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1. УВОД 
 

 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  
 

 „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле 
 

 Адрес по местонахождение на инсталацията 
 

 гр. Сливо поле, бул. „България” № 23 
 

 Регистрационен номер на КР -  № 254-Н1/2012 

 

 Дата на подписване на КР -   28.06.2012 г. 
 

 Дата на влизане в сила на КР -  13.07.2012 г. 
 

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

разрешителното 

 

 „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле 
 

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

 
 

 гр. Сливо поле, ул. „България” № 23 

 тел.:   082 / 817-500 

 факс:  082 / 817-517 
 

 Лице за контакти 
 

 Димитър Минчев - Управител 
 

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

 гр. Сливо поле, ул. „България” № 23 

 тел.:   082 / 817-501 

 факс:  082 / 817-517 
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 Кратко описание на всяка от  дейностите / процесите, извършвани в 

инсталацията 
 

 „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле е химическа инсталация за 

производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин, 

включваща следните дейности и процеси: 

- подготовка; 

- екстракция; 

- рафиниране; 

- инсталация за соапщок; 

- производство на биодизел; 

- производство на глицерин. 
 

 Производствен капацитет на инсталацията 
 

- производство на биодизел – 60 000 т./год.; 

- производство на глицерин – 7 920 т./год.; 
 

 

 Произведено количество от инсталацията за отчетният период 
 

- биодизел – 12 897, 4603 т./год.; 

- глицерин – 1 416, 8514 т./год.; 
 

 Организационна структура на фирмата, касаеща  управлението на околната 

среда 
 

 Всички дейности в „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле, свързани с 

управлението на околната среда се осъществяват от отговорник ЗБУТ и 

отговорник  Екология. 
 
 

 РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 
 

 РИОСВ - Русе 

 гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20 
 
 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
 

 Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен” 

 гр. Плевен, ул. “Чаталджа” 60 
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2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
 

2.1. Структура и отговорности 
 

 Като част от извикванията на Условие 5.1.2 е изготвен “Списък на персонала и 

отговорните лица в „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле по изпълнение на 

условията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012”. Персоналът и отговорните 

лица са определени от Директора чрез Заповед. 

 

 Във всяка една от изготвените, съгласно изискванията на Комплексното 

разрешително инструкция са определени конкретният персонал и отговорните лица 

по нейното изпълнение. 
 

 

2.2. Обучение 
 

Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на 

околната среда (СУОС) и Условие 5.2.1. е разработена ИОС 02.00 “Инструкция за 

ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала”. 

 

 В съответствие с горецитираната инструкция ежегодно се определят 

потребностите от обучения и се изготвят съответни програми, като същите при 

необходимост  се актуализират. 
 

 

2.3. Обмен на информация 
 

 Съгласно изискванията на Условие 5.3.1. и във връзка с Условие 5. е изготвен 

“Списък на персонала и отговорните лица „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле 

по изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012”. 

 

 В съответствие с извикванията на Условие 5.3.2. е изготвен “Списък на 

органите / лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на 

Комплексно разрешително № 254-Н1/2012”. 
 

 

2.4. Документиране 
 

 В изпълнение на Условие 5.4.1. и във връзка с прилагане на ИОС 02.00 

“Управление на документите по околна среда” е изготвен “Списък с нормативни 

документи по околна среда, свързани с работата на инсталацията”, който 

периодично са актуализира.  

 

 Във връзка с Условие 5.4.2. е изготвен “Списък на работни инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № № 254-

Н1/2012”. 
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 Съгласно изискванията на Условие 5.4.3. и в изпълнение на ИОС 02.00  

“Управление на документите по околна среда” е изготвен “Регистър за 

разпространение на документи по околна среда”. Регистърът съдържа списък на 

кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като 

всички дейности се документират по дати, а получаването на съответните документи 

(процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис. 
 

 

2.5. Управление на документите 
 

 Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на 

околната среда (СУОС), Условие 5.5. и в частност Условие 5.5.1. се прилага ИОС 

02.00  “Управление на документите по околна среда”  

 

 Съгласно цитираната инструкция, управлението на документите по околна 

среда се извършва в следната последователност: 

 Изготвяне и утвърждаване на документите по околна среда; 

 Разпространение на документите по околна среда; 

 Актуализация на документите по околна среда - при необходимост 

или при възникнали промени в нормативната уредба; 

 Изземване и/или унищожаване на невалидната документация по 

околна среда. 
 

 

2.6. Оперативно управление 
 

Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на 

околната среда (СУОС), инструкциите, изисквани в изпълнение на Условие 5.6. и 

Условие 5.6.1. са представени в изготвеният “Списък на работни инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 254-

Н1/2012”. 

 

 

2.7. Проверка и коригиращи действия 
 

В изпълнение изискванията на Условие 5.7.1. са разработени и се прилагат 

конкретни писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели, съгласно условията в Комплексно разрешително № 254-Н1/2012. 
 

Разработени са, съгласно Условие 5.7.2.  конкретни писмени инструкции за 

периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически 

показатели с определените в условията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012 

Съгласно Условие 5.7.3. са разработени конкретни писмени инструкции за 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия.  
 

Изготевна е и ИОС 03.00 „Проверка и коригиращи действия”. В съответствие 

с изискванията на Условие 5.7.4. е разработена ИОС 04.00 „Инструкция за 
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периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на 

инсталацията, произтичащи от нови нормативни актове” 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
 

Съгласно изискванията на Условие 5.8.1. е изготвена ИОС 05.00 „Инструкция 

за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работата на 

технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария” 

Изготвен е и се прилага Авариен План, съгласуван с Гражданска защита, 

който изпълнява и изискванията, заложени в Условие 5.8.2 
 

 

2.9. Записи 
 

Съгласно изискванията на Условие 5.9.1. са разработени и се прилагат 

конкретни писмени инструкции за документиране и съхраняване на данните от 

мониторинга на техническите и емисионните показатели и оценката на 

съответствието им с съгласно условията в Комплексно разрешително  № 254-Н1/2012 

Съгласно Условие 5.9.2. са разработени конкретни писмени инструкции за 

документиране и съхранявяне на данните от причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на необходимите организационни/технически 

действия за постигане на съответствие с нормативните разпоредби. 

 

Съгласно Условие 5.9.3. са разработени конкретни писмени инструкции за 

документиране и съхранявяне на данните от причините за установените 

несъответствия и предприетите коригиращи действия. 

 

Съгласно Условие 5.9.4. са разработени конкретни писмени инструкции за 

документиране и съхранявяне на данните от преразглеждането и/ или актуализацията 

на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване. 

