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Годишен доклад по околна среда 

за 2018 г. 

 

За изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително 

№ 360-НО /2008 

(Решение на Министъра на околната среда и водите № 360-Н0-И0  

А0/2008.,актуализирано с Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция по околна среда № 360-Н0-И0-А1/2013 г.) 

 

на „ Мегахим „ АД гр. Русе  

Площадка за производство на синтетични смоли  
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Настоящия Годишен доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл.125, ал.1, т.6 

от Закона за Опазване на околната среда ( ЗООС ) и в изпълнение на Условия 5.10.2. от 

Комплексно разрешително ( КР )  № 360 – НО / 2008  актуализирано с решение № 360-

Н0-И0-А1 /2013  за експлоатация на Инсталация за производство на синтетични смоли с 

оператор Мегахим АД гр. Русе. Актуализацията на КР  с решение № 360-Н0-И0-А1 /2013  

е с дата на подписване 19.06.2013 г.  

Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите по актуализираното КР № 

360-Н0-И0-А1 /2013 за периода 01.01.2018  г. до 31.12.2018 г.  

 

1. Увод  

 Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно 

разрешително ( КР). 

Инсталация за производство на синтетични смоли 

 Адрес по местоположение на инсталацията. 

Област Русе 

Община  Русе 

Гр. Русе  

ул. „ Шипка „ № 118 

 Регистрационен номер на КР: 

№  360-НО-ИО-АО / 2008 

Актуализирано с Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 

околна среда № 360-Н0-И0-А1 /2013 

 Дата на подписване на КР: 

19.06.2013  г. 

 Дата на влизане в сила на КР: 

13.03.2014  г 

 Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на 

разрешителното . 
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„ Мегахим „ АД , гр.Русе 

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

гр.Русе, 7013  

бул.” Липник „ № 123 , административна  сграда 

тел. 082 / 817 - 721 

факс : 082 / 817 – 723 

e-mail: office@megachim.com 

 Лице за контакт. 

г-н Димитър Йосифов 

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

гр. Русе, 7013  

бул. „ Липник „№ 123 

тел. 082 / 817 – 736 

факс : 082 / 817 – 723 

e-mail: mitko@megachim.com  

 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията/инсталациите  

Производството на синтетични смоли се осъществява на територията на „цех за 

производство на Синтетични смоли „, където са разположени следните основни сгради 

и складови помещения : 

 Производствено-административна сграда 

 Склад за течни суровини 

 Склад готова продукция 

В производствено –административната сграда се осъществява основната дейност по 

производството на синтетични смоли на територията на площадката. 

Производството на синтетични смоли се извършва по класически метод, които включва 

получаването на 100% алкидна смола чрез смесване на определени суровини в реактор 

и последвалото й разреждане до получаването на 60% синтетична смола. 

На територията на производствено-административната сграда са разположени 

основните производствени и помощни помещения а именно: 

http://www.megachim.com/
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 Котелно помещение – разположен е котелът и операторската станция за неговото 

управление; 

 Реакторно – разположен е основния реактор за производството , и допълнителен 

реактор 5 м3, които са подвързани към  съответните смесители , дозаторен съд и 

всички обслужващи ги съоръжения – помпи, резервоари и др. 

 Компресорно- разположен е ресивера за него 

 Склад за приемане и съхранение на твърди суровини 

 Филтърно 

 Производствена лаборатория 

 Склада за течни суровини , които се състои от: 

Резервоарен парк, на територията на които са разположени 2 бр. резервоари за 

съхранение на растително масло, 2 бр.резервоари за съхранение на минерален 

терпентин, 2 бр. резервоар за съхранение на орто- ксилол и 1 бр.резервоар за 

реакционна вода. На територията на Склада за течни суровини са разположени също 

така: 

 Резервоар за оборотна вода, представляващ рулонен резервоар за оборотна вода с 

обем 600 m3. 

 Каломаслоуловител, представляващ вкопан стоманено бетонен резервоар, 

състоящ се от три камери с различни размери 

 Помпена станция за течни суровини, където са монтирани помпите за 

транспортиране на слънчогледово масло, минерален терпентин, ксилол и 

оборотна вода 

 Авторазтоварище, където става приемането и разтоварването на използваните 

на площадката течни суровини и се осъществява товаренето на готовата 

продукция. 

 Склад за готова продукция – разположени са 5 бр.резервоари, в които се 

осъществява съхранението на произведената продукция. 

 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите  
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                         Таблица 1 

Инсталация,която попада в обхвата на т.4.1 

б) от Приложение 4 на ЗООС 

Капацитет  

Инсталация за производство на синтетични 

смоли  

1000 т /год.(100 %-тна смола ) 

 

Производство на смола за 2018 г. започва през месец март, 2018 г. Общото количество 

произведена  100 % смола за 2018 г. е 315  тона 

                Таблица 2 

Инсталация,която попада в 

обхвата на т.4.1 б) от 

Приложение 4 на ЗООС 

Капацитет 

съгласно КР  

Произведено 

количество 100 % смола 

за 2018 г.  

Инсталация за производство на 

синтетични смоли 

1000 т/г  

(100% - тна смола) 

315   т/г  

 Организационна структура на фирмата отнасяща се до управление на 

околната среда. 

Отговорни за дейностите по околна среда на територията на производствената 

площадка са : 

Кирил Грозев – технолог ;  

Димитър Йосифов - ЗЗБУТ и Екология  

Д.Илиева – Координатор интегрирана система .  

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

Регионална Инспекция по Околна среда и водите - Русе  

гр. Русе  

бул.” Придунавски ” № 20 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията. 
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Басейнова дирекция дунавски район – Плевен,  

гр.Плевен  

ул. Чаталджа № 60 

2.Система за управление на Околната среда  

С цел наблюдаване и контрол на влиянието на производствените дейности върху 

Околната среда /ОС/  е въведена система за управление на околната среда ( СУОС) , 

отговаряща на следните изисквания : 

 Структура и отговорности. 

