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3.1 Увод 

 

3.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено КР; 

Топлоелектрическа централа ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.  

  

3.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията; 

Адрес: област Бургас, община Бургас, град Бургас, код 8104 

Индустриална зона “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД; 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”АД  - ТЕЦ 

 

3.1.3. Регистрационен номер на КР; 

КР №415-НО/2011г. 

 

3.1.4. Дата на подписване на КР; 

На 05.08.2011г. е подписано КР №415-НО/2011г., съгласно Решение №415-НО-ИО-

АО/2011г. на Изпълнителния директор на ИАОС. 

 

3.1.5. Дата на влизане в сила на КР; 

На 28.08.2011г. 

 

3.1.6. Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател 

на разрешителното; 

„ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Бургас до 20.04.2015г.  

На основание  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти №11 том II 

рег. 4044 дело №132/2015 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД придобива активите на ТЕЦ и 

не е налице причина за съществуването на договор за приемане на отпадните води в канали-

зационната система на Дружеството. 

 

Име 

Бащино 

Фамилия 

 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД 

Сергей 

Михайлович 

Андронов 

Седалище Адрес  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 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Лице за контакти 

Николай Новачев – Главен Еколог/ръководител отдел „Екология“ тел.05511/5109,факс 

:05511/5555, е-mail: Novachev.Nikolay@neftochim.bg 

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

инсталацията 

Производство на електрическа и топлинна енергия в комбинирана топлоелектрическа 

централа; пренос на електрическа и топлинна енергия; управление на електрически системи; 

търговия с електрическа и топлинна енергия, производство на химически обезсолена вода, 

производство на водород за собствени нужди;  

 

3.1.10. Производствен капацитет на инсталацията 

Операторът  експлоатира инсталацията с капацитет, не превишаващ определения в Условие 

2. стойност: 

1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна 

мощност 480 MWth, с годишно количество произведена продукция/топлинен капацитет 

- 4 204 800 MWh/y, 

включваща: 

o ЕПГ 8; 

o ЕПГ 12; 

o ЕПГ 7 (резерв); 

o ЕПГ 9 (резерв); 

o ЕПГ 10 (резерв). 

2. Електролизерна станция за производство на водород с капацитет - 210 240 Nm3/y; 
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3.1.10. Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ” 

 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2015 г 

т. 3.2. Система за управление по околна среда  стр. 1 от 4 

3.2. Система за управление по околна среда 

От 20.04.2015 г. ТЕЦ преминава в структурата на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. 

Системата за управление на качеството е приведена в съответствие с фирмените и 

корпоративни изисквания. 

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 ПАО ЛУКОЙЛ и 

организациите от Групата ЛУКОЙЛ. 

Дружеството притежава Сертификати за съответствие на системите за управление с: 

- ISO 9001:2008, № BG120119Q-A от Bureau Veritas Certification с валидност до 

05.10.2016 г.; 

- ISO 14001:2004, № RU227814Е-U от Bureau Veritas Certification с валидност до 

01.10.2016 г.; 

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

01.10.2016 г.; 

- ISO 50001:2011, № CZE-150070 от Bureau Veritas Certification с валидност до 04.11.2018 г. 

Докладването е извършено съгласно изискванията, поставени в условията на Комплексно 

разрешително. 

Ръководството на ТЕЦ е определило задачите, правата и отговорностите на своите 

сътрудници с цел да гарантира ефективно и ефикасно функциониране на СУОС. 

За всяка длъжност има разработена и утвърдена длъжностна характеристика, съдържаща 

основните задължения, права и отговорности на служителите, в т.ч. и по отношение на 

управлението на околната среда. 

Прилагат се програми за обучение и процесът е непрекъснат с цел: 

- повишаване и разширяване на квалификацията на персонала; 

- придобиване на специфични знания в областта на околната среда, приложими в 

практиката на Дружеството. 

Осигуряването на компетентен и осъзнат персонал, регламентирано с процедура ПК 1-01-

017-6.2 – Процедура за обучение на персонала в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, 

подпомага постигането на общите и конкретни цели по околна среда за реализиране на 

политиката на Дружеството в областта на околната среда. 

Обменът на информация за околната среда с външни заинтересованите страни се извършва с 

отговорността на Главен инженер / Първи заместник на Председателя на Управителния съвет 

и в съответствие с документирана процедура за обмен на информация за околната среда. 

На заинтересованите страни се предоставя информация, характеризираща резултатността 

спрямо околната среда. 

На обществеността се предоставя информация за околната среда в определена като 

подходяща форма на представяне – информационни табла, поставени / монтирани на 

общодостъпни места. 

Политиката на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД в областта на околната среда е 

оповестена чрез публикуване в Интернет – страницата на  Дружеството. 

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

документирана процедура – ПЕ 1-01-069-4.4 – Процедура за обмен на информация за 

околната среда в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2015 г 

т. 3.2. Система за управление по околна среда  стр. 2 от 4 

Информация за околната среда се обменя между ръководителите на Дружеството ежедневно 

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

Председателя на Управителния съвет. 

В Дружеството се събира информация за: 

- околната среда от измервания и изпитвания на емисии, зауствания и други 

въздействия и състояние на компоненти на околната среда; 

- дейностите с отпадъци; 

- потребление на природни ресурси; 

- настъпили аварийни събития (аварии / инциденти / технически неизправности) с 

последствия върху околната среда; 

- възлагане, разработване, съгласуване и утвърждаване на проектна документация за 

строителство на инсталации, сгради и съоръжения; 

- прекратяване на работата на инсталации и съоръжения или части от тях; 

- финансови разходи и ползи в областта на околната среда; 

Събраната първична информация се обработва, обобщава и анализира в рамките на 

поставени от Ръководството изисквания. Обработената информация се показва като доклади 

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

– Ръководството на Дружеството, структурните единици и служителите. 

Документите на СУОС са общофирмени и такива, регламентиращи изпълнението на 

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

Документите на СУОС регламентират начина на управление, изпълнение на процесите 

(дейностите), отговорностите и записите генерирани от тях, в съответствие със законовите и 

други изисквания в областта на околната среда. 

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. 

Документите се идентифицират с цел осигуряване уникална информация, даваща 

възможност за контрол на управлението им; използва се подходяща идентификация на 

новите издания, на направените редакции и е осигурен ред на разпространение на 

ревизирани документи. 

Управлението и контролът на документите се осъществява посредством система 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 от отговорник, определен от ръководителя на 

структурната единица, под формата на електронен запис и на хартиен носител.  

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

отбелязва в картони за разпространение. 

ТЕЦ 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”. Управление Екология осигурява идентифицирането, 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2015 г 

т. 3.2. Система за управление по околна среда  стр. 3 от 4 

оповестяването и осигуряването на достъп до законови и други изисквания, които се отнасят 

до аспектите на околната среда на Дружеството, в съответствие с документирана процедура 

и с отговорностите на Ръководител отдел “Екологичен контрол” и старши еколози. Актуален 

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

областта на околната среда се разпространява периодично на ръководителите на 

структурните единици. 

Общото оперативно ръководство на производството (включително ресурсно обезпечаване) се 

осъществява от Директор по производство.Оперативното управление за координиране на 

производствената дейност и контролиране на направлението на продуктите и енергийните 

потоци за гарантиране на ефективната работа в инсталациите се извършва от диспечерите по 

производство. 

В "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, респ. ТЕЦ се поддържат в актуално състояние и 

прилагат документирани процедури за оперативно управление, които са свързани със 

съществените аспекти на околната среда. 

Постоянното подобрение и развитие на СУОС се гарантира чрез механизма на коригиращите 

и превантивни действия. Управлението на коригиращите и превантивни действия се 

извършва по правила и ред, описан в документирана процедура – ПК 1-01-009-8.5 – 

Процедура за планиране и провеждане на коригиращи и превантивни действия в "ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас" АД. 

Определянето на необходимите коригиращи действия се извършва с отговорността на 

ръководител на структурна единица или по-високо ниво, в зависимост от спецификата на 

проблема. Извършва се от нарочно определено лице и се контролира от назначилия 

действието. 
 

В случай на авария комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор или 

разпореждане от Главен инженер / Първи заместник на Председателя на Управителния съвет. 

анализира причините, констатира щетите и предлага необходимите коригиращи и/или 

превантивни действия за недопускане на подобни аварии. Събитията се документират и се 

разглеждат на комисия по аварийността. 

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, след изтичане срока за изпълнение на предвидените коригиращи и 

превантивни действия и периодична оценка в рамките на прегледите на ръководство (от 

структурните единици или от ръководството на Дружеството) в зависимост от нивото на 

проблема. При положителен резултат от оценката за ефективност на въведените действия се 

правят изменения на съответни документи или се създават нови, съгласно изискванията на 

документирана процедура. При необходимост се провежда допълнително обучение на 

персонала. Изпълнението на коригиращите и превантивни действия задължително подлежат 

на преглед в рамките на провеждащите се вътрешни одити на структурната единица. 

