензен _ _ _ _ _ 

15 75-21-8 Етиленов оксид _ _ _ _ _ 

16 108-88-3 Толуен _ _ _ _ _ 

17 108-95-2 
Феноли/като общ 

въглерод/ 
- 

(635,42) 

/М/ 
20 200 10 000 

17  

Общ органичен 

въглерод (TOC) 

(като общ C или 

ХПК/3) 

 

_ 

335 768,26 

 

/М/ 

_ _ _ 

18 1330-20-7 Xylenes _ _ _ _ _ 

19  

Хлор и 

неорганични 

съединения (като 

HCl) 

 

208
 

/М/ 

изчислен от 

СНИ 

под праг на 

 ЕРИПЗ
 

 

 

_ _ _ _ 

20 1332-21-4 Азбест _ _ _ _ _ 

21  
Цианиди (като общ 

СN) 
_ _ _ _ _ 

22   74-90-8 
Циановодород 

(HCN) 
_ _ _ _ _ 

23 7439-97-6 

Живак и 

съединенията му 

/като Нg/ 

_ _ _ _ _ 
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              Начин на изчисление на докладваните стойности в таблица 1. 

              Изчислението на емисиите докладвани в таблица 1 колона 1а. 

 

Емисии от въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (CO2), азотни оксиди (NOx), серни 

оксиди(SOх) и емисии на НМЛОС: 

 

Eco= (QПр.Г*ДТИ
СО

* EF
CO

Пр.Г) +(QСГГ*ДТИ
СО

СГГ*EF
CO

СГГ)+(QТГФ*ДТИ
CO

ТГФ*EF
CO

ТГФ)*1000 

 

Където: 

QПр.Г, QСГГ, QТГФ е количеството съответно на природен газ, смесен горивен газ и тежка 

гудронова фракция (котелно гориво) използвани в горивните инсталации на Дружеството 

изразени в t; 

 

ДТИ
CO 

Пр.Г, ДТИ
CO

СГГ, ДТИ
CO

ТГФ, е долна топлина на изгаряне съответно на природен газ, 

смесен горивен газ и тежка гудронова фракция (котелно гориво) използвани в горивните 

инсталации на Дружеството изразени в GJ/t; 

EF
CO

Пр.Г., EF
CO

СГГ, EF
CO

ТГФ е емисионният фактор за въглероден оксид съответно на природен 

газ, смесен горивен газ и тежка гудронова фракция (котелно гориво) използвани в горивните 

инсталации на Дружеството изразени в GJ/t; 

1000 – коефициент за привеждане на резултата в kg. 

  

Годишни емисии на замърсители в колона 1б от табл.1 са получени въз основа на 

средни стойности от измервани концентрации на замърсители в пречистените води/ 

резултати от аналитични изпитвания по Програма за мониторинг на отпадъчни и 

повърхностни води на основна площадка „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД 

ПгЕ 3-06-602-4.4/, умножени по годишното количество пречистени отпадни води, зауствани 

във водоприемник Окислителни езера. 

  

Начин на изчисление на докладваните стойности в таблица 1 по компонент води/1б/ 

 

 
№ Показател Средна 

стойност,  

мг/л 

Емисионен 

праг води 

кг/год 

Формула 

(Ср.ст-т х Q) 

кг/год 

Стойност 

в табл.1 

 

Количество заустени в повърхностен воден обект води  - Q =  10 416 803хил м
3 

1 Общ азот 55,59 50 000 х =10 416,803х55,59=579 070,0 579 070,0 

2. Общ фосфор 0,39  5 000 х =10 416,803х0,39=4062,55 4062,55 

3. Кадмий и съединенията 

му 

0,0005 5 х =10 416,803х0,0005=5,2 5,2 

4. Хром и съединенията 

му 

0,0076 50 х =10 416,803х0,0076=79,16 79,16 

5. Мед и съединенията 

му 

0,0173 50 х =10 416,803х0,0173=180,2 180,2 

6. Цинк и съединенията 

му 

0,1158 100 х =10 416,803х0,1158=1206,3 1206,3 

7 Бензен 0,0024 200 х =10 416,803х 0,0024=25,0 25,0 

8. Феноли/като общ С/ 0,061 20 х=10 416,803х0,061=635,42 635,42 

9. Общ органичен 

въглерод (ХПК/3) 

96.7/3 50 000 х=10 416,803х96,7/3=335 768,26 335 768,26 
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4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 

Условие 9. Емисии в атмосферата 

Условие 9.1.1. Работа на пречиствателното оборудване 

 

1. Пречиствателно съоръжение – електрофилтри, съответно за: 

- Комин № 25, Пещ F-2101 за изгаряне на нефтени и биологични утайки към цех ИПО.  

- Комин № 26, Пещ F-101 изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци с бункерно и 

прахо-улавящо устройство към цех ИПО.  

Извършва се постоянен мониторинг на следните контролирани параметри: 

 Напрежение на електродите, оптимална стойност 90 kV 

 Налягане, оптимална стойност 25 mbar 

За времето на работа на инсталацията не е наблюдавано отклонение от оптималните стойности на 

контролираните параметри.  

През 2014г. приключи изграждането на инсталации за очистка на димните газове на пещи за 

изгаряне на отпадъци F101 ( ИУ 26) и F2101( ИУ 25).  

Към ИУ № 25 и № 26 са изградени следните пречиствателни съоръжения: DeNOх-възел 

(високо температурен възел за очистване от азотни окиси с разтвор на карбамид, чрез 

директно впръскване на потока отпадъчни газове в камерата за доизгаряне), котел-

утилизатор, електрофилтър, DeSOх-възел (ниско температурен възел за некаталитично 

очистване на серни окиси с натриев бикарбонат, чрез директно впръскване на потока 

отпадъчни газове в димохода на вход преди ръкавен филтър) и ръкавен филтър за 

редуциране на емисиите на вредните вещества с цел достигане на заложените НДЕ в 

Таблица 9.2.3.1. – продължение от КР № 6-Н1/2009г., актуализирано с Решение № 6-Н1-ИО-

А1/2012г.  

Ръкавния филтър улавя  частиците на Na2SO3 (натриев сулфит) както и частиците пепел 

останали в отпадните газове. 

Операторът не предвижда използването на реактор-колона, тъй като реакцията се извършва в 

димохода, в потока на отпадните газове, т.е реактор колоната е заменен с  димоход и самия 

филтър, в обема на които частиците NaHCO3 (натриев хидроген карбонат) реагират със  SOx 

при което се образуват Na2SO3. 

 

Инсталация за пречистване на димни газове (Flue Gas Treater - FGT) за всяка от двете пещи 

(F101 и F 2101) включва: 

Възел за очистване на димните газове от SO2 (DeSOx Unit). Използваният процес е „Суха 

адсорбция“ и се състои във впръскване на NaHCО3 за неутрализация на серните оксиди. 

Неутрализацията на замърсителите се осъществява  при впръскването на натриев бикарбонат 

по следните реакции: 

2 NaHCО3 → Na2CO3 + H2О + CО2 

Na2CО3 + SO2 → Na2SOз + СО2 

Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCI + H2O + CO2 

Възел за очистване на димните газове от NOх, като използваният метод ще бъде от типа 

SNCR „Селективно некаталитично редуциране“ (Selective noncatalytic reduction). 

SNCR е химически процес, който променя азотните окиси (NOx) в молекулярен азот (N2), 

Въглероден диоксид (CО2) и водна пара. 

Процесът SNCR е утвърден в практиката и се използва със значителен успех в инсталациите 

за пречистване на димни газове. Впръсква се реагент (карбамид), смесен с вода в камерата за 

доизгаряне, директно в потока димен газ при контролиран температурният обхват. 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2012 г. 

т.4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух                                                                                        Стр. 2 от 11 

 

Карбамидът се разлага на амоняк, който без нужда от катализатор реагира с NOx в газовия 

поток, и така го превръща в безвреден азот, и водна пара.  

NH2CONH2 + 2NO + ½ O2 → 2N2 + CO2 + H2O 

SNCR се нарича “селективен” тъй като при определен температурен интервал (850-1050oС), 

амонякът реагира предимно с азотните оксиди (NOx). 

Възел за очистка на димните газове от прах, чрез съществуващите електрофилтри (ESP) и 

нови ръкавни филтри монтирани на двата инсинератора. 

 

2. Пречиствателно съоръжение към комин №57, инст. „Акрилнитрил” - Инсталация 

Акрилнитрил е изведена от експлоатация.  

 

3. Пречиствателно съоръжение VRU-инсталация към изпускащо устройство №69, 

Автоматизирана автоналивна естакада. 

 

4. Инсталация VRU-утилизация на бензинови пари, АЖПНЕ към изпускащо устройство №70. 

Вакуумно-абсорбционна инсталация за улавяне на бензиновите пари при пълнене на ж.п. 

цистерни в ТСНП. 

 

5 . Пречиствателно съоръжение ръкавен филтър към изпускащо устройство № 76, Депо за 

твърди опасни и неопасни производствени отпадъци, инсталация за предварителна подготовка на 

отпадъци – смесител.  

 

7. Пречиствателно съоръжение 1 бр. скрубер за улавяне на серен диоксид и 1 бр. филтър за 

улавяне на сярно-кисела мъгла към изпускащо устройство № 48 (СКА – нова, РОК).  

 

8. Пречиствателно съоръжение 1 бр. скрубер и 2 бр. филтър с активен въглен към 

изпускащо устройство № 72 (СКА – нова, резервоари за отработена сярна киселина).  

 

9. Пречиствателно съоръжение Каталитичен крекинг – 1 бр. ръкавен филтър 

 

Условие 9.1.1.1. Факелни системи 

1. Факел № 66 (в резерв) - експлоатира се единствено при авария на инсталация ВГ и 

АЖПНЕ;   

2. Факел № 67 на производство Полимери - инст. Полипропилен  

Факел № 68 към ИСТЕ (Етилен 150) (инсталация за съхранение на течен етилен) е 

недействащ.  

3. Факел № 58 към Ксилоли, АГФИ, КР, ХО1-5, АД 3-5, ВДМ-1, ЦГФИ, СКА и ХОБ-1.  

           Уплътнителен газ – N2   2.36 Nm
3
/h 

  Пилотен газ           -  1.2 Nm
3
/h 

4. Факел № 61 обслужващ инсталация Каталитичен крекинг, ВДМ-2, ТК и ВИ15 e с нова 

глава за бездимно изгаряне и подобрено разсейване, т.е. минимизирано въздействие 

върху атмосферният въздух. 

           Уплътнителен газ – N2   1.74 Nm
3
/h 

           Пилотен газ           -  1.2 Nm
3
/h 

5. Факел № 64 е за сероводород от КОГ;   

Уплътнителен газ – N2   1.16 Nm
3
/h 

Пилотен газ           -  1.2 Nm
3
/h 

6. Факел № 62 обслужващ инсталация Каталитичен реформинг, Ксилоли, ХО1-5,  

АВД1, АГФИ, ЦГФИ и ХОБ1.  
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           Уплътнителен газ – N2   2.36 Nm
3
/h 

          Пилотен газ           -  1.2 Nm
3
/h 

Факел №63  е стар Z1102  сега е  Z 9402 – факел за кисели газове (сяроводороден факел). 

 

 

Условие 9.5.3.  

Изградена е  и функционира система за ранно предизвестяване за НМУ. Достъпът до данните 

в реално време и предприемането на незабавни действия за предотвратяване замърсяването 

на атмосферния въздух при настъпване на НМУ са регламентирани във вътрешно-фирмени 

документи „План за оперативни действия в ЛНХБ АД при аварийни ситуации с екологични 

въздействия върху атмосферния въздух” /ИЕ 1 -02-065-4.4/ и „Регламент за взаимоотношения 

между структурни единици при контрол на замърсители на атмосферен въздух от 

неподвижни източници в ЛНХБ АД” /РЕ 1-03-015-4.5/. 

 

 

         Условие 9.6. Собствен мониторинг  

 Условие 9.6.1. 1. 

Системи за непрекъснати измервания на замърсители в димните газове са изградени и  въведени в 

експлоатация на следните изпускащи устройства: 

1. Комин № 26, Пещ F101, инст. ИПО 

2. Комин № 25, Пещ F 2101, инст. ИПО 

3. Комин № 20, инст. ВТДК 

4. Комин № 41, Пещ В 402, инст. ГС-3 

5. Комин № 18, Пещ 101А и 101Б, инст. ГС-2 

6. Комин № 48, инст. СКА 

7. Комин № 7, инст. АВД-1  

В края на 2014г. е въведена в експлоатация системата за непрекъснат мониторинг на димните 

газове  на  Комин   № 6, Пещ 101, инст. АД-4. Докладите ще започнат да се представят в 

РИОСВ в началото на 2015 г. 

Резултатите от СНИ се представят ежемесечно и под формата на годишен доклад в РИОСВ-

Бургас. 

Информация за емисиите на замърсители определени от СНИ са посочени в Таблицa 2. 

 

Извършено е калибриране на съответните системи за непрекъснато измерване и резултатите 

със съответните сертификати са представени заедно с годишните доклади  в РИОСВ 

гр.Бургас.     

 

Условие 9.6.1.2. 

 

Собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества в отпадъчните газове от 

неподвижни източници се извършват от акредитирани лаборатории  по показатели и честота 

на измерването, съобразени с условията в Комплексно разрешително. Докладите с 
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получените резултати от СПИ са изпратени в РИОСВ-Бургас в изпълнение на изискванията 

на чл. 39 от „НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници”. 

  

Средномесечните концентрации на сероводород (ppm) в собствения горивен газ за 2014 г. са 

представени в следващата таблица. 

Месец 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Стойност 52,50 57,50 Завода 

е в 

ремонт 

92,50 47,50 92,50 32,50 35,00 37,50 25,0 24,00 25,00 

 

 

Информация за емисиите на замърсители, определени от собствени периодични измервания и 

непрекъснат мониторинг е посочена в Таблица 2. 

  

 Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 

Параметър  Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга  
Честота на 

мониторинг 
/брой 

измервания 

годишно/ 

Съответс

твие 

Брой/ 

% 

Максим

ален 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 Комин № 6, Пещ 101, инст. АД-4 115000 

SO2 кg/h 115,00 - 18,50 - 4/100 72 169 

NOx кg/h 42,50 - 12,6 - 4/100 

CO кg/h 16,30 - 0,70 4 4/100 

прах кg/h 4,70 - 3,80 - 4/100 

През 2014г. с писмо изх. № 385/27.01.2014 от РИОСВ са съгласувани методите, 

средствата и обхвата на измерване, използвани при извършване на собствени 

непрекъснати измервания (СНИ) на вредните вещества изпускани в атмосферния 

въздух от комин №6 на Пещ 101, инсталация „АД-4”. Системата е  въведена през 

2014г. в експлоатация. 

 

 Комин № 7, Пещ 101 и Пещ 1, инст. АВД-1 122400 

SO2 кg/h 61,04 54,50 - СНИ 4/100 85 551 

NOx кg/h 21,20 19,20 - СНИ 4/100 

CO кg/h 20,26 0,08 0,07 4 4/100 

прах кg/h 3,64 3,93 - СНИ 4/100 

  Комин № 23, Пещ 1, инст. БИ 12000 

SO2 кg/h 12,80 - 0,48 4 4/100 6 051 

NOx кg/h 2,45 - 0,60 4 4/100 

прах кg/h 0,05 - 0,00 4 4/100 

 Комин № 24, Пещ 3, инст. БИ 10000 

SO2 кg/h 9,80 - 0,48 4 4/100 9 530 

NOx кg/h 2,00 - 0,40 4 4/100 

прах кg/h 0,05 - 0,00 4 4/100 

 Комин № 9, Пещ 1, инст. КР-1 33000 

SO2 кg/h 31,00 - 1,00 4 4/100 29 640 
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Параметър  Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга  
Честота на 

мониторинг 
/брой 

измервания 

годишно/ 

Съответс

твие 

Брой/ 

% 

Максим

ален 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

NOx кg/h 6,50 - 3,60 4 4/100 

прах кg/h 0,15 - 0,00 4 4/100 

 Комин № 10, Пещ 2, инст. КР-1 12 655 

SO2 кg/h 12,32 - 0,36 4 4/100 12 200 

NOx кg/h 2,51 - 1,90 4 4/100 

прах кg/h 0,06 - 0,00 4 4/100 

 Комин № 10А, Пещ 3, инст. КР-1 5 900 

SO2 кg/h 5,70 - 0,40 4 4/100 3 940 

NOx кg/h 1,20 -  0,80 4 4/100 

прах кg/h 0,03 - 0,00 4 4/100 

 Комин № 11, Пещ 4, инст. КР-1 14 087 

SO2 кg/h 14,00 - 0,30 4 4/100 13 900 

NOx кg/h 2,70 - 1,40 4 4/100 

прах кg/h 0,06 - 0,00 4 4/100 

 Комин № 15, Пещ 301, инст. ХО-3 9 200 

SO2 кg/h 8,80 - 0,93 4 4/100 7 680 

NOx кg/h 1,81 - 1,11 4 4/100 

прах кg/h 0,05 - 0,00 4 4/100 

 Комин № 16, Пещ 302, инст. ХО-3 9 200 

SO2 кg/h 8,80 - 0,80 4 4/100 7 490 

NOx кg/h 1,81 - 1,15 4 4/100 

прах кg/h 0,05 - 0,00 4 4/100 

 Комин № 71, Пещ Н 101, инст. ХО-5 10 440 

SO2 кg/h 6,20 - 0,00 4 4/100 10 020 

NOx кg/h 2,08 - 0,20  4 4/100 

CO кg/h 1,02 - 0,00 4 4/100 

прах кg/h 0,05 - 0,01 4 4/100 

 Комин № 73, Пещ Н 201, инст. ХОБ-1 8 784 

SO2 кg/h 5,25 - 0,00 4 4/100 7 420 

NOx кg/h 1,74 - 0,15 4 4/100 

CO кg/h 0,90 - 0,04 4 4/100 

прах кg/h 0,04 - 0,01 4 4/100 

 Комин № 18, Пещ 101А и Пещ 101Б, инст. ГС-2 17 136 

SO2 кg/h 37.5 - 20,30 СНИ  16 100 

Н2S кg/h 0,25 - 0,06 СНИ  

 Комин № 41, Пещ В 402, инст. ГС-3 50000 

SO2 кg/h 14,24 0,38 - СНИ  3 634 

Н2S кg/h 0,50 0,000003 - СНИ  

 Комин № 42, Пещ В 403, инст. ГС-3 3 240 

SO2 кg/h 1,95 - 0,00 4 4/100 3 100 

NOx кg/h 0,62 - 0,22 4 4/100 

CO кg/h 0,32 - 0,00 4 4/100 

Прах кg/h 0,02 - 0,00 4 4/100 
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Параметър  Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга  
Честота на 