Има създадена структурна схема на длъжностите в дружеството. 

ИЗП. ДИРЕКТОР  

      

 

 

  

                               

 

Със заповед № 2А /13.03.2014 г. на Изпълнителния директор са определени 

конкретните длъжностни лица , отговорни за дейностите по КР. 

 Обучение  

През 2018  г. се проведе обучение на производствения персонал, съгласно Програма за 

вътрешно обучение за 2018 г. от дата : 24.01.2018  г. Обучението е проведено на дата: 

23.04.2018 г. и е съставен протокол с подписите на всички обучение лица. 

Проведена е симулация във връзка с  Плана за предотвратяване и ликвидиране на 

авариите, за което е наличен протокол от дата : 21.09.2018 г. 

 Обмен на информация. 

Има изготвен и е наличен на територията на площадката СПИСЪК НА ЛИЦАТА 

ИЗВЪРШВАЩИ КОНКРЕТНА ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА в КР № 360-Н0-И0-

ПР.  ДИРЕКТОР  

Механик  Технолог, Завеждащ  ЗБУТ 

и Екология  

Координатор 
интегрирана  

Система за управление  

 
 
 
 

система за  
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А1/2013 . Списъка съдържа  : имена, длъжност, местоположение на работното място, 

телефон за контакт. 

Изготвен е и наличен на територията на площадката актуален СПИСЪК НА 

ОРГАНИТЕ/ЛИЦАТА  , КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ УВЕДОМЕНИ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА 

РАЗРЕШИТЕЛНОТО с техните адреси и начините за контакт .   

 Документиране. 

Има изготвен актуален СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАБОТАТА 

НА ИНСТАЛАЦИЯТА. - издание 3 / 11.01.2016 г. 

Изготвен и наличен на територията на площадката е СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИРАНИТЕ 

ИНСТРУКЦИИ  ИЗИСКВАНИ В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО –  издание 3 / 11.01.2016 г. 

Изготвени са списъци  с имената  на отговорните  лица и видовете  документи , който  са 

му  предоставени .  

 Управление на документите. 

Налична е и се прилага ИОС 2 ИНСТРУКЦИЯ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ , 

ИЗИСКВАНИ В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО - ревизия 0 / 13.03.2014 г.  

 Оперативно управление 

Изготвени са и се прилагат 10 бр. инструкции  за експлоатация и поддръжка , както и 

СПИСЪК НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА.  

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Изготвена е и се прилага ИОС 3 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И 

ЕМИСИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  - ревизия 0 /13.03.2014г.  

Изготвена е и се прилага ИОС 4 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОЙНОСТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЕМИСИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ - 

ревизия 0 / 13.03.2014 г. 

Изготвена е и се прилага ИОС 5 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА 

ДОПУСНАТИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ - ревизия 

0/13.03.2014 г.  

През 2018 г. не са констатирани отклонения на техническите и емисионни показатели 

от нормите определени в КР. Поради това през  периода 01.01.- 31.12.2018 г.  не са 

прилагани коригиращи действия. 

http://www.megachim.com/
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Прилага се ИОС 6 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА НАЛИЧИЕ НА НОВИ 

НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ  КЪМ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

СИНТЕТИЧНИ СМОЛИ - ревизия 0/ 13.03.2014 г.  

 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. 

Изготвена е ИОС 7 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕРАЖГЛЕЖДАНЕ , И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ , 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА РАБОТА НА  ТЕХНОЛОГИЧНОТО/ПРЕЧИСТВАТЕЛНО 

ОБОРУДВАНЕ СЛЕД ВСЯКА АВАРИЯ –  ревизия 0/13.03.2014 г. 

Изготвен е  Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии /ППЛА/ . В него са 

описани възможните аварийни ситуации и действията, които трябва да предприеме 

персонала на площадката за намаляване на последиците. В приложенията към  ППЛА са 

се намира заповедта за назначения Кризисен щаб/КЩ/, както и номерата на органите 

които трябва да бъдат уведомени при настъпване на дадено събитие. 

Разработена е ИОС 8 ИНСТРУКЦИЯ ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ - 

ревизия 1/18.01.2016 г.  

 Документиране  

Документират се резултатите от прилагане на ИОС 6 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА 

ОЦЕНКА НА НАЛИЧИЕ НА НОВИ НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ  КЪМ РАБОТАТА НА 

ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИНТЕТИЧНИ СМОЛИ - ревизия 0/ 13.03.2014 г.  

През 2018 г. не са констатирани отклонения на техническите и емисионни показатели 

от нормите определени в КР. Поради това през  периода 01.01.- 31.12.2018 г.  не са 

прилагани коригиращи действия. 

Всяка инструкция свързана с изискванията заложени в КР има точка “ Регистър на 

ревизиите “ , където се описва всяка актуализация . 

 Докладване. 

“Мегахим ” АД има издадено Комплексно разрешително № 360-НО /2008 , 

Актуализирано с Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по 

околна среда № 360-Н0-И0-А1/2013 и настоящият доклад по околна среда се изготвя на 

основание чл. 125, ал.1, т. 6 от ЗООС и Условие 5.10.2  от комплексното разрешително, 

съгласно които Оператора  докладва резултатите от собствения мониторинг и 

http://www.megachim.com/


 
 
      

123 Lipnik Blvd., 7013 Rousse, Bulgaria; tel.: +359 82 817730, fax: +359 82 817725, E-mail: office@megachim.com, web:www.megachim.com 

 

9 
 

представя в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено настоящото Комплексно разрешително на хартиен и електронен носител.  

Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

гореспоменатото комплексно разрешително за 2018 год. 

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад  за изпълнение на 

дейностите , за които е предоставено комплексното разрешително. 