 

Съгласно Условие 5.9.5. е изготвен “Списък на работни инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 254-

Н1/2012”, като в него са включени и изброени всички инструкции, изпълняващи и 

изискванията на Условие 5.9.1., Условие 5.9.2.,  Условие 5.9.3. и Условие 5.9.4.. 
 

 

2.10. Докладване 
 

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително № № 254-Н1/2012е изготвен съгласно 

“Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806 от 

31.10.2006 год., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в 

определеният срок. 
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2.11. Актуализация на СУОС 

 

 Съгласно изискванията на системите за управление и в конкретният 

случай Условие 5.11.1, във връзка с Условие 5.11. Системата за управление на 

околната среда (СУОС) следва да бъде актуализирана в случай на актуализация, 

изменение или издаване на ново Комплексно разрешително, както и при настъпване 

на значителни промени в нормативните и/или други изисквания. На 28.06.2012 г. на 

предприятието е издадено ново Комплексно разрешително. Във връзка с това беше 

актуализирана и СУОС.  

 

 

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 
В предприятието се изпълняват дейности по измерване, отчитане и 

документиране, ежемесечно и годишно, на разходите на входните елементи на 

процесите – суровини и материали, вода, електрическа енергия, горива /твърдо и 

течно/ за произведената продукция.  

 
      

3.1. Използване на вода 

 
Предприятието има договор с „ВиК” - Русе за доставка и използване на вода 

за питейно битови нужди. 

 Предприятието има разрешително за водоползване на собствен водоизточник 

– 2 броя тръбни кладенци. 
 

Ползването на вода от собствен водоизточник (Тръбен кладанец ТК1 и 

Тръбен кладанец ТК2), намиращи се на територията на производствената площадка 

на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле се осъществява съгласно издадено от 

Басейнова Дирекция “Дунавски район с център Плевен” Разрешително за 

водовземане № 11530039 / 25.06.2007 г., което с Решение № 1095/24.06.2013 г. е 

изменено и е с продължен срок на действие. Поради недостатъчен дебит на ТК1, за 

производствените си нужди дружеството използва само тръбен кладенец ТК2. 

Разходът на вода за производствени нужди се отчита по водомер, отчитащ 

консумацията на вода от собствения водоизточник.  

 

В съответствие с изискванията на Условие 8.1.3.  е изготвена и се прилага 

ИОС 07.00 „Инструкция за експлоатация и поддръжка на парокотелна централа и 

охладителна система, като основен консуматор на вода за производствени 

нужди”,.  

 

В сьответсвие с изискванията на Условие 8.1.4, Условие 8.1.5.4. и Условие 

8.1.5.5.  е изготвена е и се прилага ИОС 08.00 “Инструкция за извършване на 

проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката”. 
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През 2013 год. е извършена проверка на техническото състояние на 

водопроводната мрежа. По време на проверката течове и несъответствия не са 

констатирани. 

 

През годината не са констатирани също така и течове, разливания или други 

пропуски по водопроводната мрежа разположена на площадката. 

 

Съгласно Условие 8.1.5.2. е изготвена и се прилага ИОС 09.00 „Инструкция 

за измерване / изчисляване и документиране на количествата използвана вода (вкл. 

охлаждане)” - месечен (общо и за производството на единица продукт) и годишен 

(общо и за производството на единица продукт) разход. 

 

В изпълнение изискванията на Условие 8.1.5.3. е  изготвена и се прилага ИОС 

10.00 “Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества 

вода за производствени нужди (включително охлаждане)”. 

 

 При прилагането на инструкцията, изготвена в съответствие с Условие 8.1.5.3. 

не са констатирани несъответствия на измерените водни количества с определените 

такива. 

 

В изпълнение изискванията на Условие 8.1.6.1., използването на вода през 

отчетният период е докладвано в Таблицата по-долу: 
 

Използване на вода 

Източник на вода 

Количество  

вода по КР №254-Н1,  

m
3
/t продукт 

Използвано 

количество вода,  

m
3
/t продукт 

Съответствие 

Собствен водоизточник -

тръбен кладенец ТК2 
2,4 1,71 Да 

  

Потреблението на вода не превишава количествата, посочени в Комплексното 

разрешително за единица продукт. 

 

 

Всички данни, представени в таблица Използване на вода към настоящият доклад 

са получени в резултат на измервания / изчисления, а при изчисляване на 

количеството за единица продукт са спазени изискванията на Условие 6.5. 
 

 

 

 

3.2. Използване на енергия 
 

В предприятието не е извършвана промяна на местоположението на 

устройствата за измерване на електроенергия. 

Предприятието изпълнява изискванията на стандарт ISO 9001:2008 за управление на 

качеството. Експлоатацията и поддръжката на технологичното оборудване, основен 
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консуматор на електроенергия, се управляват от Основни процедури “Управление на 

производствените процеси” и “Средства за наблюдение и измерване”. 
 

В съответствие с Условие 8.2.1.2. и Условие 8.2.1.3. е изготвена и се прилага 

ИОС 11.00 “Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното 

оборудване, основен консуматор на електро- и топлоенергия”. 

 

В сьответсвие с изискванията на Условие 8.2.1.3.  е разработена и се прилага 

ИОС 12.00 “Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на 

топлопреносната мрежа”. 

 

През 2013 год. е извършена проверка на техническото състояние на 

топлопреносната мрежа. По време на проверката несъответствия не са констатирани. 

 

Съгласно Условие 8.2.2.1. е изготвена и се прилага ИОС 13.00 “Инструкция 

за измерване / изчисляване и документиране на количествата електро- и 

топлоенергия” - месечен (общо и за производството на единица продукт) и годишен 

(общо и за производството на единица продукт) разход. 

. 

В изпълнение  изискванията на Условие  8.2.2.2. е изготвена е и се прилага 

инструкция ИОС 14.00 “Инструкция за оценка на съответствието на измерените / 

изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия”. 

 

 През отчетният период е извършено прилагане на инструкцията, изготвена в 

съответствие с Условие 8.2.2.2., като не са констатирани несъответствия на 

измерените / изчислените количества електро- и топлоенергия с определените 

такива. 

 

В изпълнение изискванията на Условие 8.2.3.1., използването на електро- и 

топлоенергия през отчетният период е докладвано в представента по - долу Таблица  

 
 

Използване на енергия 
 

Електроенергия / 

Топлоенергия 

Консумация за единица 

продукт по КР №254-Н1,   

MWh/t продукт 

Използвано количество за 

единица продукт,  

MWh/t продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0,12 0,12 Да 

Топлоенергия 1,16 0,83 Да 

 

 Всички данни, представени в т 3.2 Използване на енергия към настоящият 

доклад са получени в резултат на измервания, а при изчисляване на количеството за 

единица продукт са спазени изискванията на Условие 6.5. 
 