За предотвратяване и ликвидиране на възникнали аварии и аварийни ситуации в "ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ БУРГАС" АД се разработват организационни и технически мероприятия, 

определени за прилагане в етап на превенция или възникване на аварийни събития, целящи 

тяхното недопускане и действия, предназначени за спасяването на хора, материални активи и 

отстраняване на последствията от аварията. 

В Дружеството е разработен и се поддържа в актуално състояние План за провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ 
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БУРГАС" АД при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. Планът е съгласуван от 

секретаря на постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи и директор на дирекция Гражданска защита – област Бургас.  

В ТЕЦ е разработен План за предотвратяване и ликвидиране на аварии в производство ТЕЦ - 

ИБ 2-09-0-005 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, които участват 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. 

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 реда описан в общофирмени документи, както и в 

документи на структурните единици. 

Процедурите за готовност и реагиране при аварийни ситуации се проверяват и се изменят, 

където това е необходимо и особено след възникване на аварийни ситуации. 

В Дружеството се прилагат процедури за идентификация, съхраняване, защита, 

възстановяване и продължителност на съхраняване и архивиране на записите на СУОС. 

Докладване за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексното 

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

Годишният доклад 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 компетентните и 

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

периодичност, утвърдена от тях. 

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

площадката на Дружеството с екологични последствия.  

Докладването за СУОС се презентира в рамките на преглед на Eдинната система за 

стандартизация на управлението на разширени съвещания на висшето ръководство. 

Прегледът от страна на ръководството се провежда с цел анализ и оценка на реализацията на 

Политиката по околна среда, ефикасността на системата за управление на околната среда и 

необходимостта от промени. 
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3.3 Използване на ресурси 

 

3.3.1 Използване на вода 

 

Водоснабдяването на ТЕЦ „ЛУКОЙЛ Енергия и Газ България” ЕООД с условно 

чиста/промишлена вода е регламентирано с актуален Договор № ЛЕГБ-047-08/31.07.08г. с 

“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, който има РЕШЕНИЕ №БП-058 от 17.12.2008г. на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, като ВиК оператор. 

От 20.04.2015год. на основание  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими 

имоти №11 том II рег. 4044 дело №132/2015 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД придобива 

активите на ТЕЦ и водоснабдяването е по Разрешително за водовземане от яз.Мандра 

№0767/14.12.2007г., продължено с Решение №233/25.11.2013г. 

    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 

Източник на 

вода 

Годишно 

количество 

съгласно КР 

 

Количество за 

единица продукт/ 

суровина 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

 

Използва 

но количе 

ство за 

единица 

продукт 

Съответ 

ствие 

ТЕЦ 

1.Горивна 

инсталация за 

производство 

на топлинна 

енергия. 

- 

10m3/MВтч 

топлинна 

енергия 

2 077 199 m3 2,57m3/ 

MВтч 

топлинна 

енергия Да  

2.Електро-

лизерна 

станция за 

производство 

на водород 

 

0.002 m3/ Nm3 

водород 

25 m3 

деминерали 

зирана вода 

0.00075m3/ 

Nm3 водород 

Да 

 

През отчетната 2015г. няма установени несъответствия от резултатите на измерените водни 

количества с определените такива в  условията на разрешителното.  

 

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 
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Електроенергия/ 

топлоенергия 

 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

количество за 

единица продукт 

Съответствие 

 

Да/Не 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия, 

MWh/единица продукт 

1.Горивна инсталация за 

производство на топлинна 

енергия 

0,03 МWh / MWth 0,015 МWh / MWth        Да 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия, 

MWh/единица продукт 

2. Електролизерна станция 

за производство на 

водород 

0,015 МWh/Nm3  

водород 

0,0005 МWh/Nm3  

водород 
   Да 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

топлоенергия, 

MWh/единица продукт 

1.Горивна инсталация за 

производство на топлинна 

енергия 

- 
 

0.0596 МWh/ MWth 
  Да 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

топлоенергия, 

MWh/единица продукт 

2. Електролизерна станция 

за производство на 

водород 

0,042 МWh/ Nm3  

водород 

0,00 МWh/ Nm3  

водород 

/не се консумира 

топлоенергия/ 

Да 

     

  

Операторът  прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразу-

вателните части на въздушни вентилатори на котлоагрегати, димни вентилатори на 

котлоагрегати, мазутни помпи, електропитателни помпи, прекачващи помпи и помпи сурова 

вода, основни консуматори на електроенергия за Горивни инсталации за производство на 

топлинна енергия. 

Ежесменно оперативния персонал от всеки цех извършва оглед на всички съоръжения , за 

наличие на отклонение от екологичните аспекти (течове на масла, вода и др.). При 
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установяване на отклонение се предприемат незабавни мерки за отстраняването им. Записи 

се водят в оперативните журнали. 

  Операторът прилага инструкция за проверки на техническото състояние на 

топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното 

отстраняване. 

Прилага се инструкция, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроeнергия и топлоенергия за производствени нужди и за 

оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества консумирана електро-/ 

топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването 

им. 

Електроенергията се измерва по електромери и се записва в журнал в командна зала 

на Електро цех, откъдето ДИС ТЕЦ взема данни и ги записва за денонощие в „Ежедневно 

сведение”, от което инж. Топлоенергетик (ПТО) ги вписва в Дневния технологичен отчет, 

после се изготвя Месечен технологичен отчет. Количествата топлоенергия се изчисляват по 

методика. На база произведени количества електроенергия и топлоенергия и вложени горива 

се изчислява специфичния разход на гориво за единица продукт . 

 През отчетната 2015г., не са  констатирани несъответствия при оценка на 

съответствието от резултатите на изразходваните количества електроенергия и топлоенергия 

с определените такива в условията на разрешителното. 

  

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

В таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 са посочени данни за годишната употреба на суровини, 

спомагателни материали и горива за производството на единица продукт, които  не се 

различават по вид и не превишават съответната годишна норма за ефективност. 

Таблица 3.3.1 

Суровини 

 

Годишно 

количество 

съгласно КР 

 

Количество за 

единица 

продукт/ 

суровина 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество за 

2014г. 

 

Количество за 

единица продукт 

Съответ 

ствие 

ТЕЦ ЛЕГБ 

Сурова 

вода 

 

- 

10m3/MВтч 

топлинна 

енергия 

2 077 199 m3 2,57m3/ MВтч 

топлинна 

енергия 
Да  

 

 Употребяваните при работата на инсталациите по Условие 2., които попадат в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС, спомагателни материали посочени в Таблица 8.3.1.1.(1) 

от разрешителното, не се различават по вид и не превишават съответната годишна норма за 

ефективност. 
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Таблица 3.3.2 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 1-ца 

продукт/ 

суровина, 

съгласно КР 

[t/единица 

продукт-Н2] 

Употребено 

годишно 

количество, 

т/г 

Количество за 

1-ца продукт/ 

суровина-

[t/единица 

продукт-Н2] 

Съответс

твие 

 

 

ТЕЦ ЛЕГБ 

Електролитен 

реагент 

R:22-35 

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

45Xn; R22 C; R35 

- 
0,00002 

t/единица 

продукт-Н2 
    0,025 t 

0.0000007 

t/единица 

продукт-Н2 
Да 

                 

            

Употребяваните при работата на инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС, горива посочени в Таблица 8.3.1.2. от разрешителното, не се 

различават по вид и не превишават съответната годишна норма за ефективност. 

Таблица 3.3.3 

Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

т/г 

Количество за 

1-ца продукт/ 

суровина 

съгласно КР 

[kg/kWh 

топлоенергия] 

Употребено 

годишно 

количество 

(условно 

гориво/т) 

Количество за 

единица продукт/ 

суровина 

[kg/kWh 

топлоенергия] 

Съответс

твие 

 

 

 

 

ТЕЦ ЛЕГБ  

Смесено 

гориво – 70% 

природен газ 

и 30% течно 

гориво 

(котелно 

гориво и 

заводски 

горивен газ) 

- 
 

0,1465 kg/kWh 

топлоенергия 
163 040 t 

 

0,138 kg/kWh 

топлоенергия 

 

 

Да 
 

 

 

Операторът прилага писмена инструкция осигуряваща измерване/изчисляване, 

документиране и оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за 

ефективност на ползваните спомагателни материали и горива за инсталацията.  

 

През 2015г. на площадката на оператора няма установени несъответствия по 

изпълнение на условие 8.3.2.2. 
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3.3.4.Съхранение на суровини,спомагателни материали, горива и продукти 

Операторът  има обособени площадки за съхранение на суровини и спомагателни 

материали преди непосредственото им използване. 

Всички вещества, класифицирани като “опасни“ в Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества, препарати и продукти се съхраняват на площадки 

отговарящи на изискванията:  притежават подова и странична изолация, осигуряваща 

задържането на територията на площадката на води или други течности, попаднали върху 

нея и не допускат просмукване на води  или други течности в почвата под площадките за 

съхранение.  Обвалованите площи на резервоарите за съхранение на суровини и спома-

гателни материали нямат пряка гравитачна връзка с канализацията на производствената 

площадка. В случаи на разливане / разсипване на суровини, спомагателни материали и 

реагенти  при извънредни ситуации, се съхраняват средства за почистване и контейнери за 

събиране на отпадните продукти. 