 Актуализация на СУОС 

През 2018 г.  няма  актуализация на СУОС . 

 

Уведомяване  

През докладвания период не са констатирани аварийни и други замърсявания , както и 

замърсявания на повърхностни и/или подземни води. Площадката за производство на 

синтетични смоли, вътрешните пътища и подът на производствения цех са бетонирани 

и асфалтирани. Така попадането на замърсители в почвата е практически невъзможно. 

Няма отделяне на производствени отпадъчни води. 
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3.ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРС 

3.1.Използване на вода 

Използването на вода за производствени (включително охлаждане ) и питейно-битови 

нужди става съгласно сключен договор с В и К гр. Русе  от дата: 22.05.2007г.  

На територията на площадката се прилага ИОС 9 Инструкция за извършване на проверки 

на техническото състояние на водопроводната мрежа , включително течове , 

установяване на причините и предприемане на коригиращи действия . Съгласно тази 

инструкция на проверка подлежат всички водопроводи на територията на площадката 

за производство на синтетични смоли , като проверката се извършва след всяко пускане 

и спиране на инсталацията . (Приложения 1.0 до 1.15 )  

 Прилага се  ИОС 10 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  И ПОДРЪЖКА НА ХЛАДНИЦИ ЗА 

ОХЛАЖДАНЕ НА ТОПЛОНОСИТЕЛЯ И ХЛАДНИКА НА РЕАКТОРА , КОРТО Е ОСНОВЕН 

КОНСУМАТОР НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ ( ВКЛЮЧИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ ) . 

Извършва се проверка на съоръженията основен консуматор на вода с цел намаляване 

до минимум на загубите. Проверката се извършва на три месеца . 

( Приложения  2.0 до 2.3.) . 

 Налична  е и се прилага  ИОС 11 МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО 

ИЗПОЛЗВАНА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ ( ВКЛЮЧИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ )  . 

 Налична  е и се прилага ИОС 12 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ/ИЗЧИСЛЯВАНЕ  И 

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ 

(ВКЛЮЧИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ ). 

 На територията на Площадката за производство на синтетични смоли се прилага 

ИОС 13 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 

ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ ) 

Месечната и годишна консумация на вода за производствени нужди ( включително 

охлаждане ) за 2018 г. е съгласно ( Приложение  3 ). 

Оценката на съответствие на годишната норма за ефективно използване на вода за 

производствени нужди (включително охлаждане ) е съгласно ( Приложение  4 ). 

 

 

Консумираното количество вода за производствени нужди (включително охлаждане). 
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            Таблица 3 

Източник на вода 

Годишна норма 
за ефективност 
при употреба на 

свежа вода,  

m3/единица 
продукт  

Изчислена Годишна 
норма за ефективност 
при употреба на свежа 

вода m3/единица 
продукт  

Съответствие  

В и К мрежата на гр. Русе  2,00 1,75 Да 

 

3.2.Използване на енергия . 

 На територията на площадката за производство на синтетични смоли  се прилага 

ИОС 14  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА КОТЕЛА И РЕАКТОР , КОИТО СА 

ОСНОВНИ КОНСУМАТОРИ НА ЕЛЕКТРО – И ТОПЛОЕНЕРГИЯ . Котела се проверява веднъж 

годишно от лицензирана фирма ( Приложение 5  ) , а реакторите  при всяко спиране и 

пускане на инсталацията (Приложения  6. 0 до 6 .15) 

 Налична  е и се прилага ИОС 15 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА . На проверка подлежат всички топлопроводи 

разположени на територията на площадката. Проверката се осъществява един път 

годишно ( Приложение 7 ) . 

 Месечната и годишна консумация на електро и топлоенергия се изчисляват 

съгласно ИОС 16 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ /ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА 

ИЗРАЗХОДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРО-И ТОПЛОЕНЕРГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ 

 ( Приложения 8  и 9  ) 

Оценката на съответствие на измерените /изчислените количества консумирана 

електро- и топлоенергия се извършва съгласно ИОС 17 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА 

СЪОТВЕТСТИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ/ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА КОНСУМИРАНА  ЕЛЕКТРО-И 

ТОПЛОЕНЕРГИЯ ( Приложения 10 и 11 ). 

 

Консумация на електро - и топлоенергия на Инсталацията за производство на 

синтетични смоли за  2018 г. 
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         Таблица 4  

Електроенергия/ 

топлоенергия 
Годишна норма за 
ефективност при употребата 
на електроенергия, 
MWh/единица продукт 
съгласно КР  

Изчислена Годишна 
норма за ефективност 

при употребата на 
електроенергия , 

MWh/единица продукт 
съгласно 

Съответствие  

Електроенергия 0,275  0,198 Да 

 

 

         Таблица 5  

Електроенергия/ 

топлоенергия 
Годишна норма за 

ефективност при употребата 
на топлоенергия , 

MWh/единица продукт, 
съгласно КР  

Изчислена Годишна 
норма за ефективност 

при употребата на 
топлоенергия  , 

MWh/единица продукт 
съгласно 

Съответствие  

Топлоенергия  1,25  1,19 Да 

 

 

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

 Съхраняват се записи за месечния разход на суровини спомагателни материали и 

горива съгласно действащата ИОС 18 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗМЕРВАНЕ/ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 

ИЗПОЛЗВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА .  

Годишните стойности на нормите на ефективност на ползваните суровини, 

спомагателни материали и горива за 2018  г., представлява сумата от всички месечни 

консумации (Приложение  12 ).  

 Оценката на съответствие на стойностите на годишните норми за ефективност 

при консумация на суровини , спомагателни материали и горива се  извършва съгласно 

ИОС 19  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОЙНОСТИТЕ НА ГОДИШНИТЕ 

НОРМИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ КОНСУМАЦИЯ НА СУРОВИНИ , СПОМАГАТЕНИ МАТЕРИАЛИ И 

ГОРИВА ( Приложение  13 ). 

