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Комплексно разрешително №21/2004г. на ,,Рафинерия Плама’’АД 

гр.Пловдив, актуализирано с Решение №21-НО-И1-А3-ТГ1/2019г. на 

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда е 

издадено на основание Закон за опазване на околната среда (ЗООС) за 

експлоатация на следните инсталации и съоръжения, които попадат в 

обхвата на Приложение №4 към ЗООС. 

 

1.Рафинерия (т.1.2,,Рафинерии за минерални масла и газове’’ от 

Приложение №4 към ЗООС): 

- Атмосферно – вакуумна дестилация - Концентрационно – вакуумна 

инсталация 

- Атмосферно – вакуумна дестилация 

- Деасфалтизация 

- Хидроочистка 

- Битумна инсталация 

- Инсталация за смесване на бензини 

 

2.Депо за твърди опасни отпадъци (т.5.4 ,,Депа, приемащи над 10тона 

отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000тона, с изключение 

на депата за инертни отпадъци’’ от Приложение №4 към ЗООС) - не е в 

експлоатация 

 

Инсталации, които не попадат в Приложение №4 към ЗООС 

1. Парокотелна инсталация  

2. Инсталация централно въздушно компресорно 

3. Ремонтно механичен цех 

4. Електромеханичен цех 

5. Участък за производство на масла 

6. Участък за разфасовка на масла 

7. Производство на свещи и разфасовка на парафин 

8. Азот – кислороден цех 

9. Напълнителна станция 

10. Пропаръчна станция и ж.п. транспорт 

11. Инсталация за третиране на опасни отпадъци (възел 

центрофуги)  

 

Адрес по местонахождение на инсталациите: 

,,Рафинерия Плама’’АД - гр.Плевен, Западна индустриална зона 

 

Регистрационен номер на КР: 

Комплексно разрешително №21/2004г. на ,,Рафинерия Плама’’АД 

гр.Пловдив, изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/2011г., 

поправено с Решение  №21-НО-И1-А1-ТГ1/2011г., актуализирано с 
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Решение №21-НО-И1-А2-ТГ1/2016г., актуализирано с Решение №21-НО-

И1-А3-ТГ1/2019г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 

по околна среда 

 

Дата на подписване на КР: 

27.12.2004г. 

 

Дата на влизане в сила на КР: 

27.01.2005г. 

 

Оператор на инсталациите: 

,,Рафинерия Плама’’АД, гр.Пловдив 

 

Адрес, тел.номер, факс, е-mail на оператора: 

5800, гр.Плевен, Западна индустриална зона,п.к.417 

тел: 064/900 090 

факс: 064/900 091 

е-mail: r.sofroniev@abv.bg 

 

Лице за контакти: 

инж.Росен Софрониев - Регионален директор  

инж.Христо Спасов - Ръководител отдел ,,ТБ и ООС’’ 

 

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

гр.Плевен, Западна индустриална зона, п.к.417 

тел: 064/900 090 

факс: 064/900 091 

е-mail: hristo.spasov2019@ gmail.com 

 

Кратко описание на всяка от дейностите извършвани в инсталациите: 

,,Рафинерия Плама’’АД е специализирана за преработка на нискосернисти 

парафино-нафтенови видове нефт по гориво-маслен 

вариант.Преработването на нефта се реализира по традиционната схема за 

производство, основно на горива и минерални масла, включващи следните 

инсталации: 

- Атмосферно – вакуумна дестилация - Концентрационно – вакуумна 

инсталация /АВД-КВИ/ - производството на инсталацията обхваща два 

процеса - атмосферна дестилация и вакуум дестилация.При 

атмосферната дестилация суровината се разделя на съответните 

фракции въз основа на разликата в температурата на кипене на 

компонентите, като след отделянето на по-леките фракции атмосферния 

остатък се подава във вакуум колона за последваща дестилация.В 

mailto:r.sofroniev@abv.bg
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резултат на атмосферно-вакуумната дестилация се получават: 

минерален терпентин, газьоли, мазут и трансформаторен дестилат; 

- Атмосферно – вакуумна дестилация /АВД/ - атмосферна и вакуумна 

дестилация на нефт. 

- Деасфалтизация /ДА/ - отделяне на най – вискозните фракции 

посредством екстракция с пропан. 

- Хидроочистка /ХО/ - хидроочистка на масла и парафини с водород 

съдържащ газ. 

- Битумна инсталация /БИ/ - производство на окислени битуми от гудрон, 

екстракти и асфалт. 

- Инсталация за смесване на бензини /ИСБ/ - производство на 

автомобилни бензини чрез смесване на реформат, бензин – галовка и 

подобрители. 

През отчетния период не са извършвани дейности в инсталациите. 

 

Производствен капацитет на инсталациите 
  

Инсталации 

Позиция на 

дейността, 

приложение № 4, 

ЗООС 

Капацитет 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС: 

 1. 

Рафинерия т. 1.2 1 000 000 t/y суров нефт 

Атмосферно – вакуумна дестилация - 

Концетрационно – вакуумна инсталация 

т.1.2 

300 000 t/y суров нефт 

Атмосферно – вакуумна дестилация 700 000 t/y суров нефт 

Деасфалтизация 198 000 t/y 

Хидроочистка 250 000 t/y 

Битумна инсталация 510 000 t/y 

Инсталация за смесване на бензини 314 000 t/y 

2. 
Депо за твърди опасни отпадъци  – не е 

в експлоатация 
т.5.4 25 000 t 

 

Инсталации, които не попадат в Приложение 4 към ЗООС 

12. Парокотелна инсталация – 9,166 MW 

13. Инсталация централно въздушно компресорно 

14. Ремонтно механичен цех 

15. Електромеханичен цех 

16. Участък за производство на масла 

17. Участък за разфасовка на масла 

18. Производство на свещи и разфасовка на парафин 

19. Азот – кислороден цех 

20. Напълнителна станция 

21. Пропаръчна станция и ж.п. транспорт 

22. Инсталация за третиране на опасни отпадъци (възел 

центрофуги) - 9т опасни отпадъци/24 ч. 
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През докладвания период  в ,,Рафинерия Плама’’АД не е извършвана 

преработка на нефт и нефтени композити до производство на 

нефтопродукти.През отчетния период основните технологични инсталации 

не са работали. 

За инсталация Атмосферно – вакуумна дестилация е внесен в РИОСВ –

гр.Плевен- План за закриване на дейността с вх.№ 5085/17.09.2019г. 

За инсталации Деасфалтизация и Хидроочистка са внесени в РИОСВ –

гр.Плевен -Планове за закриване на дейността с вх.№ 5967/06.11.2019г. 

За Инсталация за смесване на бензини са внесени в РИОСВ –гр.Плевен с 

вх.№ 64551/09.11.2020г. - Планове за закриване на част от дейността, 

включваща титул 50, титул 101 А, титул 24. 

За инсталации, които не попадат в Приложение 4 към ЗООС  

Парокотелна инсталация – 9,166 MW 

Инсталация централно въздушно компресорно 

Ремонтно механичен цех 

Електромеханичен цех 

Участък за производство на масла 

Участък за разфасовка на масла 

Производство на свещи и разфасовка на парафин 

Азот – кислороден цех 

Напълнителна станция 

Пропаръчна станция и ж.п. транспорт 

са внесени в РИОСВ –гр.Плевен с вх.№ 64551/09.11.2020г.- планове за 

закриване на дейността или на част от дейността. 

Организационна структура на предприятието, отнасяща се до 

управлението на околната среда 

Управлението на околната среда в ,,Рафинерия Плама’’АД се извършва от 

ръководител отдел ,,ТБ и ООС’’ и екологична лаборатория, подчинени 

пряко на Регионалния директор на дружеството.Отчитането пред него 

става периодично (на оперативки).Независимо от това, че не е извършвана 

преработка на нефт и нефтени композити до производство на 

нефтопродукти, през отчетния период се изпълняват възможните за 

изпълнение условия от Комплексното разрешително при неработеща 

рафинерия и ангажиментите свързани с екологичното законодателство. 

 

РИОСВ, на чиято територия е разположена 

инсталацията/инсталациите 

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Плевен 

гр. Плевен, ул.,,Александър Стамболийски” № 1А 
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Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията/инсталациите 

Басейнова дирекция Дунавски район  

гр.Плевен, ул.,,Чаталджа” №60 

 

 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

,,Рафинерия Плама’’АД е разработила и поддържа система за управление 

на околната среда като основен елемент от общата управленска стратегия 

на дружеството. 

 

Структура и отговорности 

Ръководството на ,,Рафинерия Плама’’АД е отговорно за цялостно 

изграждане и внедряване на системата за управление на околната среда. 

Предприема всички необходими мерки, така че поставените цели да бъдат 

постигнати в определените срокове.  

Управлението на околната среда в ,,Рафинерия Плама’’АД се извършва от 

ръководител отдел ,,ТБ и ООС’’ и екологична лаборатория, подчинени 

пряко на регионалния директор на дружеството. 