мониторинг 
/брой 

измервания 

годишно/ 

Съответс

твие 

Брой/ 

% 

Максим

ален 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

 Комин № 45, АС 1, инст. ГС-3 2 400 

Н2S кg/h 0,014 - 0,00 1 1/100 2 100 

Прах кg/h 0,045 - 0,00 1 1/100  

 Комин № 46 A, АС 2, инст. ГС-3 800 

Н2S кg/h 0,004 - 0,00 1 1/100  

Прах кg/h 0,016 - 0,00 1 1/100  

 Комин № 46 B, АС 2, инст. ГС-3 800 

Н2S кg/h 0,004 - 0,00 1 1/100 650 

Прах кg/h 0,016 - 0,00 1 1/100 

 Комин № 46 C, АС 2, инст. ГС-3 800 

Н2S кg/h 0,004 - 0,00 1 1/100 650 

Прах кg/h 0,016 - 0,00 1 1/100 

 Комин № 46 D, АС 2, инст. ГС-3 800 

Н2S кg/h 0,004 - 0,00 1 1/100 610 

Прах кg/h 0,016 - 0,00 1 1/100 

 Комин № 46 E, АС 2, инст. ГС-3 800 

Н2S кg/h 0,004 - 0,00 1 1/100 630 

Прах кg/h 0,016 - 0,00 1 1/100 

 Комин № 46 F, АС 2, инст. ГС-3 800 

Н2S кg/h 0,004 - 0,00 1 1/100 600 

Прах кg/h 0,016 - 0,00 1 1/100 

 Комин № 47А, АС , инст. ГО-2 5600 

Н2S кg/h 0,028 - 0,0060 1 1/100 4 030 

Орг. вещ. кg/h 0,28 - 0,0470 1 1/100 

 Комин № 47Б, АС , инст. ГО-2 5600 

Н2S кg/h 0,028 - 0,0060 1 1/100 4 860 

Орг. вещ. кg/h 0,28 - 0,0360 1 1/100 

 Комин № 47В, АС , инст. ГО-2 5600 

Н2S кg/h 0,028 - 0,0070 1 1/100 4 300 

Орг. вещ. кg/h 0,28 - 0,0480  1 1/100 

 Комин № 47Г, АС , инст. ГО-2 5600 

Н2S кg/h 0,028 - 0,0055 1 1/100 4 630 

Орг. вещ. кg/h 0,28 - 0,0263 1 1/100 

 Комин № 19, Пещ 101 и Пещ 102 , инст. ККр 80000 

SO2 кg/h 76,00 - 0,00 4 4/100 33 800 

NOx кg/h 15,00 - 3,60 4 4/100 

CO кg/h 7,40 - 0,11 4 4/100 

Прах кg/h 0,40 - 0,15 4 4/100 

 Комин № 19, Регенератор на катализатор (Р202) , инст. ККр 150000 

NOx кg/h 21,00 - 5,10 4 4/100 131000 

CO кg/h 14,00 - 0,12 4 4/100 

Прах кg/h 5,00 - 0,15 4 4/100 

 Комин № 20, Пещи 101/1,2 и Пещи 201/1,2,3,  инст. ВДТК 209815 
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Параметър  Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга  
Честота на 

мониторинг 
/брой 

измервания 

годишно/ 

Съответс

твие 

Брой/ 

% 

Максим

ален 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

SO2 кg/h 195,80 108,20 - СНИ  121000 

NOx кg/h 38,10 39,80 - СНИ  

Прах кg/h 1,10 5,90 - СНИ  

 Комин № 21, Пещ 201 , инст. ВИ-15 30484 

SO2 кg/h 29,50 - 1,65 4 4/100 28 470 

NOx кg/h 5,80 - 4,40 4 4/100 

Прах кg/h 0,15 - 0,00 4 4/100 

 Комин № 48, РОК , инст. СКА 23533 

SO2 кg/h 20,10 1,55 - СНИ  4 218 

SO3 кg/h 1,45 0,008 - СНИ  

 Комин № 69, ААНЕ , инст. ААНЕ 1 800 

Орг. вещ. кg/h 61,00 - 0,0018 1  1 600 

 Комин № 70, АЖПНЕ , инст. АЖПНЕ  

Орг. вещ. кg/h 63,00 - 0,0015 1   

 Комин № 25, Пещ F 2101 , инст. ИПО 20000 

SO2 кg/h 4,00 - 1,00 СНИ 2/100 46 000 

NOx кg/h 7,80 - 7,10 СНИ 2/100 

CO кg/h 2,00 - 0,00 СНИ 2/100 

Прах кg/h 0,6 - 0,05 СНИ 2/100 

Cd+Tl кg/h 0,001  - 0,00042 2 2/100 

Hg кg/h 0,001 - 0,00003 2 2/100 

Sb+As+Pb

+ 

Cr+Co+Cu

+ 

Mn+Ni+V 

кg/h 0,001 - 

0,000462 

2 2/100 

Диоксини 

и фурани 

кg/h 2.10
-9 

- 
 

2 2/100 

  

 Комин № 26, Пещ F 101 , инст. ИПО 24000 

SO2 кg/h 3,4 3,90 - СНИ  41 500 

NOx кg/h 6,5 3,10 - СНИ  

CO кg/h 1,5 0,70 - СНИ  

Прах кg/h 0,80 1,40 - СНИ  

Cd+Tl кg/h 0,0012 - 0,00029 2 2/100 

Hg кg/h 0,0012 - 0,00001 2 2/100 

Sb+As+Pb

+ 

Cr+Co+Cu

+ 

Mn+Ni+V 

кg/h 0,0012 - 

0,001160 

2 2/100 

Диоксини 

и фурани 

кg/h 2.10
-9 

- 
0,00 

2 2/100 

  Комин № 28, Пе vщ 100 F1 , инст. Ксилоли 2556 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2012 г. 

т.4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух                                                                                        Стр. 8 от 11 

 

Параметър  Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга  
Честота на 

мониторинг 
/брой 

измервания 

годишно/ 

Съответс

твие 

Брой/ 

% 

Максим

ален 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

SO2 кg/h 2,01 - 0,00 2 2/100 2 460 

NOx кg/h 0,73 - 0,38 2 2/100 

CO кg/h 0,25 - 0,00 2 2/100 

Прах кg/h 0,014 - 0,01 2 2/100 

 Комин № 58, Котел В-810 , инст. ППр 16104 

SO2 кg/h 13,20 - 0,22 4 2/100 7 030 

NOx кg/h 4,00 - 2,15 4 2/100 

CO кg/h 1,90 - 0,70 4 2/100 

Орг. вещ. кg/h 0,80 - 0,05 4 2/100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Инсталация АД 3 е изведена от експлоатация. 

 Инсталация ХО 2 е в престой. 

 Инсталация ХО 4 е изведена от експлоатация. 

 Инст.  Етилен – 150 е изведена от експлоатация. 

 

                                                                                                                                                  

Условие 9.6.1.2. 

Данните относно количествата емисии от замърсители са представени в Таблица 1-а. 

Таблица 1-а. 

Вещество Инсталация 
Количество 

кг/г 

CO 

Рафинерия 

107 556 

SO2 1 150 152 

NO2  2 100 611 

Прах     198 110 

CO 

 

 

Полипропилен, СКА 468 

NO2 49 366 

SO2 92 160 

CO  

 Цех за изгаряне на утайки 

2 850 

NO2 76 500 

SO2 20 360 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2012 г. 

т.4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух                                                                                        Стр. 9 от 11 

 

Вещество Инсталация 
Количество 

кг/г 

Хлор и неговите съединения 208.00 

Флуор и неговите съединения - 

Cd +Tl Измерените 

концентрации  са 

под НДЕ и 

откриваемия 

минимум на 

използваните от 

акредитираната 

лаборатория 

методи. 

 

Hg  

Диоксини и фурани 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 

 

 

За Цех за изгаряне на утайки: 

- П F2101, данните са от апаратура СНИ.  

- П F101 данните са от апаратура СНИ.  

 

  

Мероприятия за привеждане в съответствие с НДЕ от КР № 6-Н1/2009, актуализирано с 

Решение № 6-Н1-ИО-А1/2012 

 Реализиран заводски пръстен за течно гориво с фиксирано съдържание на сяра под 

2%мас. 

 Забранено е ползване на собствена газ от инсталации преди очистката, само при 

аварийни ситуации с уведомяване на дежурен по Комбинат. След проведената оценка 

на състоянието на ВК 200 в инсталация АГФИ, е взето решение съоръжението да бъде 

заменено с ново. 

 Налаждане на горивния процес/съдържание на О2/ чрез контрол от лаборатория ТТЛ.  

 

 

Несъответствия по замърсители с нормите от издадено КР № 6-Н1/2009, актуализирано 

с Решение № 6-Н1-ИО-А1/2012 
 

 Азотен диоксид и въглероден оксид – поради отсъствието на анализатор за О2 и СО в 

отпадните газове е затруднено регулиране на горивния процес, водещ до наднормени 

емисии в дадени моменти. 
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Таблица 2 ЕМИСИИ на замърсители  -   ТСНП 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг  
Честота на 

мониторинг

а 

Съответстви

е бр/% непрекъсна

т 
периодичен 

ЛОС-стоков 

бензини 

Kg/го

д 

917 186,50 

ЛОС-сур.нефт   1381430,20 

ЛОС- дизел 18011,00 

ЛОС-алкилат 46810,20 

ЛОС- рп К.Кр 118010,20 

Общо ЛОС 
Kg/го

д 
 2 481447.1 

 

ЛОС - от съхранение на нефтопродукти  

 

Годишните емисии на замърсители от горивни процеси, изчислени като килограм 

замърсител на тон преработена суровина (произведена продукция) са показани на 

Таблица 3 по-долу. 

 

 

                                                                    Таблица 3 

 

Наименование на 

инсталацията 

Преработена 

суровина/получен 

продукт 

емисии кг/тон преработка 

  

  

SO2 

  

  

NOx 

  

  

CO 

  

  

Производство АВД         

АД – 3        

АД – 4 1916877       

АВД – 1 3291969       

АВД 5208846 0.216 0.173 0.010 

БИ (по продукт) 102454 0.003 0.050 0.002 

ВДМ – 2 1787855       

ТК 1452212       

ВДТК 3240067 0.008 0.120 0.146 

Производство КОГ-1         

КР-1 521122 0.034 0.692 0.031 

XО – 3 490330 0.011 0.219 0.009 

Ксилоли - ХО 144058 0.161 0.053 0.002 

Производство КОГ - 2         

XО – 5 1433109 0.002 0.044 0.002 

XОБ -1 852714 0.001 0.026 0.001 
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Газова сяра 2 (по продукт) 20283  0,0147 -  -  

Газова сяра 3 (по продукт) 28804  0.003  -  - 

ГС-2 и 3 49087 0.022 0.518 0.009 

Производство КАБ         

ККр с.100 1732103       

ККр с.200 & 300 1716752       

К.Кр. 3498088 0.005 0.093 0.004 

Произв.водорода - 

конверсия 27461 0.610 13.635 0.769 

СКА 206970 0.000 0.004 0.000 

ППр. 16766 0.145 0.887 0.024 

  

 

Условие 9.6.2.4. 

За 2014 г. оплаквания и възражения за постъпвали от граждани на Бургас и 

прилежащи селища за  разпространението на неприятни миризми от «ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас» АД  не са констатирани. 

 

Условие 9.7.1.  

Във връзка с изпълнение на чл. 36 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на 

Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове е изготвен и 

представен в РИОСВ-Бургас с писмо изх.  № 234-01-1428-18.02.15г. отчет за 2013 г. В 

изпълнение на чл. 39 от същата наредба е изготвен и представен на МОСВ с писмо изх. № 

234-01-1046-02.02.14г. годишен отчет за комутационната техника за високо напрежение, 

съдържаща серен хексафлуорид (SF6). 

 

Условие 16.10. 

Не са установени течове при извършените през 2014г. периодични проверки  на състоянието 

на инсталациите, в които се съхраняват Фреон 12 и Фреон 13. 

 

Условие 16.11. 

Във връзка с изпълнение изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане 

на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой е 

изготвен и представен отчет за 2013 г. с писмо изх. № 234-01-1428-18.02.15г.  в РИОСВ-

Бургас.  

 

Условие 16.12.  

В склад № 100 на Основна площадка на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД  се съхраняват в 

съответствие с изискванията от Наредба за осъществяване на контрол и управление на 

веществата, които нарушават озоновия слой 4 760 кг Фреон 12 и 7 480 кг Фреон 13. 

Посочените количества хладоагенти подлежат на предаване за последващо третиране на 

фирма, притежаваща съответните разрешителни. Във връзка с влязла в сила през м. януари 

2015 г. забрана за употреба на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди 

Дружеството е провело мероприятия за замяна на фреон R-22 в климатичните системи. 

Извлечените количества са предадени на фирма за последващо третиране, за което РИОСВ е 

уведомена с  писмо изх. № 234-01-1428-18.02.15г. 
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4.3. Емисии на вредни вещества, изпускани в отпадъчните води 

 

„ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД заплаща такси до 31.03 за предходната година в 

Сосиете Женерал Експресбанк. 

След потвърждение на дължимите суми от БДЧР същите ще бъдат преведени.Копие 

от платежните нареждания ще бъдат изпратени допълнително. 

 За всички пречиствателни съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1 са определени 

технологичните параметри, чийто контрол осигурява оптимална работа, лимитирани са  

стойностите и определена честота на мониториране. Мониторигът на локалните 

пречиствателни съоръжения се изпълнява от външна лаборатория. Процесът на контрол на 

отпадните води, формирани при преработката на нефт и производството на стокови продукти 

се извършва с пряката ангажираност на Оперативното производствено – техническо 

съвещание, Зам. главен инженер ПБ, ОТ и Екология, Отдел Екология, Производствено – 

диспечерски отдел, оторизиран персонал в производство ВиК, Участък Канализация, ЦПС, 

Лаборатория за изпитване Аналитични методи и структурните единици в „ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ БУРГАС” АД”, участващи на етапите на планиране, изпълнение, проверка и 

действие/съгласно Регламент за взаимодействие между структурните единици и отдел 

Екология при контрола на отпадните и отпадните пречистени води в „ЛУКойл Нефтохим 

Бургас”-АД  РЕ 1-03-028-4.5/. Резултатите от изпитванията се съхраняват на хартиен носител 

в ЦПС и на електронен от старши еколог в отдел Екология.  

Разработени са и се прилагат ДЕССУ за водене на технологичния режим на 

съоръженията в оптимални граници. 

Всички аварийни и байпасни връзки на отделните стъпала на пречистване в 

Централна пречиствателна станция са пломбирани, съгласно изискването на Условие 

10.1.3.3. На основание вътрешен разпоредителен документ, с регламентирана периодичност 

се извършва мониторинг върху състоянието на пломбите и се водят записи. Нарушаването 

на пломбите се осъществява при спазване изискванията на Условие 7.5 от КР №6-Н1/2009, 

актуализирано с Решение № 6-Н1-И0-А1/2012г. През 2014г. целостта на пломбите   е нару-

шавана за целите на проверка функционалността и профилактика на спирателната арматура. 

Действията са извършени с уведомяване на РИОСВ /Писмо изх.№ 237-01-1347-17.02.14г/. 

Не е допуснато заустване на непречистени отпадни води в повърхностни водни 

обекти.Препломбиране на савачните устройства е осъществено от РИОСВ 

Бургас,удостоверено с КП №006747/К-8-35/15.04.14г.  

 

Условие 10.1.1.1 

От разрешените в условие 10.1.1.1 пречиствателни съоръжения през 2014 година са били в 

експлоатация съоръженията в БПВ-2 и локалните пречиствателни съоръжения, представени в 

табличен вид. 
№ Технологичен участъкв ЦПС/ЛПС Фактически отработени 

часове 

1. БПВ-1 

 Съоръжения от мех. стъпало  0 

 Съоръжения от биологично стъпало 0 

2. БПВ-2 

 Съоръжения от мех. стъпало 8790 

 Съоръжени от физико-химично стъпало 8790 

 Съоръжения от биологично стъпало 8790 

3. ЛПС Полипропилен 7300 

4. ЛПС СКА 8000 
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Емисии на вредни вещества, изпускани в отпадъчните води след ЛПС 

Обобщени данни от мониторинга по условие 10.1.1.4 са представени в таблицата 

 
Контролиран показател Определена опти-

мална стойност на 

показател 

Средно годишни 

стойности от 

мониторинг 

Честота 

на мони-

торинг 

Брой 

несъответств

иия 

 Сярно кисело алкилиране,ш.164 

Активна реакция 7-10 9,9 1 път 

седмично 

41 

Полипропилен,ш.352 

РН 7-11 8,5 1 път 

седмично 

1 

Мех. примеси, mg / dm 
3
 70 64,2 14 

 

За ЛПС са разработени ДЕССУ за водене на технологичния режим на съоръженията    

в оптимални граници. 

Несъответствията в ЛПС СКА се дължат на намаляване пропускливостта на 

довеждащ тръбопровод за сярна киселина, което налага процесът на неутрализация да се 

провежда на ръчен режим. Осигуряването на нормална проводимост на тръбопровода е 

възможно само при спряна инсталация и операцията е осъществена при ремонта на 

инсталацията. 

Несъответствията за ЛПС ППропилен основно са свързани с моментите на 

превключване от една секция на друга или след основно почистване на същите и до 

образуването на бариерен слой, задържащ плуващите на повърхността леки примеси. 

Мониторингът на локалните пречиствателни съоръжения се провежда от външна 

обслужваща лаборатория с честота 1 път седмично. Резултатите се получават по електронен 

път, непосредствено след изпълнение на изпитването и на хартиен носител в дизайн на 

протокол до 5 число на всеки месец за предходния. Отдел Екология извършва оценката за 

съответствие, предава резултатите от мониторинга в операторна зала на съответната 

инсталация. В случай на констатирано несъответствие се установяват причините за същото и 

се предприемат адекватни коригиращи действия за привеждане в съответствие. 

Предприетите коригиращи действия се записват в оперативните журнали на инсталациите. 

 

В „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”АД са определени оптималните стойности на показа-

телите на отпадните води на входящите в ЦПС потоци  води и по съоръжения  и мониторин-

гът се изпълнява . 

Резултатите се документират  в лабораторен журнал и се предават по електронен път 

на ст.опаратор „Ви К и очистни съоръжения” и  в отдел Екология. В ЦПС оценка за съот-

ветствие се извършва при приемане на резултатите, а предприетите коригиращи действия се 

записват Режимен лист на Очистни съоръжения /ФК 2-12-06-001-07/. Обобщени данни, от 

оценката  за съответствие   се докладват ежемесечно в технологичен отчет на производство 

 „ В и К  и Очистни съоръжения”/ФК 1-02-005-03/ и в ГДОС за съответната година. 

 

 
 

Поток 

 

Пробоот-

борна  

точка 

 

Контролиран  

параметър 

 

Димен 

сия 

Регламе

н-

тирани 

ИЕО-

условие 

10.1.1.2 

Резулта- 

ти от мо- 

ниторинг 

средна 

ст-т 

Брой 

проби 

Брой 

несъот-

ветствия 

% 

сътветст-

вие 

ХЗВ-2, 

ДХЗВ, 

ПДВ-1, 

ЕЛОИ 

Вход 

решетки  

рН  6 ÷ 10 9,1 98 0 100 

Сулфиди  mg/l 60 106 98 44 55,1 

Неразт.вещества mg/l 350 106,0 98 0 
100 
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Поток 

 

Пробоот-

борна  

точка 

 

Контролиран  

параметър 

 

Димен 

сия 

Регламе

н-

тирани 

ИЕО-

условие 

10.1.1.2 

Резулта- 

ти от мо- 

ниторинг 

средна 

ст-т 

Брой 

проби 

Брой 

несъот-

ветствия 

% 

сътветст-

вие 

ПДВ-2 
Вход 

решетки 

рН  7 ÷ 10,5 8,1 98 0 100 

Неразт.вещества mg/l 350 45,1 98 0 100 

ХЗВ-2, 

ДХЗВ, 

ПДВ-1, 

ЕЛОИ, 

ПДВ-2 

ХЗВ-1 

БФВ 

ПДВ-2 

 

 

 

Вход 

биобасей

ни 

рН  8,5 ÷ 9,5 9,0 98 7 92,9 

ХПК mgO2/l 500 413,3 98 3 96,9 

Азот (амониев) mg/l 50 65,5 98 78 20,4 

Фосфор (РО4) mg/l до5 3,3 98 2 98 

 

 

 

Сулфиди 

 

 

 

mg/l 

 

 

 

20 29,2 

 

 

 

98 59 

 

 

 

39,8 

ХЗВ-2, 

ДХЗВ, 

ПДВ-1, 

ЕЛОИ, 

ПДВ-2 

ХЗВ-1 

БФВ 

ПДВ-2 

 

 

 

 

ВРУ- 

изход 

pН  6,5 ÷ 9,0 7,3 98 0 100 

ХПК mgO2/l 125 100,9 98 7 92,9 

Неразт.вещества mg/l 30 11,9 98 0 100 

Азот (амониев) mg/l 2,0 43,7 98 84 2,3 

Азот нитратен mg/l 10,0 4,5 98 4 95,9 

Азот нитритен mg/l 0,03 12,1 98 98 0,0 

Фосфор (РО4) mg/l 1,0 0,4 98 3 96,9 

Азот общ mg/l 17 56,7 98 89 9,2 

 

Условие 10.1.2.1.1.  