Количествата на използваните суровини, спомагателни материали и горива за 2018  г.  

са : 
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                       Таблица 6 

Суровини 

Годишна 

норма за 

ефективност 

за 100%-тна 

смола  

(т/единица 

продукт ) 

съгласно КР 

Изчислена 

Годишна норма за 

ефективност за 

100%-тна смола  

(т/единица 

продукт ) 

 

Използвано годишно 

к-во  

(т) 

Съответствие  

Растително 

масло 
0,675  0,675 212, 625 Да 

Пентаеритрит 0,337  0,257 80, 955 Да 

Фталов 

анхидрид 
0,188 0,078 24, 57 Да 

Бензоена 

киселина  
0,083 0  0  Да  

  

              Таблица 7 

Спомагателни 

материали  

Годишна 

норма за 

ефективност 

(т/единица 

продукт ) 

съгласно КР 

Изчислена 

Годишна норма за 

ефективност   

(т/единица 

продукт ) 

 

Използвано годишно 

к-во  

(т) 

Съответствие  

Натриева 

основа  
1,25 х 10 -4 0,00000125 0,00039375 Да 
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             Таблица 8 

Гориво  

Годишна 

норма за 

ефективност 

(Nm3/единица 

продукт ) 

съгласно КР 

Изчислена 

Годишна норма за 

ефективност   

(Nm3/единица 

продукт ) 

 

Използвано годишно 

к-во  

(Nm 3) 

Съответствие  

Природен газ  125  119,5  37643 Да 

 

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали , горива и смеси 

Всички опасни химични вещества и смеси / фталов анхидрид,  натриева основа , 

Бензоена киселина /са опаковани и етикетирани съгласно изискванията на Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични 

вещества и смеси и имат предоставени Информационни листи за безопасност. 

Информационните листи за безопасност отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 

1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали ( REACH) . 

Съхранението на използваните ОХВ и смеси се осъществява съгласно Информационните 

листи за безопасност  и изготвената Оценка на безопасно съхранение , съгласно 

изискването на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични 

вещества и смеси . 

Течните суровини се съхраняват в резервоари разположени съгласно приложената 

“схема на резервоарите за съхранение на опасни химични вещества и смеси на 

Площадката за производство на синтетични смоли “ . 

 

Прилага се ИОС 20 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДРЪЖКА НА РЕЗЕРВОАРИТЕ . С цел осигуряване 

поддръжка и нормална експлоатация на резервоарите за съхранение се извършва 

периодичен оглед на всяко тримесечие (Приложения 14.0 до 14.3    ). 

 

Извършва се проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение 

съгласно ИОС 21 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 
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СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПЛОЩАДКИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ . На проверка подлежат площадките за 

съхранение на суровини и спомагателни материали ,и тръбопроводите и оборудването 

разположени на открито . Проверката се извършва на всеки три месеца . 

( Приложения 15.0 до  15.7 ). 
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4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 

PRTR  

Съгласно КР № 360-НО/ 2008 , актуализацията на КР  с решение № 360-Н0-И0-А1 /2013  

е с дата на подписване 19.06.2013 г. ,притежателя на разрешителното извършва 

собствени периодични измервания ( СПИ ) на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове  , изпускани от изпускателните устройства  веднъж на две години. 

Доклад от СПИ е предаден в РИОСВ гр. Русе в писмо с изх.№ 57 /18.12.2017  г. и Вх. №AO 

5344 / 18.12.2017 г.  

СПИ са направени  от  Изпитателна лаборатория към „ Везел „ ЕООД – Варна 

Лабораторията притежава сертификат № 240 ЛИ/ валиден до 14.12.2017 г. Сертификата 

е издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO  17025:2001. Замерванията са извършени на 

дата : 27.11.2017 г.  

За 2018 г. съгласно изискванията на ЕРИПЗ операторът докладва за количеството на 

замърсителите във въздуха ,определени съгласно Методиката за определяне емисиите 

на вредни вещества във въздуха по CORINAIR, съгласно посочените в нея емисионни 

фактори. Използва се изчислителен метод, като се изхожда от 315 тона 100% -тов  готов 

продукт . В по-долната таблица са посочени конкретните стойности за докладваните 

замърсители 
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              Таблица 9 

№ CAS 

номер 

Замърсител Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсите

ли извън 

площ 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

kg/год. 

във въздух 

(колона 1а) 

kg/год. 

във 

води 

(колон

а 1 b) 

kg/год. 

в почва 

(колона 

1 с) 

kg/год. 

2# 630-08-0 Въглероден 

оксид 

(СО) 

(-) 

1, 5584202    

С 

- - - * 

7# 

 

 Общ органичен  

въглерод (ЛОС)  

 

(-) 

0 

C 

- - - * 

8#  Азотни оксиди 

(NOx/NO2)  

(-) 

77, 92101     

С 

- - - 

 

* 

11#  Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

(-) 

3, 194761   

С  

- - - * 

86#  Прах (-) 

0 

C 

- - - * 

 

За направените изчисления (обозначени с буква С – Calculation) са използвани 

емисионни фактори съгласно дадените стойности в Методика за определяне емисиите 

на вредни вещества във въздуха по CORINAIR .С буква М (Measurement) са обозначени 

стойностите, за които като база са послужили замерванията в протоколите от собствен 

мониторинг. 