Изготвени са списъци с персонала и лицата отговорни за изпълнение на 

условията в разрешителното при експлоатация на инсталациите.Списъците 

се съхраняват и се актуализират при промяна на персонала /лицата или 

отговорностите.  
                   

 Обучение 

В началото на всяка календарна година се изготвя План за обучение на 

персонала, който се утвърждава от Регионалния директор на рафинерията. 

За всяко обучение се издава Протокол за проведено обучение.За външно 

обучение и удостоверение. 

Отговорен за съхранението на записите по обучението на персонала е 

технолог ТБ и ООС. 

 

Обмен на информация 

Документите по управление на околната среда съответстват на 

условията на комплексното разрешително и нормативните изисквания. 

   Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, 

изисквани с разрешителното, съгласно Условие 5.1.  

  Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели, съгласно Условие 5.2.  

  Прилагат се инструкции за перидична оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

условията на разрешителното, съгласно Условие 5.3. 
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Документиране 

  Прилага се инструкция за установяване на причините за допуснати 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия, съгласно 

Условие 5.4. 

 

Управление на документи 

  Прилага се инструкция за периодична оценка на наличие на нови 

нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие №2, 

произтичащи от нови нормативни актове, както и уведомяване на 

ръководния персонал за предприемане на необходимите 

организационни/технически действия за постигане на съответствие с тези 

нормативни разпоредби, съгласно Условие 5.5. 

 

Оперативно управление 

   Документирани са всички необходими инструкции, изисквани с 

настоящото разрешително, както и резултатите от прилагането им, 

съгласно Условие 5.6. и Условие 5.7. Инструкциите се съхраняват на 

площадката в писмен вид и се предоставят на компетентния орган при 

поискване. 

 

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

   Допуснати несъответствия се документират, прави се оценка, 

установяват се причините и се предприемат коригиращи действия.  

 

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 При аварийни или други замърсявания, незабавно се информира 

съответния компетентен орган и се предприемат своевременно мерки за 

предотвратяване и контрол, за недопускане на екологични щети. 

 

Докладване 

Годишният доклад по околна среда за изпълнение на дейностите, за 

които е предоставено Комплексно разрешително №21/27.12.2004г., 

актуализирано с Решение №21-НО-И1-А3-ТГ1/19.08.2019г. е изготвен на 

основание чл.123в, т.6 от Закона за опазване на околната среда. 

Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг и 

представя в Регионална инспекция по околна среда и водите -гр.Плевен и 

Басейнова дирекция Дунавски район до 31 март на хартиен и електронен 

носител Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите, за 

които е предоставено Комплексно разрешително №21/2004г., 

актуализирано с Решение №21-НО-И1-А3-ТГ1/19.08.2019г. на 

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.  

Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен 

към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. Методика за реда и 
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начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на годишен 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

Комплексното разрешителнo. 

 

Актуализация на СУОС 

,,Рафинерия Плама’’АД ще актуализира системата за управление на 

околната среда при въвеждане на технологичните инсталации в 

експлоатация. 

 

Използване на ресурси 

През отчетния период не е извършвана преработка на нефт и нефтени 

композити до производство на нефтопродукти.Работилa е 

пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ на ,,Рафинерия 

Плама’’АД, част от Инсталация за смесване на бензини, която се използва 

от ,,Бент ойл’’АД-петролна база за приемане, съхранение и експедиция на 

течни горива, резервоарен парк за съхранение на петролни продукти с 

оператор ,,Лотус ойл трейд’’ЕООД и резервоарен парк за съхранение на 

нефтопродукти с оператор,,Феникс ойл трейд’’ЕОООД, чрез договори за 

наем.По тази причина са консумирани минимални количества вода и 

електроенергия. 

 

Използване на вода 

Използва се вода от язовир Горни Дъбник при наличие на актуално 

Разрешително за водоползване – №01430017/19.01.2010г., издадено от 

Министъра на околната среда и водите и Решение №133/31.07.2020г. за 

изменение и продължаване на срока на действие, за охлаждане с краен срок на 

действие 19.01.2030г. 

,,Рафинерия Плама” АД притежава Разрешително за водовземане от сондажен 

кладенец ,,ТК-Нова Плама-Търнене’’ №11591001/26.08.2015г.,  издадено от 

Директора на „Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен и Решение 

№3391/12.10.2021г. за продължаване срока на действие, за охлаждане на 

производствени машини и съоръжения в процеса на работата им, с краен срок 

на действие 26.08.2027г. 

Консумираното количество вода от язовир Горни Дъбник се измерва с 

измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за 

измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на 

метрологичен контрол.Документира се ежемесечно в двустранен протокол 

между „Напоителни системи“ЕАД и ,,Рафинерия Плама''АД, съгласно 

сключен договор.  

Количество вода използвана за охлаждане от сондажен кладенец ,,ТК-

Нова Плама-Търнене'' се отчита с водомерно устройство.Данните се 

документират ежемесечно в Дневник, заверен от БДДР-Плевен.  
. 
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Използваните количества са отразени в Таблица 1: 

                                                                                                                                Таблица 1 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

Язовир 

Горни 

Дъбник 

1млн.м³ 

Разрешително 

№01430017/ 

19.01.2010г. 

Решение 

№133/ 

31.07.2020г. 

 

- 5015 м³ 

 

 

- Не 

Инсталациите 

не работят няма 

произведен 

продукт 

Сондажен 

кладенец 

,,ТК –Нова 

Плама-

Търнене’’ 

132 451 м³ 

Разрешително 

№11591001/ 

26.08.2015г. 

Решение 

№3391/ 

12.10.2021г. 

- 26287м³ - Не 

Инсталациите 

не работят няма 

произведен 

продукт 

През отчетния период e работилa пречиствателната станция за отпадни 

води /ПСОВ/ на ,,Рафинерия Плама’’АД, част от Инсталация за смесване 

на бензини, която се използва от ,,Бент ойл’’АД-Петролна база за 

приемане, съхранение и експедиция на течни горива и резервоарен парк за 

съхранение на петролни продукти  с оператор ,,Лотус ойл трейд’’ЕООД, 

чрез договори за наем.Няма установени несъответствия. 

Използване на енергия 

Основните консуматори на електроенергия не са работили.Използвани са 

минимални количества за ПСОВ, за петролна база ,,Бент ойл’’АД, за 

резервоарен парк за съхранение на петролни продукти  с оператор ,,Лотус 

ойл трейд’’ЕООД и за осветление. 

Няма консумация на топлоенергия. 
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                                                                                                                                   Таблица 2 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

 

Годишна норма 

за ефективност 

при употреба на 

електроенергия, 

MWh/единица 

продукт 

Годишна 

норма за 

ефективност 

при употреба 

на 

топлоенергия, 

MWh/единица 

продукт 

Използвано 

количество за 

единица продукт 

Съответствие 

Атмосферно – 

вакуумна 

дестилация 

0.009 

 
 

0,064 

 

 

 

- 

 

Не 

Инсталациите 

не работят 

няма 

произведен 

продукт  

Деасфалтизация 0.018 

 

 

0,77 

 

- 

Не 

Инсталациите 

не работят 

няма 

произведен 

продукт 

Хидроочистка 0.019 

 

 

0,154 

 

 

- 

Не 

Инсталациите 

не работят 

няма 

произведен 

продукт 
Атмосферно – 

вакуумна 

дестилация 

(Концетрационно 

– вакуумна 

инсталация) 

0.009 

 

 

 

0,474 

 

 

- 

Не 

Инсталациите 

не работят 

няма 

произведен 

продукт 

Битумна 

инсталация 
0.013 

 

 

0,006 

 

 

- 

Не 

Инсталациите 

не работят 

няма 

произведен 

продукт 

Инсталация за 

смесване на 

бензини 

0.001 

 

 

0,001 

 

 

- 

Не 

Инсталациите 

не работят 

няма 

произведен 

продукт 

Няма установени несъответствия. 
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Използвание на суровини, спомагателни материали и горива 

 

Тъй като технологичните инсталации не работят, няма произведен 

продукт, не са използвани суровини, спомагателни материали и горива, 

съгласно технологичната схема на рафинерията. 