 

В ЦПС се приемат отпадъчните води от ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГА-

РИЯ“ ЕООД при спазване условията на Договор № A200801581за съвместно ползване на 

техническа инфраструктура - вътрешнозаводска канализационна  мрежа, изменен с Допъл-

нително споразумение Q 200801581, в сила от 02.05.12 г. 

Условие 10.1.2.2. 

Формираният инфилтрат при експлоатация на Депо за твърди опасни и неопасни 

производствени отпадъци се отвежда посредством промишлено-дъждовната канализация по 

път № 4 за пречистване в Централна пречиствателна станция. 

Условие 10.1.2.3. 

Дъждовните и отпадъчни води, формирани от измиване на площадката за 

предварително третиране на отпадъците постъпват за избистряне в хоризонтален утаител, 

след което се съхраняват в задържателен резервоар.Пречистената вода се използва в процеса 

на инертизация на отпадъците и в много редки случай, свързани с проливни дъждове се 

осъществява изпускане към комбинатски колектор на ПДК по път №6 към ЦПС. 

Условие 10.1.4.5. 

“ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД извършва мониторинг на метеорологичните данни 

за определяне на инфилтрата по силата на Договор №201000371 с НИМХ, продължен до 

01.03.2015г. с Допълнително споразумение Q 201000371. Данните се съхраняват в отдел 

Екология. 

Условие 10.1.4.6. 

Мониторинг на инфилтрата се извършва по Програма за контрол и мониторинг на Депо за 

опасни и неопасни отпадъци на «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас»АД /ПгЕ3-06-604-4.4/. 

Проботбирането и провеждането на аналитичните изпитвания се осъществява в обхват и с 

честота, регламентирани в КР №6-Н1/2009, актуализирано с Решение № 6-Н1-И0-А1/2012г. 
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от акредитирани лаборатории по силата на Договор А201400980_000 с лаборатория СЖС. 

Оригиналите на протоколите се съхраняват в отдел Екология и предоставят на външните 

заинтересовани страни при поискване. 

Обработени данни от мониторинг в точките за контрол по условие 10.1.4.6. 

Показател Инфилтрат - Шахта 501 Инфилтрат - Шахта 503 

Бр.анализи Средна ст-т Бр.анализи 

 

Средна ст-т 

рН 4 5.55 4 6,01 

Неразтворени вещества, mg/l 4 39.5 4 39,83 

Ba, mg/l 4 0.0533 4 0,055 

Хром (общ), mg/l 4 0.048 4 0,040 

Мед, mg/l 4 1.07 4 0,5475 

Желязо, mg/l 4 0.351 4 0,452 

Никел, mg/l 4 0.845 4 0,525 

Олово, mg/l 4 0.0088 4 0,0088 

Цинк, mg/l 4 2,083 4 1,5 

Хлориди, mg/l 4 108,6 4 74,49 

Сулфатни йони mg/l 4 1314,25 4 925,25 

Нефтопродукти, mg/l 4 0,155 4 0,155 

Кадмий mg/l 4 0,0088 4 0,0088 

Молибден, mg/l 4 2,355 4 1,55 

Амоняк, mg/l 4 0,041 4 0,0408 

Цианиди, mg/l 4 0,004 4 0,004 

Цианиди разградими, mg/l 4 0,002  0,002 

Живак, mg/l 4 0,001 4 0,001 

Разтворен органичен въглерод, mg/l 4 27,83 4 20,95 

 

Количеството на инфилтрата за годината е 1909,67 м
з
, преминава на пречистване в 

съоръженията от технологичната схема на  ЦПС  и не оказва  въздействие върху постигане 

ИЕО на пречистените води на изход ЦПС за показателите, за които оценката за съответствие 

е приложима. 

 

Условие 10.3. 

Измерването на водите към окислителни езера и ППЗ се осъществява през гама 

електромагнитни разходомери тип Рromag  на фирма «Endress + Hauser“ Германия, 

притежаващи Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 06.12.4681 на 

Български институт по метрология. 

 

Условие 10.5.2.  

Анализ на причините  и състоянието на незабавните /коригиращите/ превантивни действия 

във връзка с констатирани несъответствия по входящи потоци  в Централна пречиствателна 

станция. 

Несъответствие Анализ на причините  Състояние на незабавните 

/коригиращите/ превантивни 

действия 

Стойности на показател азот 

амониев в отпадните води на вход 

Пречиствателна станция 

Дейностите по постигане изиск-

ванията за качества на горивата. 

Стрипиране на част от конден-

затите, формирани на площадката, 

се осъществява в технологично 

- Организационни мероприятия, 

свързани с пренасочване  на  

количества отпадни води и/или 

такива, съдържащи високи 

концентрации на замърсители 



 Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014  

 

т. 4.3 Емисии на вредни вещества, изпускани в отпадъчни води                                                       Стр. 5 от 8  

Несъответствие Анализ на причините  Състояние на незабавните 

/коригиращите/ превантивни 

действия 

звено основно от съдържащите се в 

тях сулфиди. 

към буферни системи от 

ненатоварени съоръжения на 

ЦПС и последващото им 

контролирано изпускане към 

работещите пречиствателни 

съоръжения 

- Очистка на необхванатите 

технологичните кондензати от 

инсталациите в Дружеството в  

секция 90 на КПТО. 

 

 В „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е разработена и се прилага „Програма за мониторинг 

 на отпадъчни и  повърхностни води.Обект: основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” 

АД ” /ПгЕ 3-06-602-4.4 /. 

 Проботбирането и провеждането на аналитичните определяния се осъществява в обхват и 

 с честота, регламентирани в КР №6-Н1/2009, актуализирано с Решение № 6-Н1-И0-А1/2012 г.от 

акредитирани лаборатории. 

 

Условие 10.5.5.   

  Обобщена информация за резултатите от провеждания мониторинг върху качествени-

те показатели на : 

- пречистените отпадни води от основна площадка, зауствани в повърхностен воден 

обект, съгласно Условие 10.1.4.1 и 10.1.4.2 

 

Параметър Дименсия Емсия съгл. КР 

№6 –Н1/ 2009, 

актуал. с Ре-

шение № 6-Н1 

И0-А1/2012г. 

2014 Брой проби % 

съответствие 

Количество води м 
3
 39 650 375 10 416 803 непрекъснато 100 

pН  6-9 7,25 365 100 

ХПК mgO2/l 125 96,7 365 88,8 

Нефтопродукти mg/l 10 1,59 365 100 

Феноли mg/l 0.5 0,08 104 100 

Неразтв. вещества mg/l 30 12,81 365 99 

Азот общ mg/l 17 55,59 104 9,6 

Фосфор общ mg/l 2.0 0,39 365 99,7 

сулфиди mg/l 1.0 0,06 104 100 

БПК5 mgO2/l 25 13,87 52 92,3 

Кадмий mg/l 0.1 0,0005 4  100 

Мед mg/l 0.5 0,0173 4   100 

Хром-общ mg/l 0.5 0,0076 4 100 

Хром 6+ mg/l 0.1 0,024 4 100 

Желязо mg/l 1.0 0,2495 4 100 

Цинк mg/l 1.0 0,1158 4 100 

Бензен mg/l 0.05 0,0024 4 100 

Хлориди и сулфати mg/l 600 338,14 4 100 

- водите в Окислителни езера по Условие 10.1.4.3 
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Контролиран 

показател 
мярка Брой проби 

Изход ІІ 

Окислително 

езеро 

Изход ІІІ 

Окислително 

езеро 

Изход ІV 

Окислително 

езеро 

рН  4 7.43 7.92 7.69 

нитрити mg/dm
3
 4 0.72 0.33 0.33 

нитрати mg/dm
3
 4 6.23 5.04 4.25 

Фосфор-общ mg/dm
3
 4 1.33 1.37 1.82 

N амониев mg/dm
3
 4 10.6 4.23 3.07 

ХПК mgО2/dm
3
 4 102.25 153 141.75 

Феноли mg/dm
3
 4 0.058 0.152 0.079 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 4 27.38 30.38 30.25 

Хлориди mg/dm
3
 4 90.15 106.25 138.33 

Обща твърдост mg-eqv/dm
3
 4 5.19 6.68 7.47 

Нефтопродукти mg/dm
3
 4 0.55 0.35 0.196 

Алкалност mg-eqv /dm
3
 4 1.58 1.59 2.42 

Карбонати mg/dm
3
 4 6.03 6.08 6.0 

Бикарбонати mg /dm
3
 4 93.64 98.46 182.88 

Кадмий mg/dm
3
 4 0.0005 0.0005 0.0005 

Хром общ mg/dm
3
 4 0.01 0.0065 - 

Мед mg/dm
3
 4 0.025 0.025 0.024 

Хром 
6+

 mg/dm
3
 4   0.024 

N общ mg/dm
3
 4   6.15 

Сулфиди mg/dm
3
 4   0.126 

 

- водите на река Айтоска по Условие 10.1.4.4 

 
Контролиран показател мярка р.Айтоска 

преди ЛНХБ 

р.Айтоска 

след ЛНХБ 

ср.стойност бр.проби ср.стойност бр.проби 

Т
о 
вода 

0
С 13,66 53 13,46 53 

Активна реакция  7,8 53 7,86 53 

Неразтворени вещества mg/dm
3
 26,73 53 29,5 53 

Хлориди mg/dm
3
 59,3 53 63,15 53 

Сулфати mg/dm
3
 93,0 53 100,24 53 

Нефтопродукти mg/dm
3
 0,198 53 0,172 53 

 

Условие 10.5.4.  

Анализ на причините  и състоянието на незабавните /коригиращите/ превантивни действия във 

връзка с констатирани несъответствия  

 

Несъответствие Анализ на причините Състояние на незабавни 

/коригиращи / превантивни 

действия 

Стойности на показатели 

азот общ , ХПК,БПК5  и 

неразтв. вещества в 

пречистените води на 

изход Пречиствателна 

станция 

Стойности на вход в биологичното 

стъпало за съдържание на азот са 

многократно по-високи от изчисле-

ното, за да се поддържа съотно-

шението БПК5:N =100:5, изискващо 

се за водене на технологичния режим 

на биологично пречистване. 

Дейностите по постигане 

изискванията за качества на горивата  

-Свързаните с това провежданите 

процеси на хидриране 

 Организационни мероприятия, 

свързани с пренасочване  на  

количества отпадни води и/или такива, 

съдържащи високи концентрации на 

замърсители към буферни системи от 

ненатоварени съоръжения на ЦПС и 

последващото им контролирано 

изпускане към работещите 

пречиствателни съоръжения. 

 Втори етап – въвеждане в 

експлоатация на секция 90 на КПТО и 
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Несъответствие Анализ на причините Състояние на незабавни 

/коригиращи / превантивни 

действия 

-технологичното очистване на 

кондензати от ХО-5 и ХОБ-1 води до 

редуциране на съдържанието на 

сулфиди и сероводород и ограничено 

върху съдържащият се азот. 

-Технологичната схема на пречист-

ване н ЦПС не включва процеси на 

елиминиране азота от водите 

-показатели ХПК,БПК5 и неразт-

ворени вещества – ситуации, 

свързани с протичане на процеси на 

денитрификация,продължаващи  във 

вторичните утаители.Свързано е с 

отделяне на газове, които провокират 

процеса на седиментация на актив-

ната утайка.Изнесената с водите 

утайка зевишава стойностите на 

показатели ХПК, БПК5 и неразт-

ворени вещества. 

включване на необхванатите за 

пречистване формирани технологични 

кондинзати от действащите 

инсталации. 

 

През 2014 година  в ЛНХБ са извършени 127 броя проверки за оценяване на 

съответствието на експлоатацията на действащите инсталации и съоръжения с изискванията 

на КР№6-Н1/2009, актуализирано с Решение № 6-Н1-И0-А1/2012 г. и приложимите законови 

изисквания и изискванията, които организацията е приела да изпълнява в т.ч. : 28 бр. 

планови и 99 бр. извънпланови. Констатирани са 44 броя несъответствия, направени са бр. 58 

предписания. 

 

Условие 10.5.6. 

 

Обобщена информация за  регистрираните в изпълнение на Условие 10.2. течове през 

съответната година и предприетите коригиращи действия по канализа-ционна система на 

Дружеството 

  

 
Вид канализация 

 

Несъответствие Коригиращо действие 

БФК – 2 път 2 и 9  Счупен капак и бетонови 

отпадъци в шахта № 7  

Почистена шахтата и монтиран капак. 

Промиване на участъка към РШ 8 и РШ 7  / 

БФК – 6 по път № 6 Счупен конус и капак на РШ -6 Сменен конус и капак  

ПДК -6 по път № 6 Счупен капак на РШ -6 Почистена шахтата, промита канализацията , 

сменен капака. 

АСК -6 по път № 6 Разрушена  РШ -6 Участъка е възстановен, изградена е нова шахта 

БФК – 6 по път № 6 Счупен капак и бетонови 

отпадъци в РШ  № 23 

Почистена шахтата и сменен капак. Промита 

канализацията   

ПДК -6 по път № 6 Разрушена  РШ -24 Изградена е нова шахта, възстановен участъка  

ПДК от ВБ – 1 към 

РШ 36 

Разрушена шахта  Изградена е нова шахта и връзката към РШ 36 е 

възстановена  

АСК -6 по път № 6 Разрушена канализационна 

тръба между РШ 22 и 23 

Повредения участък е възстановен  

АСК -6 по път № 6 Нарушена цялост на канализа-

цията между РШ -33 и 34  

Участъка е ремонтиран 
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Вид канализация 

 

Несъответствие Коригиращо действие 

АСК -6 по път № 6 Счупени капаци на РШ 32 и 33 Шахтите са почистени и са монтирани нови 

капаци. 

БФК на Е-150  Счупени капаци и конуси на 3 

бр. РШ 

Шахтите са почистени, канализацията е 

промита, подменени са конусите и капаците 

ПДК на сгради 

Международен 

център и СБН 

Запълнени 3 бр. РШ с отпадъци 

и земна маса 

Шахтите са почистени, канализацията е 

промита, водоотвеждането от района е 

възстановено 

БФК на сграда СБН  Запълнени 2 бр. РШ с отпадъци Шахтите са почистени, канализацията е промита 

БФК на 

автотранспорт 

Счупени 2 бр. конуси на РШ Сменени конуси и капаци, почистени шахтите, 

промита канализацията 

ПДК сграда Фенол Нарушена целостта на РШ  Укрепен и бетониран е чугунен капак  

                                                                                

Извършени са профилактични дейности,свързани с : 

- подмяна на 50 броя бетонови капаци с нови; 

- Оглед, обследване и промиване на участъци от канализацията по график за 2014 г.  

                                                                 

Условие 10.5.10.  

 

 Емитирани замърсители в отпадъчните води за преработка на едини-ца суровина, 

изчислени съгласно изискванията на условие 6.14 

 
Показател Мощност на емисията, 

кг 
Кг замърсител / т преработена 

суровина 

Преработена суровина,тона 
5 987 050,815 

 
 

Количество води,заустени в 

повърхностен воден обект,м
з
 

10 416 803 1.73 м
з
/т 

Суспендирани твърди вeщества 133 439,24                              2,23 х 10
-2

 

БПК5 144 481,0 2,41 х 10
-2

 

ХПК 1 007304,8 16,8 х 10
-2

 

Нефтопродукти 16 627,7 0,28 х 10
-2

 

Азот общ 579 070,0 9,6 х 10
-2

 

Общ фосфор 4 062,6 0,06 х 10
-2

 

Сулфиди 625,0 0,1 х 10
-3

 

Феноли 833,3 0,14 х 10
-3

 

Хром 6+ 250,0 0,4 х 10
-4

 

Хром общ 79,16 0,13 х 10
-4

 

Кадмий 5.2 0,8 х 10
-6

 

Цинк 1206,3 0,2 х 10
-3

 

Желязо 2598,9 0,4 х 10
-3

 

Мед 180,2 0,3 х 10
-4

 

Хлориди и сулфати 3 522 338 58.8 х 10
-2

 

Бензен 25 0,41 х 10
-5
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4.4. Управление на отпадъците 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

 

Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

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

АВД-1-Атмосферна-вакуумна 

дестилация 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(омаслени пясъци) 

05 01 06* 20 8,460 

(0,77) 

 

2,5х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

АВД-1-Атмосферна-вакуумна 

дестилация 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(корозионни отложения) 

05 01 06* 2 

16 т/4 г. - 

при 

капитален 

ремонт 

3,140 

(0,28) 

 

9,5х10
-7 

Не  Външна фирма Да  

АВД-1-Атмосферна-вакуумна 

дестилация 

Други горива (включително  

смеси) (утайки от резервоари) 

13 07 03* 40 6,180 

(0,56) 

 

1,9х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

АД-4-Атмосферна дестилация 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

05 01 06* 10 9,620 

(1,05) 

 

5,0х10
-6 

Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

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

оборудване  

(омаслени пясъци) 

АД-4-Атмосферна дестилация 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(корозионни отложения) 

05 01 06* 1 

8 т/4 г. – при 

капитален 

ремонт 

3,900 

(0,43) 

 

2,0х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

Битумна инсталация 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(битумен кокс) 

05 01 06* 30 11,960 

(1,53) 

 

1,2х10
-4 

Не  Външна фирма Да  

Битумна инсталация 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(битум) 

05 01 06* 300 13,196 

(1,68) 

 

1,3х10
-4 

Не  Външна фирма Да  

ВДМ 2 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* 15 12,660 

(1,13) 

 

7,1х10
-6 

Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

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

ТК 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(кокс) 

05 01 06* 30 7,900 

(0,72) 

 

5,3х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

Каталитичен крекинг 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(кокс) 

05 01 06* 40 7,680 

(0,70) 

 

4,4х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

Каталитичен крекинг 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(оборудване) 

05 01 06* 5 т/2 г. 2,000 

(0,17) 

 

1,1х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

Каталитичен крекинг 

Отработени катализатори, 

съдържащи опасни преходни 

метали или опасни съединения на 

преходните метали 

(зеолит) 

16 08 02* 65 5,580 

(0,49) 

 

3,2х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

Каталитичен крекинг 

Отработени катализатори, 

съдържащи преходни метали или 

съединения на преходни метали, 

16 08 03 80 9,380 

(0,83) 

 

5,4х10
-6 

Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

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

неупоменати другаде 

РОК-Регенерация на 

отработена киселина 

Отпадъци от почистване на 

газове, различни от упоменатите в 

10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18 

10 01 19 24 10,600 

(1,18) 

 

6,3х10
-4 

Не  Външна фирма Да  

КР1-Каталитичен реформинг 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02  (сорбент)  

15 02 03  

 

11  0,460 

(0,04) 

 

8,8х10
-7 

Не  Външна фирма Да  

КР1-Каталитичен реформинг 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(омаслени пясъци) 

 

05 01 06* 3 2,540 

(0,23) 

 

4,9х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

ХО 3- Хидроочистка 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* 3 2,650 

(0,30) 

 

5,5х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

ХО 3- Хидроочистка 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

05 01 06* 0,5 0,400 

(0,04) 

 

8,3х10
-7 

Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

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

оборудване  

(корозионни  отложения) 

ХО 3- Хидроочистка 

Отработени катализатори, 

замърсени с опасни вещества 

(предпазен катализаторен слой) 

06 08 07* 24 4,060 

(0,43) 

 

8,4х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

ХО-5 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(корозионни  отложения) 

05 01 06* 0,5 0,420 

(0,04) 

 

2,8х10
-7 

Не  Външна фирма Да  

ХО-5 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(омаслени пясъци) 

 

05 01 06* 3 2,780 

(0,25) 

 

1,9х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

Изомеризация на n-бутан 

Отпадъци, неупоменати другаде 

(керамичен пълнеж) 

05 01 99 3,5 2,440 

(0,22) 

 

1,6х10
-5 

Не  Външна фирма Да  

ГС-3 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02  

(активен въглен) 

15 02 03 20 5,540 

(0,57) 

 

2,5х10
-4 

Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

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

ГС-3 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02  

(филтри) 

15 02 03 0,1 0,020 

(0,002) 

 

8,9х10
-7 

Не  Външна фирма Да  

ГС-2 

Отработени катализатори, 

съдържащи преходни метали или 

съединения на преходни метали, 

неупоменати другаде (сорбент) 

16 08 03  12 т / 5 г. 5,160 

(0,51) 

 

3,5х10
-4 

Не  Външна фирма Да  

МТБЕ 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02  

(филтри) 

15 02 03 1 0,300 

(0,03) 

 

1,2х10
-6 

Не  Външна фирма Да  

Полипропилен 

Отпадъци от пластмаси 

07 02 13 500 66,080 

(5,86) 

9,5х10
-4 

Не  Външна фирма Да  

Полипропилен 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото на 

образуване, различни от 

упоменатите в 07 02 11  

(утайки от ЛПС) 

07 02 12 25 43,810 

(3,88) 

 

6,3х10
-4 

Не  Външна фирма Не  

ТСНП 

 Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

05 01 06* 100 5,540 

(0,46) 

 

- Не  Външна фирма Да  



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно Разрешително за 2014 г. 
 