За нуждите на производството се използва Котел тип WTU  с мощност 1,43 KW, работещ 

на природен газ. Вредните вещества отделени във въздуха в следствие работата на 

котела са NOx , CO , SO2 

По методиката CORINAIAR -97 котела го класифицираме с код 030103 – Горивни процеси 

и котли – Горивни инсталации с мощност < 50 MW/h 

Изчисляването на емисиите е по формулата  

Е = EF x Grx Qr 
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Където : 

EF –  емисионен фактор (коефициент), които е относителна мярка и 

представлява емисия, отнесена към единица количествена характеристика, 

която определя адекватно конкретната дейност  ,  g/GJ 

Gr – изгорено количество гориво , m3 

Qr – долна топлина на изгаряне , MJ/m3 

От таблица III-7 на методиката се определят емисионните прагове на NOx , CO , SO2 при 

използването на природен газ. За емисионни фактори се вземат средните стойности 

където са дадени. 

 

Количеството използвано гориво за 2018 г. е  37 643  m3 

Плътността на природния газ е 0,6934  kg. /Nm3 

0,6934  x 37 643  = 26 101, 6562  kg . / 26, 101   t/ 

 

От методиката при  използване на природен газ  стойност за долна топлина на  

изгаряне e : 

33, 5 ÷ 36,5 MJ/m3 , дадена е и средна стойност 34,5 MJ/m3 

За изчисленията превръщаме MJ  във GJ т.е 1 MJ = 1x10 -3 GJ 

Тъй като долната топлина на изгаряне на природния газ е  34,5 MJ/m3 като я превърнем 

става 34,5 MJ/m3 x 10-3 = 0,0345 GJ/m3 

 

E = g  /  GJ      x   m3   x    GJ /   m3      =  g /година x 10-3 = kg ./ година  

 

Емисии на NO x 

EF  = 51 ÷ 65 g/GJ средна стойност 60 g/GJ  

В случаите, при които няма данни по какъв начин дейността се осъществява могат да се 

вземат средни стойности в рамките на числовия диапазон на конкретните емисионни 

фактори ЕF. 

Е = EF x Gr x Qr 

Е = 60 x  37 643   x 0, 0345  = 77 921, 01  g/година  

E = 77, 92101    kg. / година 
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Емисии на CO 

EF = 0,52 ÷ 1, 59 g/G J средна стойност 1,2 g/G J 

Е = EF x Gr x Qr 

E = 1,2 x 37 643   x 0,0345 = 1 558, 4202   g/година 

E = 1, 5584202    kg/ година 

 

Емисии на SO x 

EF = 2,46 g/GJ   

Е = EF x Gr x Qr 

E = 2, 46 x 37 643   x 0, 0345 = 3 194, 76141  g/година 

E = 3, 194761  kg/ година 

 

Емисии на общ органичен въглерод / ЛОС / 

През 2018 г. не са правени замервания 

 

Емисии на прах  

През 2018 г. не са правени замервания 

 

Работните часове на инсталацията за 2018 г . 

1900 часа  

 

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух  

Доклад за собствени периодични измервания ( СПИ ) на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове , изпускани от изпускателните устройства е предаде РИОСВ гр. Русе  

с изх.№ 57 /18.12.2017  г. Нови собствени периодични измервания ( СПИ ) на емисиите 

на вредни вещества в отпадъчните газове , изпускани от изпускателните устройства ще 

се извършат през 2019 г. 
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                           Таблица 10 

 

 

Котел тип WTU-1010                           Таблица 11 

Параметър Единици 
НДЕ, съгласно КР 

( mg/Nm3) 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие

/ брой 

% 

непрекъс

нат 
периодичен 

NOx mg/Nm3 250 - - 
веднъж на 2 

год. 
-  

SO2 mg/Nm3 35 - - 
веднъж на 2 

год. 

 

- 

СО mg/Nm3 100 - - 
веднъж на 2 

год. 

 

- 

 

 

Изпускателно 

устройство № 

Източник на 

отпадни газове 

Максимален дебит на 
газовете   

Съгласно КР 

(Nm3 /h) 

Измерен 

дебитна 

газовете 

(Nm3 /h) 

Съответствие 

1. Котел тип WTU-

1010: 

2 880 - - 

2. Реакторно 

помещение  

16 260 -  -  

3. Склад за готов 

продукт 1 

7 660 - - 

4. Склад за готов 

продукт 2 

7 580 - - 

5. Склад твърди 

суровини 

8 100 - -  
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                           Таблица 12  

Параметър Норми за общи емисии 

(НОЕ),% 

Резултат от мониторинг 

% 

Летливи органични 

съединения(ЛОС) 

5  * 

3  * 

1,4833 

 

*Консумация на разтворител за 2018 г. е както следва : 

Минерален терпентин  210 000 кг.   

Орто-ксилол       9 450 кг.  

 

  

Склад твърди суровини:                  Таблица 13 

Параметър Единица 

mg/Nm3 

НДЕ съгл. КР Резултат от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Прах mg/Nm3 20 -   веднъж на 2 

год. 

- 

 

 

Емитирани количества на замърсителите във въздуха, за производството на 

единица продукт 

                        Таблица 14 

 

 Съгласно ИОС 22 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИ , се извършва 

оценка на съответствието  на база документирани показатели на емисии на вредни 

Замърсител Количество вредно вещество за производството на 1-ца 
продукция  

Азотни окиси     ( NOx / NO2 ) 0,247368 

Серни окиси       (SOx / SO2 ) 0,010142 

Въглероден окис ( СО ) 0, 004947 

Общ органичен въглерод (ЛОС) 0 

Прах  0 
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вещества   отделяни във въздуха , съгласно периодичността на извършвания 

мониторинг. 

За докладвания период , 2018 г. не са извършвани СПИ . Последната направена оценка за 

съответствие е за извършените през 2017 г. СПИ ( Приложение 16 ). 

 На територията на площадката за производство на синтетични смоли се спазват 

изискванията на ИОС 23 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА НАЛИЧИЕТО НА 

ИЗТОЧНИЦИ НА НЕОРГАНИЗИРАНИ ЕМИСИИ. Съгласно инструкцията се извършва  

проверка след всяка товаро-разтоварна дейност , зареждане на реактор и при самото 

съхранение (Приложения  17.0 до 17 .7 ). 