 

 

 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
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През 2013 год. на територията на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле не са 

употребявани суровини, спомагателни материали и/или горива, различни по 

наименование от тези, определени в Комплексно разрешително № 254-Н1/2012. 

 

Съгласно Условие 8.3.2.1. е разработена и се прилага инструкция ИОС 15.00 

“Инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на използваните 

количества суровини, спомагателни материали и горива” - годишен (общо и за 

производството на единица продукт) разход. 

 

В изпълнение на Условие 8.3.2.2. е изготвена е и се прилага ИОС 16.00 

“Инструкция за оценка на съответствието на измерените / изчислените 

количества суровини, спомагателни материали и горива”, с определените норми. 

  

 При прилагането на инструкцията, изготвена в съответствие с Условие 8.3.2.2. 

не са констатирани несъответствия на годишните количества суровини, 

спомагателни материали и горива с определените такива 

 

В изпълнение изискванията на Условие 8.3.3.1.  използването на суровини, 

спомагателни материали и горива през 2013 год. е докладвано в представените по - 

долу таблици (Таблица 3.3.1, Таблица 3.3.2 и Таблица 3.3.3). 
 

 

 

 
 

Таблица 3.3.1 
 

Суровини 

Количество за 

единица 

продукт,   

 съгласно КР,  

t/t продукт  

Количество за 

единица 

продукт,  

t/t продукт  

Съответствие 

Маслодайни семена – слънчогледово, 

рапично 
2,5 2,44 Да 

Нерафинирано растително масло 1,04 0,97 Да 

 

 

 

 

Таблица 3.3.2 
 

Спомагателни материали 

Количество     за 

единица продукт, 

съгласно КР,  

t/t продукт  

Количество за 

единица 

продукт,  

t/t продукт  

Съответствие 

Реагент за преестерификация 

R20/21/22; R23/24/25 
0,14 0,084 Да 
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S 1/ 2; S 7; S 16; S36/ 37; S 45 

Реагент за рафиниране на растителни 

масла и неутрализация 

R 34; R 35; R 36/ 38; 

S 01/02; S 26; S 37; S 39; S 45; 

0,01 0,01 Да 

Реагент за екстракция на растителни 

масла 

R 11; R 48/ 20; R 51/ 53; R 65; R 67; R 38; 

S9; S 16; S 23; S 20; S 24/ 25; S 51; S 57; S 

62; 

0,002 0,001 Да 

Реагент за хидратация на растителни 

масла 

R 36/ 38 

S 24/ 25 

0,0016 0,0016 Да 

Реагент за неутрализация 

R 36 

S 2; S 26 

0,001 0,001 Да 

Реагент за отделяне на мастни киселини 

R 35 

S 26; S 37/ 39; S 45; 

0,007 0,007 Да 

Реагент за отделяне на мастни киселини 

R 34-37 

S 1/ 2; S 26-45 

0,008 0,006 Да 

Катализатор при преестерификация 

R 10;R 23/24/25; R 34; R 39; 

S 7; S 26; S 36/37/39; S 45; 

0,017 0,015 Да 

 

 

 

 

Таблица 3.3.3 
 

Горива 

Годишна норма за 

ефективност [t/единица 

продукт] 

Употреба 

годишно количество, 

[t/единица продукт] 

Съответствие 

Биодизел 0,132 0 Да 

Котелно гориво 0,075 0 Да 

Биомаса 0,15 0,14 Да 
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 Всички данни, представени в т 3.3 Използване на суровини, спомагателни 

материали и горива към настоящият доклад са получени в резултат на измервания / 

изчисления, а при изчисляване на количеството за единица продукт са спазени 

изискванията на Условие 6.5. 
 

 

 

 

 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 
 

Съхранението на суровини и спомагателни материали се осъществява 

единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на 

съответните изисквания.  

 

В съответствие с Условие 8.3.4.3.  се прилага ИОС 17.00 “Инструкция за 

поддръжка на резервоарите и обваловките за суровини, спомагателни материали и 

горива”. 

 

През 2013 год. е извършена проверка на резервоарите за съхранение на 

суровини спомагателни материали, като по време на проверката течове и 

несъответствия не са констатирани. 

 

В сьответсвие с Условие 8.3.4.5. и Условие 8.3.5.1. се прилага ИОС 18.00 

“Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на 

съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и 

горива”. 

 

През 2013 год. е извършена проверка на площадките за съхранение на 

суровини спомагателни материали, като по време на проверката течове и 

несъответствия не са констатирани. 

Съхранението на химикалите се осъществява в оригиналните им опаковки, в закрити 

складове, без гравитачна връзка с канализацията. Във всеки склад са приложени 

предоставените от производителя информационни листове за безопасност за 

наличните химически вещества.  

 

В съответствие с изискванията на Условие 8.3.5.2.  е разработена и се прилага 

ИОС 19.00 “Инструкция за установяване и отстраняване на течове по 

тръбопреносната мрежа за суровини, спомагателни материали, горива и 

продукти”. С оглед предотвратяване на евентуални аварийни ситуации и в 

изпълнение на изискването за предприемане на превантивни действия, цитираната 

инструкция включва също така и необходимите действия по поддръжка на фланци, 

уплътнения и помпи по тръбопреносната мрежа за амонячна вода. 
 

През годината не са констатирани също така и течове, разливания или други 

пропуски по тръбопреносната мрежа за суровини на територията на 

производствената площадка. 
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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 

(Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители) 
 

В представената по - долу таблица е отразен всеки замърсител, за който 

„Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле има задължение да докладва, съгласно 

условията в Комплексно разрешително № 254-Н1/2012 и изискванията на 

Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 

Замърсителите не превишават количествата, съгласно Приложение № 2 на 

Регламента. 
 

 

Таблица 1.  
 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

 

Емисионни прагове 
Праг за 

пренос на 

замърсите

л, извън 

площ. 

kg/год. 

Праг за 

произво

дство, 

обработ

ка или 

употреб

а kg/год. 

Метод във 

въздуха 

kg/год. 

Метод 
във води 

kg/год. 

в 

почва 

kg/год. 