т. 4.4. Управление на отпадъците                                                                                                                                                                                             Стр. 7 от 30 

 

Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

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

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(корозионни отложения) 

ТСНП 

Други горива (включително 

смеси) (утайки от резервоари, вкл. 

нефтосъдържащи утайки от 

автоестакади) 

13 07 03* 900 90,120 

(7,51) 

 

- Не  Външна фирма Да  

Вода и канализации, цех за 

изгаряне на утайки: 

Дънна пепел и шлака, съдържащи 

опасни вещества (пепел) 

19 01 11* 3600 101,040 

(11,59) 

 

- Не  Външна фирма Да  

Вода и канализации, централна 

пречиствателна станция: 

Утайки, съдържащи опасни 

вещества от биологично 

пречистване на промишлени 

отпадъчни води  

(Повърхностен нефтен шлам и 

утайки) 

19 08 11* 58 500 26 208 

(2 335) 

 

- Не  тръбопровод Да  

ЦВК - Централно въздушно 

компресорно 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

(отработени адсорбенти - 

Алуминиев оксид) 

15 02 03 20 т/5 г. 6,280 

(0,52) 

 

- Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

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

СОВ 

Други неупоменати отпадъци 

(полимерен пълнеж) 

19 09 99 30 41,020 

(3,42) 

 

- Не  Външна фирма Не  

Общи отпадъци образувани от дейността на площадката: 

Други моторни, смазочни масла и 

масла за зъбни предавки 

13 02 08* 500 58,047 - 22,725 Външна фирма Да  

Други горива (включително 

смеси) 

13 07 03* 5000 1,860 - Не  Външна фирма Да  

Отпадъчни материали от струйно 

почистване на повърхности/ 

бластиране, различни от 

упоменатите в 12 01 16 

(пясък от пясъкоструене) 

12 01 17 50 51,780 - Не  Външна фирма Не   

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 45 6,040 - Не  Външна фирма Да  

Пластмасови опаковки  15 01 02 80 140,640 - Не  Външна фирма Не  

Опаковки от дървесина 15 01 03 500 135,760 - Не  Външна фирма Да  

Метални опаковки 15 01 04 40 64,640 - Не  Външна фирма Не  

Опаковки, съдържащи остатъци 

от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

15 01 10* 40 3,580 - Не  Външна фирма Да  

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 30 6,100 - Не  Външна фирма Да  

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 

15 02 03 30 12,600 - Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

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

упоменатите в 15 02 02 

(предпазни облекла, сорбенти) 

Излязло от употреба оборудване, 

различно от упоменатото в кодове 

16 02 09 до 16 02 13 

(офис и КИП техника) 

16 02 14 30 23,100 - Не  Външна фирма Да  

Неорганични отпадъци, 

съдържащи опасни вещества 

16 03 03* 150 4,460 - Не  Външна фирма Да  

Неорганични отпадъци, различни 

от упоменатите в 16 03 03 

16 03 04 150 12,120 - Не  Външна фирма Да   

Органични отпадъци, съдържащи 

опасни вещества (бракувани 

химикали) 

16 03 05* 150 7,420 - Не  Външна фирма Да   

Отпадъчни органични химични 

вещества и препарати с висока 

степен на чистота, състоящи се 

от/или съдържащи опасни 

вещества (бракувани химикали) 

16 05 08* 50 32,480 - Не  Външна фирма Да  

Органични отпадъци, различни от 

упоменатите 16 03 05  (бракувани 

химикали) 

16 03 06  150 0,300 - Не  Външна фирма Да  

Органични отпадъци, различни от 

упоменатите 16 03 05 

(шлангове/маркучи) 

16 03 06 5 1,280 - Не  Външна фирма Да   

Отпадъчни химични вещества и 

препарати с висока степен на 

чистота, неупоменати в 16 05 06, 

16 05 07 или 16 05 08 

16 05 09 50 31,540 - Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

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

Газове в съдове под налагане 

(включително халони), 

съдържащи опасни вещества 

16 05 04* 5 7,420 - Не  Външна фирма Не  

Кабели, различни от упоменатите 

в 17 04 10 

17 04 11 120 410,229 - 201,24 Външна фирма Не   

Пластмаса  17 02 03 100 1,460 - Не  Външна фирма Да  

Почва и камъни, съдържащи 

опасни вещества 

17 05 03* 2 000 147,020 - Не Външна фирма Да  

Почва и камъни, различни от 

упоменатите в 17 05 03*  

17 05 04 2500 3,420 - Не  Външна фирма Да  

Изолационни материали, 

различни от упоменатите в 

17.06.01 и 17.06.03 

(вата, асфалт, полимер и др.) 

17 06 04 3500 70,710 - Не  Външна фирма Да  

Изолационни материали, 

различни от упоменатите в 17 06 

01 и 17 06 03 

(гарнитури) 

17 06 04 15 0,880 

 

- Не  Външна фирма Да  

Изолационни материали, 

различни от упоменатите в 17 06 

01 и 17 06 03 

(обелки от кабели) 

17 06 04 5 2,840 - Не  Външна фирма Да  

Изолационни материали, 

съдържащи азбест (вата, 

съдържаща азбест) 

17 06 01* 1000 12,800 - Не  Външна фирма Да  

Строителни материали, 

съдържащи азбест 

(етернитови плоскости) 

17 06 05* 2 000 0,860 - Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

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

Други отпадъци от 

строителството и събаряне 

(включително смесени отпадъци), 

съдържащи опасни вещества 

17 09 03* 15000 16,020 - Не  Външна фирма Да  

Пластмаса, стъкло и дървесен 

материал, съдържащи или 

замърсени с опасни вещества 

(дървени отпадъци) 

17 02 04* 20 1,610 - Не  Външна фирма Да  

Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 

17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03 

17 09 04 200 000/3г. 

 

6 955,460  

 

- 298 Външна фирма Да  

Отпадъци от желязо и стомана/ 

Отпадъци от цветни метали 

19 10 01/ 

19 10 02 

20 000 13 198,190 - 574,25 Външна фирма Да  

Дървесни материали, различни от 

упоменатите в 20 01 37  

(офис мебели) 

20 01 38 300 5,380 - Не  Външна фирма Да  

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 5 4,780 - Не   Външна фирма Да  

Хартия и картон 20 01 01 400 28,700 - Не Външна фирма Да 

Пластмаси 20 01 39 400 12,480 - Не Външна фирма Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 1200 215,000 - Не  Външна фирма Да  

Забележка: 

1. Месечните количества генерирани отпадъци (колона 4) са изчислени на база работни часове, респ. работни месеци на 

съответната инсталация през 2014 г. 
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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 

АВД-1-Атмосферна-вакуумна 

дестилация 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване 

(омаслени пясъци) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

АВД-1-Атмосферна-вакуумна 

дестилация 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване 

(корозионни отложения) 

05 01 06* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

АВД-1-Атмосферна-вакуумна 

дестилация 

Други горива (включително  смеси) 

(утайки от резервоари) 

13 07 03* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

АД-4-Атмосферна дестилация 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

АД-4-Атмосферна дестилация 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване 

(корозионни отложения) 

05 01 06* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  
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Битумна инсталация 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване 

(битумен кокс) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

Битумна инсталация 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване 

(битум) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

ВДМ 2 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

ТК 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване 

(кокс) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

Каталитичен крекинг 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване 

(кокс) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

Каталитичен крекинг 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване 

(оборудване) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  
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Каталитичен крекинг 

Отработени катализатори, съдържащи 

опасни преходни метали или опасни 

съединения на преходните метали 

(зеолит) 

16 08 02* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Каталитичен крекинг 

Отработени катализатори, съдържащи 

преходни метали или съединения на 

преходни метали, неупоменати другаде 

16 08 03 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

РОК-Регенерация на отработена 

киселина 

Отпадъци от почистване на газове, 

различни от упоменатите в 10 01 05, 10 

01 07 и 10 01 18 

10 01 19 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

КР1-Каталитичен реформинг 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 

02 02  (сорбент)  

15 02 03  

 

D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

КР1-Каталитичен реформинг 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(омаслени пясъци) 

 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

ХО 3- Хидроочистка 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  
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ХО 3- Хидроочистка 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(корозионни  отложения) 

05 01 06* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

ХО 3- Хидроочистка 

Отработени катализатори, замърсени с 

опасни вещества (предпазен 

катализаторен слой) 

06 08 07* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

ХО-5 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(корозионни  отложения) 

05 01 06* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

ХО-5 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(омаслени пясъци) 

 

 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

Изомеризация на n-бутан 

Отпадъци, неупоменати другаде 

(керамичен пълнеж) 

05 01 99 Не  D5 

 

- Да  

ГС-3 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 

02 02  

(активен въглен) 

15 02 03 D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  
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ГС-3 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 

02 02  

(филтри) 

15 02 03 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

ГС-2 

Отработени катализатори, съдържащи 

преходни метали или съединения на 

преходни метали, неупоменати другаде 

(сорбент) 

16 08 03  Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

МТБЕ 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 

02 02  

(филтри) 

15 02 03 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

ТСНП-Транспорт и съхранение на 

нефтопродукти 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(корозионни отложения) 

05 01 06* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

ТСНП 

Други горива (включително смеси) 

(утайки от резервоари, вкл. 

нефтосъдържащи утайки от 

автоестакади) 

13 07 03* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

Полипропилен 

Отпадъци от пластмаси 

07 02 13 D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  
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Полипропилен 

Утайки от пречистване на отпадъчни 

води на мястото на образуване, 

различни от упоменатите в 07 02 11  

(утайки от ЛПС) 

07 02 12 D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

Вода и канализации, цех за изгаряне 

на утайки: 

Дънна пепел и шлака, съдържащи 

опасни вещества (пепел) 

19 01 11* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Вода и канализации, централна 

пречиствателна станция: 

Утайки, съдържащи опасни вещества от 

биологично пречистване на 

промишлени отпадъчни води  

(Повърхностен нефтен шлам и утайки) 

19 08 11* R3, R12,  

D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  - Да  

ЦВК - Централно въздушно 

компресорно 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 

02 02 (отработени адсорбенти - 

Алуминиев оксид) 

15 02 03 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

СОВ 

Други неупоменати отпадъци 

(полимерен пълнеж) 

19 09 99 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Общи отпадъци образувани от дейността на площадката: 

Други моторни, смазочни масла и масла 

за зъбни предавки 

13 02 08* R3 Не  - Да  

Други горива (включително смеси) 13 07 03* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  
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Отпадъчни материали от струйно 

почистване на повърхности/бластиране, 

различни от упоменатите в 12 01 16 

(пясък от пясъкоструене) 

12 01 17 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

15 02 02* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 

02 02 (предпазни облекла, сорбенти) 

15 02 03 D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  

Неорганични отпадъци, различни от 

упоменатите в 16 03 03 

16 03 04 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Органични отпадъци, съдържащи 

опасни вещества (бракувани химикали) 

16 03 05* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  

Отпадъчни органични химични 

вещества и препарати с висока степен 

на чистота, състоящи се от/или 

съдържащи опасни вещества (бракувани 

химикали) 

16 05 08* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  

Органични отпадъци, различни от 

упоменатите 16 03 05  (бракувани 

химикали) 

16 03 06  D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  

Органични отпадъци, различни от 

упоменатите 16 03 05 

(шлангове/маркучи) 

16 03 06 D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  
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Отпадъчни химични вещества и 

препарати с висока степен на чистота, 

неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 

05 08 

16 05 09 D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  

Пластмаса  17 02 03 D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  

Почва и камъни, съдържащи опасни 

вещества 

17 05 03* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  

Почва и камъни, различни от 

упоменатите в 17 05 03*  

17 05 04 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 

(вата, асфалт, полимер и др.) 

17 06 04 Не  D5 

 

- Да  

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

(гарнитури) 

17 06 04 Не  D5 

 

- Да  

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

(обелки от кабели) 

17 06 04  

D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Изолационни материали, съдържащи 

азбест (вата, съдържаща азбест) 

17 06 01* Не  D5 

 

- Да  

Строителни материали, съдържащи 

азбест 

(етернитови плоскости) 

17 06 05* Не  D5 

 

- Да  

Други отпадъци от строителството и 

събаряне (включително смесени 

отпадъци), съдържащи опасни вещества 

17 09 03* Не  D5 

 

- Да  

Пластмаса, стъкло и дървесен материал, 

съдържащи или замърсени с опасни 

вещества (дървени отпадъци) 

17 02 04* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  
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Хартия и картон (хартия-

конфиденциална информация) 

20 01 01 D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

Отпадъци приети за третиране на основна площадка 

 

Организация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

ПТ ”Росенец” 

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 

(вата) 

17 06 04 Не  D5 

 

- Да  

ПТ ”Росенец” 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  - Да  

ПТ ”Росенец” 

Почва и камъни, съдържащи опасни 

вещества 

17 05 03* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  - Да  
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Организация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

ПТ ”Росенец” 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

ПТ ”Росенец” 

Отпадъчни материали от струйно 

почистване на повърхности/бластиране, 

различни от упоменатите в 12 01 16 

(пясък от пясъкоструене) 

12 01 17 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

ПТ ”Росенец” 

Други горива (включително смеси) 

(утайки от резервоари, вкл. 

нефтосъдържащи утайки от 

автоестакади) 

13 07 03* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  - Да  

ПТ ”Росенец” 

Утайки от пречистване на отпадъчни 

води на мястото на образуване, 

различни от упоменатите в 07 02 11  

(утайки от ЛПС) 

07 02 12 D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

ПТ ”Росенец” 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

15 02 02* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  

ПТ ”Росенец” 

Пластмаса  

17 02 03 D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  
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Организация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

ПТ ”Росенец” 

Други моторни, смазочни масла и масла 

за зъбни предавки 

13 02 08* R3 Не - Да 

ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ 

БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 

(Римпак) 

17 06 04 Не  D5 

 

- Да  

ЛК”СЖС България”АД 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

ЛК”СЖС България”АД 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(сорбенти и работно облекло) 

15 02 02* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

„СЕЙБОЛТ-БЪЛГАРИЯ”ЕООД 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

„Екомакс” ООД 

Изолационни материали, съдържащи 

азбест (вата, съдържаща азбест) 

17 06 01* Не  D5 

 

- Да  

„Екомакс” ООД 

Органични отпадъци, съдържащи 

опасни вещества (бракувани химикали) 

16 03 05* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  
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Организация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

„Екомакс” ООД 

Други отпадъци от строителството и 

събаряне (включително смесени 

отпадъци), съдържащи опасни вещества 

17 09 03* Не  D5 

 

- Да  

„Анес-96” ООД 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

D13 във връзка с D5 

 

- Да  

„Анес-96” ООД 

Изолационни материали, съдържащи 

азбест (вата, съдържаща азбест) 

17 06 01* Не  D5 

 

- Да  

„Анес-96” ООД 

Почва и камъни, съдържащи опасни 

вещества 

17 05 03* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

D5 

 

- Да  

„Анес-96” ООД 

Органични отпадъци, съдържащи 

опасни вещества (бракувани химикали) 

16 03 05* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

D13 във връзка с D5 

 

- Да  

„Анес-96” ООД 

Утайки, съдържащи опасни вещества от 

други видове пречистване на 

промишлени отпадъчни води 

19 08 13* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

„БалБок инженеринг“ АД 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  

 

- Да  
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Таблица 5.1. Обезвреждане/оползотворяване на отпадъци извън площадката 

 

Наименование на 

инсталация/отпадък 

Код на 

отпадъка 

 

Име на оператора на инсталацията в 

която се извършва 

обезвреждането/оползотворяването 

Код на извършваната операция по 

обезвреждане/оползотворяване 

(D/R) 

Общо предадено 

количество на 

посочения 

оператор(т) 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 Скайинвест ООД 

 

R 

 

5,88 

Пластмасови опаковки 15 01 02 Скайинвест ООД 

 

R 

 

140,64 

Опаковки от дървесина 15 01 03 Скайинвест ООД 

 

R 

 

135,76 

Метални опаковки 15 01 04 Папир БГ ООД R 

 

64,64 

Отпадъци от пластмаси 07 02 13 „Европласт 2012”ООД R 

 

4 

Излязло от употреба оборудване, 

различно от упоменатото в кодове 16 02 

09 до 16 02 13 

(офис и КИП техника) 

16 02 14 „Метарекс”ООД R 29,98 

Неорганични отпадъци, съдържащи 

опасни вещества  

( бракувани химикали) 

16 03 03* „Екоериа”ООД D 4,46 

Органични отпадъци, съдържащи 

опасни вещества  

(бракувани химикали) 

16 03 05* „Екоериа”ООД D 3,1 

„Анес-96” ООД 2,92 

Отпадъчни органични химични 

вещества и препарати с висока степен 

на чистота, състоящи се от/или 

съдържащи опасни вещества 

(бракувани химикали) 

16 05 08* „Сириус Стар БГ“ЕООД D 30,8 

Газове в съдове под налагане 

(включително халони), съдържащи 

16 05 04* „Екомакс”ООД D 7,42 
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Наименование на 

инсталация/отпадък 

Код на 

отпадъка 

 

Име на оператора на инсталацията в 

която се извършва 

обезвреждането/оползотворяването 

Код на извършваната операция по 

обезвреждане/оползотворяване 

(D/R) 

Общо предадено 

количество на 

посочения 

оператор(т) 

опасни вещества 

Смесени отпадъци от строителство и 

събаряне, различни от упоменатите в 

17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03 

17 09 04 „Строителни материали” АД R 6955,46 

Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 „Алси”ЕООД R 6137,14 

 „Булмет – Вахрам Тунузлян“ ЕТ 6542,71 

Отпадъци от цветни метали 19 10 02 „Алси”ЕООД R 173 

„Булмет – Вахрам Тунузлян“ ЕТ 345,34 

Кабели, различни от упоменатите в 17 

04 10 

17 04 11 „Алси”ЕООД R 90,52 

„Булмет – Вахрам Тунузлян“ ЕТ 394,22 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* „БалБок инженеринг”АД R 

 

1,52 

„Сириус Стар БГ“ЕООД 3,26 

Дървесни материали, различни от 

упоменатите в 20 01 37  

(офис мебели) 

20 01 38 Предадени за оползотворяване на 

населението на с.Братово  

R 5,38 

 

Пластмаси  20 01 39 отпадъците се транспортират от 

Евроимпекс ООД и се  предават чрез 

Екопак България АД на 

преработвателни фирми за 

оползотворяване/ рециклиране 

R 

 

12,480 

 

Хартия и картон 20 01 01 отпадъците се транспортират от 

Евроимпекс ООД и се  предават чрез 

Екопак България АД на 

преработвателни фирми за 

оползотворяване/ рециклиране 

R 

 

26,260 

 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 Общинско депо с. Братово D1 215 

 

*Промивни води и матерни луги (от 

инст.Ацетонцианхидрин-изведена от 

07 02 01* „Сириус Стар БГ“ЕООД D 17,679 
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Наименование на 

инсталация/отпадък 

Код на 

отпадъка 

 

Име на оператора на инсталацията в 

която се извършва 

обезвреждането/оползотворяването 

Код на извършваната операция по 

обезвреждане/оползотворяване 

(D/R) 

Общо предадено 

количество на 

посочения 

оператор(т) 

експлоатация и демонтирана) 

*Лабораторни химични вещества и 

смеси (бракувани химикали от 

лабораторни комплекси към спрени 

инсталации) 

16 05 06* „Сириус Стар БГ“ЕООД D 7,5 

Забележка: 

*- Отпадъците са формирани и генерирани от инсталации и дейности, чиято експлоатация е спряна, изведени са от активите 

на Дружеството, демонтирани са или предстои да бъдат демонтирани. 