 

За целия период на 2018 г. не са постъпвали оплаквания за миризми от дейностите, 

извършвани на територията на площадката за производство на синтетични смоли . 
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4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води  

 На територията на площадката се подържа и експлоатира неутрализационен съд , в 

които се пречистват производствени отпадни води от процеса кондензация между Моно 

и диглицериди  с карбоксисъдържащи киселини.  

 Прилага ИОС 27 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ -НЕУТРАЛИЗАЦИОНЕН 

СЪД  ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРОЦЕСА КОНДЕНЗАЦИЯ МЕЖДУ МОНО И 

ДИГЛИЦЕРИДИ С КАРБОКСИСЪДЪРЖАЩИ КИСЕЛИНИ . Инструкцията съдържа вида на 

контролирания параметър ( рН ) , оптимална стойност на контролирания параметър , 

честота на мониторинг  и необходимите резервни части . 

 Прилага се ИОС 29  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНОТО 

СЪОРЪЖЕНИЕ -НЕУТРАЛИЗАЦИОНЕН СЪД ,УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ . 

( приложение 18 ) 

            Таблица 15 

Параметър Единици 

Оптимална 
стойност на 
контролира

ния 
параметър   

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинга 

Съответст
вие/ брой 

% непрекъснат периодичен 

рН  6,5-7,5 - 

6,7 

След всяка 
неутрализация 

 
 

Да  
 

6,9 

6,8 

6,5 

6,7 

6,6 

6,7 

6,8 
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 На територията на площадката се извършва проверка на канализационната мрежа , 

съгласно ИОС 30 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА 

МРЕЖА НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА 

КОРИГИРАЩИ И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ.  Проверката на 

канализационната мрежа се осъществява след всяко пускане и спиране на инсталацията 

(Приложения 19.0 до 19.15). 

Извършва се проверка на съоръженията към оборотната система за охлаждащи води , 

съгласно изискванията заложени в ИОС 31 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА И 

ПОДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ОБОРОТНАТА СИСТЕМА ЗА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ НА 

ПЛОЩАДКАТА . Проверката се извършва на всяко тримесечие (Приложения 20.0 до 20.3). 

 

 Заустването на смесен поток от отпадъчни води(битово-фекални и дъждовни ) става 

съгласно сключен договор с В и К гр. Русе. 

 На територията на площадката се експлоатира и подържа каломаслоуловител, през 

които преминава поток от дъждовни води от територията на открития склад за 

суровини. Прилага се ИОС 32 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ -

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ ОТ ОТКРИТ СКЛАД ЗА ТЕЧНИ  

СУРОВИНИ. В инструкцията е описано контролирания параметър, оптималната стойност 

на контролирания параметър , честотата на мониторинг , вида на оборудването за 

мониторинг. 

 Прилага се ИОС 34 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ 

СТОЙНОСТИ НА КОНТРОЛИРАНИЯ ПАРАМЕТЪР , УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 21).        

                               Таблица 16 

Параметър Единици 

Оптимална 

стойност на 

контролиран

ия параметър 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

 непрекъснат периодичен 

Ниво на 

утайка  
мм. 100мм 

 11,8 януари Да 

 11,8 февруари да 

 12,0 март да 
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 12,0 април да 

 12,2 май да 

 12,2 юни да 

 12,3 юли Да  

 12,6 август Да  

 12,6 септември Да  

 12,7 октомври да 

 12,7 ноември Да  

 12,7 Декември  Да  

 

Собствените периодични измервания се пазят и съхраняват съгласно  изискванията на 

КР. Извършва се мониторинг на дъждовни води от открития склад за суровини , 

зауствани в селищната канализационна система на гр. Русе.  

Анализите се извършват от Водоснабдяване и Канализация  ООД , гр. Търговище  , 

сертификат за акредитация  рег.№ 282  ЛИ/29.05.2018 г. , валиден до 29.05.2022 г. 

издаден от ИА БСА , съгласно изискванията на БДС EN ISO /IEC 17025:2006 и 

Лаборатория за изпитване МОБИЛ ЛАБ –РУСЕ , сертификат за акредитация  рег.№ 204 

ЛИ/ 21.05.2018 г. , валиден до 21.05.2022 г. издаден от ИА БСА , съгласно изискванията 

на БДС EN ISO /IEC 17025:2006  

Мониторинга на дъждовни отпадъчни води  се извършва на шест месеца ( Приложения 

22.0 до 22.3  ) 

 Спазва се ИОС 36 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

СОБСТВЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В 

ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ .  

Оценката на съответствие се извършва на шест месеца (ПРИЛОЖЕНИЕ 23.0 и 23.1). 
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             Таблица 17 

 

                                  Таблица 18 

 

 

 

 

 

 

Параметър Единица НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

съответствие 

Активна 

реакция 

рН 6,5-9,0 7,53±0,08 Шест месеца Да 

Неразтворими 

вещества 

mg/dm3 200 11,3± 2,6 Шест месеца Да 

нефтопродукти mg/dm3 10 <0,10 Шест месеца Да 

Параметър Единица НДЕ,  

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

съответствие 

Активна 

реакция 

рН 6,5-9,0 7,21±0,06 Шест месеца Да 

Неразтворими 

вещества 

mg/dm3 200 19,3±0,1 Шест месеца Да 

нефтопродукти mg/dm3 10 <0,10 Шест месеца Да 
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4.4.Управление на отпадъци  

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията не се различават по вид 

(код и наименование ) и не превишават количествата посочени в КР. 

 Прилага се ИОС 37 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРИЧИНИ ЗА УСТАНОВЕНИТЕ 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ . Оценката на 

съответствие се извършва  един път годишно(Приложение 24 ). 