  

2# 630-08-0 
Въглероден 

оксид (CO) 

 

М 
БДС EN 

15058:2006 

- 
(13 630, 

29) 

 

- - - * 

3# 124-38-9 
Въглероден 

диоксид (CO2) 

 

С 
CORINAIR 

- 
(10 670 

368,38) 

 

- - - * 

8#  
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

 

М 
БДС EN 

14792:2006 

- 
(15 911, 51 ) 

 

- - - * 

11#  
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

 

М 
БДС EN 

14791:2006 

- 
(3 022,62) 

 

- - - * 

76#  

Общ органичен 

въглерод (ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

 

 - 

 

 

М 
БДС EN 

17.1.4.02-

77 

 

- 

 

(1977,04) 

- - ** 
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86#  
Фини прахови 

частици < 10 μm 

М 
БДС EN 

13284-

1:2004 

- 
(2 579,84) 

 

 

- - - * 

12#  Общо азот 

 

 - 
 

М 
БДС ISO 

7890-3 

 

- 

(374,08) 
- - 

** 

 

 

7#  

Неметанови 

летливи 

органични 

съединения 

(NMVOC) 

 

С 
 

ПУР 

- 
(2 233, 8) 

 

 

С 
 

ПУР 

(537, 2)- - - * 

  

Годишните количества на замърсителите с № 2#, 8#, 11# и 86#, съгласно 

Условие 9.6.1.4. са изчислени на база брой експлоатационни часове на инсталацията, 

умножени по количеството на отпадните газове при нормални условия на вредното 

вещество и по моментно измерената стойност на концентрацията на съответния 

замърсител по време на мониторинг. 

Прилага се следната формула: 

 

Е год.  = брой часове х С зам. x V кор.  

Брой експлоатационни часове на инсталацията за 2013 г. – 6715 часа 

 

Изчисленията са направени по горе описания начин, поради причината, че в 

методиката по чл.25, ал.6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърдена 

от МОСВ липсва алгоритъм и емисионни фактори за емисиите на замърсителите, 

отделяни при експлоатацията на инсталации и дейности, попадащи в обхвата на 

т.4.1.б. от Приложение №4 към Закона за опазване на околната среда. Съгласно 

цитираното по – горе условие от Комплексно разрешително № 254-Н1/2012., 

емисиите за които не са определени емисионни фактори се считат за нулеви. 

Годишното количество на замърсител 3# е изчислено по методиката 

CORINAIR за горивни инсталации с мощност под 50 MWth по следната формула: 

 

Ез = EFз * Cr * Qri, 

 

Където: 

 

EFз – емисионен фактор 

Cr – количеството на използваното гориво в тонове 

Qri – долна топлина на изгаряне на използваното гориво 

Съгласно CORINAIR 

EFCO2 = 115 

Qri = 14.7 GJ/Mg = 0.0147 GJ/kg 

Cr = 6311,96 t = 6 311 960 kg 

 

ECO2 = 115 * 0.0147 * 6 311 960 = 10 670 368,38 kg 
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Годишното количество на замърсител 7# е изчислено на базата на масов 

баланс на емисиите на ЛОС за 2013 г., съгласно План за управление на 

разтворителите. 

Годишното количество на замърсител с № 76# и замърсител 12#, съгласно 

Условие 9.6.1.4. са определени на базата на оценка по фирмена методика. 
 

Количеството заустени води до месец Юни 2013 включително са изчислени на 

база кубиците по показание на водомер на тръбен кладенец плюс количество питейна 

вода за този период. След монтиране и пломбиране на водомерно устройство на 

изход на ПСОВ от представители на Басейнова дирекция през месец Юли 

количествата заустени отпадни води се отчитат по водомер. Съгласно подадена 

декларация към БДУДР – Плевен заустените от дружеството води през 2013 г. са 

27 205, 80 м³ 

Годишните количества на замърсителите № 76# и 12# са изчислени, като 

средно аритметичните стойности на концентрациите на съответните вещества от 

направените на всяко шестмесечие анализи в пробовземна т. 2 са умножени по обема 

на пречистените отпадни води съгласно монтирано разходомерно устройство на 

изход на ПСОВ през 2013. 

 

Средна стойност на концентрация на N2 изпуснат в отпадни води за 2013 г. – 

13,75 mg/ l 

27 205 800 л. отпадна вода х 13,75 = 374079750 мг. изпуснат  N2 в отпадна 

вода = 374,08 кг.  

 

Средна стойност на концентрация на ХПК изпуснат в отпадни води за 2013 г. 

– 218 mg O2/ l 

218 mg O2/ l / 3 = 72,67 mg O2/ l  

27 205 800  л. отпадна вода х 72,67 = 1977045486 мг. общ органичен въглерод 

изпуснат в отпадна вода = 1977,045 кг. 

 

 

 Количествата на тези замърсители представени в скоби са по – малки от тези, 

за които оператора има задължение да докладва и са на база измерванията от 

проведения собствен мониторинг през отчетената година, данните от който са 

представени по-долу в настоящият доклад. 

 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 

Източниците на емисии в атмосферния въздух и пречиствателните съоръжения 

към всеки един от тях по комплексно разрешително (при наличие на такъв) са както 

следва: 

 

 

 

 Източник – Отдушник към винтови преси с пекачи 

 Пречиствателно съоръжение - не 
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 Източник – Аспирация от пресяване на примеси участък „Подготовка” 

 Пречиствателно съоръжение - Циклон 

 

 Източник – Аспирация от пресяване на примеси участък „Подготовка” 

 Пречиствателно съоръжение - Циклон 

 

 Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка” 

 Пречиствателно съоръжение - Циклон 

 

 Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка” 

 Пречиствателно съоръжение - Циклон 

 

 Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка” 

 Пречиствателно съоръжение - Циклон 

 

 Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка” 

 Пречиствателно съоръжение - Циклон 

 

 Източник – Аспирация от чадъри над съдовете за NaOH 

 Пречиствателно съоръжение - не 

 

 Източник – Аспирация от маслен разредител към участък „Екстракция” 

 Пречиствателно съоръжение - не 

 

 

 

 Източник – Котел № 1 тип КПТГл-4000/13 

 Пречиствателно съоръжение – Ръкавен циклонен филтър 

 

 Източник – Котел № 2 тип КПТГл-8000/13 

 Пречиствателно съоръжение – Ръкавен циклонен филтър 

 

 

 

В съответствие с изискванията на Условие 9.1.2, и Условие 9.1.3 е разработена и 

се прилага ИОС 20.00 “Инструкция за поддържане на оптимални стойности на 

технологичните параметри на пречиствателните съоръжения”.  
 

В изпълнение изискванията на Условие 9.1.4 и Условие 9.1.5.1. е разработена 

и се прилага ИОС 21.00 „Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните 

съоръжения”. 