 
                                                                                                                                Таблица 3.1. 
Суровини Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Годишна 

норма 

 за 

ефективност 

t/единица 

продукт 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за 

 единица 

продукт 

Съответ 

ствие 

Атмосферно-вакуумна дестилация 

Суров нефт  1,026   Не 

Инсталации

те не 

работят 

Няма 

суровина 

Деасфалтизация 

Гудрон  1,004   Не 

Инсталации

те не 

работят 

Няма 

суровина 

Хидроочистка 

Междинни 

маслени 

компоненти за 

производство на 

минерални масла 

(Трансформатор 

но дълбоко 

депарафинизира 

но масло) 

 

 1,05   Не 

Инсталации

те не 

работят 

Няма 

суровина 

Междинни 

маслени 

компоненти за 

производство на 

минерални масла 

(Ниско 

вискозно 

депарафинизира 

но масло) 

 1,05   Не 

Инсталации

те не 

работят 

Няма  

суровина 

Междинни 

маслени 

 1,05   Не 

Инсталации
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компоненти за 

производство на 

минерални масла 

(Средно 

вискозно 

депарафинизира 

но масло) 

 

те не 

работят 

Няма  

суровина 

Междинни 

маслени 

компоненти за 

производство на 

минерални масла 

(Вискозно 

депарафинизира 

но масло) 

 1,05   Не 

Инсталации

те не 

работят 

Няма  

суровина 

Междинни 

маслени 

компоненти за 

производство на 

минерални масла 

(Остатъчно 

Депарафинизира 

но масло) 

 1,05   Не 

Инсталации

те не 

работят 

Няма 

суровина 

Атмосферно вакуумна дестилация-Концентрационно-вакуумна инсталация 

Суров нефт   1,0640   Не 

Инсталации

те не 

работят 

Няма 

суровина 

Битумна инсталация 

Асфалт  0,19   Не 

Инсталации

те не 

работят 

Няма 

суровина 

Гудрон  0,55   Не 

Инсталации

те не 

работят 

Няма 

суровина 

Инсталация за смесване на бензини 

 

Реформат  0,77   Не 

Инсталации

те не 

работят 

Няма 
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суровина 

Галовка  0,15   Не 

Инсталации

те не 

работят 

Няма 

суровина 

 

                                                                                                                                            Таблица 3.2. 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Годишна 

норма за 

ефективност 

t/единица 

продукт 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

Атмосферно-вакуумна дестилация 

Агент 

използван за 

намаляване на 

корозията 

(Натриева 

основа) 

 0,00002 t/t 

суровина 

  Не 

Инсталацията не 

работи 

Агент 

използван за 

отделяне на 

водата от 

нефта 

(Деемулгатор 

Nalco 412) 

 0,000003 t/t 

суровина 

  Не 

Инсталацията не 

работи 

Инхибитор 

против 

корозия 

(Медно-

амонячен 

комплекс 4) 

 0,00003 t/t 

суровина 

  Не 

Инсталацията не 

работи 

Деасфалтизация 

Разтворител  

при 

деасфалтизаци

я  на гудрон 

(Пропан) 

 0,0026   Не 

Инсталацията не 

работи 

Хидроочистка 

Инхибитор 

против 

корозия 

(Моноетанол 

амин 100%) 

 0,0000252   Не 

Инсталацията не 

работи 

Агент 

използван за 

ускоряване 

процеса на 

хидриране на 

маслените 

 0,0000465   Не 

Инсталацията не 

работи 
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фракции (Свеж 

катализатор) 

Агент 

използван за 

смазване на 

помпените 

агрегати и 

компресори     

(Машинни 

масла 

/легирани/) 

 3   Не 

Инсталацията не 

работи 

Инсталация за смесване на бензини 

Агент 

използван за 

оцветяване на 

бензините        

(Оцветител 

CH3CL) 

 0.0000035/t 

продукт 

  Не 

Инсталацията не 

работи  

 

                                                                                                                                         

Таблица 3.3. 

Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна 

норма за 

ефективност 

t/tсуровина/ 

продукт 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

Рафинерия 

Природен газ  0,05 t/t суров 

нефт 

  Не 

Инсталацията 

не работи 

Не се 

използват 

горива 

 

Котелно 

гориво 

 0,05 t/t суров 

нефт 

  Не 

Инсталацията 

не работи 

Не се 

използват 

горива 

Нефтен газ  0,05 t/t суров 

нефт 

  Не 

Инсталацията 

не работи 

Не се 

използват 

горива 

Атмосферно-вакуумна дестилация 

Котелно 

гориво 

 0,09 t/t суров 

нефт 

  Не 

Инсталацията 

не работи 

Не се 
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използват 

горива 

Нефтозаводски 

газ 

 0,018t/t суров 

нефт 

  Не 

Инсталацията 

не работи 

Не се 

използват 

горива 

Деасфалтизация 

Котелно 

гориво 

 0,0135 t/t 

продукт 

  Не 

Инсталацията 

не работи 

Не се 

използват 

горива 

Хидроочистка 

Нефтозаводски 

газ 

 0,0185t/t 

продукт 

  Не 

Инсталацията 

не работи 

Не се 

използват 

горива 

Атмосферно-вакуумна дестилация-Концентрационно –вакуумна инсталация 

Природен газ  0,037 t/t 

суров нефт 

  Не 

Инсталацията 

не работи 

Не се 

използват 

горива 

Битумна инсталация 

Котелно 

гориво 

 0,0064t/t 

продукт 

  Не 

Инсталацията 

не работи 

Не се 

използват 

горива 

 

 

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

 

Съхранението на суровини, спомагателни материали, горива и продукти, 

се извършва в резервоари.През отчетния период в рафинерията не е 

извършвана производствена дейност. Не е извършвана преработка на нефт 

и нефтени композити до производство на нефтопродукти.През отчетния 

период основните технологични инсталации не са работали. 

Не са доставяни суровини.Не са пускани на пазара собствени продукти на 

,,Рафинерия Плама’’АД.Обваловките на резервоарните паркове са 
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проверени и е установено, че са в изправност.Няма констатирани 

замърсявания в районите на резервоарните паркове.Няма установени 

несъответствия. 

  На територията на площадката е извършвано: 

-  приемане, съхранение и експедиция на течни горива от ,,Бент ойл’’АД –

петролна база, чрез договор за наем, включващ резервоари R-219, 220, 221, 

222, 225, 226, 229, 230, 233, 234.Горивата се съхраняват в резервоари R-225, 

R226, R229, R230, R233, R234. 

- приемане, съхранение и експедиция на нефтопродукти от ,,Лотус ойл 

трейд’’ЕООД –резервоарен парк за съхранение на петролни продукти, чрез 

договор за наем, включващ резервоари R-1, R2, R3, R4,R5, R6, E24, R164, 

R165, R166, R138, R147, R137, R149, R 141, R144, R136, R139, R140, R142, 

R143, R145, R146, R148. 

- приемане, съхранение и експедиция на нефтопродукти от ,,Феникс ойл 

трейд’’ЕООД –резервоарен парк за съхранение на нефтопродукти, чрез 

договор за наем, включващ резервоари R13А и R14А. 

 

  

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

Отчета на емисиите от вредни и опасни вещества в околната среда е 

съобразен с изискванията на европейския регистър на емисиите на вредни 

вещества (EREBB) и нормите отразени в комплексното разрешително.Това 

е отразено в приложените таблици. 

 

Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(EPEBB) и PRTR 

 
Tаблица 1.Замърсители по EPEBB и PRTR 

 

   Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг на 

пренос на 

замърсител

и извън 

площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производ 

ство, 

обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

№ CAS 

номер 

Замърсител във 

въздух 

(колона 

1а) 

във води 

(колона 1 b) 

в почви 

(колона 1 

c) 

   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 
12#  Общ азот - - 

   /147,42/М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- - - 

18# 7440-

43-9 

Кадмий и 

съединения 

(като Cd) 

-  - 

/0/М 

- - - 

19# 7440-

47-3 

Хром и 

съединенията му 

- - 

/3,69/М 

 - -  

 

- 
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През отчетния период не е извършвана преработка на нефт и нефтени 

композити до производство на нефтопродукти.Технологичните инсталации 

не са работили. 

Емисиите не надвишават праговете на замърсителите, посочени в 

Приложение II на Регламент №166/2006.  

 

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

През периода технологичната част на рафинерията не е работила, не е 

имало горивни процеси, не са изпускани емисии от точкови източници, 

както и неорганизирани емисии от пропуски на оборудването на 

технологичните инсталации, което е отразено в приложените таблици. 