 Съгласно ИОС 38 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ, ПРИЧИНИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И 

ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ , оценката на съответствие на 

транспортираните отпадъци се са извършва един път  годишно(Приложение 25). 

На територията на площадката за производство на синтетични смоли действа ИОС 39 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, В Т.Ч. 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, оценката се извършва един път годишно        

(Приложение 26). 

 Прилага се ИОС 40 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ , съгласно която оценката се извършва един път 

годишно (Приложение 27 ).  

През 2018 г. не е извършвано обезвреждане на отпадъци на  територията на 

площадката за производство на синтетични смоли .              Таблица 19 

Отпадък Код Оползотворява
не на  

площадката 

Обезвреж
дане на 

площадка 

та 

Фирма извършила 
оползотворява 

нето/ 

обезвреждането 

Съответствие 

Смесени 
битови 

отпадъци 
20.03.01 - - 

ДЗЗД”Оператор на 
регионално Депо “-

Русе  
Да 

Хартиени и 
картонени 
опаковки  

15.01.01 - - 
“ Юлияна Георгиева 
2013 “ ООД  

Да 

Годишно количество образуван отпадък за 2018 г. (Приложение 28 ). Оценката на 

съответствие на наблюдаваните годишни количества образуван отпадък  
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с определените такива в условията на КР се извършва съгласно ИОС 42 ИНСТРУКЦИЯ ЗА 

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГОДИШНИ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗУВАН 

ОТПАДЪК. Оценката се извършва един път годишно.(Приложение 29 ).  Таблица 20 

ОТПАДЪК КОД ГОДИШНО 
КОЛИЧЕСТВО 

ГОДИШНО 
КОЛИЧЕСТВО ЗА 
ЕДИНИЦА ПРОДУКТ  

ВРЕМЕННО 
СЪХРАНЕНИЕ НА 
ПЛОЩАДКАТА  

ТРАНСП
ОРТИРА
Н Е- 
СОБСТВЕ
Н 
ТРАНСП
ОРТ/ВЪ
НШНА 
ФИРМА  

СЪОТВ
ЕТСТВ
ИЕ  

КОЛИЧЕСТ
ВА 
ОПРЕДЕЛЕ
НИ С КР 

РЕАЛНО 
ИЗМЕРЕНО  

КОЛИЧЕСТ
ВА 
ОПРЕДЕЛЕ
НИ С КР 

РЕАЛНО 
ИЗМЕРЕНО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Хартиени и 
картонени 
опаковки  

15 01 01  40т/г 12,6 т/г - - Да – 
площадка № 11 

Външна 
фирма  

Да  

Пластмасови 
опаковки  

15 01 02  6 т/г 0 - - Да – 
площадка № 11 

- Да  

Опаковки от 
дървесни 
материали  

15 01 03 4,8 т/г 0 - - Да – 
площадка № 11 

- Да  

Метални опаковки  15 01 04  1,4 т/г 0 - - Да – 
площадка № 11 

- Да  

Желязо и стомана  17 04 05  4 т/г 0 - - Да – 
площадка № 11 

- Да  

Синтетични 
хидравлични масла  

13 01 11* 0,007 т/г 0 - - Да – 
площадка № 10 

- Да  

Други 
моторни,смазочни 
и масла и зъбни 
предавки  

13 02 08 * 0,005 т/г 0 - - Да – 
площадка № 10 

- Да  

Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или 
замърсени 
вещества  

15 01 10 * 0, 85т/г 0,2678 
т/г 

- - Да – 
площадка № 10 

Външна 
фирма 

Да  

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци , 
съдържащи живак  

20 01 21* 0,003 т/г 0 - - Да – 
площадка № 10 

- Да  

Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 

19 08 99  0,1 т/г 0 - - Да -площадка № 11 - Да  

Смесени отпадъци 
от строителството 
и 
събаряне,различни 
от упоменатите 17 
09 01; 17 09 02; 17 
09 03 

17 09 04  1,0 т/г 0 - - Да -площадка № 11 - Да  

Смесени битови 
отпадъци  

20 03 01  7,0 т/г 2,205 
т/г 

- -  Собствен 

транспор
т  

Да  
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4.5.Шум  

Дейностите извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин , 

недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентно ниво на шум ,определени в КР 

 През 2017 г. се извършиха СПИ на еквивалентно ниво на шум по границата на 

производствената площадка (дневно,вечерно и нощно) и ниво на шум в мястото на 

въздействие ( дневно, вечерно и нощно ) . Замерванията бяха осъществени от 

Лаборатория за изпитване “ МОБИЛ ЛАБ- РУСЕ “  със сертификат рег.№ 204 ЛИ 

/27.08.2015 , валиден до 28.05.2018 г. ,издаден от ИА БСА . За направените измервания е 

изпратен Доклад за СПИ до РИОСВ - Русе в писмо с изх. № 50/30.10.2017 г.  

Следващи СПИ , предстои да се извършат през 2019 г.  

 На територията на площадката се прилага ИОС 44 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УСТАНОВЕНИТЕ  ЕКВИВАЛЕНТНИ НИВА НА ШУМ ПО ГРАНИЦАТА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА И В МЯСТОТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ.  

 Оценката на съответствието се извършва на две години, на база измерените и 

документирани еквивалентни нива на шум по границата на производствената 

площадка и в мястото на въздействие . Копия от последната оценка на съответствие е 

предоставена в Годишен Доклад по Околна среда за изпълнение на дейности през 2017 

г. , утвърден от Директор на  РИОСВ – Русе с писмо с изх. № 989/ 29.03.2018 г.  