 

4.4.1. Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР №6-Н1/2009 

количества 

На база на оценката, представена в колона 8 на Таблица 4 са констатирани несъответствия на количествата, образувани 

отпадъци с определените съгласно КР № 6-Н1-ИО-А1/2012 г. по отношение на: 

 07 02 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 

11(утайки от ЛПС) 

 12 01 17- пясък от пясъкоструене; 

 15 01 02 - пластмасови опаковки; 

 15 01 04 - метални опаковки; 

 16 05 04* - Газове в съдове под налагане (включително халони), съдържащи опасни вещества; 

 17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10; 

 19 09 99 - Други неупоменати отпадъци (полимерен пълнеж). 
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4.4.1.1. Причини за несъответствието и предприети/планирани коригиращи действия 

 Превишаването на количеството за отпадък с код 07 02 12  се дължи на: 

- подмяна на катализатора за инст. „Полимеризация на пропилен“, вследствие на което конверсията на полипропилен се е 

повишила от 90% до 95÷96% в настоящия момент, при което значително са се повишили количествата отделени утайки .  

Цялото генерирано количество е обезвредено чрез изгаряне с оползотворяване на топлината в пещ F101 

 Превишаването на количеството за отпадък с код 12 01 17 се дължи на: 

- извършените планови ремонти за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на резервоарния парк в п-во 

„ТСНП” и ПТ „Росенец”; 

- проведеният през отчетната година капитален ремонт на инсталациите на основна площадка; 

- строително-монтажни дейности на инвестиционен обект КПТО. 

 Цялото генерирано количество е обезвредено съгласно изискванията в Депо за опасни и неопасни отпадъци.  

 Количествата на отпадък с код 15 01 02 и 15 01 04,  които се генерират в годишен аспект са съответно от: 

-  износа на стоков продукт сяра и връщането на транспортните опаковки; 

-  финализиране на строителството на КПТО през отчетната година и доставката на оборудване, свързано с генериране на 

допълнителни количества пластмасови и метални опаковки.  

Цялото  генерирано количество опаковки е предадено за рециклиране.  

 През отчетния период продължава основната реконструкция на ел. захранването в Дружеството. Това е свързано с подмяна 

на морално остарялото оборудване и генерирането му като отпадъци с код 17 04 11 и приемането им за  временно съхранение в 

регламентирания за това склад.   

Част от количествата кабели са предадени на фирма за рециклиране, описана в настоящия доклад.  

 Извършено е предаване на отпадък с код 16 05 04* за обезвреждане на фирми, със съответните разрешителни, съгласно 

настоящия доклад. Превишеното количество за отчетната година е поради бракуване - изтекъл срок на годност на съхранявани 

количества, заявявани за инсталации, спрени от експлоатация.    

 Превишаването на количеството отпадък с код 19 09 99 се дължи на извършена планирана подмяна на остаряло 

оборудване по време на годишния капитален ремонт. 

Цялото генерирано количество е обезвредено съгласно изискванията в Депо за опасни и неопасни отпадъци.  
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4.4.2. Промени, свързани с пунктовете за събиране и съхранение на отпадъци  

В изпълнение на решения на УС за демонтаж на сгради и съоръжения, са предприети действия по освобождаване и преместване на 

склад ЦП 6 за съхранение на отпадъци от ИУЕЕО, до предаването им фирми.  

 

4.4.3. Резултати от оценка на съответствието на събирането и приемането / временното съхранение / третирането и 

транспортирането на отпадъци с условията на Комплексното разрешително 

В съответствие с документираните фирмени процедури, през 2014 г. е извършван контрол с цел оценка на съответствието на 

дейностите с отпадъци с условията на Комплексното разрешително. През отчетната година са извършвани и  тематични проверки в 

структурните единици и външни (сервизни) организации по спазване на изискванията по управление на отпадъците. При констатиране 

на несъответствия се правят предписания за незабавни / коригиращи / превантивни действия с указани срокове за изпълнение и 

отговорни лица. За удостоверяване отстраняването на несъответствията и на ефикасното изпълнение на предписанията се извършва 

последващ контрол. Изпълняват се и действия с цел подобряване на системата за управление на отпадъците, насочени към повишаване 

на компетентността на персонала.  

При управлението на отпадъците са спазени изискванията за приоритета по начините за оползотворяването и обезвреждането им, 

в съответствие с нормативните изисквания.  

Дейностите по предаване и приемане на отпадъци през отчетния период, посочени в таблици 5 и 5.1. са извършвани на база 

договори, съгласно изискванията на ЗУО, със съпроводителни документи, които се съхраняват в съответните структурни единици, 

както следва: 

 Сертификат на отпадъка за неопасни отпадъци генерирани на производствените площадки на Дружеството; 

 Идентификационни документи за опасни отпадъци, предавани за третиране извън площадките на Дружеството и приемане 

на отпадъци от външни организации, които са предоставени в съответната РИОСВ, съгласно нормативните изисквания. 

Транспортирането на производствените отпадъци се извършва от външни фирми със специализирани транспортни средства, въз 

основа на сключени договори. 
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По отношение на транспортирането на отпадъци, няма констатирани несъответствия. 

 

4.4.4.Докладване на информация за спазване на определени в Комплексното разрешително срокове 

В Комплексното разрешително няма заложени условия със срок на изпълнение 2014 г. 

 

4.4.5. Докладване за изпълнение на специфични условия в КР, свързани с дейностите по управление на отпадъците 

 Съгласно Условие 11.6.9. и Условие 11.8.5. при експлоатацията на „Цех за изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди 

технологични отпадъци” е спазено изискването по отношение накаляване на дънна пепел и шлака в граници под 5% от сухото тегло. 

Последното е контролирано с извършване на ежемесечни лабораторни изпитвания. 

По отношение изпълнението на Условие 11.6.10.2., на пещ F 101 е монтирана блокировка, която при достигане на температура 

650
о
C  в камерата за доизгаряне, респ. над 850

0
С в горивната част на барабана, разрешава: подаване на нефтен шлам с помпа в пещта, 

отваряне на шибъра на пълначната фуния за подаване на твърди отпадъци в пещта. В момента не съществува блокировка за подаване 

на центрофугирани утайки с помпи в пещ F101 и по тази причина не се изгарят такива в пещта. На пещ F 2101 съществува блокировка, 

която при достигане на температура 650
о
C  в камерата за доизгаряне, респ. над 850 

0
С в горивната част на барабана, разрешава 

подаване на нефтен шлам и центрофугирани утайки с помпа в пещта.  

На комини № 25 и № 26 (пещи F 101 и  F 2101) са изградени и функционират системи за непрекъснати измервания на емисии в 

димните газове (СНИ), докладите от които ежемесечно се предоставят в РИОСВ-гр.Бургас. Данните от СНИ са изведени в операторна 

зала и се следят от оперативния персонал. При превишаване на някой от параметрите или смущение при функционирането на СНИ 

незабавно се предприемат коригиращи действия, като се намаля или се спира подаването на отпадъци за изгаряне в пещите.  

Оперативният персонал води записи за работата и данните от СНИ в Сменен журнал. 

През отчетната година е изградена и е въведена в експлоатация система за очистка на димните газове, изпускани от пещите за 

изгаряне на отпадъци.  

В изпълнение на Условие 11.8.2. е стартирана процедура за извършване на основно охарактеризиране на отпадъци, обезвреждани 

чрез депониране в ДОНО, по сключен договор с фирма „СЖС България” ЕООД, съгласно нормативните изисквания. Предстои 

съгласуване от ИАОС на представената документация.  
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През отчетния период не е констатирана промяна на вида на отпадъците, обусловен от промяна на технологичната експлоатация 

на съоръженията на Дружеството. 

По отношение изпълнение на Условие 11.6.11., през отчетния период  за отпадъци, за които са посочени повече от една операция 

по оползотворяване и обезвреждане е спазена заложената в условието йерархия на отпадъците. Не са осъществявани операции по 

оползотворяване/обезвреждане на отпадъци стоящи на по-ниско йерархично ниво, за което е необходимо съгласуване с компетентния 

орган. 

 

Резултати от осъществяван мониторинг за състояние на тялото на „Депо за опасни и неопасни отпадъци”*: 

 

№ по ред Показатели По време на експлоатация на депото След закриване на депото 

1. Капацитет, зает от отпадъци, т 12 054,38  - 

2. Обем и състав на отпадъците 1 018,462 тона 

Съставът/видът на отпадъците е 

съгласно Таблица 5 

- 

3. Технология на депониране Солидификация и директно 

депониране 

- 

4. Свободен капацитет, т 337 491,622   - 

5. Поведение (слягания) на повърхността 

на тялото на депото 

Не са констатирани отклонения - 

* Забележка: Данните в горепосочената таблица са на база общия капацитет/площ на ДОНО - 22 бр. клетки. 

През годината на  първата запълнена клетка за неопасни отпадъци  са извършени мероприятия по закриване и рекултивация съгласно 

Работен проект и Решение по ОВОС. На клетка за опасни отпадъци е извършено изграждане на трети дренажен и изравнителен слой. 
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4.5.  Шум 

 

В „ЛУКОЙЛ Нефтохим  Бургас” АД е разработена и се прилага Програма за собствен 

мониторинг на шума в околната среда, излъчван от Основна площадка на “ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас”АД. 

След влизане в сила на комплексно разрешително № 6-Н1/2009, актуализирано с Решение № 

6-Н1-ИО-А1/2012 издадено за работата на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, през 2013г. са 

направени измервания относно определяне на ниво на шум от основна площадка в 

съответствие с условия 12.1; 12.2 и 12.3. 

Следващото определяна на нивото на шум от основна площадка е през 2015 г. 

През 2014 г. няма посътпили жалби от населението, живущо около Основна площадка на 

Дружеството във връзка с шум. 
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4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

В Дружеството, на основна площадка е организиран собствен мониторинг на почви и 

подземни води. 

Мониторингът се провежда съобразно регламентираните процедури в следните 

общофирмени документи: 

- ПгЕ 1-01-508-5.1 Програма за собствен мониторинг на подземни води на Основна 

площадка на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД. Програмата е съгласувана с Басейнова 

дирекция за Черноморски район с център Варна (Писмо изх. № 26-00-516(2)/14.02.2013 г.); 

- ПгЕ 1-01-511-5.1 Програма за контрол и мониторинг на депо за опасни и неопасни 

отпадъци на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД. В съответствие с Условие 13.8.1.2. Програмата 

е съгласувана с ИАОС (Писмо изх. № 335-БС-842 от 11.09.2009 г.) и Басейнова дирекция за 

черноморски район с център Варна (Писмо изх. № 26-00-2566/13.08.2009 г.); 

- ПгЕ 1-01-507-4.5 Програма за собствен мониторинг на почвите на основна 

производствена площадка на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД, съгласувана от РИОСВ Бургас 

(писмо изх. № 1362/11.03.2013 г.) и ИАОС (писмо изх. № 06-БС-27/20.03.2013 г.). 

Съгласно Условие 13 на Комплексно разрешително № 6-Н1/2009, актуализирано с Решение 

№ 6-Н1-И0-А1/2012, мониторингът на подземните води през 2014 г. е изпълняван на 15 броя 

наблюдателни пунктове.  

Пробоотбирането и обследването са съобразени с заложената в Комплексно разрешително 

периодичност и се осъществени от акредитирани лаборатории на СЖС България ЕООД. 

Описание статуса на пунктовете за мониторинг, анализ за причините и източниците на 

замърсяване на подземните води, в съответствие с Условие 13.2.9.3. на Комплексното 

разрешително, както и състоянието на незабавните / коригиращите / превантивните действия 

са представени в Таблица 7k и в информацията след нея. 

В таблиците с резултати от изпитванията по показатели и характеристики на подземните 

води, оценката на съответствието е представена по отношение на посочените в Комплексно 

разрешително № 6-Н1/2009, актуализирано с Решение № 6-Н1-И0-А1/2012 ограничения. В 

колона „резултати от мониторинг”, по показателите, за които честотата на изпитване е 

веднъж на три месеца, са посочени резултати от всички измервания. В колона „съответствие, 

%”, предвид регламентираната честота на мониторинг, заключението е качествено. 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Таблица 7а Мониторингов пункт ВН 113 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Водно ниво, cm   - 150/ 165 / 170 / 100 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 16/ 19 / 19,4 / 16,8 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 
0,034±0,002/ 

0,116±0,006 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, μg /l 50 
<20* / 

 <20* 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 1600±80 Веднъж годишно съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 2 от 36 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5,0 3,07±0,15 / 5.86±0,29 

Веднъж на две 

години 

съответства / не 

съответства 

Активна реакция 6,5 ÷ 9,5 
7,6±0,02/  

7,56±0,02 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Амониев йон, mg/l 0,50 0,67±0,03 Веднъж годишно не съответства 

Нитрати, mg/l 50,0 1,4±0,1 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0,50 0,1±0,005 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 230±12 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 117±6  Веднъж годишно съответства  

Фосфати, mg/l 0,5 <0,03* Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 1,18±0,06 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 0,2 0.007±0.001 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 <5** Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 6±1  Веднъж годишно съответства 

Хром-общ, μg/l 50 <5** Веднъж годишно съответства 

Желязо, g/l 200 2300±210 Веднъж годишно не съответства 

Манган, g/l 50 54±0.005 Веднъж годишно не съответства 

Бензен, g/l 1,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Бенз(а)пирен, g/l 0,01 <0,005** Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,10  Веднъж годишно съответства 

Naphthalene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphthen, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluorеne, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Phenanthrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 3 от 36 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Pyrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(a)anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Chrysene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(b)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(k)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Dibenzo(a,h)anthracene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(g,h,i)perylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Забележка: * - границата на количествено определяне 

** - границата на откриване 

Сумата от полициклични ароматни въглеводороди е под границата на околичествяване. 

Таблица 7в Мониторингов пункт ВН 143 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Водно ниво, cm   - 500 / 487 / 490 / 387 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 16 / 17 / 18,8 / 15,5 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 
0,033±0,002 / 

0,06±0,003 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, μg /l 50 <20* / <20* 
Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 1670±80 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5,0 

1.74±0,09 / 

 2,46±0,12 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Активна реакция 6,5 ÷ 9,5 
8,08±0,02 / 

 7,97±0,2 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Амониев йон, mg/l 0,50 0,43±0,022 Веднъж годишно съответства 

Нитрати, mg/l 50,0 18,5±0,9 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0,50 0,079±0,004 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 231±12 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 145±7 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0,5 <0,03* Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 5,1±0,3 Веднъж годишно не съответства 

Мед, mg/l 0,2 0,005±0.001 Веднъж годишно съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 4 от 36 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Никел, μg/l 20 <5* Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 5±1 Веднъж годишно съответства 

Хром-общ, μg/l 50 <5* Веднъж годишно съответства 

Желязо, g/l 200 2650±280 Веднъж годишно не съответства 

Манган, g/l 50 51±5 Веднъж годишно не съответства 

Бензен, g/l 1,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Бенз(а)пирен, g/l 0,01 <0,005* Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,10  Веднъж годишно съответства 

Naphthalene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphthen, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphylene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluorеne, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Phenanthrene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Anthracene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluoranthene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Pyrene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(a)anthracene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Chrysene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(b)fluoranthene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(k)fluoranthene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, 

g/l 

 
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Dibenzo(a,h)anthracene, 

g/l 

 
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(g,h,i)perylene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Забележка: * - границата на количествено определяне 

** - границата на откриване 

Сумата от полициклични ароматни въглеводороди е под границата на околичествяване. 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 5 от 36 

Таблица 7c Мониторингов пункт ВН 144 

Забележка: водна проба за обследване е отбрана през четвърто тримесечие, поради отсъствие на водно 

ниво през 3/4 от годината 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Водно ниво, cm   - /  /  / 559 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - / / / 15,2 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - / 0,898±0,045 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, μg /l 50 <20* 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 - Веднъж годишно - 

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5,0 / 23,28±1,16 

Веднъж на шест 

месеца 
не съответства 

Активна реакция 6,5 ÷ 9,5 - 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Амониев йон, mg/l 0,50 - Веднъж годишно  

Нитрати, mg/l 50,0 - Веднъж годишно - 

Нитрити, mg/l 0,50 - Веднъж годишно - 

Сулфати, mg/l 250 - Веднъж годишно - 

Хлориди, mg/l 250 - Веднъж годишно - 

Фосфати, mg/l 0,5 - Веднъж годишно - 

Флуориди, mg/l 1,5 - Веднъж годишно - 

Мед, mg/l 0,2 - Веднъж годишно  

Никел, μg/l 20 - Веднъж годишно - 

Олово, μg/l 10 - Веднъж годишно - 

Хром-общ, μg/l 50 - Веднъж годишно - 

Желязо, g/l 200 - Веднъж годишно - 

Манган, g/l 50 - Веднъж годишно - 

Бензен, g/l 1,0 - Веднъж годишно - 

Бенз(а)пирен, g/l 0,01 - Веднъж годишно - 

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0 - Веднъж годишно - 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 - Веднъж годишно - 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,10 - Веднъж годишно - 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 6 от 36 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Naphthalene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphthen, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluorеne, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Phenanthrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Pyrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(a)anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Chrysene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(b)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(k)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Dibenzo(a,h)anthracene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(g,h,i)perylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Забележка: * - границата на количествено определяне 

** - границата на откриване 

Сумата от полициклични ароматни въглеводороди е под границата на околичествяване. 

Таблица 7d Мониторингов пункт ВН 146 

Забележка: през второ и трето тримесечия в пиезометъра не е налично водно ниво, необходимо за 

отбиране на представителна водна проба. 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Водно ниво, cm   - 474 /  /  / 338 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 15 / / / 15 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 
0,027±0,001 / 

0,08±0,004 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, μg /l 50 <20* / <20* 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000  Веднъж годишно  

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5,0 

4,68±0,234 /  

4.28±0,21 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 
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т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 7 от 36 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Активна реакция 6,5 ÷ 9,5 /  7,63±0,2 
Веднъж на шест 

месеца 
/ съответства 

Амониев йон, mg/l 0,50  Веднъж годишно  

Нитрати, mg/l 50,0  Веднъж годишно  

Нитрити, mg/l 0,50  Веднъж годишно  

Сулфати, mg/l 250 111±6 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 28,4±1,4  Веднъж годишно съответства  

Фосфати, mg/l 0,5 <0.03* Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 1,83±0,09 Веднъж годишно не съответства 

Мед, mg/l 0,2  Веднъж годишно  

Никел, μg/l 20  Веднъж годишно  

Олово, μg/l 10  Веднъж годишно  

Хром-общ, μg/l 50  Веднъж годишно  

Желязо, g/l 200  Веднъж годишно  

Манган, g/l 50  Веднъж годишно  

Бензен, g/l 1,0  Веднъж годишно  

Бенз(а)пирен, g/l 0,01  Веднъж годишно  

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0  Веднъж годишно  

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10  Веднъж годишно  

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,10  Веднъж годишно  

Naphthalene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphthen, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluorеne, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Phenanthrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Pyrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 8 от 36 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Benzo(a)anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Chrysene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(b)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(k)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Dibenzo(a,h)anthracene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(g,h,i)perylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Забележка: * - границата на количествено определяне 

** - границата на откриване 

Сумата от полициклични ароматни въглеводороди е под границата на околичествяване. 