 

 

В изпълнение на Условие 9.2.3.  е изготвена ИОС 22.00 “Инструкция за 

периодична оценка на съответствието на измерените стойности на емисиите в 
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атмосферата”. През отчетната година е извършен собствен мониторинг на емисии 

на вредни вещества в отпадъчните газове, като получените данни за 2013 г. са 

представени в Таблица 2-1 – Таблица 2-8 попълнени по-долу в настоящият доклад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2-1-Изпускащо устройство №К10 Комин на Котел № 1 и Котел № 2 - 

Протокол № 245/18.09.2013 г. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm
3 

150 - 27,9 
Веднъж 

годишно 
Да 

NOх mg/Nm
3
 650 - 279 

Веднъж 

годишно 
Да 

SO2 mg/Nm
3
 2000 - 53 

Веднъж 

годишно 
Да 

СО mg/Nm
3
 250 - 239 

Веднъж 

годишно 
Да 

 

 

 

 

 

Таблица 2-2 Изпускащо устройство № К7.3 участък екстракция – след маслен 

разделител /скрубер/ – Протокол № 190/24.07.2013 г. 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

ЛОС Kg/t 1 
- 0,001 

Веднъж 

годишно 

Да 

 

 

Таблица 2-3 Изпускащо устройство № К5 аспирация от лющилни машини– Протокол 

№ 186/24.07.2013 г. 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах mg/Nm
3
 20 

- 10,2 
Веднъж 

годишно 

Да 
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Таблица 2-4 Изпускащо устройство № К5.1 аспирация от лющилни машини– 

Протокол № 187/24.07.2013 г. 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах mg/Nm
3
 20 

- 8,6 
Веднъж 

годишно 

Да 

 

 

Таблица 2-5 Изпускащо устройство № К5.2 аспирация от лющилни машини  – 

Протокол № 188/24.07.2013 г. 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах mg/Nm
3
 20 

- 9,4 
Веднъж 

годишно 

Да 

 

 

Таблица 2-6 Изпускащо устройство № К3.3 аспирация от пресяване на примеси – 

Протокол № 183/24.07.2013 г. 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах mg/Nm
3
 20 

- 6,1 
Веднъж 

годишно 

Да 

 

 

Таблица 2-7 Изпускащо устройство № К3.4 аспирация от пресяване на примеси – 

Протокол № 184/24.07.2013 г. 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах mg/Nm
3
 20 

- 8,3 
Веднъж 

годишно 

Да 

 

 

Таблица 2-8 Изпускащо устройство № К1.1 отдушник към винтови преси с пекачи – 

Протокол № 191/24.07.2013 г. 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 
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Общ 

органичен 

въглерод 

mg/Nm
3
 50 

- 12 

Веднъж 

годишно 

Да 

 

Таблица 2-8 Изпускащо устройство № К6 аспирация от чадъри над съдове за NaOH – 

Протокол № 189/24.07.2013 г. 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

прах mg/Nm
3
 20 

- 5,5 
Веднъж 

годишно 

Да 

 

 

  

В изпълнение изискванията на Условие 9.3.3. е изготвена и се прилага ИОС 

23.00 „Инструкция за периодична оценка на наличието на неорганизирани емисии”.  

 

През 2013 не са констатирани източици на неорганизирани емисии, поради 

което не са и прилагани мерки за тяхното ограничаване. 

 

В изпълнение изискванията на Условие 9.3.4. е изготвена и се прилага ИОС 

24.00 „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените 

стойности на общи емисии на ЛОС с определените в разрешителното норми, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия”.  

 

През 2013 год. е извършена необходимата оценка, в резултат на което не са 

установени несъответствия с изискванията на Комплексно разрешително № 254-

Н1/2012. 

 

В изпълнение изискванията на Условие 9.3.5. е разработена и се прилага ИОС 

25.00 „Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките срещу 

неорганизираните емисии”. Оценката се извършва на база документираните 

резултати от изпълнение на инструкцията по Условие 9.3.3. 

 

През 2013 год. е извършена необходимата оценка, в резултат на което не са 

установени несъответствия с изискванията на Комплексно разрешително № 254-

Н1/2012. 

 

В сьответсвие с изискванията на Условие 9.4.3. е изготвена ИОС 26.00 

„Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества”. 

 

През отчетният период не са регистрирани емисии на интензивно миришещи 

вещества и не са постъпвали оплаквания от жители на община Сливо поле в РИОСВ 

– гр. Русе за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.  
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 Годишните количества на замърсителите, съгласно Условие 9.6.1.4. са 

изчислени съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването 

на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.  

 

Изпълнено е Условие 9.6.2.1., като са документирани максимален дебит на 

отпадъчните газове, стойности на контролираните параметри и честота на 

мониторинг за всяко съществуващо изпускащо устройство на площадката. 

 

 

 В изпълнение на Условие 9.6.2.3., във връзка с Условие 9.6.2.8., докладваме, 

че са осигурени предвидените мерки за предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества. 
 

 

 В изпълнение на Условие 9.6.2.8., във връзка с Условие 9.6.2.7. докладваме, че 

през годината са извършени необходимите и указани в КР замервания на емисиите 

на вредни вещества отделяни в атмосферния въздух. В следствие на резултатите от 

замерванията е извършена оценка на съответствието и  са предприети необходимите 

коригиращи действия. 

 

В изпълнение на Условие 9.6.2.9 в долната таблица са представени данни за 

емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на 

единица продукт: 

 

№ Замърсител 
във въздуха kg/год във въздуха kg/t 

продукт 

2# 
Въглероден 

оксид (CO) 
13 630, 29 

1,06 

3# 
Въглероден диоксид 

(CO2) 
10 670 368,38 

827,32 

8# 
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 
15 911, 51 

1,23 

11# 
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 
3 022,62 

0,23 

86# 
Фини прахови частици 

< 10 μm 
2 579,84 

 

0,20 

7# 

Неметанови летливи 

органични съединения 

(NMVOC) 

2 233, 8 0,17 

 

  

 

 

 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
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На територията на производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. 

Сливо поле са изградени и се експлоатират следните пречиствателни съоръжения за 

производствени и битово- фекални отпадъчни води: 

 

 Маслоотделител; 

 Реактор - смесител; 

 Флотатор; 

 Вертикален утаител; 

 Електролизер; 

 Реактор; 

 Ежекторен смесител; 

 Сепаратор; 

 Адсорбционен филтър; 
 

В изпълнение изисквание на Условие 10.1.1.3. е разработена и се прилага 

ИОС 27.00 „Инструкция за поддържане на оптимални стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 

пречиствателните съоръжения за отпадъчни води”. 