   Таблица 21 

Място на 

измерването 

Еквивалентно ниво 
на шум в dB 
(А)определено от  
КР 

Еквивалентно 
ниво на 
звуково 
налягане в dB 
(А) измерено 

Измерено през 

деня/нощта/вечерта 

Съответствие 

Точка №1 70  Дневно   

Точка №2 70  Дневно   

Точка №3 70  Дневно  

Точка №4 70  Дневно  

Точка №5 70  Дневно   

Точка №6 70  Дневно  

Ниво на обща 

звукова мощност  

няма  Дневно  
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  Таблица 22 

Място на 

измерването 

Еквивалентно ниво 
на шум в dB 
(А)определено от  
КР 

Еквивалентно 
ниво на 
звуково 
налягане в dB 
(А) измерено 

Измерено през 

деня/нощта/вечерта 

Съответствие 

Точка №1 70  Вечерно   

Точка №2 70  Вечерно   

Точка №3 70  Вечерно   

Точка №4 70  Вечерно   

Точка №5 70  Вечерно   

Точка №6 70  Вечерно   

Ниво на обща 

звукова мощност  

няма  Вечерно   

 

                                                                                                                                                               Таблица 23 
Място на 

измерването 

Еквивалентно ниво 
на шум в dB 
(А)определено от  
КР 

Еквивалентно 
ниво на 
звуково 
налягане в dB 
(А) измерено 

Измерено през 

деня/нощта/вечерта 

Съответствие 

Точка №1 70  Нощно   

Точка №2 70  Нощно   

Точка №3 70  Нощно   

Точка №4 70  Нощно   

Точка №5 70  Нощно  

Точка №6 70  Нощно   

Ниво на обща 

звукова мощност  

няма  Нощно   

 

                                                                                                                                                               Таблица 24 
Място на 

измерването 

Еквивалентно ниво 
на шум в dB 
(А)определено от  
КР 

Еквивалентно 
ниво на 
звуково 
налягане в dB 
(А) измерено 

Измерено през 

деня/нощта/вечерта 

Съответствие 

В мястото на 

въздействие 

55  Дневно  

В мястото на 

въздействие  

50   Вечерно   

В мястото на 

въздействие  

45  Нощно   
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За 2018 г. няма постъпили жалби за  превишаване  на шум от дейността на площадката .  

 

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  

 На територията на площадката се извършва периодична проверка за наличие на 

течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито съгласно ИОС 45 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ТЕЧОВЕ ОТ ТРЪБОПРОВОДИ И 

ОБОРУДВАНЕ ,РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОТКРИТО. Проверката се извършва на тримесечие  с цел 

недопускане на разливи на територията на площадката . ( Приложения от 15.4 до 15.7 ). 

За 2018 г. няма  констатирани аварийни ситуации и разливи на територията на 

площадката . 

Като сорбиращ материал , на територията на площадката в достатъчно количество се 

съхранява пясък. 
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5.ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ  

 Разработен е и  утвърден от Изпълнителния директор на фирма Мегахим АД  

План за ликвидиране на аварии за Площадка Производство на синтетични смоли. 

 Разработена е  ИОС 47 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПУСКАНЕ, В 

РЕЗУЛТАТ НА АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ, В КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ОПАСНИ ТЕЧНИ ВЕЩЕСТВА, 

ПРЕПАРАТИ ИЛИ СИЛНО ЗАМЪРСЕНА ВОДА , ВКЛЮЧИТЕЛНО В РЕЗУЛТАТ ОТ ГАСЕНЕ НА 

ПОЖАР. 

За периода на докладване няма регистрирани аварийни ситуации . 

           Таблица 25 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

 

 Има изготвена ИОС 48 ИНСТРУКЦИЯ С МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ЛИКВИДИРАНЕ 

НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЗАЛПОВИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ВСЛЕДСТВИЕ НА 

АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ. 

За периода на докладване няма регистрирани аварийни ситуации, при които незабавно 

да се уведомява РИОСВ .( Приложение 30). 

 Изготвена е  СОБСТВЕНА ОЦЕНКА ЗА СЛУЧАИТЕ НА НЕПОСРЕДСТВЕНА ЗАПЛАХА ЗА 

ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ И НА ПРИЧИНЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ  съгласно Приложение 1 към 

чл.3,ал.1 от Наредба № 1 за превантивни и оздравителни мерки, предвидени в ЗОПОЕЩ 

и минимален размер на разходите за тяхното изпълнение .  

Оценката е от дата :13.03.2014 г. Планирани са и мерки за възможни случай на 

непосредствена заплаха . 
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6.ПРЕХОДНИ И АНОРМАЛНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА  

Има изготвени  ИОС 49 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПУСКАНЕ /СПИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И 

ИНСТАЛАЦИИ и ИОС 50 ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ ПРИ АНОРМАЛЕН РЕЖИМ НА РАБОТА .  

През докладвания период нямаме аномален режим на работа на инсталацията за 

производство на синтетична смола. 

 През  2018 г. за периода на работа на инсталацията за производство на 

синтетични смоли (ИПСС) няма регистрирани аварии. Взети бяха всички необходими 

превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации, нарушаване на 

производствения ритъм и замърсяване на околната среда и здравето на населението.  

7.ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ , СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА 
НА ИНСТАЛАЦИЯТА , ЗА КОЯТО Е ПРЕДОСТАВЕНО  КР.  

През 2018 г . не са постъпили оплаквания във връзка с дейността на инсталацията  

                    Таблица 26 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Преносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

8.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ИЛИ НА 

ЧАСТИ ОТ НЕЯ  

През 2018 г. не е имало временно прекратяване на дейността на инсталацията или на 

част от нея . 
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Подписване на годишния доклад  

 

Декларация  

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително № 360-НО/2008 г. Актуализирано с Решение на Изпълнителния директор 

на Изпълнителна агенция по околна среда № 360-Н0-И0-А1/2013 г.на  „Мегахим” АД, гр. 

Русе. 

 

 

Подпис: .........................................    

 

Пламен Великов Великов  

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор   

 

 

 

 

Дата : 11.03.2019 г.   
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