Таблица 7e Мониторингов пункт ВН 153 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Водно ниво, cm   - 323 / 325 / 335 / 309 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 17/ 18 / 19 / 17,9 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 
0,064±0,003 / 

0,088±0,004 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, μg /l 50 <20* / <20* 
Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 1490±70 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5,0 4,57±0,22 / 5,23±0,26 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / не 

съответства 

Активна реакция 6,5 ÷ 9,5 
7,23±0,02 /  

7,1±0,02 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Амониев йон, mg/l 0,50 0,51±0,026 Веднъж годишно не съответства 

Нитрати, mg/l 50,0 2,0±0,1 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0,50 0,025±0,001 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 48,9±2,4 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 41.7±2.1  Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0,5 <0,03* Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 1,97±0,10 Веднъж годишно не съответства 

Мед, mg/l 0,2 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 <5* Веднъж годишно съответства 
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т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 9 от 36 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Олово, μg/l 10 5±1 Веднъж годишно съответства  

Хром-общ, μg/l 50 <5* Веднъж годишно съответства 

Желязо, g/l 200 794±80 Веднъж годишно не съответства 

Манган, g/l 50 320±30 Веднъж годишно не съответства 

Бензен, g/l 1,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Бенз(а)пирен, g/l 0,01 <0,005* Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,10  Веднъж годишно  

Naphthalene, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphthen, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphylene, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluorеne, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Phenanthrene, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Anthracene, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluoranthene, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Pyrene, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(a)anthracene, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Chrysene, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(b)fluoranthene, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(k)fluoranthene, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, 

g/l 

 
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Dibenzo(a,h)anthracene, 

g/l 

 
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(g,h,i)perylene, g/l  
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Забележка: * - границата на количествено определяне 

** - границата на откриване 

Сумата от полициклични ароматни въглеводороди е под границата на околичествяване. 
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т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 10 от 36 

Таблица 7f Мониторингов пункт НСК 176 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Водно ниво, cm   - 273 / 268 / 290 / 111 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 16 / 16.8 / 18 / 16,5 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 
0,038±0,02 / 

0,099±0,003 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, μg /l 50 
<20* / 

 40±10 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 2480±120 Веднъж годишно не съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5,0 4.97±0.25 / 8,93±0,45 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / не 

съответства 

Активна реакция 6,5 ÷ 9,5 
7,45±0,02 / 

 7,48±0,02 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Амониев йон, mg/l 0,50 23,5±1,2 Веднъж годишно не съответства 

Нитрати, mg/l 50,0 <0,9* Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0,50 0,01±0,001 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 58±2.9 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 387±19 Веднъж годишно не съответства 

Фосфати, mg/l 0,5 <0.03* Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 3,4±0,2 Веднъж годишно не съответства 

Мед, mg/l 0,2 0,02±0,002 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 110±10 Веднъж годишно не съответства 

Олово, μg/l 10 11±1 Веднъж годишно не съответства 

Хром-общ, μg/l 50 <5* Веднъж годишно съответства 

Желязо, g/l 200 1390±150 Веднъж годишно не съответства 

Манган, g/l 50 510±50 Веднъж годишно не съответства 

Бензен, g/l 1,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Бенз(а)пирен, g/l 0,01 <0,005* Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,10  Веднъж годишно съответства 

Naphthalene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 
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т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 11 от 36 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Acenaphthen, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphylene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluorеne, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Phenanthrene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Anthracene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluoranthene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Pyrene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(a)anthracene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Chrysene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(b)fluoranthene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(k)fluoranthene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, 

g/l 

 
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Dibenzo(a,h)anthracene, 

g/l 

 
<0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(g,h,i)perylene, g/l 
 

<0,005* Веднъж годишно съответства 

Забележка: * - границата на количествено определяне 

** - границата на откриване 

Сумата от полициклични ароматни въглеводороди е под границата на околичествяване. 

Таблица 7g Мониторингов пункт НСК 177 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Водно ниво, cm   - 250 / 240 / 275 / 145 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 18 / 18,1 / 18,9 / 17 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 
0,078±0,004 / 

0,096±0,003 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, μg /l 50 <20* / <20* 
Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 2340±120 Веднъж годишно не съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5,0 2,87±0,14 / 2,69±0,13 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Активна реакция 6,5 ÷ 9,5 
7,4±0,02 /  

7,26±0,02 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Амониев йон, mg/l 0,50 0,64±0,03 Веднъж годишно не съответства 
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т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 12 от 36 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Нитрати, mg/l 50,0 <0.9* Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0,50 0,008±0,001 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 418±21 Веднъж годишно не съответства 

Хлориди, mg/l 250 165±8 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0,5 <0.03* Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 0,72±0,04 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 0,2 0,015±0,002 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 <5* Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 8±1 Веднъж годишно съответства 

Хром-общ, μg/l 50 <50* Веднъж годишно съответства 

Желязо, g/l 200 1000±100 Веднъж годишно не съответства 

Манган, g/l 50 550±60 Веднъж годишно не съответства 

Бензен, g/l 1,0 <0.5** Веднъж годишно съответства 

Бенз(а)пирен, g/l 0,01 <0,005* Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,10  Веднъж годишно съответства 

Naphthalene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphthen, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluorеne, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Phenanthrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Pyrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(a)anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Chrysene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 
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т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 13 от 36 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Benzo(b)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(k)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Dibenzo(a,h)anthracene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(g,h,i)perylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Забележка: * - границата на количествено определяне 

** - границата на откриване 

Сумата от полициклични ароматни въглеводороди е под границата на околичествяване. 

Таблица 7h Мониторингов пункт НСК 178 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Водно ниво, cm   - 475 / 470 / 485 / 258 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 16 / 16,8 / 17,6 / 15 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 
0,022±0,01 / 

0,061±0,03 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, μg /l 50 
140±10 /  

80±10 

Веднъж на шест 

месеца 

не съответства  

не съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 1377±69 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5,0 2,16±0,11 / 7,86±0,39 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства /  

не съответства 

Активна реакция 6,5 ÷ 9,5 
7,6±0,02 / 

 7,52±0,02 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Амониев йон, mg/l 0,50 0,6±0,03 Веднъж годишно не съответства 

Нитрати, mg/l 50,0 <0.9* Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0,50 0,01±0,001 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 55.5±2.8 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 68,2±3.4 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0,5 <0.03* Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 2,2±0,1 Веднъж годишно не съответства 

Мед, mg/l 0,2 0,023±0,002 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 <5 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 10±1 Веднъж годишно съответства  
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т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 14 от 36 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Хром-общ, μg/l 50 <5* Веднъж годишно съответства 

Желязо, g/l 200 1470±150 Веднъж годишно не съответства 

Манган, g/l 50 340±30 Веднъж годишно не съответства 

Бензен, g/l 1,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Бенз(а)пирен, g/l 0,01 <0,005* Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,10  Веднъж годишно съответства 

Naphthalene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphthen, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluorеne, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Phenanthrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Pyrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(a)anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Chrysene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(b)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(k)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Dibenzo(a,h)anthracene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(g,h,i)perylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Забележка: * - границата на количествено определяне 

** - границата на откриване 

Сумата от полициклични ароматни въглеводороди е под границата на околичествяване. 
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т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 15 от 36 

Таблица 7i Мониторингов пункт СП-2 

Забележка: проба е отбрана през първо тримесечие поради наличието на замърсител във фаза свободен 

продукт през останалата 3/4 от годината. 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Водно ниво, cm   - 480 /  /  /  
Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 16 / / /  

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 0,473±0,024 /  
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, μg /l 50 43900±2200 /  
Веднъж на шест 

месеца 
не съответства /  

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000  Веднъж годишно  

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5,0  

Веднъж на шест 

месеца 
 

Активна реакция 6,5 ÷ 9,5  
Веднъж на шест 

месеца 
 

Амониев йон, mg/l 0,50  Веднъж годишно  

Нитрати, mg/l 50,0  Веднъж годишно  

Нитрити, mg/l 0,50  Веднъж годишно  

Сулфати, mg/l 250 35,5±1,8 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 83,3±4,2  Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0,5 0,19±0,01 Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 1,88±0,09 Веднъж годишно не съответства 

Мед, mg/l 0,2  Веднъж годишно  

Никел, μg/l 20  Веднъж годишно  

Олово, μg/l 10  Веднъж годишно  

Хром-общ, μg/l 50  Веднъж годишно  

Желязо, g/l 200  Веднъж годишно  

Манган, g/l 50  Веднъж годишно  

Бензен, g/l 1,0  Веднъж годишно  

Бенз(а)пирен, g/l 0,01  Веднъж годишно  

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0  Веднъж годишно  

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10  Веднъж годишно  

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,10  Веднъж годишно  
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Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Naphthalene, g/l   Веднъж годишно  

Acenaphthen, g/l   Веднъж годишно  

Acenaphylene, g/l   Веднъж годишно  

Fluorеne, g/l   Веднъж годишно  

Phenanthrene, g/l   Веднъж годишно  

Anthracene, g/l   Веднъж годишно  

Fluoranthene, g/l   Веднъж годишно  

Pyrene, g/l   Веднъж годишно  

Benzo(a)anthracene, g/l   Веднъж годишно  

Chrysene, g/l   Веднъж годишно  

Benzo(b)fluoranthene, g/l   Веднъж годишно  

Benzo(k)fluoranthene, g/l   Веднъж годишно  

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, 

g/l 
  Веднъж годишно  

Dibenzo(a,h)anthracene, 

g/l 
  Веднъж годишно  

Benzo(g,h,i)perylene, g/l   Веднъж годишно  

Таблица 7j Мониторингов пункт СП-3 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Водно ниво, cm   - 348 / 225 / 353 / 76 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 14 / 16,9 / 17,3 / 14 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 
0,095±0,005 / 

0,115±0,006 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, μg /l 50 
<20* /  

60±10 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства /  

не съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 711±36 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5,0 

12,59±0,63 / 

6,57±0,33 

Веднъж на шест 

месеца 

не съответства / 

съответства 

Активна реакция 6,5 ÷ 9,5 
7,46±0,02 / 

 7,5±0,02 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Амониев йон, mg/l 0,50 0,8±0,04 Веднъж годишно не съответства 

Нитрати, mg/l 50,0 <0.9* Веднъж годишно съответства 
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Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Нитрити, mg/l 0,50 <0.007* Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 85.9±4.3 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 24,8±1.2 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0,5 <0.03* Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 1,18±0,06 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 0,2 0,031±0,003 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 <5** Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 6±1 Веднъж годишно съответства  

Хром-общ, μg/l 50 <5* Веднъж годишно съответства 

Желязо, g/l 200 290±30 Веднъж годишно не съответства 

Манган, g/l 50 200±20 Веднъж годишно не съответства 

Бензен, g/l 1,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Бенз(а)пирен, g/l 0,01 <0,005* Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <0,5** Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,10  Веднъж годишно съответства 

Naphthalene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphthen, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Acenaphylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluorеne, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Phenanthrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Pyrene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(a)anthracene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Chrysene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(b)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 
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Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Benzo(k)fluoranthene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Dibenzo(a,h)anthracene, 

g/l 
 <0,005* Веднъж годишно съответства 

Benzo(g,h,i)perylene, g/l  <0,005* Веднъж годишно съответства 

Забележка: * - границата на количествено определяне 

** - границата на откриване 

Сумата от полициклични ароматни въглеводороди е под границата на околичествяване. 

Таблица 7k 

Несъответствие Анализ на причините 

Състояние на незабавните / 

коригиращите / превантивните 

действия 

Наличие на замърсител във фаза 

свободен продукт в пункт за 

мониторинг ВН 128 (в база Камено) 

през второ, трето и четвърто 

тримесечия. 

През годината няма констатирани 

разливи / течове от резервоарите и от 

тръбопроводите в база Камено. 

От архивната информация е видно, 

че при проведените от „Хайдер” през 

1999г. проучвания на замърсяването 

на подземните води е констатирано 

съдържание на ароматни 

въглеводороди в наблюдателния 

пункт над прага на замърсяване. 

Ежесменно, от оперативния персонал 

се следи за външни дефекти – поя-

вяване на течове в шевовете на кор-

пуса или изпод дъното на резервоара, 

ненормален шум в резервоара, пре-

ливане. 

Провеждат се периодични проверки 

(ежесменни) от страна на опера-

тивния персонал за установяване на 

течове по тръбопреносната система. 

През годината е проведен ремонт на 

част от резервоарите в база Камено. 

Подменени са дъна, покривни кон-

струкции, арматури на вход / изход 

от резервоарите. Проведени са хи-

дравлични изпитания и дебеломе-

трични анализи на стените. 

През първо тримесечие на 2015 г. е 

планирано почистване на 

мониторинговия пункт. 

Наличие на замърсител във фаза 

свободен продукт в пункт за 

мониторинг ВН 129 през първо, второ и 

четвърто тримесечия. 

В близост до наблюдателния пункт е 

разположен басейн за съхранение на 

нефтени утайки, включен в Проект 

„Ликвидиране на стари екологични 

щети”. 

По данни от ГДОС – 2007 г. в 

пиезометъра е констатирано наличие 

на нефтопродукти над стандарта за 

качество. 

Изземването и оползотворяването на 

нефтени и други отпадъци в от-крит 

авариен басейн 3 (позиция 1.8)на 

площадката на Очистни съоръжения 

на Производство В и К е обект на 

Програмата за ликвидиране на стари 

екологични щети. За изпълнението 

на дейностите е утвърден Актуали-

зиран график към Допълнително 

споразумение 2 от 06.07.2011 г. към 

Изпълнително споразумение от 

20.01.2000 г. между Министъра на 

околната среда и водите, Министъра 

на финансите и Изпълнителния ди-

ректор на Агенция за приватизация 

от една страна и „Лукойл Петрол” 

АД и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” 

АД.  

В изпълнение на Решение ІІ – 2 / 
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Несъответствие Анализ на причините 

Състояние на незабавните / 

коригиращите / превантивните 

действия 

2012 г. от заседание на 28.09.2012 г. 

на МЕЕС при МОСВ се провежда 

процедура по актуализиране на 

графика. 

За статуса на обектите, свързани с 

нефтени и други отпадъци в откри-

тите резервоари на площадката на 

Очистни съоръжения - обект на лик-

видиране по Програмата за ликвиди-

ране на стари екологични щети, 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД е 

докладвал чрез Годишен отчет, раз-

гледан и приет на заседание на 

МЕЕС при МОСВ на дата 07.03.2013 г. 

През първо тримесечие на 2015 г. е 

планирано почистване на 

мониторинговия пункт. 

Наличие на замърсител във фаза 

свободен продукт в пункт за 

мониторинг ВН 130.  

В близост до наблюдателния пункт 

са разположени спрени от експлоа-

тация, полувкопани резервоари Ре-

зервоарен парк 25/3), в които се съ-

храняват утайки, формирани при съ-

хранението на нефтопродукти. Ре-

зервоарите са изведени от експлоа-

тация. Резервоар Р-89 е обособен ка-

то сборен резервоар за отпадни теч-

ни нефтопродукти, които се форми-

рат от производствената дейност. 

От архивната информация е видно, 

че при проведените от „Хайдер” през 

1999г. проучвания на замърсяването 

на подземните води е констатирано 

съдържание на ароматни въглеводо-

роди в наблюдателния пункт над 

прага на замърсяване. 

Замърсител във фаза свободен про-

дукт е констатиран в пиезометъра 

през 2007 г. и І-во тримесечие на 

2008 г. 

Извършено е подробно проучване на 

количеството и характеристики на 

утайките от съхранение на 

нефтопродукти. 

Предстои провеждане на процедура 

по избор на фирма за сключване на 

договор с организация за изземване 

и последващо третиране на 

утайките. 

През първо тримесечие на 2015 г. е 

планирано почистване на 

мониторинговия пункт. 

Наличие на замърсител във фаза 

свободен продукт в пунктове за 

мониторинг СП 1 („фонов” за Депо за 

ТПО)  

В близост до наблюдателните пунк-

тове са разположени: 

- спрени от експлоатация полу-

вкопани резервоари (Резервоарен 

парк 25/1), в които се съхраняват 

утайки, формирани при съхране-

нието на нефтопродукти; 

- полувкопани резервоари в екс-

плоатация и освободени резервоари, 

проектирани за депониране на 

отпадъци (Резервоарен парк 25/2). 

Извършено е подробно проучване на 

количеството и характеристики на 

утайките от съхранение на нефто-

продукти.Провежда се процедура по 

сключване на договор с организация 

за изземване и последващо трети-

ране на утайките.По отношение на 

резервоарите в експлоатация се из-

пълняват следните превантивни дей-

ствия: 

Ежесменно, от оперативния пер-

сонал се следи за диагностични 

признаци на земна повърхност, 

индикиращи евентуални пропуски / 

течове. 

Очаква се дейностите по подготовка 

(почистване) на резервоарите за при-
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Несъответствие Анализ на причините 

Състояние на незабавните / 

коригиращите / превантивните 

действия 

емник на предварително обработени 

твърди промишлени отпадъци да 

доведе до подобряване състоянието 

на подземните води. 

През първо тримесечие на 2015 г. е 

планирано почистване на 

мониторинговия пункт. 

Наличие на замърсител във фаза 

свободен продукт в пункт за 

мониторинг СП 2 през второ, трето и 

четвърто тримесечия на годината 

В близост до наблюдателните пунк-

тове са разположени: 

- спрени от експлоатация полу-

вкопани резервоари (Резервоарен 

парк 25/1), в които се съхраняват 

утайки, формирани при съхране-

нието на нефтопродукти; 

- полувкопани резервоари в екс-

плоатация и освободени резервоари, 

проектирани за депониране на 

отпадъци (Резервоарен парк 25/2). 

Извършено е подробно проучване на 

количеството и характеристики на 

утайките от съхранение на нефто-

продукти. Провежда се процедура по 

сключване на договор с организация 

за изземване и последващо трети-

ране на утайките.По отношение на 

резервоарите в експлоатация се из-

пълняват следните превантивни дей-

ствия: 

Ежесменно, от оперативния пер-

сонал се следи за диагностични 

признаци на земна повърхност, 

индикиращи евентуални пропуски / 

течове. 

Очаква се дейностите по подготовка 

(почистване) на резервоарите за при-

емник на предварително обработени 

твърди промишлени отпадъци да 

доведе до подобряване състоянието 

на подземните води. 

През първо тримесечие на 2015 г. е 

планирано почистване на 

мониторинговия пункт. 

Анализ на състоянието на подземните води 

1.Физико-химични показатели 

През отчетния период пиезометър ВН-137 е изцяло сух. ВН-144 е сух през първо, второ и 

трето тримесечия. ВН-146 е сух през второ и трето тримесечия на 2014 г. 

Температурата на подземните води е сравнително постоянна и варира от 14 С до 19 С. 

Несъответствия по показател електропроводимост са констатирани в пробите от НСК-176 и 

НСК-177. Наднормените стойности се дължат на високото съдържание на йони във водите. В 

НСК-176 са констатирани наднормени стойности по следните показатели: хлориди, 

амониеви йони и флуориди. В пробите от НСК-177 са установени наднормени стойности по 

хлориди, сулфати и амониеви йони. Източниците на замърсяване са коментирани по-долу. 

Съгласно Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски 

район за 2013 г. състоянието на подземни водни тела BG2G000000Q008 и BG2G000000N025 

е охарактеризирано като лошо. Констатирани са несъответствия спрямо праговите стойности 

по показател електропроводимост. 

През първата половина на годината несъответствие по показател перманганатна 

окисляемост е констатирано в сондажен кладенец СП-3, а през втората половина – в 2/3 от 

мониторинговите пунктове. Причините за установените несъответствия са предполагаемо 

следните: 
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- внасяне на органични замърсители с водите, навлизащи на основна площадка на 

Дружеството. В края на 2014 г. в следствие на обилните валежи, довели до наводнения в 

отделни части на областта във водоемите, вкл. и подземните води, са постъпили замърсители 

от битов и производствен характер. Източниците на органични замърсители трябва да се 

търсят във: прилежащите селища не притежаващи пречиствателни станции за отпадни води, 

а някои и канализационни системи и наличието на депа за битови отпадъци от земно-насипен 

тип без задължителните защитни геомембрани. Други потенциални източници са селско-

стопанските ферми за животни, които не притежават пречиствателни станции за отпадните 

фекални потоци; 

- отмиване и последващо разпространение (чрез съществуващите вътрешни комуникации 

между отделните подземни водни тела) на задържан в подземни каверни замърсител, 

следствие от настъпили в миналото пропуски, респ. течове / замърсявания на почвите на 

основна площадка. 

Активната реакция е в границите на стандарта. В пункт ВН-143 се наблюдава алкализиране 

на водите, което е следствие от естественото алкализиране на почвите в района на основна 

площадка на Дружеството. 