Резервоарите за съхранение са изградени с техническа характеристика, съответстваща 

на вида на съхранявания материал. Обваловките са проектирани да поемат обема на 

съхраняваното вещество, като на изход са с монтирани спирачни механизми, регулиращи 

изпускането на образувания отток в съответната канализационна система на площадката.  

Резервоарите се подлагат периодично на пълен преглед – пълен външен и пълен вътрешен. 

Пълен външен преглед се извършва ежегодно от Ведомствен Технически надзор и 

метрология и включва пълна визуална оценка на общото състояние на резервоара, 

изправността на контролно измервателните предпазни и осигурителни арматури и 

устройства. За контролно – измервателни уреди, осигуряващи устройства и други 

съоръжения, които не могат да се проверяват при прегледа, се извършват метрологични 

проверки/ лабораторни изпитвания.  

 Пълен вътрешен преглед се извършва най – малко веднъж на осем години и включва: 

оглед на резервоара от вътрешната страна; измерване на поясите на стената, покрива и 

дъното; безразрушаващ контрол на заварените съединения; механични изпитвания и 

металографски изследвания на основния метал и заварените съединения; химичен анализ на 

метала; измерване на геометричната форма на стената и нивелиране на дъното; проверка на 

състоянието на основата и настилката. Прегледът, който осигурява контрол на качеството се 

извършва от акредитирана лаборатория.  

 Ежесменно оперативния персонал се следи за външни дефекти – появяване на течове 

в шевовете на корпуса или под дъното на резервоара, ненормален шум в резервоара, 

преливане, за външни дефекти на обваловките и за наличие на продукт в тях.   

Резултатите от извършените проверки се документират и съхраняват във Всички 

спомагателни материали и реагенти се съхраняват в оригиналните им опаковки. На достъпни 

места в операторните станции се съхраняват информационни листи за безопасност за всички 

опасни вещества с които се работи. Информационните листи за безопасност отговарят на 

изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

В цеховете се прилагат документирани процедури, отнасящи се до периодични 

проверки  от страна на оперативния персонал за установяване на течове по тръбопроводите, 

за контрол и предотвратяване на замърсяването в случаи на инциденти, свързани с разливане 

/ разсипване на суровини, спомагателни материали и  реагенти  при тяхното съхранение.  

Поддържат се процедури за готовност и реагиране при извънредни ситуации; 

периодична проверка на готовността за реагиране; 
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            За отстраняване на констатирани нарушения (несъответствия) на изискванията на 

фирмените документи и документите в производството се дават предписания и срокове за 

отстраняването им.  

            Всички химични вещества и препарати (използвани като изходна суровина, 

спомагателен материал или произвеждан продукт) на площадката на ЛЕГБ, класифицирани в 

една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и „Наредбата за реда и 

начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати”, са 

опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. 

Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на 

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването 

на химикали (REACH). 

            Съхранението на химичните вещества и препарати на площадката на ЛЕГБ, отговаря 

на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност, които 

могат да се представят при поискване на контролният орган. 

            Химичните вещества и препарати в складовете за съхранение на площадката на ТЕЦ 

се съхраняват на посочените в разрешителното места. 

            От извършените проверки през 2015г. на съоръженията и площадките за съхранение 

на горива и спомагателни материали, както и за течове от резервоари, по тръбопреносната 

мрежа за горива и спомагателни материали, няма констатирани несъответствия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за 

екологични щети и/ или причинени екологични щети.  

  Разработени и се прилагат ППЛА за всички цехове.Подготвеността на оперативния 

персонал се поддържа посредством планирани тренировъчни занятия. 

Прилага се План при бедствия и аварии в ЛНХБ ИБ (1-02-084-4.4) и План за евакуация на 

хора при бедствия и аварии на основна производствена площадка на ЛНХБ ИБ (1-02-085-

4.4), които след преминаване на ТЕЦ в ЛНХБ са актуализирани и приведени в съответствие. 

Планът за действия при бедствия и аварии е съгласуван с общината и ПБЗН. 

 Изготвена е  оценка, доказваща възможността за изпускане в резултат на аварийна 

ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на 

опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на 

пожар. Всички резервоари са с обваловани площи и обем достатъчен да поеме целия 

капацитет на резервоара. Обваловките в „Горивно стопанство” са със спирателни арматури 

към канализацията водеща към ЦПС на ЛНХБ. В случай на замърсяване, вследствие на 

аварийни ситуации отпадъчните води се отвеждат в ЦПС на ЛНХБ. 

 В ЛНХБ се прилага Регламент за взаимодействие умедомяване, разследване, 

регистриране и отчет на аварийни събития в ЛНХБ(РБ 1-03-034-4.5), който след 20.04.2015г. 

се прилага и за ситуациите, свързани с ТЕЦ. За резултатите се водят записи, описващи: 

 причините за аварията; 

 време и място на възникване; 

 последствия върху здравето на населението и околната среда; 

 предприети действия по прекратяването на аварията и /или отстраняването на 

последствията от нея.  

 Операторът  прилага инструкции с мерки за ограничаване или ликвидиране на 

последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни 

ситуации.През отчетната 2015г. на площадката на ТЕЦ не са констатирани аварийни 

ситуации. 
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През отчетната 2015г. на площадката на ЛЕГБ няма не планирани емисии от замърсители, 

смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, със загуба 

на контрол над пречиствателно оборудване, инцидент, причинил замърсяване на 

повърхностни или подземни води, въздуха и /или почвата.  

Операторът има изготвена и утвърдена оценка за възможни случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер на 

разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, съгласно Наредба №1 

от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от 

ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. Оценката се 

представя на компетентния орган при поискване. 

Въз основа на оценката, операторът има остойностени финансови средства за 

планираните превантивни и оздравителни мерки, за възможните случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията 

на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети.  

Съгласно чл.43 от ЗОПОЕЩ е осигурено финансовото изпълнение на превантивните 

и оздравителни мерки в предвидените от закона случаи чрез банкова гаранция. 

 През отчетната 2015г. на площадката на оператора няма случаи на причинени 

екологични щети или непосредствена заплаха за екологични щети. 

Всички работни инструкции, разработени и прилагани на площадката в структурата 

си съдържат записи за пуск и спиране в нормални и аварийни ситуации,съгласно Инструкция 

за оформяне и структуриране на документи от ЕССУ“ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД(ИК 1-

02-005-4.2). Резултатите, последователността и продължителността на действията се 

записват в оперативни журнали по работни места. 

Операторът  прилага план за собствен мониторинг при анормални режими на 

инсталациите, разработен в работните инструкции в Котелен цех, където се намират 

основните съоръжения по Условие 2.  Плана включва като минимум вида, количествата и 

продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното определяне 

и контролиране: 

През 2015г. при всяко въвеждане в експлоатация и спиране на резервните 

котлоагрегати в ТЕЦ е уведомяван РИОСВ-Б-с с факс от отдел Група диспечеризация и ЕОЗ. 

 



  4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ 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  

№. 
СА8 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за 

пренос на 

замърсите

ли извън 

площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производств

о, обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 

1b) 

в почва 

(колона 

1c) 

   kg/год. kg/год. 
kg/год

. 
kg/год. kg/год. 

1# 630-08-0 
Въглероден 

оксид (CO) 

„_ „ 

30,258*10
3 

/С/ 

 

_ _ _ _ 

2# 124-38-9 

Въглероден 

диоксид 

(CO2) 

257765*10
3
 

/С/ 
_ _ _ - 

3#  

Азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

436,345*10
3 

/С/ 
_ _ _ _ 

4#  
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

„_ „ 

24,015*10
3
 

/С/ 
- - - _ 

5#  

Фини 

прахови 

частици<10м

м(РМ10) 

„_ „ 
2,803*10

3 

/С/ 

 

- - - - 

Годишните емисии на замърсители в колона 1а от таблица 1 са получени въз основа на 

изчислителен метод, при който, сумата от среднодневната стойност на измерената 

концентрация на всеки замърсител поотделно в (mg/Nm
3
) взета от Докладите за 

собствени непрекъснати измервания (СНИ) на димните газове, умножена по 

среднодневната стойност на дебита на димните газове в (Nm
3
/h), умножена по 24 (за 

получаване на дневна емисия), сумиране на всяка дневна емисия (за получаване на 

месечна), сумиране на месечните (за получаване на годишна) и превръщане в (кг). 

Забележка – не са установени други замърсители във въздуха, водите и почвите, 

съгласно Таблица 1. 
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4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Изпълнява се Условие 9.1.1. – през отчетната 2015 г. дебитът на технологичните и 

вентилационни газове от всички организирани източници по Условия 9.1.2, не е превишавал 

посочените в съответното условие стойности.  