 

 
Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от мониторинг 

 

Честота 

 на монито 

ринг 

 

Съот-

вет 

ствие 

брой  

% 

Непрекъснат 

мониториг 

Периодичен 

мониторинг 

 

Изпускащо устройство комин № 9 Хидроочистка,източник на отпадъчни газове 1Пещ-101, 

2Пещ-101, Пещ-201 

Прах /ФПЧ 

 

 

mg/Nm3 50 за течно  

гориво 

5 за газово 

гориво 

5 за нефто 

заводски газ 

- - Непрекъснат    Не 

Инстала

циите не 

работят 

NOх 

 

mg/Nm3 250 - - Веднъж на 

две години 

Не 

Инстала

циите не 

(като Сr) 
22# 7440-

02-0 

Никел и 

съединенията му 

(като Ni) 

- - 

/10,53/М 

- - - 

23# 7439-

92-1 

Олово и 

съединенията му 

(като Рb) 

- - 

    /6,95/М 

-  -  

 

- 

72#  Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

(PAHs) 

- - 

/5,27x10ˉ4/

М 

- - - 

76#  Общ органичен 

въглерод (TOC)  

(като общ С или 

ХПК/3) 

- - 

/973,3/М 

- - - 
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работят 

CO 

 

mg/Nm3 100 - - Веднъж на 

две години 
Не 

Инстала

циите 

не 

работят 

SO2 

mg/Nm3 35 - - Веднъж на 

две години 

Не 

Инстала

циите не 

работят 

Максимален 

дебит на 

газовете 

Nm3/h  К№9-28 473 - - Веднъж 

годишно 
Не 

Инстала

циите 

не 

работят 

 

Изпускащо устройство: 

комин №10, Деасфалтизация, източник на отпадъчни газове Пещ 

комини № 13, Битумна инсталация, източник на отпадъчни газове Пещ П-1А 

комини № 14, Битумна инсталация, източник на отпадъчни газове Пещ П-1Б 

комини № 15, Битумна инсталация, източник на отпадъчни газове Пещ П-2а 

Прах /ФПЧ 

 

 

 

 

 

NOX 

 

 

 

 

 

CO 

 

 

 

 

SO2 

mg/Nm3 50т.г - - 1 път на три 

месеца 

Не 

Инстала

циите не 

работят 

mg/Nm3 300 - - 1 път на 

три месеца 
Не 

Инстала

циите 

не 

работят 

mg/Nm3 170т.г - - 1 път на 

три месеца 
    Не 

Инстала

цията 

не 

работи 

mg/Nm3 1700т.г - - 1 път на 

три месеца 
    Не 

Инстала

цията не 

работи 

Максимален 

дебит на 

газовете 

Nm3/h  К10-11200 

К13-1600 

К14-640 

К15-5150 

- - Веднъж 

годишно 
    Не 

Инстала

цията 

не 

работи 
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Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг 

 

Съот-

ветствие 

брой  

% 

Непрекъснат 

мониториг 

Периодичен 

мониторинг 

 

Изпускащо устройство: 

комин №К1 Атмосферно-вакуумна дестилация-Концентрационно-вакуумна инсталация, 

източник на отпадъчни газове Пещ Н1 

комин №К2 Атмосферно-вакуумна дестилация-Концентрационно-вакуумна инсталация, 

източник на отпадъчни газове Пещ Н2 

комин №К3 Атмосферно-вакуумна дестилация-Концентрационно-вакуумна инсталация, 

източник на отпадъчни газове Пещ Н3 

Прах /ФПЧ 

 

 

mg/Nm3 5 - - Веднъж на 2 

години 

Не 

Инсталац

ията не 

работи 

NOх 

 

mg/Nm3 150 - - Веднъж на 2 

години 

Не 

Инсталац

ията не 

работи 

CO 

 

mg/Nm3 100 - - Веднъж на 2 

години 

Не 

Инсталац

ията не 

работи 

SO2 

mg/Nm3 35 - - Веднъж на 2 

години 

Не 

Инсталац

ията не 

работи 

Максима 

лен дебит на 

газовете 

Nm3/h  К1-

4160,6 

К2-

8036,7 

К3-

1359,6 

- - Веднъж 

годишно 
Не 

Инсталац

ията не 

работи 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг 

 

Съот-

ветствие 

брой  

% 

Непрекъснат 

мониториг 

Периодичен 

мониторинг 

 

Изпускащо устройство: 

комин №(К4), Парокотелна инсталация, източник на отпадъчни газове Котел №1- не е 

въвеждан в експлоатация 

 комин №К5, Парокотелна инсталация, източник на отпадъчни газове Котел №3 

 комин №К6, Парокотелна инсталация, източник на отпадъчни газове Котел №4 
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NOх 

 

mg/Nm3 250 - - Веднъж на 2 

години 

Не 

Инсталац

ията не 

работи 

CO 

 

mg/Nm3 100 - - Веднъж на 2 

години 

Не 

Инсталац

ията не 

работи 

SO2 

mg/Nm3 35 - - Веднъж на 2 

години 

Не 

Инсталац

ията не 

работи 

Максима 

лен дебит на 

газовете 

Nm3/h  К4-

2684,3 

К5-

4273,8 

  К6-

6958,1 

- - Веднъж 

годишно 
Не 

Инсталац

ията не 

работи 

 

Изпускащо устройство №16 Факел  

Факелната система за изгаряне на въглеводородни газове на площадката 

към Изпускащо устройство №16 Факел не се експлоатира и няма да се 

експлоатира, тъй като за инсталациите които я ползват Атмосферно-

вакуумна дестилация, Деасфалтизация и Хидроочистка са внесени  

планове за прекратяване на дейността и е започнала тяхната ликвидация. 

 

Съгласно изискванията на условие 9.6.1.5 е изготвен и съгласуван с 

РИОСВ план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички 

изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества.





Коригиран и допълнен Годишен доклад по околна среда за 2021г  

 

,,Рафинерия Плама” АД    21 

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

  През отчетния период на работата на всички пречиствателни съоръжения в 

ПСОВ, включително локални пречиствателни съоръжения е извършван 

мониторинг. 

    Прилага се инструкция, съгласно Условие 10.1.1.5.1. за периодична оценка 

на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за 

всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по 

Условие 10.1.1.2 на разрешителното.  
 

Поре-

ден  

№ 

Оборудване/съоръжение 

Съществуващо положение Контролирани параметри 

Пречиствателна станция за отпадни води 

1 Решетки за отделяне на грубите 

примеси 2 см. Решетката се почиства 

ръчно. 

Визуален контрол и отстраняване 

на замърсяванията 

2 Пясъкозадържател – хоризонтален тип, 

правоточен, двусекционен. Дължината му 

е 14 м. Състои се от две секции, всяка с 

ширина 1.10 м.Пясъкът и механичните 

примеси се отстраняват посредством 

хидроелеватор с производителност 13 

л/сек. с разход на работна вода 21 л/сек. 

Продължителност на отстояване 30-60 

сек. 

Механични примеси 

3 Нефтоуловител за отстраняване на 

нефта и нефтопродуктите, съоръжени със 

система за отстраняване на 

повърхностния слой и утайката. 

Представлява хоризонтален отстойник, 

разделен с надлъжна стена на 2 секции. 

Всяка секция се състои от 

разпределителна преграда, отстойна 

камера, в която се създават благоприятни 

условия за сепариране, поради 

намаляването скоростта на потока – 

утаяване на механични примеси и 

изплаване на нефтопродуктите. 

Скоростта на движение на потока е под 

10 мм/сек. Нефтоуловителят е снабден с 

нефтосборни тръби.Размерите на всяка 

камера са: 

- ширина – 6м; 

- дължина – 36 м; 

- обща височина – 3 м; 

- работна височина – 2 м; 

- работен обем – 432 м3; 

 време на престой в секциите – 2ч 

 

Визуален контрол за натрупани 

нефтопродукти с цел 

своевременно отстраняване 
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Поре-

ден  

№ 

Оборудване/съоръжение 

Съществуващо положение Контролирани параметри 

4 Калови площадки 

Представляват тинесборни (илови) 

площадки, които са два  броя бетонирани 

скосени в страните.Дължината им е 34 м, 

ширина 41 м и полезна дълбочина 1.3 м. 

Работен обем – 3360 м2. На едната челна 

страна има монтирани шибър.При 

отваряне на шибърите водите постъпват 

през дъждопреливника, а тинята остава 

на дъното на площадките. 

 

Визуален контрол и отстраняване 

на утайката 

5 Басейн за допълнително утаяване 

Басейните са два на брой. Те поемат 

водите от резервоара след 

нефтоуловителя.Всеки от тях има 

дължина 80,40 м, ширина 26 м, полезна 

дълбочина 2м и обем 10.530 м3.В 

басейните са монтирани нефтоулавящи 

тръби за отбиране на нефтопродукта.В 

крайната част на басейна е монтиран 

тръбен колектор.Тръбният колектор е 

предназначен да поеме водите, намиращи 

се на 30см под повърхността на водата в 

басейна и оттам чрез канализация по 

самотек се отвеждат в резервоар след 

басейните за допълнителен отстой и 

биохимична очистка/БХО/. 

 

Визуален контрол и улавяне на 

нефтопродукта 

6 Аварийни резервоари 

Два на брой резервоара, бетонирани и 

вкопани в земята.Диаметъра на всеки е 

40м и полезна дълбочина  

5м.Предназначението на аварийните 

басейни е акумулирането на 

допълнително постъпилите атмосферни 

води от технологичните площадки и 

обвалованите площи на резервоарните 

паркове.Има монтирани нефтосборни 

тръби, чрез които се изпраща изплувалия 

нефт в нефтосборен резервоар. 

Визуален контрол на нивата (по 

стъпала) 

 

7 Първични утаители – радиални, 

оборудвани със система за механично 

отстраняване на утайката. 