2. Неорганични вещества 

Съдържанието на нитрати и нитрити в подземните води е под прага на стандарта по тези 

показатели. 

С изключения на НСК-177 не са констатирани несъответствия по показател сулфати в 

подземните води. 

Данните от собственият мониторинг показват несъответствие по показател флуориди във 

всички наблюдателни кладенци с изключение на НСК-177. Пикове се наблюдават в пунктове 

ВН-143 и НСК-176. Флуорът, като калциев флуорид, влиза в състава на доломита и варовика. 

Последните са често срещани в Бургаска низина и са сред почвообразуващите скали. 

За пиезометър ВН-143 има исторически данни за периодично превишаване на стандарта за 

качество – 1,5 mg/l. Предполагаемите причини за констатираното несъответствие са: 

- естествен висок фон на флуор в почвите, респ. подземните води в района; 

- връзка между отделните подземни водни дела, водеща до проникване на замърсител от 

едното водно тяло в другото. Причина за този извод е фактът, че НСК-176 е разположен 

върху подземно водно тяло с код BG2G000000N025, а ВН-143 – върху - BG2G00000Q008; 

- наличието на неиндентифициран източник на замърсяване, ситуиран в района на 

съоръжението. Това предположение е много малко вероятно предвид, че в Дружеството не се 

използват флуорсъдържащи спомагателни вещества. 

Съдържанието на фосфати в подземните води е под стандарта за качество – 1,5 mg/l.  

3. Метали 

На Графика 1 са представени концентрациите на никел, олово и хром в подземните води на 

основна площадка. Несъответствия са констатирани в наблюдателен сондажен кладенец 

НСК-176 по показатели никел и олово. Предвид разположението на съоръжението, посоката 

на движение на подземния поток, както и наличната априорна информация се приема, че 

източникът на замърсяването е извън територията на Дружеството. Като основен причинител 

на замърсяването се счита галваничен цех, намиращ се на територията на град Каблешково. 

В потвърждение на изложеното са и отчетените високи стойности на амониеви йони, 

хлориди и флуориди в наблюдателния пункт. Амониевият хлорид се използва при 
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подготовката на металните изделия за галванизация, а флуоридите – за подобряване на 

покритието. 

Графика 1 

 
Желязото е естествено съдържащ се метал в скалите, респ. почвите изграждащи основна 

производствена площадка на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. Стандартът за качество на 

подземните води по компонент желязо е 200 µg/l. Представената на Графика 2 информация 

показва наднормени концентрации във всички пунктове, обхванати от мониторинга. 

Наличието на завишени концентрации се обуславя от преобладаващия глинен елемент на 

почвите на основна площадка.  

За високите концентрации на желязо (Графика 2) и манган (Графика 3)в почвите, респ. в 

подземните води влияние оказват протичащите процеси на оглеяване – редуциране на 

тривалентните форми на желязото и четиривалентните форми на мангана от анаеробни 

бактерии, които се развиват преимуществено при преовлажняване / заблатяване на почвата. 

Протичането му е установено при проведения собствен мониторинг на почвите на основна 

площадка. Следствие е от продължителните валежи през годината и съответното повишаване 

нивото на подземните води. 
 

В Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район за 

2013 г. са описани надпрагови стойности на манган в подземните водни тела, разположени 

под основна производствена площадка. 

Графика 2 
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Графика 3 

 

Поради естествено високото съдържание на мед в Бургаска низина (районът е медодобивен) 

и липсата на цялостно геоложко проучване за определяне естествения фон на района е 

трудно да се определи какъв процент е с естествен произход, респ. какъв е следствие от 

антропогенната дейност. Като цяло през 2014 г. във всички наблюдателни сондажни 

кладенци нивото на мед е под стандарта за качество – 0,2 mg/l 

4. ПАВ и феноли 

През 2014 г. не са констатирани превишения по показател ПАВ в подземните води на 

територията на основна площадка. Индивидуалните полициклични ароматни въглеводороди 

са с концентрации под границата на откриване на използвания от лабораторията метод. 

Сумата от полициклични ароматни въглеводороди е под границата на околичествяване. 

Показател феноли, включен в собственият мониторинг на подземни води се контролира с 

периодичност веднъж на шест месеца. Посочените на графика 13 данни разкриват тенденция 

към леко повишаване съдържанието на замърсителя в подземните води през втората 

половина на годината. Средната стойност за 2014 г. е 0,0635 mg/l. Ясно изразени са два пика: 

в ВН-144 и СП-2. Данните посочват процес на навлизане на замърсител във водите.  

Графика 4 

 

Източник на замърсяване на водите в СП-2 могат да бъдат прилежащите полувкопани, 

изведени от експлоатация резервоари за нефт. В част от съоръженията се съхраняват 

нефтопродукти. Стартирана е процедура за избор на изпълнител на мероприятията по 
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изчерпване на нефтопродуктите и почистване на резервоарите в рамките на календарната 

2015 г. 

Наблюдателен сондажен кладенец ВН-144 през първата половина на 2014 г. е сух. Във 

водната проба, отбрана и обследвана през второ полугодие е констатираното несъответствие, 

което би могло да се дължи на задържан в каверна замърсител, следствие от дейността на 

отдавна изведеното от експлоатация и демонтирано производство Етилбензолстирол. 

Извод 

Съгласно Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски 

район за 2013 г. (докладът за 2014 г. се очаква да бъде публикуван около средата на 2015 г.) 

състоянието на подземни водни тела BG2G000000Q008 и BG2G000000N025 е 

охарактеризирано като лошо. Констатирани са несъответствия спрямо праговите стойности 

по показатели: сулфати, хлориди, електропроводимост, магнезий, манган, нитрати и 

ортофосфати. Установени са възходящи тенденции по отношение съдържание на фосфати, 

манган, нитрати, натрий и магнезий. 

Състоянието на подземните води на територията на основна производствена площадка, 

съобразно гореописаните състояния и тенденции е добро. 

Постепенното алкализиране на подземните води е естествен процес, настъпващ във 

водосборната зона на подземните водни тела. 

Съдържанието на нитрати, нитрити, фосфати, сулфати (с изключение НСК-177) и хлориди (с 

изключение на НСК-176) е в границите на стандарта за качество. Несъответствията, 

документирани в наблюдателни сондажни кладенци НСК-176 и НСК-177 са разгледани в 

съответните части от Доклада. 

Несъответствията по показатели амониеви йони и флуориди се дължат на външни за 

територията на Дружеството източници на замърсяване. Предполагаем емитер е галваничен 

цех в Каблешково. Същото предприятие е и предполагаемия източник на никел във 

подземните води. 

Бургаска низина е медодобивен район, разположен върху вулканични скали, богати на тежки 

метали, които определят характера на почвите и подземните води. Надпраговото съдържание 

на желязо, манган и мед е с естествен произход. 

Извън гореописаното несъответствие по отношение на олово, хром и никел резултатите от 

обследването са в границите на стандарта за качество. 

През 2014 г. в наблюдателни сондажни кладенци с номера ВН-128, ВН-129, ВН-130, СП-1 и 

СП-2 е установено наличие на замърсител във фаза свободен продукт. За почистването на 

съоръженията е избран изпълнител. Мероприятието по почистване ще се проведе в рамките 

на първо тримесечие на 2015 г. 

Източниците на замърсяване на подземните води с нефтопродукти са идентифицирани. Това 

са полувкопани резервоари за нефт, съхраняващи отпадъчни нефтопродукти, открит 

резервоар за нефтосъдържащи утайки (Маракана), охарактеризиран като стара екологична 

щета, пропуски от тръбопроводи / съоръжения, допуснати в миналото, стари почвени 

замърсявания, рекултивирани съгласно Проект за ликвидиране на стари екологични щети до 

съдържание на нефтопродукти в почвата 5000 mg/kg. 

През 2015 г. ще стартират мероприятия по изземване на нефтопродуктите в Маракана и 

полувкопаните резервоари. Ежегодно, поетапно се извършват ремонтни дейности на 

резервоарите за съхранение на стокови горива и полуфабрикати в производство ТСНП. 
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Описаните дейности и почистването на пиезометрите ще доведе до подобряване състоянието 

на подземните води. 

Съдържанието на фенол през 2014 г. е средно 0,070 mg/l. Установените високи стойности в 

пиезометри ВН-144 и СП-2 са индикация за настъпващи процеси на замърсяване на водите с 

нефтопродукти. Източниците на замърсителя са коментирани по-горе. 

Дискутираните несъответствия по показател електропроводимост са установени предимно в 

съоръженията изградени върху подземно водно тяло BG2G000000N025, за което в Доклада 

на БДЧР е описана възходяща тенденция. 

Превишенията на стандарта за качество по показател перманганатна окисляемост са в 

наблюдателни кладенци ВН-144 и СП-3. През второ полугодие се наблюдава завишение на 

показателя като цяло. Тези данни, както и и резултатите от обследването на водите по 

показател феноли са доказателство за бавно протичащ процес на замърсяване с органични 

вещества.  

Източниците могат да бъдат както на основна площадка (описани по-горе) така и извън нея. 

Основни емитери на органични вещества извън територията на Дружеството са: селско-

стопанските животновъдни ферми и мандри, които не разполагат с пречиствателни станции 

на отпадните води. Друг емитер са депата от насипен тип, без предпазна геомембрана. 

Битово-фекалните води от прилежащите селища, в които липсват пречиствателни станции, а 

на места и канализация са съществен източник на замърсяване на подземните води. 

Собственият мониторинг на състоянието на почвите на основна площадка, извън засегнатите 

от стари екологични щети зони на почвено замърсяване, се осъществява в съответствие с 

утвърдена от ИАОС Програма за мониторинг на състоянието на почвите (ПгЕ 9-02-030-4.5).  

Пунктовете за мониторинг са ситуирани както следва: МП – 1 в района на Инсталация 

Каталитичен крекинг; МП – 2 в района на Административен център (фонов); МП – 3 в 

района на инсталация Дивинил; МП – 4 в района на инсталация Акрилонитрил; МП – 5 в 

района на Централна пречиствателна станция и МП – 6 в района на Инсталации за изгаряне 

на производствени отпадъци. 

Резултатите са представени в таблици от 8а до 8f, групирани по мониторингови пунктове. 

Съответствието спрямо базовото състояние (2010 г.) е представено графично: „ + “ – 

съответства и „ - “ – несъответства. Съответствието на индивидуалните РАН е определено на 

основа стандарта за качество, определен с Наредба № 3 от 1.8.2008 г. поради липсата на 

данни от 2010 г. 

Анализ на състоянието на почвите и причините за установеното несъответствие (при 

налично такова) се коментират след цитираните таблици на настоящия доклад. 

Таблица 8. Опазване на почви 

Таблица 8а Мониторингов пункт – 1 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 
0÷10 10÷40 

рН 8.42 - 8,18±0,04 8,25±0,04 + / + 
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Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 
0÷10 10÷40 

Олово, mg/kg 94 500 19,2±1,5 10,5±0,8 + / + 

Кадмий, mg/kg 1.0 10 <0,05* <0,05* + / + 

Цинк, mg/kg 160 600 93,4±7,5 41,4±3,3 + / + 

Мед, mg/kg 90 500 44,3±3,5 38,3±3,1 + / + 

Желязо, mg/kg 25337 - 21010±1051 23700±1185 + / + 

Манган, mg/kg 1121  810±65 1053±53 + / + 

Натрий, mg/kg 658 - 132±11 85,6±6,8 + / + 

Нефтопродукти, mg/kg 83.71 300 <20* <20* + / + 

РАН (sum), mg/kg 0.0049 0,40    

Benzo(a)anthracene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Chrysene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(b)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(k)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(a)pyrene, mg/kg - 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Indeno(1, 2, 3-c, 

d)pyreneq, mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Dibenzo(a, 

h)anthracene, mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(g, h, i)perylene, 

mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Nephtalene, mg/kg - 0,1 <0,01* 0,017±0,001 + / + 

Acenaphthene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Acenaphylene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Fluorеne, mg/kg - 0,3 <0,01* 0.012±0,001 + / + 

Phenanthrene, mg/kg - 0,4 <0,01* <0,01* + / + 

Anthracene, mg/kg - 0,5 <0,01* <0,01* + / + 

Fluoranthene, mg/kg - 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Pyrene, mg/kg - 000,2 <0,01* <0,01* + / + 

Забележка: *-граница на околичествяване на метода 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2014 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 27 от 36 

Таблица 8b Мониторингов пункт – 2 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентраци

я в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 
0÷10 10÷40 

рН 8.19 - 8,14±0,04 8,52±0,04 + / - 

Олово, mg/kg 54 500 13,9±1,1 9,74±0,78 + / + 

Кадмий, mg/kg 1.0 10 <0,05* <0,05* + / + 

Цинк, mg/kg 77 600 66,7±5,3 33,9±2,7 + / + 

Мед, mg/kg 60 500 48,4±3,9 38,5±3,1 + / + 

Желязо, mg/kg 35178 - 21060±1053 18165±908 + / + 

Манган, mg/kg 852 - 1109±55 968±77 - / + 

Натрий, mg/kg 276 - 120±10 141±11 + / + 

Нефтопродукти, mg/kg 31.27 300 <20* 26,0±1,3 + / + 

РАН (sum), mg/kg 0.0054 0,40    

Benzo(a)anthracene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Chrysene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(b)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(k)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(a)pyrene, mg/kg - 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Indeno(1, 2, 3-c, 

d)pyreneq, mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Dibenzo(a, 

h)anthracene, mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(g, h, i)perylene, 

mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Nephtalene, mg/kg - 0,1 0,024±0,002 <0,01* + / + 

Acenaphthene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Acenaphylene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Fluorеne, mg/kg - 0,3 0,013±0,001 <0,01* + / + 

Phenanthrene, mg/kg - 0,4 <0,01* <0,01* + / + 

Anthracene, mg/kg - 0,5 <0,01* <0,01* + / + 

Fluoranthene, mg/kg - 0,1 <0,01* <0,01* + / + 
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Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентраци

я в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 
0÷10 10÷40 

Pyrene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Забележка: *-граница на околичествяване на метода 

Таблица 8c Мониторингов пункт – 3 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 

0÷10 10÷40 

рН 7.99 - 8,21±0,04 8,36±0,04 - / - 

Олово, mg/kg 27 500 23,3±1,9 18,1±1,5 + / + 

Кадмий, mg/kg 1.0 10 <0,05* 0,41±0.04 + / + 

Цинк, mg/kg 1623 600 108±9 71,2±5,7 + / + 

Мед, mg/kg 711 500 442±34 250±20 + / + 

Желязо, mg/kg 33026 - 22585±1129 18465±923 + / + 

Манган, mg/kg 871 - 882±71 797±64 - / + 

Натрий, mg/kg 189 - 198±16 285±23 - / - 

Нефтопродукти, mg/kg 56.94 300 <20* <20* + / + 

РАН (sum), mg/kg 0.0131 0,40    

Benzo(a)anthracene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Chrysene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(b)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(k)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(a)pyrene, mg/kg - 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Indeno(1, 2, 3-c, 

d)pyreneq, mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Dibenzo(a, h)anthracene, 

mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(g, h, i)perylene, 

mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Nephtalene, mg/kg - 0,1 0,040±0,002 <0,01* + / + 

Acenaphthene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 
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Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 

0÷10 10÷40 

Acenaphylene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Fluorеne, mg/kg - 0,3 <0,01* <0,01* + / + 

Phenanthrene, mg/kg - 0,4 0,041±0,002 <0,01* + / + 

Anthracene, mg/kg - 0,5 0,023±0,001 <0,01* + / + 

Fluoranthene, mg/kg - 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Pyrene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Забележка: *-граница на околичествяване на метода 

Таблица 8d Мониторингов пункт – 4 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 
0÷10 10÷40 

рН 8.35 - 8,49±0,04 8,96±0,04 - / - 

Олово, mg/kg 34 500 12,8±1,0 9,9±0,79 + / + 

Кадмий, mg/kg 1.0 10 0,18±0,02 0,19±0.02 + / + 

Цинк, mg/kg 80 600 41,1±3,3 36,4±2,9 + / + 

Мед, mg/kg 49 500 35,0±2,8 32,2±2,6 + / + 

Желязо, mg/kg 29810 - 18545±927 27660±1383 + / + 

Манган, mg/kg 843 - 753±60 826±66 + / + 

Натрий, mg/kg 162 - 65,2±5,2 110±9 + / + 

Нефтопродукти, mg/kg 14.13 300 <20* 50,1±2,5 - / - 

РАН (sum), mg/kg 0.0437 0,40    

Benzo(a)anthracene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Chrysene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(b)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(k)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 
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Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 
0÷10 10÷40 

Benzo(a)pyrene, mg/kg - 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Indeno(1, 2, 3-c, 

d)pyreneq, mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Dibenzo(a, h)anthracene, 

mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(g, h, i)perylene, 

mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Nephtalene, mg/kg - 0,1 0,019±0,001 0,012±0,001 + / + 

Acenaphthene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Acenaphylene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Fluorеne, mg/kg - 0,3 0,023±0,001 0,018±0,001 + / + 

Phenanthrene, mg/kg - 0,4 0,017±0,001 <0,01* + / + 

Anthracene, mg/kg - 0,5 0,013±0,001 <0,01* + / + 

Fluoranthene, mg/kg - 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Pyrene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Забележка: *-граница на околичествяване на метода 

Таблица 8e Мониторингов пункт – 5 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 

0÷10 10÷40 

рН 8.06 - 8,57±0,04 8,42±0,04 - / - 

Олово, mg/kg 26 500 12,0±1,0 11,6±0,9 + / + 

Кадмий, mg/kg 1.0 10 0,23±0,02 0,25±0.02 + / + 

Цинк, mg/kg 81 600 51,2±4,1 47,4±3,8 + / + 

Мед, mg/kg 59 500 44,7±3,6 42,3±3,4 + / + 

Желязо, mg/kg 33794 - 36865±2212 38530±1927 - / - 

Манган, mg/kg 882 - 1237±62 1024±51 - / - 

Натрий, mg/kg 213 - 89,6±7,2 86,9±7 + / + 

Нефтопродукти, mg/kg 51.13 300 45,9±2,3 152,1±7,6  + / - 
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Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 

0÷10 10÷40 

РАН (sum), mg/kg 0.0219 0,40    

Benzo(a)anthracene, 

mg/kg 
- 0,2 0,018±0,001 <0,01* + / + 

Chrysene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(b)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(k)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(a)pyrene, mg/kg - 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Indeno(1, 2, 3-c, 

d)pyreneq, mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Dibenzo(a, h)anthracene, 

mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(g, h, i)perylene, 

mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Nephtalene, mg/kg - 0,1 0,031±0,002 <0,01* + / + 

Acenaphthene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Acenaphylene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Fluorеne, mg/kg - 0,3 0,011±0,001 <0,01* + / + 

Phenanthrene, mg/kg - 0,4 0,026±0,002 <0,01* + / + 

Anthracene, mg/kg - 0,5 0,016±0,001 <0,01* + / + 

Fluoranthene, mg/kg - 0,1 0,017±0,001 <0,01* + / + 

Pyrene, mg/kg - 0,2 0,020±0,001 <0,01* + / + 

Забележка: *-граница на околичествяване на метода 

Таблица 8f Мониторингов пункт – 6 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 
0÷10 10÷40 

рН 8.23 - 8,49±0,04 8,51±0,04 - / - 

Олово, mg/kg 30 500 12,5±1,0 10,6±0,9 + / + 

Кадмий, mg/kg 1.0 10 0,25±0,02 0,2±0.02 + / + 

Цинк, mg/kg 104 600 47,2±3,8 32,6±2,6 + / + 
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Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно 

Наредба № 3 / 

01.08.2008 

Резултати от мониторинг, 

дълбочинни хоризонти, см Съответствие 

(0÷10) / 

(10÷40) 
0÷10 10÷40 

Мед, mg/kg 59 500 43,3±3,5 30,8±2,5 + / + 

Желязо, mg/kg 34843 - 19465±973 15525±776 + / + 

Манган, mg/kg 987 - 765±61 745±60 + / + 

Натрий, mg/kg 249 - 95,7±7,7 90,9±7,3 + / + 

Нефтопродукти, mg/kg 16.14 300 <20* 83,9±4,2 - / - 

РАН (sum), mg/kg < 0.001 0,40    

Benzo(a)anthracene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Chrysene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(b)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(k)fluoranthene, 

mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(a)pyrene, mg/kg - 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Indeno(1, 2, 3-c, 

d)pyreneq, mg/kg 
- 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Dibenzo(a, h)anthracene, 

mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Benzo(g, h, i)perylene, 

mg/kg 
- 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Nephtalene, mg/kg - 0,1 0,053±0,003 <0,01* + / + 

Acenaphthene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Acenaphylene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Fluorеne, mg/kg - 0,3 0,018±0,001 <0,01* + / + 

Phenanthrene, mg/kg - 0,4 <0,01* <0,01* + / + 

Anthracene, mg/kg - 0,5 <0,01* <0,01* + / + 

Fluoranthene, mg/kg - 0,1 <0,01* <0,01* + / + 

Pyrene, mg/kg - 0,2 <0,01* <0,01* + / + 

Забележка - * граница на околичествяване на метода 

Анализ на състоянието на почвите 

1. рН 

Наблюдава се тенденция към слабо алкализиране на почвата, което е следствие от: 

- преовлажняване, дължащо се на равнинния терен и високата влагозадържаща способност 

на излужените смолници; 
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- високата запасеност с водоразтворим натрий, карбонати и значителното съдържание на 

глина.  