Условие 9.1.2.1. се изпълнява, като се експлоатират до два котлоагрегата едновременно, с 

обща топлинна мощност не превишаваща 480 МW.  

Условие 9.1.2.1.1.  През 2015 г. в експлоатация са котлоагрегати № 8 и № 12, а в случай на 

авария, ремонт и профилактика на същите, се експлоатират № 7, № 9 или № 10, като общата 

топлинна мощност не превишава 480 МW, при спазване на емисионните норми определени в 

Таблица 9.1.1-продължение от разрешителното. 

Условие 9.1.2.2. РИОСВ–Бургас се информира с писма/факс при всеки конкретен случай на 

въвеждане в експлоатация на резервните котлоагрегати и при пуск/спиране на изпускащо 

устройство/комин.  

Условие 9.1.2.3. -  През 2015 г. не са допуснати превишения на емисионните норми в 

случаите на внезапно прекъсване на доставките на природен газ. 

Условие 9.1.3.  През 2015 г. делът на природния газ от общото количество гориво, 

използвано в ТЕЦ, е над 70%.  

Условие 9.4.2. Осигурено е съвместно с ЛНХБ създаване на условия за непрекъсната и 

надеждна работа на изградения пункт за автоматичен мониторинг (ПАМ) в община Камено. 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД има сключен договор със сервизна фирма за обслужване на 

системата, включваща профилактика и сервиз. 

Изградена е  и функционира система за ранно предизвестяване за неблагоприятни 

метеорологични условия (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 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“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/. 

В изпълнение на Условие 9.4.2.1. на тримесечие се изготвят и се изпращат до РИОСВ-Бургас 

и до община Камено доклади с анализ на данните от ПАМ –Камено. 

Условие 9.4.3.1. Параметрите на системата по Условие 9.4.3 и схемата за намаляване на 

производствения капацитет са съгласувани с РИОСВ – Бургас. 

 

Условие 9.5.1.2. Извършват се собствени непрекъснати измервания, съгласно изискванията 

на Глава 6 от Наредба 6/26.03.1999г. (изм.ДВ.бр.102 от 21.12.2012г.) за реда и начина за 

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

неподвижни източници и Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите 

за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените 

непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от обекти с неподвижни източници. 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 

Параметър  Единица 

НДЕ, 

Резултати от мониторинга  

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

съгласно 

КР 

/брой 

измервания 

годишно/ 

Брой/ 

  
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 
  % 

  Комин №  1, Н=120м 

SO2 кg/h 291,14 2,77 - СНИ 100 

NOx кg/h 96,08 41,72 - СНИ 100 

CO кg/h 35,23 1,43 - СНИ 100 

прах кg/h 9,90 0,29 - СНИ 100 

  Комин № 2, Н=180м 

SO2 кg/h 291,14 1 - СНИ 100 

NOx кg/h 96,08 26,78 - СНИ 100 

CO кg/h 35,23 0,15 - СНИ 100 

прах кg/h 9,90 3,32 - СНИ 100 

 

 

 

Условие 9.5.2.4. Документират се и се съхраняват постъпилите оплаквания за миризми в 

резултат от дейностите, извършвани на площадката. През отчетната 2015 г. не са постъпвали 

оплаквания и възражения от граждани на Бургас и прилежащи селища за  разпространението 

на неприятни миризми от ТЕЦ. 
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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 

 

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

Утайки от декарбонизиране 19 09 03 26700 3115 
 

Да  Външна фирма Да  

Увлечена/летяща пепел от 

котли за изгаряне на течно 

гориво (сажди) 

10 01 04* 30 т/5 г 34,18 
 

Не  Външна фирма Не  

Общи отпадъци образувани от дейността на площадката: 

Изолационни материали, 

различни от упоменатите в 

17.06.01 и 17.06.03 

(вата и изолации) 

17 06 04 350 23,52 - Не  Външна фирма Да  

Други отпадъци от 

строителството и събаряне 

(включително смесени отпадъци), 

съдържащи опасни вещества 

17 09 03* 5 182,22 - Не  Външна фирма Не  

Почва и камъни замърсени с 

опасни вещества 

17 05 03* 5 20 - Не  Външна фирма Не  

Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 

17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03 

17 09 04 1000 133 

 

- Не Външна фирма Да  

Кабели, различни от упоменатите 

в 17 04 10 

17 04 11 50 3,780 - Не Външна фирма Да  



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно Разрешително за 2015 г. 
 

т. 4.4. Управление на отпадъците                                                                                                                                                                                             Стр. 2 от 6 

 

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 

 

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

Пластмаса  17 02 03 3 0,080 - Не Външна фирма Да  

Дървесен отпадък 17 02 01 50 0,150 - Не Външна фирма Да  

Отпадъци от желязо и стомана/  19 10 01  2000 81,82 - Не  Външна фирма Да  

Отпадъци от цветни метали 19 10 02  

 

 

 

 

 

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 

Утайки от декарбонизиране 19 09 03 Не   Не  Карина  Да  

Увлечена/летяща пепел от котли за изгаряне на 

течно гориво (сажди) 

10 01 04* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

(ЛНХБ) 

Не  - Да  

Общи отпадъци образувани от дейността на площадката: 

Изолационни материали, различни от упоменатите 

в 17.06.01 и 17.06.03 

(вата и изолации) 

17 06 04 Не  D5 

(ЛНХБ) 

 

- Да  

Други отпадъци от строителството и събаряне 

(включително смесени отпадъци), съдържащи 

опасни вещества 

17 09 03* Не  D5 

(ЛНХБ) 

 

- Да  
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Почва и камъни замърсени с опасни вещества 17 05 03* Не  D5 

(ЛНХБ) 

 

- Да  

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 

09 03 

17 09 04 Не  D5 

(ЛНХБ) 

 

- Да  

Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 17 04 11 Не  Не  „Алси”ЕООД Да  

Пластмаса  17 02 03   -  

Дървесен отпадък 17 02 01 D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

(ЛНХБ) 

Не  - Да  

Отпадъци от желязо и стомана/  19 10 01  Не  Не  „Алси”ЕООД Да  

 

 

 

 

 

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) 

Утайки от декарбонизиране 19 09 03 „Карина-91“ЕООД R 2250 

Увлечена/летяща пепел от котли за 

изгаряне на течно гориво (сажди) 

10 01 04* „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД 

 

D10-Изгаряне с оползотворяване на 

топлината  

34,180 

Общи отпадъци образувани от дейността на площадката: 

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 

(вата и изолации) 

17 06 04 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД 

 

D5  23,520 

Други отпадъци от строителството и 17 09 03* „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД D5  182,220 
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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) 

събаряне (включително смесени 

отпадъци), съдържащи опасни вещества 

 

Почва и камъни замърсени с опасни 

вещества 

17 05 03* „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД 

 

D5  20 

Смесени отпадъци от строителство и 

събаряне, различни от упоменатите в 

17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03 

17 09 04 „Ростер”ООД R 133 

Кабели, различни от упоменатите в 17 

04 10 

17 04 11 „Алси”ЕООД R  3,780 

Дървесен отпадък 17 02 01 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД 

 

D10-Изгаряне с оползотворяване на 

топлината  

0,150 

Пластмаса  17 02 03 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД 

 

D10-Изгаряне с оползотворяване на 

топлината  

0,080 

Отпадъци от желязо и стомана/  19 10 01  „Алси”ЕООД R 81,820 

 

 

4.4.1. Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР № 415-Н0/2011 г. 

количества 

След извършена оценка на данните, представени в колона 8 на Таблица 4 са констатирани несъответствия на количествата, 

образувани отпадъци с определените в КР № 415-Н0/2011 г, издадено на „Лукойл енергия и газ България“ЕООД, както следва : 

- Отпадък с код 10 01 04* и наименование Увлечена/летяща пепел от котли за изгаряне на течно гориво (сажди) – количество 

генериран отпадък за 2015 г. 34,180 т, при разрешено 30 т за пет годишен период, съгласно Таблица 11.2.   
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- Отпадък с код 17 09 03* и наименование Почва и камъни, замърсени с опасни вещества – количество генериран отпадък за 

2015 г. 182,220 т, при  разрешено 5 т за годишен период, съгласно Таблица 11.4 

- Отпадък с код 17 05 03* и наименование Други отпадъци от строителството и събаряне (включително смесени отпадъци), 

съдържащи опасни вещества – количество генериран отпадък за 2015 г. 20 т, при  разрешено 5 т за годишен период, съгласно 

Таблица 11.4 

При извършеният анализ на настъпилите събития и промени, от една страна във връзка с внесена информация от „Лукойл енергия и газ 

България“ЕООД с вх. № 5036/16.07.2014 г. в РИОСВ-Бургас за планирани промени, изразяващи се във въвеждането в експлоатация на 

КА № 2 и извеждане на КА № 9 и КА № 10, както и изграждане на нов димоход от КА № 7 и КА № 8 към комин Н-120 м и от друга 

страна последвалата смяна на собствеността на ТЕЦ към „Лукойл енергия и газ България“ЕООД и преминаването му към активите на 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД (уведомителни писма от  ЛНХБ с изх. 234-01-3528/27.05.2015 г. и от ЛЕГБ с изх. №Ч ИП-

764/26.05.2015 г.), можем да направим следните изводи: 

- При строително –демонтажните работи по изпълнение на планираните промени от „Лукойл енергия и газ България“ЕООД, 

генерираните отпадъци (строителни, почви и сажди) не са били предавани на фирми със съответното разрешително, а са се 

съхранявали на площадката на ТЕЦ до вземане на управленското решение за смяната на оператора, т.е. с „ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас“АД, който разполага и експлоатира собствени съоръжения за оползотворяване/обезвреждане на 

производствени и опасни отпадъци. 