 

Визуален контрол за натрупана 

утайка 

8 Флотатори – два на брой, като 

предназначението им е отделянето на 

рН  

Визуален контрол по цвета и 
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Поре-

ден  

№ 

Оборудване/съоръжение 

Съществуващо положение Контролирани параметри 

емулгирания нефт от отпадъчните води. 

Водата постъпва във флотаторите 

посредствомвъртящо разпределително 

устройство.От флотаторите водите 

отиват в черпателен резервоар на 

изпразнителната система, посредством 

дренажна система. 

- Диаметърът на флотационната камера е 

6м, височина 1.50м и времепрестой 5 

мин. 

 

консинстенцията на 

флотационната пяна и рН на 

изход 

9 Биобасейни - конвенционален тип с 

механична аерация. 

Биобасейн 1 - Представлява 

стоманобетонен резервоар с 

трапецовидно напречно сечение, в който 

постъпват пречистващите се води. 

Повърхностните аератори имат 

предназначението да обогатят с кислород 

пречистващите се води.Обемът на 

басейна е 1950 м3. Биобасейна е включен 

в схемата на ПСОВ, но тъй като водите 

подавани в ПСОВ през отчетния период 

са чисти не се налага подаване на 

биомаса и реагенти и не се формира 

активна утайка 

 

Биобасейн 2 –в този басейн се третира 

водата аналогично на биобасейн 1. 

  

Активна утайка /когато е 

налична/ 

 

10 Вторични утаители – 6 броя 

Предназначението им е избистряне на 

биологичните пречистени води. 

Захранването се извършва отгоре надолу 

посредством централната тръба с Ø1000. 

Пречистената вода постъпва равномерно 

във вторичния вертикален утаител.Там 

поради намаляване скоростта на 

движение на водата се създават условия 

за утаяване и осветляване на 

пречистената вода.Осветлената вода 

преминава през преливник и оттам във 

водосъбирателния улей.От него водата 

гравитачно постъпва към контактните 

резервоари. 

 

рН и нефтопродукти 
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Поре-

ден  

№ 

Оборудване/съоръжение 

Съществуващо положение Контролирани параметри 

 

11 Контактни резервоари – 2 броя 

Водите преминали през биологично 

пречистване трябва да бъдат 

обеззаразени с цел унищожаването на 

съдържащите се в тях патогенни 

микроби. Дезинфекцията се извършва 

чрез вкарване на определено количество 

хлор в отпадъчната вода. Основните 

параметри на контактните резервоари са: 

дебит – 150 м3/час, работна височина – 

1.10 м, времепрестой 30-44 мин., 

диаметър 8 м. 

 

Остатъчен хлор 

12 Нефтоуловител на откритата 

дъждовна канализация в източната 

част на рафинерията  

Представлява краен нефтоуловител на 

изхода на откритата дъждовна 

канализация. Състои се от четири камери, 

като: 

I-ва камера – задържаща – задържа 

постъпилите води и при натрупване на 

нефтопродукт се изземва чрез помпа; 

II-ра камера – за отделяне на 

нефтопродукта с подвижна преграда; 

III-та камера – задържаща, откъдето 

пречистените води се отвеждат към 

аварийната лагуна. 

IV-та камера – за изпомпване и връщане 

към ПСОВ на нефтопродукти. 

 

 

Визуален контрол за натрупани 

нефтопродукти с цел 

своевременно отстраняване 

 

13 Аварийна лагуна 

 

 

Нефтопродукти 

 

През периода няма констатирани несъответствия.  

 

Прилага се инструкция по Условие 10.1.1.5.2. за проверка на 

състоянието на канализационната мрежа на площадката, при установяване на 

течове се предприемат коригиращи действия за тяхното 

отстраняване.Извършват се ежемесечно проверки на състоянието на 

канализационната мрежа на площадката. Няма констатирани течове. 

През отчетния период основните технологични инсталации не са работили. 

Работили са съоръженията в пречиствателната станция за отпадни води 
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/ПСОВ/ на ,,Рафинерия Плама’’АД, петролна база ,,Бент ойл’’АД, наемател 

на площадка от територията на рафинерията и ,,Лотус ойл трейд’’ЕООД 

наемател на площадка от територията на рафинерията. 

В рафинерията е използвана вода за производствени нужди от язовир Горни 

Дъбник с разрешително за водовземане №01430017/19.01.2010г. и води от 

сондажен кладенец ,,ТК - Нова Плама – Търнене’’, с разрешително за 

водовземане №11591001/26.08.2015г. за охлаждане на производствени 

машини и съоръжения в процеса на работата им. 

През периода се формира смесен поток основно от охлаждащи води /за 

оборудването на ПСОВ, петролна база ,,Бент ойл’’ АД и ,,Лотус ойл 

трейд’’ЕООД/, битово-фекални и дъждовни води от площадката на 

рафинерията, смесен поток отпадъчни води /производствени, битово-фекални 

и дъждовни/ от ,,Българска петролна рафинерия’’ЕООД и смесен поток 

отпадъчни води /производствени, битово-фекални и дъждовни/ от ,,Марица 

олио’’АД.Те преминават  за обработка в пречиствателната станция, която е 

минимално натоварена. 

През отчетния период е проведен мониторинг на смесен поток пречистени 

отпадъчни води oт точка на пробовземане - савачна шахта след аварийната 

лагуна, зауствани в първа лагуна към р.Вит, съгласно съгласуван с РИОСВ-

Плевен, план за мониторинг на емисиите в отпадъчните 

води.Пробовземането и анализите са извършени от акредитирани 

лаборатории на ,,ВиК’’ЕООД, ,,Българска петролна рафинeрия’’ЕООД  и  

,,СЖС България’’ЕООД. 

Протоколи от мониторинг, съгласно приложение№1. 

Точка на заустване - Първа лагуна към р.Вит, с географски координати  

N 432404.7, E 243005.5; 

Точка на пробовземане - Савачна шахта след аварийната лагуна, с географски 

координати  N 432404.5, E 243005.7; 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (смесен поток от производствени, охлаждащи, 

битово-фекални, дъждовни и подпочвени ) във воден обект  

Параметър Единица НДЕ, 

Съгласно 

 КР 

Резултати 

от мониторинг, 

мг/л 

Честота 

 на  

мониторинг 

Съответствие 

Oбщ 

азот,изразен 

като N 

mg/dm³ 10 

 

Януари – 0,9 

Февруари – 0,9 

Март -1,5 

Април –1,1 

Май-1,2 

Юни-1,4 

Юли-2,5 

Август-0,9 

Септември-2,1 

Октомври-0,9 

1 път 

месечно 

Да 
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Ноември -2,4 

Декември-1,5 

 

Кадмий, 

изразен като 

Cd 

mg/ dm³ 0,0 Март –<0,002* 

Юни –<0,002* 

Септември-

<0,002* 

Декември-<0,002* 

1 път на 

тримесечие 
Да 

Хром (общ) 

  

 

mg/dm³ 0,5 

 

Март –0,051 

Юни- 0,022 

Септември-0,033 

Декември - 0,033 

 

1 път на 

тримесечие 

Да 

Хром 

(шествалентен) 

 

mg/dm³ 0,05 

 

Март –0,027 

Юни- 0,019 

Септември-0,025 

Декември - 0,021 

 

1 път на 

тримесечие 

Да 

Никел,изразен 

като Ni 

mg/ dm³ 0,2 Март –<0,10 

Юни- <0,10 

Септември-<0,10 

Декември -<0,10 

1 път на 

тримесечие 

 

Да 

Олово, 

изразено като 

Pb 

 

 

 

mg/dm³ 0,1 Март –0,075 

Юни- 0,067 

Септември-0,040 

Декември -0,081 

 

1 път на 

тримесечие 
Да 

Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

(PAHs) 

 

mg/dm³ 0,05 Март –<0,000005 

Юни- –<0,000005 

Септември- 

<0,000005 

Декември- 

<0,000005 

1 път на 

тримесечие 
Да 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

 

м³/ден 

м³/час 

м³/год 

4 320 

180 

1576800 

288,48 

12.02 

105297 

ежедневно Да 

pH 

 
 6-9 Януари – 7,97 

Февруари – 8,00 

Март -7,9 

Април  -7,77 

Май-7,9 

Юни-7,64 

Юли-7,41 

Август-7,20 

Септември-7,40 

Октомври-7,67 

Ноември -7,88 

Декември-7,96 

ежедневно Да 
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Общо 

суспендирани 

твърди 

вещества (TSS) 

 

mg/dm³ 30 Януари – 4,8 

Февруари –3,5 

Март -1,2 

Април –10 

Май-2,5 

Юни-1,5 

Юли-5 

Август-1,3 

Септември-1,8 

Октомври-3,7 

Ноември -6,5 

Декември -3,7 

 

1 път 

месечно 

Да 

Въглеводоро 

ден индекс за 

нефтопродукти 

(НОI) 