В МП-1 се наблюдава процес на леко снижаване активната реакция на почвата, обхващаш 

двата почвени хоризонта. Същият процес, макар и слабо изразен е видим и в МП-2.  

Снижаване стойностите на рН може да е обусловено от бавно протичащи процеси на гниене 

на натрупана на повърхността на терена растителната маса, следствие от задържането на 

водата на повърхността на почвата. В подкрепа на това предположение е фактът, че в 

повърхностния почвен хоризонт като рН е по-ниско. 

2. Съдържание на метали 

Наличието на тежки метали в почвообразуващите скали рефлектира върху съдържанието им 

в почвите и подземните води. Характерна особеност на излужените смолници в района на 

основна производствена площадка на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД е значително по-

високото естествено съдържание на микроелементи, особено на мед, цинк, желязо, манган. 

Цинкът е един от преобладаващите тежки метали във вулканичните породи скали и наслаги, 

образуващи геоложката основа на Бургаска низина, респ. основна производствена площадка 

на Дружеството. Формираните върху тях почви се характеризират със значително по-високо 

съдържание на цинк и други микроелементи от останалите видове почва. 

За основна производствена площадка, средното съдържание на мед в почвата е около 72,9 

мг/кг. 

Определената базова стойност в мониторингов пункт 3 надвишава определената в Наредба 

№3 от 01.08.2008 г. максимално допустима концентрация (МДК е 500 мг/кг). Видна е 

тенденция за понижаването й, като в ниския почвен хоризонт тя е по-силно изразена. 

Предвид изразения пик в МП-3 по отношение съдържание на мед и цинк в почвените проби 

от 2010 г. и видната от графиките по-висока концентрация в повърхностния почвен слой 

(макар и значително по-ниска от определената през 2010 г.) би могло да се предположи, че 

причината е в старо повърхностно почвено замърсяване, което е повишило и без това 

високото естествено ниво на елементите в почвата. 

Данните от собственият мониторинг по показатели кадмий и олово са значително под 

базовата стойност. 

Графика 5. 
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Средната стойност на съдържанието на манган в почвите на основна площадка е 926 мг/кг. 

Средната стойност за 2014 г. е 926 мг/кг за хоризонт 0 ÷10 см, съответно 902,17 мг/кг за 

хоризонт 10÷40 см. С изключение на МП-1 повърхностният хоризонт е с по-високо 

съдържание на манган, като в МП-5 е измерена стойност 1237 мг/кг. В същия пункт в по-

дълбокия хоризонт също е отчетено високо ниво на метала. Това може да се дължи на: 

- започнали процеси на оглеяване на почвата, дължащо се на повърхностно преовлажняване 

и развитието на анаеробни бактерии, които редуцират манганови и железни оксиди до 

подвижни двувалентни форми; 

- пренос на нефтопродукти от близко разположените калови полета, където се съхраняват 

значителни количества нефтосъдържащи утайки, характеризирани като стари екологични 

щети. 

- повърхностно замърсяване с пепел от близко разположената пещ за изгаряне на твърди 

отпадъци. 

Почвите на основна площадка на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД са основно излужени 

чернозем-смолници, за които е характерно високото съдържание на глина. Това е пред-

поставка и за завишеното съдържание на желязо в различна форма. Средната концентрация 

на желязо в почвата е 19914,33 мг/кг.  

Наблюдава се пик в МП-5 по отношение съдържание на желязо в почвените проби. 

Причините могат да бъдат следните: 

- преовлажняване на терена, съответно активизирани процеси на оглеяване на почвата. Това 

води до изнасяне на ниско валентни, лесно подвижни форми на двата метала в почвения 

разтвор; 

- пренос на нефтопродукти от близко разположените калови полета, където се съхраняват 

значителни количества нефтосъдържащи утайки, характеризирани като стари екологични 

щети. Доказателство за изложеното предположение е концентрацията на нефтопродукти в 

по-дълбокия почвен хоризонт (10-40 см) на разглеждания пункт, превишаваща като стойност 

базовото състояние и средното за площадката, но по-ниска от МДК; 

- естествено високо съдържание на метала в почвите. 

Графика 6. 
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Графика 7. 

 

Завишеното съдържание в МП-3 се дължи на съдържащият се в глините подвижен натрий и 

преовлажняването на терена в района на пункта. 

3. Нефтопродукти и ПАВ 

Не са установени концентрации на РАН над МДК, регламентирани в Наредба № 3 от 

01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите. 

Пикът в МП-3, в хоризонт 10÷40 см би могъл да се обясни с пренос на нефтопродукти от 

близко разположените калови полета, където се съхраняват значителни количества 

нефтосъдържащи утайки, характеризирани като стари екологични щети. 

Графика 8 

 

Извод 

Състоянието на почвите на територията на основна производствена площадка е добро. 

Алкализирането е следствие от преовлажняването им, обусловено от характера на почвите на 

основна площадка – излужени смолници, на места карбонатни, с високо съдържание на 

глина и водоразтворим натрий. Високата влагозадържаща способност, равнинен терен, 

подмяната на почвените хоризонти, следствие от изкопно - насипните дейности при 
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изграждането на предприятието, уплътняването, дължащо се на движението на тежки 

машини, както и сравнително плитки подземни води, способстват за задържане на вода на 

повърхността на почвата. Това активизира процесите на оглеяване на почвите в следствие на 

което се повишават нивата на манган и желязо в почвите и подземните води. 

Почвите в района на основна площадка са със сравнително високо естествено съдържание на 

тежки метали, дължащо се на почвообразуващите вулканични скали.  

Констатирани са превишения на базовата стойност по показатели манган, желязо, натрий и 

нефтопродукти в МП-5 и на манган в МП-2. Причините за констатираните несъответствия в 

МП-5 могат да бъдат следните: 

- преовлажняване на терена, съответно активизирани процеси на оглеяване на почвата. Това 

води до изнасяне на ниско валентни, лесно подвижни форми на двата метала (манган и 

желязо) в почвения разтвор; 

- пренос на нефтопродукти от близко разположените калови полета, където се съхраняват 

значителни количества нефтосъдържащи утайки, характеризирани като стари екологични 

щети; 

Завишените концентрации на манган в МП-2 биха могли да са следствие от протичащи 

процеси на оглеяване, дължащи се на преовлажняване. 

През 2014 г. не са допуснати замърсявания с нефтопродукти, течове от тръбопроводи, 

разливане / разсипване на спомагателни вещества, суровини или материали. Товаро-

разтоварните дейности са осъществявани по начин недопускащ замърсяване на почвите. 

Съхраняването на химически вещества и манипулирането с тях е строго контролирано и през 

отчетния период не е допуснато почвено замърсяване. 
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5. Доклад по ИППСУКР 

 

 

Доклад относно изпълнението на мероприятията от инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на 

Комплексно разрешително (ИППСУКР) № 6 Н-1/2009 г., актуализирано с Решение № 6-Н1-И0-А1/2012 г. за периода към 31.12.2014 г. 

 

 
 

№ по КР№ 

6 Н-1/2009 

 

Мероприятие по ИППСУКР 
 

Срокове по КР № 6 Н-

1/2009 

 

Анализ на състоянието 

1.  Изграждане и въвеждане в експлоатация на 

комплекс за преработване на тежки остатъци 

31.12.2011 г. В изпълнение.  

Подписан е EPC договор (проектиране/доставка/изграждане ”до ключ”) на 

обектите от комплекса за преработка на тежки остатъци (КПТО). 

Реализацията на комплекса е поетапна и предвижда да обхване период до 

2019 г. Към момента на докладване са приключили строително-

монтажните дейности на инсталацията за производство на гранулирана 

сяра (ГС-4) и са стартирани  функционалните изпитания на съоръженията. 

Информация относно избраните технологии и конкретни аспекти на 

работата на инсталациите от КПТО е представена със заявлението за 

издаване на ново комплексно разрешително. 

2.  Подмяна на горелки на Пещ 101 и Пещ 102 

към Атмосферна дестилация 3 с нискоазотни. 

31.12.2011 г. Инсталацията е изведена от експлоатация.  

Предвид промяната в експлоатационния статус на инсталацията 

реализация на мероприятието не се предвижда.  

Прекратяването на дейността е отразено в документацията за издаване на 

ново комплексно разрешително.  

3.  Възстановяване на футировката на пеща на 

Атмосферна дестилация 4 и замяна на 

горелки с нискоазотни. 

31.12.2011 г.  Изпълнено.  

Футировката е възстановена по време на капиталният ремонт на 

инсталацията през 2010 г. През 2012 г. дюзите на горелките са подменени 

с такива осигуряващи ниски емисии на азотни оксиди. 

4.  Подмяна на горелки на Пещ 1 и Пещ 3 към 

Битумна инсталация с нискоазотни. 

31.12.2011 г. Изпълнено.  

Реализирани са мероприятия осигуряващи екологосъобразна експлоатация 

на инсталацията, което се потвърждава с резултатите от периодичните и 

контролни измервания.  

5.  Подмяна на горелки на пещите към 

Хидроочистките с нискоазотни. 

31.12.2011 г. Изпълнено.  

Реализирани са мероприятия осигуряващи екологосъобразна експлоатация 

на инсталацията, което се потвърждава с резултатите от периодичните и 
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№ по КР№ 

6 Н-1/2009 

 

Мероприятие по ИППСУКР 
 

Срокове по КР № 6 Н-

1/2009 

 

Анализ на състоянието 

контролни измервания.  

6.  Възстановяване работния слой на 

футировката на пещите към Хидроочистките. 

31.12.2011 г. Изпълнено.  

Футировката на пещите на инсталации ХО-1, ХО-3 и ХО-4 е възстановена 

по време на капиталният ремонт на инсталациите през 2010 г. 

7.  Подмяна на горелки на пещи 101 и 102 към 

Каталитичен крекинг с нискоазотни. 

31.12.2011 г. Изпълнено.  

Подмяната е извършена в рамките на капиталния ремонт през 2013 г. 

8.  Възстановяване работния слой на 

футировката на пещи 101 и 102 към 

Каталитичен крекинг. 

31.12.2011 г. Изпълнено.  

Възстановяването на работния слой е извършено по време на капиталният 

ремонт през 2010 г. 

9.  Замяна на пароежекторната система към 

Термичен крекинг и Вакуумна дестилация на 

мазут-2 с нова вакуум-създаваща инсталация, 

използваща течен агент – дизелово гориво 

31.12.2011 г. Изпълнено.  

Вакуум-създаващата система е въведена в експлоатация с Разрешение за 

ползване № СТ-05-823/09.07.2010 г. 

10.  Изграждане на система за утилизация на 

етиленоксид, етилен и органични вещества 

чрез изгаряне. 

31.12.2010 г. Инсталациите за производство на етиленов оксид и на акрилнитрил 

са с прекратена експлоатация.  

Предвид посоченото, реализация на мероприятията не се предвижда.  

Прекратяването на дейността е отразено в документацията за издаване на 

ново комплексно разрешително.  
11.  Монтиране и въвеждане в експлоатация на 

съоръжение за кондензация на парите от 

S23A – органичен колектор 

31.12.2010 г. 

12.  Монтиране и въвеждане в експлоатация на 

абсорбери след скруберна колона Т-3 към 

S23В – неорганичен колектор 

31.12.2010 г. 

13.  Реконструкция и модернизация на ЦПС и 

канализационната система за отпадъчните 

води от основната площадка 

31.12.2012 г В изпълнение е трети етап от концепцията. 

Реализация на инсталация за очистка на технологичните кондензати 

(секция 90), попадаща в рамките на КПТО. Информация за избраната 

технология и конкретни аспекти от работата на инсталацията е 

представена със заявлението за издаване на ново комплексно 

разрешително.  

 

13.1. Разработване на концепция 31.12.2010 г. 

13.2. Извършване на реконструкцията 31.12.2012 г. 
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6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях  

Редът за прекратяване на работата на инсталации или части от тях в „ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас” АД е определен във фирмена документирана процедура. В нея са описани 

дейностите и са дефинирани отговорностите по планирането и извършването на извеждане 

на инсталациите / части от тях от технологичната схема, подготовката им за демонтаж и 

обезопасяването им при отчитане на аспектите на околната среда във връзка с 

идентифицираните източници на въздействие. 

През 2014 г. е взето решение на заседание на Управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас ” АД за прекратяване на дейността (по смисъла ва Условие № 16 на КР № 6-Н1/2009 

г.) на инсталации „Полиетилен високо налягане 1“ и „Полиетилен високо налягане 2“, 

упоменати в Условие № 2 на Комплексно разрешително№ 6-Н1/2009 г. В изпълнение на 

условия 16.1. и 16.2. от комплексното разрешително Дружеството е уведомило РИОСВ – 

Бургас за решението на Управителния съвет и е предоставило планове за подготвителните и 

обезопасителни дейности при демонтажа на посоченити инсталации (изх. № 237-01-1356-

17.02.14г.). 

Информация относно експлоатационния статус на исталациите, упоменати в Условие 2 от КР 

№ 6-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 6-Н1-И0-А1/2012 г. през 2014 г. е представен в 

Таблица № 6.  

Таблица № 6 

 

Инсталации съгласно Условие 2  
Експлоатационен статус към м. 

декември 2014 г. 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

АД (Атмосферна дестилация ) - 3 Прекратена експлоатация  

АД (Атмосферна дестилация ) - 4 В експлоатация  

АВД (Атмосферна-вакуумна дестилация) - 1 В експлоатация  

БИ (Битумна инсталация) В експлоатация  

КР (Каталитичен реформинг)-1 В експлоатация  

ХО (Хидроочистка) -2 Временно прекратена експлоатация  

ХО (Хидроочистка) -3 В експлоатация 

ХО (Хидроочистка) -4 Прекратена експлоатация  

ХО (Хидроочистка) -5 В експлоатация 

ХОБ (Обезсерване на бензина) -1 В експлоатация 

ГО (Газоочистка) В експлоатация 

ГС (Газова сяра) -2 В експлоатация 

ГС (Газова сяра) -3  В експлоатация 

ККр (Каталитичен крекинг) В експлоатация  

Алкална очистка на пропанпропиленова фракция (ППФ) В експлоатация  

ВДМ (Вакуумна дестилация на мазут) -2 В експлоатация  

ТК (Термичен крекинг) В експлоатация  

ВИ (Водородна инсталация) В експлоатация  

СКА (Инсталация сярно – кисело алкилиране) В експлоатация  

РОК (Регенерация на отработена сярна киселина) В експлоатация  

АГФИ (Абсорбционна газофракционна инсталация) В експлоатация  

ЦГФИ (Централна газофракционна инсталация) В експлоатация  

МТБЕ (Метилтретичен бутилов етер) В експлоатация  

Изомеризация на нормален бутан В експлоатация  

Производство на етилен (Етилен 150)  Прекратена експлоатация  
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Инсталации съгласно Условие 2  
Експлоатационен статус към м. 

декември 2014 г. 

Производство на пропилен В експлоатация  

Производство на тоулен, бензен, ортоксилен, аризол 78 (ксилолна 

смес) 

Прекратена експлоатация с 

изключение на технологичния възел 

за хидроочистка и хидриране.  

Производство на етиленов окис Прекратена експлоатация  

Производство на етиленгликоли Прекратена експлоатация  

Производство на етаноламини Прекратена експлоатация  

Производство на акрилонитрил Прекратена експлоатация 

Производство на полипропилен В експлоатация  

Производство на пиролен Прекратена експлоатация 

Полиетилен високо налягане - ПЕВН-1 Прекратена експлоатация  

Полиетилен високо налягане - ПЕВН-2 Прекратена експлоатация  

Производство на дивинил Прекратена експлоатация  

Цех за изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди 

технологични отпадъци 
В експлоатация  

Депо за твърди опасни и неопасни производствени отпадъци 

ДТОНПО 
В експлоатация  

Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС 

Катализатори В експлоатация 

Производство Транспорт и съхранение на нефтопродукти (ТСНП) В експлоатация 

Автоматизирана ж.п. наливна естакада В експлоатация 

Ж.п. наливна естакада В експлоатация 

Автоналивна естакада В експлоатация 

Автоматизирана автоналивна естакада В експлоатация 

ВГ и АЖПНЕ (Втечнени газове и авто и ж.п. наливни естакади) В експлоатация 

Цех „Суровинно и оборотно водоснабдяване” В експлоатация 

Цех АК-1 Въздухоразделителни инсталации В експлоатация 

Цех “Напълнителна станция за кислород,азот и пожарогасителни 

средства” 
В експлоатация 

Цех АК-2 - Въздухоразделителна инсталация КА-13,5 Временно прекратена експлоатация 

Инсталация ЦВК В експлоатация 

ЦПС - Цех “БПВ 1” и Цех “БПВ 2” В експлоатация 

Канализация и окислителни езера В експлоатация 

Управление МТС – склад 111 Маслено стопанство В експлоатация 

 

В случай на взето решение за прекратяване/временно прекратяване на дейността на 

инсталации или части от тях РИОСВ гр. Бургас ще бъде своевременно уведомена. 
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7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения  

7.1. Аварии 

Аварии, свързани с дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително, не са 

възникнали. 

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

предоставено КР 

Информация за постъпилите през 2014 г. оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, за които е предоставено Комплексно 

разрешително № 6-Н1/2009, актуализирано с Решение № 6-Н1-ИО-А1/2012  е представена в 

Таблица 10. 
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Таблиица 10 

Дата на 

оплакване

то или 

възражени

ето 

Приносител на оплакването Причини Предприети действия Планирани действия 
Органи, които са 

уведомени 

09.01.2014г. Получен сигнал от жител на с. 

Винарско на тел. 112 за 

разпространение на непирятни 

миризми.  

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Извършено 

е обследване на състоянието 

на съоръженията и 

технологичните режими на 

инсталациите. Проведени са 

измервания за оценка 

качеството на атмосферния 

въздух като не са 

установени отклонениия.  

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия. 

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 

14.10.2014г. Получено съобщение от ОбСС, гр. 

Бургас за оплакване от жител на 

кв. „Долно Езерово“ за 

разпространение на миризма на 

нефтопродукти. 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Извършено 

е обследване на състоянието 

на съоръженията и 

технологичните режими на 

инсталациите. Проведени са 

измервания за оценка 

качеството на атмосферния 

въздух като не са 

установени отклонениия.  

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия. 

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 

24.10.2014г. Получен сигнал чрез дежурен в 

Община Бургас от жител на кв. 

„Долно Езерово“, ул. „Лом“ 67за 

„обгазяване от ЛУКОЙЛ“ 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Извършено 

е обследване на състоянието 

на съоръженията и 

технологичните режими на 

инсталациите и са 

проведени контролни 

измервания на територията 

на кв. „Долно Езерово“. Не 

са констатирани отклонения. 

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия. 

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 
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