- От представените месечни отчети за третираните отпадъци от ТЕЦ, след преминаването им към „ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас“АД, се потвърждава извършената оценка за съхранение на генерираните отпадъци на площадката, съгласно Условие 

11.3, като от м.юни 2015 г. стартира транспортирането и предаването на отпадъци до съответните съоръжения и площадки за 

оползотворяване/обезвреждане, разположени на основна площадка на   „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД. 

 

 

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

транспортирането на отпадъци с условията на Комплексното разрешително 

През отчетната година и по-точно след преминаване на ТЕЦ на „Лукойл енергия и газ България“ЕООД към активите на „ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас“АД, в съответствие с вътрешно-фирмените процедури на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД, е извършван контрол, с 
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цел оценка на съответствието на дейностите с отпадъци с условията на Комплексното разрешително, както и тематични проверки 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 на отпадъци през отчетния период са извършвани със съпроводителни документи, които се съхраняват в 

структурната единица. 

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

основа на сключени договори. 

По отношение на транспортирането на отпадъци, няма констатирани несъответствия. 

 

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

В Комплексното разрешително няма заложени условия със срок на изпълнение 2015 г. 
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4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

С преминаването на ТЕЦ в структурата на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД организацията 

бива интегрирана във функциониращата 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 ПАО ЛУКОЙЛ и организациите от Групата ЛУКОЙЛ. 

В ТЕЦ са разпространени всички общофирмени документи, регламентиращи: 

- контрол върху техническото състояние и експлоатацията на статично и динамично 

оборудване; 

- действия на персонала при евентуално настъпили технически неизправности, носещи риск 

от замърсяване на почвите и подземните води; 

- превантивни и коригиращи действия от страна на работния персонал и обслужващите 

организации. 

Персоналът (ръководен и оперативен) е преминал обучение, притежава необходимите знания 

и умения. Периодично, по предварително утвърден график се провежда преглед на знанията 

и умения на персонала за действие при аварийни ситуации. Разиграват се различни сценарии, 

включително и такива, свързани с настъпили разливи / разсипвания на нефтопродукти / 

химикали върху работна площадка / открита земна повърхност. 

През 2015 г. на територията на ТЕЦ не са настъпили инциденти / аварийни ситуации, довели 

до или носещи риск от замърсяване на почвите, респ. подземните води с нефтопродукти и / 

или опасни химически вещества. Не се извършват дейности по инжектиране / 

реинжектиране, пряко / косвено въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и 

вредни вещества в подземните води. 

Ежесменно се провежда оглед от страна на оперативния персонал за наличието на пропуски 

от статично и динамично оборудване. При констатиране на теч от съдове, апарати или 

тръбопроводи се предприемат действия за незабавно ликвидиране на пропуска и почистване 

/ рекултивиране на засегнатия участък. 

През 2015 г. не са настъпили разливи и / или изливане на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка, включително в обваловките на резервоарите. 

На работната площадка на Дружеството, включително ТЕЦ са осигурени почистващи 

материали съобразно използваните химически вещества. Осигурено е направление за 

последващо третиране на замърсените сорбиращи вещества, представляващи опасен 

отпадък. 

В ТЕЦ са разработени и се поддържат в актуално състояние План за предотвратяване и 

ликвидиране на аварии на производство ТЕЦ – ИБ 2-09-0-005, Технологичен регламент на 

производство ТЕЦ – РТ 2-09-006, където е описан реда на действие при настъпил разлив на 

нефтопродукти и /или опасни химически вещества. Документите са актуални към датата на 

изготвяне на ГДОС. 

При проведения оперативен контрол през годината не е констатирано използване / наличие 

на съдове, тръбопроводи или друго оборудване с установен пропуск. В случаи на 

идентифицирани течове от тръбопроводи и / или оборудване се предприемат незабавни 

действия по отстраняването им. Осигурява се запис за настъпилия инцидент в сменни 

журнал на старши оператора. 

Товаро-разтоварните дейности на спомагателни вещества и материали се осъществят изцяло 

на бетонирани площадки. Последните са в добро техническо състояние, което е предпоставка 
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за защита на почвата, респ. подземните води от замърсяване в следствие на евентуално 

разсипване / разливане на товара. Основната част от използваните вещества и смеси, 

включително горива се транспортират до работната площадка на ТЕЦ по тръбопроводи. 

Ежегодно се извършва проверка за техническото състояние на използваните тръбопроводи, 

като записите от проверката се документират в паспорт на конкретното съоръжение. 

През отчетния период не са извършвани строителни дейности. Проведеният планов ремонт 

на сграден фонд не е свързан с конструкции, имащи пряк контакт с подземните води нито 

възможен такъв. 

Съгласно Условие 13.А.8.1. на Комплексно разрешително № 415-Н0/2011 г., мониторингът 

на подземните води през 2015 г. е изпълняван на 3 броя наблюдателни пунктове.  

Пробоотбирането и обследването са съобразени със заложената в Комплексно разрешително 

периодичност и са осъществени от акредитирани лаборатории за изпитване на ЛЕМНА 

ЕКОИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ АД, ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД, ЕКОЛАБ на ДИАЛ ООД и 

Лабораторен изпитвателен комплекс към Министерство на здравеопазването, РЗИ – Бургас. 

Описание статуса на пунктовете за мониторинг, анализ на причините и източниците на 

замърсяване на подземните води, в съответствие със стандарта за качество, както и 

състоянието на незабавните / коригиращите / превантивните действия са представени в 

Таблица 7г и в информацията след нея. 

В таблиците с резултати от изпитванията по показатели и характеристики на подземните 

води оценката за съответствие е представена по отношение на стандарта за качество регла-

ментиран в таблица 13.А.8.3. от Комплексно разрешително.  

В колона „Резултати от мониторинг”, по показателите, за които честотата на изпитване е 

веднъж на шест 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 НС-1 (фонов) 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води, КР 

№ 415-Н0/2011 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво, cm   
- 

600/ 510 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 0,05 
<0,02 / 

 <0,02 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm 
2000 

1265±28 / 

1638±36 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Обща твърдост, mgeqv/l 12 4,33±0,1 
Веднъж на две 

години 
съответства  

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5 

12,0±0,62 / 

1,63±0,09 

Веднъж на шест 

месеца 

не съответства / 

съответства 

Активна реакция ≥ 6,5 и ≤ 9,5 
7,69±0,1/  

8,02±0,1 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Амониев йон, mg/l 0,5 
1,59±0,08 / 

0,098±0,007 

Веднъж на шест 

месеца 

не съответства / 

съответства 

Нитрати, mg/l 50 
0,698±0,088 / 

9,82±0,51 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Нитрити, mg/l 0,5 
0,018±0,001 / 

<0,006 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 
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Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води, КР 

№ 415-Н0/2011 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Сулфати, mg/l 250 68±5 / 178±7 
Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Хлориди, mg/l 250 
115,5±3,1 / 

11,8±0,6 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Фосфати, mg/l 0,5 
0,706±0,071 / 

0,095±0,018 

Веднъж на шест 

месеца 

не съответства / 

съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 
6,8±0,35 / 

3,35±0,17 

Веднъж на шест 

месеца 

не съответства / 

не съответства 

Цианиди, g/l 50 <2 / <2 
Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Натрий, mg/l 200 287±15 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Калций, mg/l 150 27±1,4 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Магнезий, mg/l 80 36,2±1,8 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бор, mg/l 1,0 0,556±0,044 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Цинк, mg/l 1,0 0,014±0,001 Веднъж годишно съответства 

Живак, μg/l 1,0 <1 Веднъж годишно съответства 

Кадмий, μg/l 5,0 <0,5 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 0,2 0,0097±0,0005 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 3,3±0,3 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 4,1±0,3 / 5,8±0,3 
Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Селен, μg/l 10 <5 Веднъж годишно съответства 

Хром-общ, μg/l 50 1,4±0,1 / 7,2±0,5 Веднъж годишно 
съответства / 

съответства 

Алуминий, µg/l 200 54±3 Веднъж годишно съответства 

Желязо, g/l 200 120±7 Веднъж годишно съответства 

Манган, g/l 50 42±2 Веднъж годишно съответства 

Антимон, μg/l 5,0 <1 Веднъж годишно съответства 

Арсен, g/l 10 <1 Веднъж годишно съответства 

Естествен уран, mg/l 0,06 0,015±0,001 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1,0 <0,2 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бенз(а)пирен, g/l 0,01 <0,005 
Веднъж на две 