 

 

През отчетният период не са констатирани несъответствия на измерените 

стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с 

определените такива, съгласно ИОС 28.00 „Инструкция за оценка на 

съответствието на стойностите на контролираните параметри на 

пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива.”, изготвена 

съгласно Условие 10.1.1.5.1. 
 

 

 

Във вързка с прилагане на Условие 10.1.1.6.3.1.. докладваме, че през 

отчетният период са извършени предвидените проверки в изпълнение на 

горецитираната инструкция, като не са констатирани несъответствия на измерените 

стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с 

определените такива в комплексното разрешително. 
 

В съответствие с Условие 10.1.4.4.  е разработена и се прилага ИОС 29.00 

“Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на 

канализационната система на площадката”. 

 

По време на извършената през 2013 г. проверката течове и несъответствия не 

са констатирани. Резултатите от изпълнението на инструкцията са документирани. 

 
 

Основните замърсители, изпускани с отпадъчните води, за които са заложени 

норми за допустимо съдържание на вредни вещества утвърден с Комплексно 

разрешително № 254-Н1/2012 са както следва: 
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 рН; 

 Неразтворени вещества; 

 ХПК; 

 БПК5; 

 Растителни масла; 

 Нефтопродукти; 

 Общ азот. 
 

Съгласно Условие 10.1.4.1. е изработена ИОС 30.00 „Инструкция за 

извършване собствен мониторинг на производствени отпадъчни води, като част 

от смесен поток производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни води.”  

 

В изпълнение изискванията на Условие 10.1.4.3. е разработена ИОС 31.00  

„Инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на вредни и 

опасни вещества в смесен поток отпадъчни води”  

 

През 2013 г. дружеството получи разрешение за ползване от Дирекция за 

национален строителен контрол на ново изграденият канал до точката на заустване в 

р. Дунав.  
Съгласно КР №254-Н1/2012 г., издадено на дружеството собствен мониторинг трябва да 

бъде извършван в две пробовземни точки. 

Пробовземна точка № 1 – изход ПСОВ (пречистени производствени, охлаждащи и 

битово-фекални), с координати N – 43 56΄43,99˝ и Е – 26 12΄47,70˝ – мониторинг на 

всеки три месеца; 

Пробовземна точка № 2 – приемна шахта на помпена станция (за смесен поток 

отпадъчни води - производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни), с 

координати N – 43 56΄43,60˝ и Е – 26 12΄46,02˝ - мониторинг на всеки шест месеца; 

  

Резултатите от собствения мониторинг са представени в таблици 3.1 – 3.6 по – 

долу: 

 

Таблица 3.1 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток отпадни 

води от приемна шахта преди ПСОВ – Протокол 05/16.01.2013 г.. 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

pH - 6,5-9,0 5,79 ± 0.02 
Веднъж на 

шест месеца 

Не е 

приложимо 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm

3 
50 5792 ± 51 

Веднъж на 

шест месеца 

Не е 

приложимо 

Общ азот mg/dm
3
 10 8,0 ± 0,2 

Веднъж на 

шест месеца 

Не е 

приложимо 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm

3
 100 9840 ± 207 

Веднъж на 

шест месеца 

Не е 

приложимо 

БПК5 mg/dm
3
 25 2400 ± 5 

Веднъж на 

шест месеца 

Не е 

приложимо 

Растителни mg/dm
3
 10 2734 ± 372 Веднъж на Не е 
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масла шест месеца приложимо 

Нефтопродукти mg/dm
3
 0,3 452 ± 120 

Веднъж на 

шест месеца 

Не е 

приложимо 

 

Таблица 3.2 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток отпадни 

води от приемна шахта на помпена станция (пробовземна точка 2) – Протокол 

06/16.01.2013 г.. 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

pH - 6,5-9,0 6,84 ± 0.02 
Веднъж на 

шест месеца 

Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm

3 
50 15,0 ± 1,4 

Веднъж на 

шест месеца 

Да 

Общ азот mg/dm
3
 10 14,7 ± 0,3 

Веднъж на 

шест месеца 

Не  

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm

3
 100 < 25 

Веднъж на 

шест месеца 

Да 

БПК5 mg/dm
3
 25 6,0 ± 0,5 

Веднъж на 

шест месеца 

Да 

Растителни 

масла 
mg/dm

3
 10 7,2 ± 0,6 

Веднъж на 

шест месеца 

Да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 0,3 0,3 ± 0,2 

Веднъж на 

шест месеца 

Да 

 

 

Таблица 3.3 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени 

отпадни води на изход от ПСОВ (пробовземна точка 1)– Протокол № 77/ 

18.03.2013 г.. 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

pH - 6,5-9,0 6,70 ± 0,02 
Веднъж на 

три месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm

3 
50 22.0 ± 1,4 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

Общ азот mg/dm
3
 10 9,8 ± 0.2 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm

3
 100 < 25 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

БПК5 mg/dm
3
 25 < 6 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

Растителни 

масла 
mg/dm

3
 10 2,1 ± 0.3 

Веднъж на 

три месеца 
Да 
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Нефтопродукти mg/dm
3
 0,3 < 0.3 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

 

 

Таблица 3.4 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени 

отпадни води на изход от ПСОВ (пробовземна точка 1) – Протокол № 276 

08.07.2013 г.. 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

pH - 6,5-9,0 7,09 ± 0.02 
Веднъж на 

три месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm

3 
50 12,0 ± 1,1  

Веднъж на 

три месеца 
Да 

Общ азот mg/dm
3
 10 10.3 ± 0.3 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm

3
 100 < 25 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

БПК5 mg/dm
3
 25 6,0 ± 0,3 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

Растителни 

масла 
mg/dm

3
 10 1,8 ± 0.3 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 0,3 < 0.3 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

 

Таблица 3.5 – Резултати от мониторинг на смесен поток отпадни води от 

приемна шахта на помпена станция (пробовземна точка 2)  – Протокол 11-

0666/17.07.2013 г.. 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

pH - 6,5-9,0 6,8 ± 0.1 
Веднъж на 

шест месеца 
Не  

Неразтворени 

вещества 
mg/dm

3 
50 173 ± 1 

Веднъж на 

шест месеца 

Не  

Общ азот mg/dm
3
 10 10,3 ± 0,7 

Веднъж на 

шест месеца 

Не  

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm

3
 100 411± 16 

Веднъж на 

шест месеца 

Не  

БПК5 mg/dm
3
 25 176 ± 15 

Веднъж на 

шест месеца 

Не  

Растителни 

масла 
mg/dm

3
 10 11,3 ± 0,2 

Веднъж на 

шест месеца 

Не  

Нефтопродукти mg/dm
3
 0,3 <0,1 

Веднъж на 

шест месеца 

Не  
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Таблица 3.6 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени 