 

mg/dm³ 10 Януари – <0,15 

Февруари – <0,15 

Март -0,28 

Април  -0,68 

Май-0,37 

Юни-0,28 

Юли-0,702 

Август-<0,15 

Септември-<0,22 

Октомври-0,37 

Ноември – 0,4 

Декември -0,67 

 

1 път 

месечно 

Да 

БПК5 

 

mg/dm³ 25 Януари – 5,0 

Февруари – 4,5 

Март -4,0 

Април  -22 

Май-23 

Юни-3,0 

Юли-21 

Август-4,0 

Септември-5,5 

Октомври-3,0 

Ноември -3,5 

Декември-3,0 

 

1 път 

месечно 

Да 

Химично 

потребен 

кислород 

(ХПК) 

 

mg/dm³ 125 Януари – 18,7 

Февруари – 12,9 

Март -18,7 

Април  -67 

Май-56 

Юни-26,3 

Юли-67 

Август-13,7 

1 път 

месечно 

Да 
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Септември-15,7 

Октомври-9,8 

Ноември -12,2 

Декември-14,8 

 

Фосфати, 

като PO4 

 

mg/dm³ 1,0 Март -<0,030 

Юни-0,58 

Юли -0,422  

Септември-2,2 

Декември – 7,0 

 

1 път на 

тримесечие 
Не 

Феноли 

летливи 

mg/dm³ 0,5 Март –0,32 

Юни—0,104 

Септември-0,097 

Декември – 0,083 

 

 

1 път на 

тримесечие 
Да 

Бензен mg/dm³ 0,05 Март –<0,0005 

Юни-<0,0005 

Септември<0,0005 

Декември–<0,0005 

 

1 път на 

тримесечие 
Да 

Сулфиди mg/dm³ 1,0 Март –<0,02 

Юни-<0,02 

Септември<0,02 

Декември–<0,02 

 

1 път на 

тримесечие 
Да 

Манган mg/dm³ 0,3 Март –0,268 

Юни –0,163 

Септември-0,269 

Декември–0,291 

 

1 път на 

тримесечие 
Да 

Сулфати mg/dm³ 300 Март –17 

Юни-28 

Септември-50 

Декември–20 

 

1 път на 

тримесечие 
Да 

Хлориди mg/dm³ 300 Март –29 

Юни-14 

Септември-20,9 

Декември–55,8 

 

1 път на 

тримесечие 
Да 

Растителни 

масла 

mg/dm³ 10 Март –0,63 

Юни-5,5 

Септември-2,79 

Декември–2,95 

 

1 път на 

тримесечие 
Да 

*-граница на определяне на метода 
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Прилага се инструкция за проверка  на съответствието на измерените 

стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в отпадъчни води 

с определените в условие 10.1.2.1 /таблица 10.1.2.1 стойности  на 

индивидуални емисионни ограничения/. 

При констатиране на несъответствие между резултатите от мониторинга  и 

определените норми, се анализират причините довели до това и се 

предприемат коригиращи и превантивни действия.Документират се в 

протоколи за установено несъответствие. 

През отчетния период е констатирано несъответствие по показател фосфати 

 в отпадъчните води, което се дължи на приетите за пречистване 

производствени отпадъчни води на ,,Марица олио’’АД.Дружеството е 

уведомено с наши писма изх.№66/03.06.2021г., №93/22.07.2021г., 

№120/21.10.2021г. с настояване за взимане на спешни мерки за решаване на 

проблема.Получихме уверение от ръководството на ,,Марица олио’’АД, че до 

края на м.март 2022г. ще бъде въведена в експлоатация собствена 

пречиствателна станция, която ще реши създадения проблем. 

Протоколите от проведения собствен мониторинг на отпадъчни води за 

съответния месец и месечна справка за количеството заустени отпадъчни 

води, отчетени от разходомерното устройство, своевременно се представят в 

РИОСВ-гр.Плевен. 

В съответствие с изискванията на условие 10.1.2.1.4. количеството смесен 

поток отпадъчни води зауствани в първа лагуна към р.Вит, се измерват чрез 

измервателно устройство.Количеството заустени отпадъчни води през 2021г. 

е 105297 куб.м. 

Съгласно Условие 10.1.5. в срок е заплатена такса за заустване на отпадъчни 

води, съгласно разпоредбите на Тарифата по чл. 194б, ал. 4 на Закона за 

водите.  

Съгласно изискванията на условие 10.4.4.3., след актуализиране на КР 

№21/2004г. с Решение № 21-Н0-И1-А3-ТГ1/2019г. е изготвен и съгласуван с 

РИОСВ –гр.Плевен и ИАОС план за собствен мониторинг на емисиите в 

отпадъчните води от площадката. 

Управление на отпадъците 

   През отчетния период технологичните инсталации не са работили в 

следствие на което, отпадъците посочени по инсталации в Комплексното 

разрешително, условие 11.1.1. по кодове не са генерирани.  

От демонтиране на оборудване от инсталации, чиято дейност е прекратена са 

образувани отпадък с код 17 04 05 Чугун и стомана, в общо количество 

75,5тона и отпадък с код 17 04 01 Мед, бронз, месинг, в общо количество 

196,88тона. 

Отпадък с код 17 04 05 Чугун и стомана е предаден на: 

• 75,5т на Метал инвест ЕООД  
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Отпадък с код 17 04 01 Мед, бронз,месинг е предаден както следва:  

• 52,96т на Феникс инверс ООД  

• 89,84т на Метал инвест ЕООД  

• 15,76т на Кемстийл ЕООД 

• 38,32 на МХ Фреш ЕООД 

 

Количествата генерирани и получени отпадъци се определят по тегловен 

способ и се документират в отчетни книги заверени  от РИОСВ- Плевен, 

съгласно Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 

на публични регистри.Образуваните отпадъци са класифицирани, съгласно 

Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците. 

Депонирането на отпадъци на Депо за твърди опасни отпадъци на 

,,Рафинерия Плама’’АД е преустановено със Заповед №12/11.03.2005г. 
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Таблица 4.Образуване на отпадъци 

 

 

 

 

 

Отпадък 

 

 

 

 

 

Код 

 

 

 

Годишно 

количество 

 

 

 

Количества 

определени 

      с КР, 

т/год 

 

 

 

Годишно 

количество 

 

 

 

Реално 

измерено 

 

 

Годишно 

количество 

за единица 

продукт 

 

Количества 

определени 

с КР 

 

Годишно 

количество 

за единица 

продукт 

 

Реално 

измерено 

 

 

 

 

 

 

 

Временно 

съхранение 

на 

площадката 

 

 

 

 

 

Транспорти

ране - 

собствен 

транспорт 

/външна 

фирма 

С 

Ъ 

О 

Т 

В 

Е 

Т 

С 

Т 

В 

И 

Е 

 

 

Производствени отпадъци 

Отпадъци 

неупоменати 

другаде 

05 01 99 1 0 2,5х10ˉ6 0    

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от черни 

метали 

12 01 01 105т 0 2,09х10ˉ4 0    

Изолационни 

материали, 

различни от 

17.06.01 и 

17.06.03 

17 06 04 8,77т 0 1,03х10ˉ5 0    

Опаковки от 

дървесни 

материали 

15 01 03 6 0  0    
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Прах и частици 

от цветни метали 

12 01 04 0,5 0  0    

Излезли от 

употреба гуми 

16 01 03 5 0  0    

Чугун и стомана 17 04 05 500 0  75,5  

 

Метал инвест 

ЕООД 

 

Да 

Мед, бронз, 

месинг 

17 04 01 50 0  196,88  Метал инвест 

ЕООД 

Феникс 

инверс ООД 
Кемстийл 

ЕООД 

МХ Фреш 

ЕООД 

 

 

Да 

Алуминий 17 04 02 100 0  0    

Олово 17 04 03 10 0  0    

Смеси от метали 17 04 07 50   0    

Утайки от 

биологично 

пречистване на 

ПОВ различни от 

упоменатите в 

19.08.11 

19 08 12 0,2 0  0 

 

   

Битови отпадъци 

Смесени битови 

отпадъци 

20.03.01 500 40    Външна 

фирма 

Да 

Опасни отпадъци 
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Нефтени разливи  05.01.05* 85,2 0 7,73х10-5 14,25  КСТДО ООД Да 

Утайки от 

нефтопродукти, 

получени от 

дейности по 

поддръжка на 

инсталации или 

оборудване 

05.01.06* 4,5 0 4,93х10-5 0    

Отработени 

катализатори, 

съдържащи 

опасни преходни 

метали  или 

опасни 

съединения на 

преходните 

метали 

16.08.02* 12 0 4,8х10-5 0    

Отпадъци 

неупоменати 

другаде 

13.08.99* 389,9 0 1,31 x10-5 0    

Дънни утайки от 

резервоари 

05.01.03* 510 0 3,2 x10-5 0    

Флуоресцентни 

тръби и 

др.отпадъци, 

съдържащи 

живак 

 