години 
съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0 <0,2 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <1 

Веднъж на две 

години 
съответства 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2015 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 4 от 16 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води, КР 

№ 415-Н0/2011 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,1  

Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензо(b)флуорантен, g/l  <0,005  съответства 

Бензо(к)флуорантен, g/l  <0,005  съответства 

Бензо(ghi)перилен, g/l  <0,005  съответства 

Индено(1,2,3-cd)пирен, 

g/l 
 <0,01  съответства 

Пестициди, g/l 0,10  
Веднъж на две 

години 
- 

Органофосфорни     

Алахлор, g/l  <0,01  съответства 

Диазинон, g/l  <0,01  съответства 

Диметоат, g/l  <0,01  съответства 

Хлорпирифос, g/l  <0,01  съответства 

Атразин, g/l  <0,01  съответства 

Симазин, g/l  <0,01  съответства 

Прометрин, g/l  <0,01  съответства 

Пропазин, g/l  <0,01  съответства 

Тербутрин, g/l  <0,01  съответства 

Тербутилазин, g/l  <0,01  съответства 

Органохлорни     

Линдан, g/l  <0,01  съответства 

Алдрин, g/l  <0,01  съответства 

Хептахлор, g/l  <0,01  съответства 

Диелдрин, g/l  <0,01  съответства 

Ендрин, g/l  <0,01  съответства 

р,р`-DDE, g/l  <0,01  съответства 

р,р`-DDD, g/l  <0,01  съответства 

р,р`-DDT, g/l  <0,01  съответства 

Ендосулфан, g/l  <0,01  съответства 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2015 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 5 от 16 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води, КР 

№ 415-Н0/2011 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

α-НСН, g/l  <0,01  съответства 

β-НСН, g/l  <0,01  съответства 

Пестициди (общо) 0,50 <0,01 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Обща алфа - активност, 

Bq/l 
0,5 0,336±0,063 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Обща бета - активност, 

Bq/l 
1,0 0,409±0,041 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Обща индикативна доза, 

mSv/y 
0,1 0,06±0,011 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Таблица 7б. Мониторингов пункт НС-2 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води, КР 

№ 415-Н0/2011 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво, cm   
- 

800 / 420 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 0,05 
0,68±0,02 / 

 <0,02 

Веднъж на шест 

месеца 

не съответства / 

съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm 
2000 

1437±31 / 

1426±31 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Обща твърдост, mgeqv/l 12 9,7±0,22 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5 

5,25±0,27 / 

4,07±0,21 

Веднъж на шест 

месеца 

не съответства / 

съответства 

Активна реакция ≥ 6,5 и ≤ 9,5 
7,71±0,1/  

8,2±0,1 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Амониев йон, mg/l 0,5 
0,28±0,017 / 

0,391±0,021 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Нитрати, mg/l 50 
9,7±0,5 / 

6,72±0,36 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Нитрити, mg/l 0,5 
0,015±0,001 / 

0,009±0,001 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Сулфати, mg/l 250 255±36 / 293±12 
Веднъж на шест 

месеца 

не съответства / 

не съответства 

Хлориди, mg/l 250 
65,6±2,3 / 

6,2±0,3 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Фосфати, mg/l 0,5 
0,33±0,034 / 

0,249±0,025 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 
4,55±0,23 / 

3,83±0,2 

Веднъж на шест 

месеца 

не съответства / 

не съответства 

Цианиди, g/l 50 <2 / <2 
Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Натрий, mg/l 200 153±8 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Калций, mg/l 150 38,1±1,4 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Магнезий, mg/l 80 94,8±4,8 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Бор, mg/l 1,0 0,319±0,022 
Веднъж на две 

години 
съответства 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2015 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 6 от 16 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води, КР 

№ 415-Н0/2011 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Цинк, mg/l 1,0 0,017±0,001 Веднъж годишно съответства 

Живак, μg/l 1,0 <1 Веднъж годишно съответства 

Кадмий, μg/l 5,0 <0,5 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 0,2 0,0086±0,0006 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 12±0,6 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 5,6±0,4 / 6,6±0,4 
Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Селен, μg/l 10 <5 Веднъж годишно съответства 

Хром-общ, μg/l 50 2±0,1 / 3,3±0,3 Веднъж годишно 
съответства / 

съответства 

Алуминий, µg/l 200 32±2 Веднъж годишно съответства 

Желязо, g/l 200 89±5 Веднъж годишно съответства 

Манган, g/l 50 89±5 Веднъж годишно не съответства 

Антимон, μg/l 5,0 <1 Веднъж годишно съответства 

Арсен, g/l 10 <1 Веднъж годишно съответства 

Естествен уран, mg/l 0,06 0,012±0,001 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1,0 <0,2 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бенз(а)пирен, g/l 0,01 <0,005 
Веднъж на две 

години 
съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0 <0,2 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <1 

Веднъж на две 

години 
 съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,1  

Веднъж на две 

години 
 

Бензо(b)флуорантен, g/l  <0,005  съответства 

Бензо(к)флуорантен, g/l  <0,005  съответства 

Бензо(ghi)перилен, g/l  <0,005  съответства 

Индено(1,2,3-cd)пирен, 

g/l 
 <0,01  съответства 

Пестициди, g/l 0,10  
Веднъж на две 

години 
- 

Органофосфорни     

Алахлор, g/l  <0,01  съответства 

Диазинон, g/l  <0,01  съответства 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2015 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 7 от 16 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води, КР 

№ 415-Н0/2011 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Диметоат, g/l  <0,01  съответства 

Хлорпирифос, g/l  <0,01  съответства 

Атразин, g/l  <0,01  съответства 

Симазин, g/l  <0,01  съответства 

Прометрин, g/l  <0,01  съответства 

Пропазин, g/l  <0,01  съответства 

Тербутрин, g/l  <0,01  съответства 

Тербутилазин, g/l  <0,01  съответства 

Органохлорни     

Линдан, g/l  <0,01  съответства 

Алдрин, g/l  <0,01  съответства 

Хептахлор, g/l  <0,01  съответства 

Диелдрин, g/l  <0,01  съответства 

Ендрин, g/l  <0,01  съответства 

р,р`-DDE, g/l  <0,01  съответства 

р,р`-DDD, g/l  <0,01  съответства 

р,р`-DDT, g/l  <0,01  съответства 

Ендосулфан, g/l  <0,01  съответства 

α-НСН, g/l  <0,01  съответства 

β-НСН, g/l  <0,01  съответства 

Пестициди (общо) 0,50 <0,01 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Обща алфа - активност, 

Bq/l 
0,5 0,192±0,043 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Обща бета - активност, 

Bq/l 
1,0 0,288±0,039 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Обща индикативна доза, 

mSv/y 
0,1 0,037±0,007 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Таблица 7в. Мониторингов пункт НС-3 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води, КР 

№ 415-Н0/2011 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 
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т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 8 от 16 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води, КР 

№ 415-Н0/2011 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво, cm   - 580 / 460 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 0,05 
0,04±0,002 / 

 <0,02 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm 
2000 

1638±36 / 

1254±28 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Обща твърдост, mgeqv/l 12 4.37±0.1 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mgО2/l 
5 

2,81±0,15 / 

4,22±0,22 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Активна реакция ≥ 6,5 и ≤ 9,5 
7,58±0,1/  

8,66±0,1 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Амониев йон, mg/l 0,5 
0,278±0,017 / 

0,228±0,013 

Веднъж на шест 

месеца 

 съответства / 

съответства 

Нитрати, mg/l 50 
10,9±0,56 / 

1,02±0,14 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Нитрити, mg/l 0,5 
0,018±0,001 / 

0,008±0,001 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Сулфати, mg/l 250 185±17 / 68±3 
Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Хлориди, mg/l 250 
120,2±3,3 / 

11,5±0,6 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Фосфати, mg/l 0,5 
0,072±0,009 / 

0,308±0,031 

Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Флуориди, mg/l 1,5 
4,7±0,24 / 

7,21±0,37 

Веднъж на шест 

месеца 

не съответства / 

не съответства 

Цианиди, g/l 50 <2 / <2 
Веднъж на шест 

месеца 

съответства / 

съответства 

Натрий, mg/l 200 207±11 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Калций, mg/l 150 15,3±0,8 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Магнезий, mg/l 80 43,8±2,2 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бор, mg/l 1,0 0,377±0,023 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Цинк, mg/l 1,0 0,0122±0,007 Веднъж годишно съответства 

Живак, μg/l 1,0 <1 Веднъж годишно съответства 

Кадмий, μg/l 5,0 <0,5 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 0,2 0,0097±0,0008 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 4,2±0,4 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 5,7±0,5 / 4,5±0,3 
Веднъж на шест 