отпадни води на изход от ПСОВ (пробовземна точка 1)  – Протокол № 

Е4076А/19.09.2013 г.. 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

pH - 6,5-9,0 7,15 ± 0.02 
Веднъж на 

три месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm

3 
50 51,3 ± 5.1 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

Общ азот mg/dm
3
 10 12,8 ± 0.6 

Веднъж на 

три месеца 
Не 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm

3
 100 17 ± 1,2 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

БПК5 mg/dm
3
 25 1,4 ± 0,1 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

Растителни 

масла 
mg/dm

3
 10 14,4 ± 0.7 

Веднъж на 

три месеца 
Не 

Нефтопродукти mg/dm
3
 0,3 0,06±0,01 

Веднъж на 

три месеца 
Не 

 
 

Таблица 3.7 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени 

отпадни води на изход от ПСОВ (пробовземна точка 1) – Протокол № 

551/16.12.2013 г.. 

 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

pH - 6,5-9,0 7,14 ± 0.02 
Веднъж на 

три месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm

3 
50 34,0 ± 1,6 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

Общ азот mg/dm
3
 10 8,4 ± 0.2 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm

3
 100 < 25 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

БПК5 mg/dm
3
 25 7,0 ± 0,3 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

Растителни 

масла 
mg/dm

3
 10 1,2 ± 0.2 

Веднъж на 

три месеца 
Да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 0,3 < 0.3 Веднъж на Да 
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три месеца 

 

 

През месец Юли и месец Октомври беше извършено от пробовземна точка № 

2 от страна на пробовземач на Регионална лаборатория – Русе във връзка с 

изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ, като и двата пъти бяха 

отчетени превишения на нормите в Комплексното разрешително, за което на 

дружеството му бе наложена парична санкция.  

След допълнително работа по оптимизиране на пречиствателното съоръжение 

за отпадни води на „Астра Биоплант” ЕООД и проверка от Регионална лаборатория – 

Русе през месец Март 2014 г., нормите влязоха в заложените съгласно КР № 254-

Н1/2012 г. и санкцията бе преустановена. 

 

 

 

4.4. Управление на отпадъците 
 

През 2013 год. на територията на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле са 

генерирани 8 бр. отпадъци:  

- 10 01 01 – Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от 

котли, упомената в 10 01 04) 

-  02.03.04 - Материали, негодни за консумация или преработване (биомаса) 

- 15.01.10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени вещества (опаковки от калиева и натриева основи) 

- 15.01.10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени вещества (туби от фосфорна и лимонена киселина) 

- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (работно облекло) 

- 19.08.12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни 

води, различни от упоменатите в 19 08 11 

- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана 

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци 

Не са извършвани дейности с отпадъци, както и няма образувани следните отпадъци: 

 

17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 17 01 06 

17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 

13 08 02* - Други емулсии (от компресора и ресиверите) 

13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа 

13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа 

07 06 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакция 

15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (отработени филтри) 

19 09 05 - Наситени или отработени йонообменни смоли 
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Ежемесечно се определя образуваното количество отпадъци по видове и 

количеството образуван отпадък за единица продукт (за производствени отпадъци) и 

се извършва оценка на съответствието (докладване съгласно условия 11.7.2. и 11.7.3. 

от КР).  

 

Управлението на отпадъците на територията на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. 

Сливо поле се извършва съгласно изискванията на действащото екологично 

законодателство. 

 През 2013 г. са предадени за оползотворяване следните отпадъци извън 

производствената площадка: 

- отпадък с код 19.10.01 Отпадъци от желязо и стомана на външна фирма „Рил 

Трейд” 
 

 

 

 

В таблица 4 по – долу са описани реално измерените годишни отпадъци и 

генерираните отпадъци за единица продукт /където е приложимо/ на 

производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, както и местата им за 

съхранение, начина им на транспортиране извън площадката и съответствието им 

със заложените в КР - 254/2012 допустими количества. 



  

 

 Таблица 4. Образуване на отпадъци 
 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 
Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране 

- собствен 

транспорт / 

външна фирма 

Съответствие Количества 

определени 

с КР, t/y 

Реално 

измерено, 

t/y 

Количества 

определени с 

КР, t/t 

продукт 

Реално 

измерено, 

t/t продукт 

Утайки от измиване, 

почистване, белене, 

центруфугиране и 

сепариране/разделяне 

02.03.01 6 000 0 - 0 - - - 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

(биомаса) 

02.03.04 23 000 3199,38 0,15 0,14 - - Да 

Сгурия, шлака, дънна 

пепел от котли (с 

изключение на пепел 

от котли, упомената в 

10 01 04) 

10.01.01 300 6,58 - - 
Да, 

№ 3 
- Да 

Други остатъци от 

дестилация и 

остатъци от реакция 

(глицерин) 

07 06 08* 20 0 3,3333*10-4 0 - - - 

Нехлорирани 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13.02.05* 2 0 - - 
Да  

№ 1 
- Да 

Нехлорирани 

изолационни и 
13.03.07* 0,25 0 - - 

Да 

№1 
- Да 
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топлопредаващи 

масла на минерална 

основа 

Други емулсии 13.08.02* 2 0 - - - - - 

Опаковки, 

съдържащи остатъци 

от опасни вещества 

или замърсени 

вещества (опаковки 

от калиева и натриева 

основи) 

15.01.10* 60 

0,009 

- - 
Да, 

№ 1 
 Да 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени вещества 

(туби от фосфорна и 

лимонена киселина) 

15.01.10* 4 0,004 - - 
Да, 

№ 1 
- Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

(отработени филтри) 

15 02 03 500 0 - - - - - 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

(отработен перфил) 

15 02 03 360 0 - - - - - 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

15 02 03 0,2 0,003 - - 
Да, 

№ 1 
- Да 
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упоменатите в 15 02 02 

(работно облекло) 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди,плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06  

17.01.07 8 0 - - - - - 

Изкопни земни маси, 

различни от 

упоменатите в 17 05 05 

17.05.06 0,35 0 - - - - - 

Изолационни 

материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01 

и 17 06 03 

17.06.04 0,5 0 - - - - - 

Утайки от биологично 

пречистване на 

промишлени 

отпадъчни води, 

различни от 

упоменатите в 19 08 11 

19.08.12 10 0,85 - - Не - Да 

Наситени или 

отработени 

йонообменни смоли 

19.09.05 3 0 - - 
Да, 

№ 3 
- Да 

Отпадъци от желязо и 

стомана 
19 10 01 7 14,2 - - 

Да, 

№ 2 

Външна фирма 

Рил Трейд 
Не 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20.01.21* 2 0 - - - - - 