20.01.21* 

 

 

1,592т 

 

0 

 0    

Опаковки 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

15.01.10* 221,5 0  0    
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Други емулсии 13.08.02* 160 0 

 

     

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

 

16.06.01* 1 0 2,24 x10-7 0    

Масло от 

маслено-водни 

сепаратори 

 

 

13.05.06* 1650 1610 3,8х10-4 0 1223,81 Полихим СС 

ЕООД 

 

да 

Утайки от  

маслено водни 

сепаратори 

13.05.02* 

 

100 

 

0 

 

 0    

Утайки от 

физико-химично 

обработване, 

съдържащи 

опасни вещества 

19.02.05* 900 0  0    

Строителни отпадъци 

Смесени 

отпадъци от 

строителство и 

събаряне  

17.09.04 20,25 0  0    

 

През отчетния период технологичните инсталации и спомагателните цехове не са работили, не е извършван 

капитален ремонт. 
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Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 
Отпадък Код Оползотворяване 

на 

 площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име 

 на външната 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

1 2 3 4 5 6 

Дънни утайки от 

резервоари 

05 01 03* ВСОС    

Нефтени разливи 05 01 05* ВСОС    

Промивни води 12 03 01* ВСОС    

Отпадъци от 

обезмасляване с пара 

12 03 02* ВСОС    

Нехлорирани 

моторни и смазочни 

масла и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* ВСОС    

Трюмови масла от 

речно корабоплаване 

13 04 01* ВСОС    

Утайки от маслено-

водни сепаратори 

13 05 02* ВСОС    

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти 

13 05 03* ВСОС    

Масло от маслено-

водни сепаратори 

13 05 06* ВСОС    

Води от маслено-

водни сепаратори, 

13.05.07* ВСОС    
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съдържащи масла 

Газьол, котелно и 

дизелово гориво 

13 07 01* ВСОС    

Бензин 

 

13 07 02* ВСОС    

Други горива  

(включително смеси) 

13 07 03* ВСОС    

Отпадъци, 

неупоменати другаде 

13 08 99* ВСОС    

Отпадъци, 

съдържащи масла и 

нефтопродукти 

16 07 08* ВСОС    

 

Количества отпадъци оползотворени в инсталация за третиране на опасни отпадъци (възел центрофуги) през 2021г: 

 
Отпадък Код Количество,т 

 

Дънни утайки от 

резервоари 

05 01 03* 151,705 

Нефтени разливи 05 01 05* 3,267 

Промивни води 12 03 01* 319,407 

Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална основа 

13 01 10* 10,4 

Отпадъци от 

обезмасляване с пара 

12 03 02* 4,42 

Нехлорирани 

моторни и смазочни 

масла и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 27,584 



Коригиран и допълнен Годишен доклад по околна среда за 2021г  

 

,,Рафинерия Плама” АД    37 

Трюмови масла от 

речно корабоплаване 

13 04 01* 56,0407 

Утайки от маслено-

водни сепаратори 

13 05 02* 397,6253 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти 

13 05 03* 297,5 

Масло от маслено-

водни сепаратори 

13 05 06* 17,5 

Води от маслено-

водни сепаратори, 

съдържащи масла 

 

13 05 07* 600,827 

Газьол, котелно и 

дизелово гориво 

13 07 01* 97,313 

Бензин 

 

13 07 02* 14,141 

Други горива  

(включително смеси) 

13 07 03* 16,42 

Отпадъци, 

неупоменати другаде 

13 08 99* 105 

Отпадъци, 

съдържащи масла и 

нефтопродукти 

16 07 08* 78,75 

 

Съгласно условие 11.2.1. количеството приети на територията на площадката отпадъци с цел извършване на 

операция по оползотворяване, обозначена с код R3 (рециклиране и оползотворяване на органични вещества, които 

са използвани като разтворители) в Инсталация за третиране на опасни отпадъци (възел центрофуги) са в общо 

количество 820,17тона. 
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Съгласно условие 11.5.2. в инсталацията за третиране на опасни отпадъци (възел центрофуги) бяха оползотворени  

отпадъците посочени в Таблица 5 в количество 2187,5тона за 250дни. 

 

Съгласно условие 11.5.3. общото количество третирани отпадъци в Инсталация за третиране на опасни отпадъци 

(възел центрофуги) да не надвишава 9т/24часа е изпълнено. 

  

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и 

рециклирането на отпадъци, като е изготвен протокол №1/31.12.2021г. - приложение №2. 

През периода не са констатирани несъответствия. 
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39 

Шум 

 

Тъй като през периода технологичните инсталации, които са източник на 

шум не са работили, съгласно условие 12.2.1. от комплексното 

разрешително не са предприемани действия свързани с мониторинг на 

шума.Няма жалби от живущи около площадката. 

 

Таблица 6.Шумови емисии 

Място 

 на  

измерването 

Ниво на 

звуково налягане 

в dB (А) 

Измерено през 

деня/ноща 

Съответствие 

- - -  

 

Опазване на подземните води от замърсяване 

 

По условие 13.3.1. е извършен собствен мониторинг на подземните води   

от акредитирани лаборатории по показателите посочени в таблица 

13.3.1. на КР в пунктове С-0, С-2, С-5, С-12, С-18, С-19, С-21, 

разположени на територията на производствената площадка и районите 

около нея.Съгласно условие 13.3.2. от КР е изготвен и съгласуван с БД и 

ИАОС план за мониторинг на подземни води..През периода не са 

констатирани отклонения от нормите.Протоколи от мониторинг, 

съгласно приложение №3. 
 

Таблица 7.Опазване на подземни води 

 
Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните 

води, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

Съответст-

вие 

 

Водно ниво 

от кота 0,  м 

С-0 
 

3,40 Веднъж на 

пет години 

Да 

 
C-2 

 
1,80 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
2,00 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
3,70 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
2,85 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
2,80 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-21 

 
2,80 Веднъж на 

пет години 
Да 

Температура ºС 
С-0 

 11 
Веднъж на 

пет години 

Да 

 
C-2 

 11 
Веднъж на 

пет години 
Да 
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С-5 

 10 
Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 11 
Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 11 
Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 12 
Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-21 

 11 
Веднъж на 

пет години 
Да 

Активна реакция 
C-0 

6,5-9,5 
7,55 Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
7,53 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
7,52 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
7,57 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
7,54 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
7,55 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
C-21 

 
7,53 Веднъж на 

пет години 
Да 

Амониев йон 
С-0 

0,5mg/l 
<0,010* Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
<0,010* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
<0,010* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
<0,010* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
<0,010* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
<0,010* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-21 

 
<0,010* Веднъж на 

пет години 
Да 

Нитрати 
C-0 

50 mg/l 
0,54 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-2 

 
0,59 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
0,74 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
0,54 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
1,28 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
0,54 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
C-21 

 
0,54 Веднъж на 

пет години 
Да 

Нитрити 
С-0 

0,5 mg/l 
<0,009 Веднъж на 

пет години 

Да 
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С-2 

 
<0,009 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
<0,009 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
<0,009 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
<0,009 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
<0,009 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-21 

 
<0,009 Веднъж на 

пет години 
Да 

Сулфати 
C-0 

250 mg/l 
8,24 Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
9,27 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
8,84 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
9,56 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
12,23 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
9,85 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
C-21 

 
9,35 Веднъж на 

пет години 
Да 

Хлориди 
С-0 

250 mg/l 
7 Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
12 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
13 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
7 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
10 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
7 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-21 

 
7 Веднъж на 

пет години 
Да 

Фосфати 
C-0 

0,5 mg/l 
0,262 Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
0,210 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
0,262 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
0,07 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
0,04 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
0,2 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
C-21 

 
0,061 Веднъж на 

пет години 
Да 
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Кадмий 
С-0 

5µg/l 
<0,03* Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
<0,03* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
<0,03* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
<0,03* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
<0,03* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
<0,03* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-21 

 
<0,03* Веднъж на 

пет години 
Да 

Никел 
C-0 

20µg/l 
<4,04* Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
<4,04* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
<4,04* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
<4,04* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
<4,04* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
<4,04* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
C-21 

 
<4,04* Веднъж на 

пет години 
Да 

Олово 
С-0 

10µg/l 
<0,60* Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
<0,60* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
<0,60* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
<0,60* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
<0,60* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
<0,60* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
C-21 

 
<0,60* Веднъж на 

пет години 
Да 

Хром 
С-0 

50µg/l 
<3,00 Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
8,83 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
15,73 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
<3,00 Веднъж на 

пет години 
Да 

 

С-18 

 

6,07 Веднъж на 

пет години 

 

Да 
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С-19 

 
3,31 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
C-21 

 
<3,00 Веднъж на 

пет години 
Да 

Манган 
С-0 

50µg/l 
<4,04* Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
13,17 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
16,33 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
<4,04* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
<4,04* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
<4,04* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
C-21 

 
<4,04* Веднъж на 

пет години 
Да 

Бензен 
С-0 

1,0µg/l 
<0,46* Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
<0,46* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
<0,46* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
<0,46* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
<0,46* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
<0,46* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
C-21 

 
<0,46* Веднъж на 

пет години 
Да 

Бенз/а/пирен 
С-0 

0,01µg/l 
<0,0046* Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
<0,0046* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
<0,0046* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
<0,0046* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-18 

 
<0,0046* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
<0,0046* Веднъж на 

пет години 
Да 

 
C-21 

 
<0,0046* Веднъж на 

пет години 
Да 

Нефтопродукти 
С-0 

50µg/l 
<20 Веднъж на 

пет години 

Да 

 
С-2 

 
<20 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-5 

 
<20 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-12 

 
<20 Веднъж на 

пет години 
Да 
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С-18 

 
<20 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
С-19 

 
48 Веднъж на 

пет години 
Да 

 
C-21 

 
<20 Веднъж на 

пет години 

Да 

Забележка: 1.*Граница на определяне 

 

При констатиране на несъответствие между резултатите от 

мониторинга  и определените норми се анализират причините довели до 

това и се предприемат коригиращи действия.Документират се в 

протоколи за установено несъответствие. 