месеца 

съответства  / 

съответства 

Селен, μg/l 10 <5 Веднъж годишно съответства 

Хром-общ, μg/l 50 
11,8±0,7 / 

1,4±0,1 
Веднъж годишно 

съответства  / 

съответства 

Алуминий, µg/l 200 31±2 Веднъж годишно съответства 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2015 г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 9 от 16 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води, КР 

№ 415-Н0/2011 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Желязо, g/l 200 275±14 Веднъж годишно не съответства 

Манган, g/l 50 44±2 Веднъж годишно съответства 

Антимон, μg/l 5,0 <1 Веднъж годишно съответства 

Арсен, g/l 10 <1 Веднъж годишно съответства 

Естествен уран, mg/l 0,06 0,014±0,001 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1,0 <0,2 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бенз(а)пирен, g/l 0,01 <0,005 
Веднъж на две 

години 
съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3,0 <0,2 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <1 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0,1  

Веднъж на две 

години 
 

Бензо(b)флуорантен, g/l  <0,005  съответства 

Бензо(к)флуорантен, g/l  <0,005  съответства 

Бензо(ghi)перилен, g/l  <0,005  съответства 

Индено(1,2,3-cd)пирен, 

g/l 
 <0,01  съответства 

Пестициди, g/l 0,10  
Веднъж на две 

години 
- 

Органофосфорни     

Алахлор, g/l  <0,01  съответства 

Диазинон, g/l  <0,01  съответства 

Диметоат, g/l  <0,01  съответства 

Хлорпирифос, g/l  <0,01  съответства 

Атразин, g/l  <0,01  съответства 

Симазин, g/l  <0,01  съответства 

Прометрин, g/l  <0,01  съответства 

Пропазин, g/l  <0,01  съответства 

Тербутрин, g/l  <0,01  съответства 

Тербутилазин, g/l  <0,01  съответства 

Органохлорни     
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т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  Стр. 10 от 16 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води, КР 

№ 415-Н0/2011 г. 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Линдан, g/l  <0,01  съответства 

Алдрин, g/l  <0,01  съответства 

Хептахлор, g/l  <0,01  съответства 

Диелдрин, g/l  <0,01  съответства 

Ендрин, g/l  <0,01  съответства 

р,р`-DDE, g/l  <0,01  съответства 

р,р`-DDD, g/l  <0,01  съответства 

р,р`-DDT, g/l  <0,01  съответства 

Ендосулфан, g/l  <0,01  съответства 

α-НСН, g/l  <0,01  съответства 

β-НСН, g/l  <0,01  съответства 

Пестициди (общо) 0,50 <0,01 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Обща алфа - активност, 

Bq/l 
0,5 0,274±0,057 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Обща бета - активност, 

Bq/l 
1,0 0,343±0,043 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Обща индикативна доза, 

mSv/y 
0,1 0,049±0,009 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Таблица 7г. 

Несъответствие Анализ на причините 

Състояние на незабавните / 

коригиращите / превантивните 

действия 

НС-1 (фонов) 

- през първо полугодие: 

 перманганатна 

окисляемост; 

 амониеви йони; 

 фосфати; 

- през целия отчетен период: 

 флуориди; 

 натрий. 

На територията на ТЕЦ не се използват 

спомагателни вещества, съдържащи 

флуориди. Наличието му във водите би 

могло да се дължи на акумулиране в 

глинести фациеси под работната 

площадка на ТЕЦ. 

Наличието на натрий в подземните води 

се дължи на естествени процеси на 

вътрешно химическо излужване на 

земните скалите, изграждащи колектора 

на подземното водно тяло. 

Надпраговата стойност по показател 

перманганатна окисляемост свидетел-

ства за замърсяване на подземните води с 

органични и / или минерални вещества. 

Отчетеното несъответствие по показател 

тетрахлоретилен и трихлоретилен е 

Ежесменно се провежда оглед на 

работната площадка за евентуални 

пропуски от съдове / тръбопроводи. 

Записи от проведения оперативен 

контрол се отразяват в Журнал на 

старши оператора. 

През отчетния период не е извършвана 

подмяна / допълване на климатичната 

система. Не са констатирани пропуски 

на фреон. 

товаро-разтоварните дейности се 

извършват на бетонирана площадка, 

което предотвратява възможността от 

замърсяване на почвите, респ. 

подземните води. 

Ежегодно се провеждат тренировъчни 

занятия на оперативния персонал по 

предварително зададени теми, вкл. 

реагиране при настъпил разлив / 
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Несъответствие Анализ на причините 

Състояние на незабавните / 

коригиращите / превантивните 

действия 

следствие от метод за обследване, който 

акредитираната лаборатория 

използвания, при който прага на 

откриваемост е над стандарта за 

качество. 

Наличието на фосфати над праговите 

стойности е характерно за водите в 

подземното водно тяло (ПВТ). В 

Годишния доклад на БДЧР последното е 

маркирано като ПВТ в риск. 

разсипване на опасни химически 

вещества. 

НС-2 

- през първо полугодие: 

• перманганатна 

окисляемост; 

• амониеви йони; 

• нефтопродукти. 

- през целия отчетен период: 

• флуориди; 

• сулфати; 

• манган; 

• магнезий.  

На територията на ТЕЦ не се използват 

спомагателни вещества, съдържащи 

флуориди. Наличието му във водите би 

могло да се дължи на акумулиране в 

глинести фациеси под работната 

площадка на ТЕЦ. 

Наличието на натрий в подземните води 

се дължи на естествени процеси на 

вътрешно химическо излужване на 

земните скалите, изграждащи колектора 

на подземното водно тяло. 

Надпраговата стойност по показател 

перманганатна окисляемост свидетел-

ства за замърсяване на подземните води с 

органични и / или минерални вещества  

Наличието на фосфати над праговите 

стойности е характерно за водите в 

подземното водно тяло (ПВТ). В 

Годишния доклад на БДЧР последното е 

маркирано като ПВТ в риск. 

През отчетния период не са допуснати 

разливи на нефтопродукти върху 

работната площадка и / или открита 

земна повърхност. 

Ежесменно се провежда оглед на 

работната площадка за евентуални 

пропуски от съдове / тръбопроводи. 

Записи от проведения оперативен 

контрол се отразяват в Журнал на 

старши оператора. 

През отчетния период не е извършвана 

подмяна / допълване на климатичната 

система. Не са констатирани пропуски 

на фреон. 

товаро-разтоварните дейности се 

извършват на бетонирана площадка, 

което предотвратява възможността от 

замърсяване на почвите, респ. 

подземните води. 

Ежегодно се провеждат тренировъчни 

занятия на оперативния персонал по 

предварително зададени теми, вкл. 

реагиране при настъпил разлив / 

разсипване на опасни химически 

вещества. 

НС-3 

- през първо полугодие: 

 флуориди. 

- през целия отчетен период: 

 флуориди; 

 натрий; 

 желязо. 

На територията на ТЕЦ не се използват 

спомагателни вещества, съдържащи 

флуориди. Наличието му във водите би 

могло да се дължи на акумулиране в 

глинести фациеси под работната 

площадка на ТЕЦ. 

Наличието на натрий в подземните води 

се дължи на естествени процеси на 

вътрешно химическо излужване на 

земните скалите, изграждащи колектора 

на подземното водно тяло. 

Надпраговата стойност по показател 

перманганатна окисляемост свидетел-

ства за замърсяване на подземните води с 

органични и / или минерални вещества  

Наличието на фосфати над праговите 

стойности е характерно за водите в 

подземното водно тяло (ПВТ). В 

Ежесменно се провежда оглед на 

работната площадка за евентуални 

пропуски от съдове / тръбопроводи. 

Записи от проведения оперативен 

контрол се отразяват в Журнал на 

старши оператора. 

През отчетния период не е извършвана 

подмяна / допълване на климатичната 

система. Не са констатирани пропуски 

на фреон. 

товаро-разтоварните дейности се 

извършват на бетонирана площадка, 

което предотвратява възможността от 

замърсяване на почвите, респ. 

подземните води. 

Ежегодно се провеждат тренировъчни 

занятия на оперативния персонал по 

предварително зададени теми, вкл. 

реагиране при настъпил разлив / 

разсипване на опасни химически 
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Несъответствие Анализ на причините 

Състояние на незабавните / 

коригиращите / превантивните 

действия 

Годишния доклад на БДЧР последното е 

маркирано като ПВТ в риск. 

вещества. 

Анализ на състоянието на подземните води 

1.Физико-химични показатели 

През отчетния период наблюдателните сондажни кладенци са с ниво, позволяващо 

проточване на съоръженията и отбиране на представителна водна проба. 

Несъответствия по показател електропроводимост не са констатирани.  

Перманганатна окисляемост е индикатор за наличието на замърсяване на подземните води с 

органични и / или минерални вещества. През първо полугодие несъответствие с базовото 

състояние е констатирано в следните сондажни кладенци НС-1 (фонов) и НС-2. Подобни 

констатации са направени и за преобладаващия брой от наблюдателните съоръжения на 

"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД (извън ТЕЦ). Информацията е документирана в т.4.6. от 

ГДОС на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за 2015 г.  