През отчетния период не е констатирано несъответствие между 

резултатите от мониторинга  и определените норми.Резултатите от 

мониторинга  се съхраняват и предоставят пред контролните органи. 

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване разположени на открито, съгласно условие 

13.1.1. 

На територията на рафинерията на определените за целта места, се 

съхраняват достатъчно количество сорбиращи материали /пясък/ за 

почистване в случай на разливи, съгласно условие 13.1.3. 

Прилага се инструкция за проверка и поддръжка на канализационната 

система за отпадъчни води на площадката., съгласно условие 13.1.5.През 

отчетния период не са констатирани течове и не са установени разливи. 

По Условие 13.4.1. и 13.4.2. на площадката са документирани и се 

съхраняват обобщени резултати по изпълнение на инструкциите по 

условие 13.1., както и резултатите от мониторинга на почвите и 

подземните води. 

По условие 13.4.3. не са предприемани  допълнителни мерки за опазване 

на почвата и подземните води. 

 

Опазване на почвата от увреждане  

 

През отчетния период няма замърсявания на почвата, тъй като 

технологичните инсталации не са работили.Пунктовете за мониторинг 

на почви се намират на територията на инсталация Атмосферно – 

вакуумна дестилация - Концетрационно – вакуумна инсталация, която не 

е въведена в експлоатация. 

Съгласно условие 13.1.1. се прилага инструкция за периодична 

проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на 

течовете.Води се дневник с резултати от извършените ежемесечни 

проверки.През отчетния период не са установени течове.  
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Съгласно условие 13.1.2., когато е необходимо се прилага 

инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или 

изливания на вредни и опасни вещества върху производствената 

площадка (включително и в обвалованите зони). През отчетния период 

не са установени разливи. 

Съгласно условие 13.1.3. са осигурени достатъчно количество 

подходящи сорбиращи материали /пясък/ за почистване, в случай на 

разливи, на определени за целта места.  

Съгласно условие 13.1.4., когато е необходимо се прилага 

инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, 

технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи от които са 

установени течове, до момента на отстраняването им. 

Съгласно условие 13.1.5. се прилага инструкция за периодична 

проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води 

на площадката.Води се дневник с резултати от извършените ежемесечни 

проверки.  

Съгласно условие 13.2.1 През отчетния период не е извършван 

мониторинг на почвите.Честотата на мониторинга е веднъж на 10 

години.Мониторинга следва да се проведе през 2026г. 

Съгласно условие 13.2.2. от КР е изготвен и съгласуван с РИОСВ и 

ИАОС план за мониторинг на почви. 

 
Таблица 8. Опазване на почви 

Показател Концентрация 

в (базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответст-

вие, 

 

Активна 

реакция (рН) 

8,43 Пункт № 1 - Веднъж на 

десет 

години 

 

8,45 Пункт № 2 - 

8,13 Пункт № 3 - 

Нефтопродукти 

mg/kg 

31,8 Пункт № 1 - Веднъж на 

десет 

години 

 

39,0 Пункт № 2 - 

39,1 Пункт № 3 - 

Олово 

mg/kg 

52,2 Пункт № 1 - Веднъж на 

десет 

години 

 

56,4 Пункт № 2 - 

49,1 Пункт № 3 - 

Хром-общ 

mg/kg 

24,7 Пункт № 1 - Веднъж на 

десет 

години 

 

22,9 Пункт № 2 - 

18,5 Пункт № 3 - 

РАНs (сума) 

mg/kg 

1,24 Пункт № 1 - Веднъж на 

десет 

години 

 

1,10 Пункт № 2 - 

1,13 Пункт № 3 - 

РСВs (сума) 

mg/kg 

0,01 Пункт № 1 - Веднъж на 

десет 

години 

 

0,013 Пункт № 2 - 

0,012 Пункт № 3 - 
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Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 

условията на КР 

 

Инвестиционната програма е изготвена с цел постигане на съответствие 

по отношение на изискванията на НДНТ 5 от Решение за изпълнение на 

комисията от 9 октомври 2014г. за формулиране на заключения за най-

добри налични техники при рафинирането на нефт и газ, съгласно 

Директива 2010/75/ЕС на европейския парламент и на съвета относно 

емисиите от промишлеността. 

На 26.07.2019г. на заседание на специализиран състав на Експертния 

екологичен съвет и проведена консултация за преразглеждане на КР 

№21/2004г. се взе решение изпълнението на инвестиционната програма 

,,Закупуване и монтиране на прибори за непрекъснато измерване на 

съдържанието на О2 в димните газове за всички изпускащи устройства’’ 

да влезе в сила след започване на рафиниране на нефт в инсталациите.В 

тази връзка е поставено Условие 2.1. с което се разрешава експлотацията 

на Рафинерията след потвърдено от РИОСВ изпълнение на Условие 3.5.  

Инсталациите през 2021г не са осъществявали дейност по преработка на 

нефт. 

  

Прекратяване работата на инсталации или на части от тях 

 

След взето решение от ръководството на ,,Рафинерия Плама’’АД за 

промени в работата на инсталациите и прекратяване на дейността на 

инсталации или на части от тях, попадащи в обхвата на Условие №2, в 

РИОСВ-гр.Плевен с вх.№64551/9.11.2020г. са внесени: 

1. Планове за закриване на част от дейността на Инсталация за 

смесване на бензини - титул 50, титул 101А и титул 24. 

2. План за закриване на част от дейността на Парокотелна 

инсталация. 

3. План за закриване на дейността на Инсталация централно 

въздушно компресорно. 

4. План за закриване на дейността на Ремонтномеханичен цех. 

5. План за закриване на дейността на Електромеханичен цех. 

6. Планове за закриване на части от дейността на Участък за 

производство на масла – титул 69, титул 70, титул 71, титул 

72 и титул 65. 

7. План за закриване на дейността на Участък за разфасовка на 

масла. 

8. План за закриване на дейността на Производство на свещи и 

разфасовка на парафин. 

9. План за закриване на дейността на Азот-кислороден цех. 
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10. План за закриване на дейността на Напълнителна станция. 

11. План за закриване на дейността на Пропаръчна станция.  
             

 

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

Аварии 

През отчетния период не са възниквали аварии.  

 
Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на  

инцидента 

Описание 

на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи  

които са 

уведомени 

- - - - - - 

През отчетния период няма аварийни ситуации. 

 

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за които е предоставено КР 

Няма инциденти и оплаквания свързани с дейността на инсталациите, за 

които е предоставено КР.Поради факта, че е обезпечена нормална работа 

на пречиствателните съоръжения и постоянен контрол на водите от 

екологична лаборатория на рафинерията, няма констатирани нарушения 

и оплаквания. 

 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за които е предоставено КР 

 

Дата 

 на  

инцидента 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини Предприети  

действия 
Планирани 

 действия 
Органи 

 които са 

уведомени 

- - - - - - 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на 

предоставената информация в коригиран и допълнен годишен доклад по 

околна среда за 2021г. на ,,Рафинерия Плама’’АД за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително 

№21/2004г.,актуализирано с Решение №21-НО-И1-А3-ТГ1/19.08.2019г. 

на Изпълнителния директор на ИАОС.  

Не възразявам срещу предоставянето от страна на РИОСВ, ИАОС, 

и МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис:________________________  

 

Дата:    27.05.2022г. 

                     

 

 

Име на подписващия: инж.Росен Софрониев 

 

Длъжност в дружеството: Регионален директор 
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Приложения на електронен носител CD: 

 

1.Протоколи за мониторинг на отпадъчни води. 

    2.Протокол за периодична оценка на съответствието на количествата 

оползотворени и преработени отпадъци. 

     3.Протоколи за мониторинг на подземни води.  

 

 