Завишените стойности по показател перманганатна окисляемост може да се дължат на 

пропадане на канализацията (битово-фекална или химически замърсена) и навлизане на 

замърсени води в потока на подземните.  

Предвид коментираното по-горе, а именно, че завишени стойности са отчетени във всички 

наблюдателни съоръжения на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД  източникът трябва да се 

търси извън основна площадка на Дружеството. 

Причините за установените несъответствия са предполагаемо следните: 

- 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 между 7,71 и 8,66. През второ полугодие се наблюдава алкализиране 

на водите, което е най-силно проявено в пункт НС-3. Следствие е от естественото 

алкализиране на почвите в района на основна площадка на Дружеството. 
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Графика 1. 

 

 

2. Неорганични вещества 

Данните от собственият мониторинг показват несъответствие по показател флуориди във 

всички наблюдателни кладенци. Пикове се наблюдават в пунктове НС-1 (фонов) през първо 

полугодие и НС-3 – през второ, което подкрепя идеята за засилен антропогенен натиск по 

отношение на химическото състояние на подземни водни тела BG2G00000Q008 и 

BG2G000000N025, върху които е разположена работната площадка на ТЕЦ.  

Графика 2. 

 

Флуорът, като калциев флуорид, влиза в състава на доломита и варовика. Последните са 

често срещани в Бургаска низина и са сред почвообразуващите скали. Коментираните скални 

породи са сред формиращите колектора на подземни водни тела BG2G00000Q008 и 

BG2G000000N025. 

Предполагаемите причини за констатираното несъответствие са: 

- висок естествен фон на флуор в почвите, респ. подземните води в района; 

- връзка между отделните подземни водни дела, водеща до проникване на флуориди от 

едното водно тяло в другото; 

- наличието на неиндентифициран източник на замърсяване, ситуиран в района на 

съоръжението. Това предположение е много малко вероятно предвид, че на територията на 
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работната площадка на ТЕЦ не се използват флуор-съдържащи спомагателни вещества. Не 

са установени пропуски на фреон от хладилната инсталация; 

- наличието на вътрешни комуникации с дълбоко разположеното подземно водно тяло от 

долна креда, към което са привързани множество находища на минерална вода: „Бургаски 

минерални бани“, „Съдиево“, „Банево“, „Медвен“, за които е характерно високо съдържание 

на флуориди; 

- наличие на каверни / глинести фациеси, които задържат, респ. концентрират част от 

разтворените във водите соли. 

Надпрагови стойности са установени и при следните показатели:  

 амониеви йони: при стандарт за качество 0,5 mg/l – 1,59 mg/l; 

 фосфати: при норма 0,5 mg/l – 0,706 mg/l; 

 сулфати: норма 250 mg/l – 293 mg/l. 

Не са установени пропуски при дейностите на товарене / разтоварване. Не са констатирани 

пропадания на канализацията. Надпраговите стойности биха могли да се дължат на 

естествена запасеност на подземните води с минерали. 

3. Метали 

За Бургаска низина са характерни медно-рудните находища, съпътствани доста често от залежи на 

злато. При изследвания на типичните калиеви фелдшпати са установени сравнително устойчиви, 

високи концентрации на примеси от барий, стронций, рубидий. Установени са още цезий, литий, 

бор, галий, молибден, олово, титан. В химическия състав на вулканичните породи скали и 

наслагите преобладават алуминиево-силициеви оксиди на тежки метали: желязо, манган, 

магнезий, цинк. Наличието на тежки метали в почвообразуващите скали рефлектира върху 

съдържанието им в почвите и подземните води. 

Установени са наднормени стойности по следните показатели: 

 натрий във пиезометрите НС-2 и НС-3. Завишените стойности се дължат на естествена 

запасеност на подземните води. Доказателство за гореизложеното има в изследвания, проведени 

преди приватизацията. Причината е в естествено протичащия процес на вътрешно химическо 

излужване на скалите, формиращи колектора на подземните водни тяла; 

 желязо във водите на НС-3. Надпраговата стойност е следствие от вече описаното 

химическо излужване; 

 манган и магнезий в наблюдателен сондажен кладенец НС-2. Наличието им подземните 

води е една от причините подземните водни тела да са определени като тела в риск по отношение 

химическо състояние на водите (Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в 

Черноморски район за 2014 г.). 

За високите концентрации на желязо и манган 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, развиващи се преимуществено при 

преовлажняване / заблатяване на почвата. Протичането му е установено при проведения собствен 

мониторинг на почвите на основна площадка на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. Следствие е от 

продължителните валежи през годината и съответното повишаване нивото на подземните води. 
 

4. Нефтопродукти, ПАВ и други органични вещества 

През 2015 г. не са констатирани превишения по показател ПАВ в подземните води на 

територията на ТЕЦ. Индивидуалните полициклични ароматни въглеводороди са с 

концентрации под границата на околичествяване на използвания от лабораторията метод. 

Сумата от полициклични ароматни въглеводороди е под границата на околичествяване. 

Не са установени надпрагови стойности по отношение на органични замърсители. 
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През първо полугодие в наблюдателен сондажен кладенец НС-2 е констатирано надпрагово 

съдържание на нефтопродукти.  

През отчетния период не са установени пропуски / разливания на нефтопродукти в района на 

НС-2. Източник би могъл да бъде старо почвено замърсяване, довело до задържане на 

нефтопродукта в глините, изграждащи района и постепенното му отмиване с подземния 

поток. 

5. Естествен уран, алфа – и бета-активност, обща индикативна доза 

През 2015 г. не са установени превишения по тези показатели. 

На територията на ТЕЦ не се използват уреди / апарати, които да съдържат радиоактивни 

елементи. 

6. Пестициди 

В пробите от подземните води не е установено наличието на пестициди или техни деривати. 

Извод 

Съгласно Годишен доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски 

район за 2014 г. (докладът за 2015 г. се очаква да бъде публикуван около средата на 2016 г.) 

състоянието на подземни водни тела BG2G000000Q008 и BG2G000000N025 е 

охарактеризирано като лошо. Констатирани са несъответствия спрямо праговите стойности 

по показатели: манган, натрий, магнезий, хлориди, електропроводимост и фосфати сулфати. 

Установени са възходящи тенденции по отношение съдържание на фосфати, манган, 

нитрати, натрий и магнезий. 

Състоянието на подземните води на територията на ТЕЦ следва гореописаните тенденции. 

Постепенното алкализиране на подземните води е естествен процес, настъпващ във 

водосборната зона на подземните водни тела. 

Несъответствия спрямо стандарта за качество са установени по показатели флуориди, 

сулфати и фосфати. Потенциалните източници на замърсяване са извън територията на 

работната площадка. 

Колекторите на подземните водни тела са изградени от карбонати, вулканични породи и 

утаечни скали. Надпраговото съдържание на натрий е с естествен произход.  

Източникът на замърсяване на подземните води с нефтопродукти в НС-2 не е 

идентифициран. 

Превишенията на стандарта за качество по показател перманганатна окисляемост са в 

наблюдателни кладенци НС-1 и НС-2. Тези данни, както и и резултата от обследването на 

водите по показател нефтопродукти са доказателство за бавно протичащ процес на навлизане 

на замърсител (органични вещества). 

На територията на ТЕЦ се извършва ежедневен мониторинг на състоянието на работната 

площадка и прилежащите зелени площи. Не се допуска експлоатация на съдове, апарати и / 

или тръбопроводи с констатирани пропуски по конструкцията. 

Осигурени са почистващи средства / материали, ситуирани на обозначени, общодостъпни 

места в количество, съобразно съхраняваното количество нефтопродукт / химикал. 

При констатиране на разлив / разсипване на нефтопродукт и / или опасно химическо 

вещество на работната площадка, открити зелени площи или в обваловка се предприемат 

действия за незабавното отстраняване на причината / източника, почистване / рекултивация 
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на засегнатия участък. Формираните при почистването отпадъци се третират съгласно общо 

фирмения ред за дейности с производствени и опасни отпадъци. 

Товаро-разтоварните дейности за химикали / реагенти, които не се получават в ТЕЦ по МЦК, 

се извършват на определените за целта места. Последните са обезопасени с трайна настилка 

и подсигурени с връзка към съответната канализация с цел недопускане замърсяването на 

почвата, респ. подземните води. 
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 5. Доклад по ИППСУКР 

 

 Операторът няма поет ангажимент за изпълнение на дейности и срокове от 

Инвестиционна програма, с цел за привеждане в съответствие с условията на 

КР№415-НО/2011. 
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6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях  

 

През отчетният период на 2015г. от оператора  няма взето решение за прекратяване на 

дейността на инсталациите, посочени в Условие 2 на настоящото разрешително или на 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. 
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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 

През 2015 г. оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително № 415-Н0/2011г. 
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