Смесени битови 

отпадъци 
20.03.01 20 1,320 - - - 

Община Сливо 

поле 
Да 



  

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане  

на площадката 

Име на външната  

фирма 

извършваща 

операцията 

Съответствие 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработка (биомаса) 

02.03.04 Да не - Да 

Хранителни масла и 

мазнини 
20 01 25 Да не - Да 

 

През 2013 г. дружеството не е предавало на фирми за оползотворяване или 

обезвреждане отпадък с код 10 01 01, т. к. съгласно Копплексно разрешително № 

254-Н1/2012 г., дружеството има право да го съхранява временно на своя територия 

на определена за целта площадка.  
 

 През 2013 г. отпадък с код 19 08 12 е предаден за обезвреждане на  Регионално депо 

– гр. Русе.  

 

4.4.1. Количество образувани отпадъци 

  

В изпълнение на Условие11.1.1.  се прилага ИОС 32.00 “Инструкция за 

периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци за 

единица продукт”. 
 

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за 

единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от „Астра Биоплант” 

ЕООД, гр. Сливо поле са представени в попълнените по- горе Таблица 4 и Таблица 

5. 

 

   4.4.2. Събиране на отпадъците 
 

По време на извършената проверка в изпълнение на ИОС 33.00 „Инструкция 

за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците”, 

изготвена съгласно Условие 11.2.6. през отчетният период не са констатирани 

отклонение и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.   

 
 

   4.4.3. Съхранение на отпадъците 
 

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  

площадки за временно съхранение. 
 

В изпълнение изискванията на Условие 11.3.10. е разработена и се прилага  

ИОС 34.00 “ Инструкция за периодична оценка на съответствието на временното 

съхранение на отпадъците”. През отчетният период не са констатирани отклонение 

и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

временно съхранение на отпадъците.   
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   4.4.4. Транспортиране на отпадъците 
 

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се 

извършва единствено от фирми, притежаващи резрешение по чл. 37 от Закона за 

управление на отпадъците за извършване на такава дейност или регистрационен 

документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно 

разрешително. 

 

Оценката за транспортирането им се извършва съгласно ИОС 35.00 

“Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на 

отпадъците”, изготвена в изпълнение на Условие 11.4.3.  

 

По време на извършената проверка през отчетният период не са констатирани 

отклонение и/или несъответствия с изискванията по транспортирането на отпадъците 

на територията на площадката. 

 

 

   4.4.5. Оползотворяване, преработване и/или рециклиране на отпадъците     

 

 В изпълнение на Условие 11.5.7. е разработена ИОС 36.00 “Инструкция за 

периодична оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и 

рециклиране на отпадъците”. 
 

По време на извършената проверки през отчетният период не са констатирани 

отклонение и/или несъответствия с изискванията по оползотворяване на отпадъците. 

 

През изминалата отчетна година са оползотворени 6 311,96т. слънчогледова 

люспа (Материали, негодни за консумация или преработка – код 02.03.04) и 91,04т. 

употребявани масла (Хранителни масла и мазнини – код 20 01 25)   

 

   4.4.6. Обезвреждане на отпадъците 
 

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  

рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни 

фирми, притежаващи разрешително по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците 

за извършване на такава дейност или издадено Комплексно разрешително. 

 

 Съгласно Условие 11.6.2. е изготвена ИОС 37.00 “Инструкция за периодична 

оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците”. 

 

По време на извършената проверки през отчетният период не са констатирани 

отклонение и/или несъответствия с изискванията, свързани с обезвреждането на 

отпадъците от територията на площадката. 
 

4.5. Шум 
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През отчетният период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от 

работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка. 

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да 

предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности: 

По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво – 70dB(А); 

- вечерно ниво – 70dB(А); 

- нощно ниво – 70dB(А); 

В мястото на въздействие (най-близко разположените спряма промишления 

източник урбанизирани територии и извън тях – поликлиника и жилищни сгради): 

- дневно ниво – 45dB(А); 

- вечерно ниво – 35dB(А); 

- нощно ниво – 35dB(А); 

 

Таблица 6.1 –Дневно ниво на шума /07 – 19часа/ - Протокол № 404/03.08.2013 г. 

Място на измерване 

Ниво на 

звуково 

налягане 

в dB (A) 

Резултат от изпитването 

Съответствие 

  LAeq 
Неопреде-

леност 
 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.1 

70 52,1 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.2 

70 54,2 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.3 

70 56,8 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.4 

70 54,3 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.5 

70 54,5 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.6 

70 50,1 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.7 

70 45,4 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.8 

70 44,8 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 70 49,1 0,3 съответства 



 

 

 

34 

по измервателния контур – 

т.9 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.10 

70 52,0 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.11 

70 56,5 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.12 

70 55,3 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.13 

70 54,4 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.14 

70 53,2 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.15 

70 46,4 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.16 

70 51,2 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.17 

70 53,8 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.18 

70 50,7 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.19 

70 47,9 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.20 

70 50,5 0,3 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.21 

70 55,3 0,3 

съответства 

Средно еквивалентно ниво 

на шума по контур №1 

(Lср1) 

70 53,5 0,3 

съответства 

Ниво на общата звукова 

мощност за контур №1 

(Lр1) 

Не се 

нормира 
100,1 4,0 

съответства 

Средно еквивалентно ниво 

на шума по контур №2 
70 52,0 0,3 

съответства 
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(Lср2) 

Ниво на общата звукова 

мощност за контур №2 

(Lр2) 

Не се 

нормира 
97,1 3,9 

съответства 

Екв. нива на шума от 

обекта в мястото на 

въздействие - ДКЦ (LДКЦ) 

45 44,5 0,3 

съответства 

Екв. нива на шума от 

обекта в мястото на 

въздействие - най-близки 

жилищни сгради (Lжил.) 

45 43,8 0,3 

съответства 

 

 

Таблица 6.2 – Вечерно ниво на шума /19 – 23 часа/ - Протокол № 404/ 03.08.2013 

 

Място на измерване Резултат от изпитването Гранична  Съответствие 

 LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.1 

48,4 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.2 

44,4 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.3 

39,5 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.4 

34,9 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.5 

34,4 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.6 

39,1 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.7 

42,0 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.8 

46,8 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.9 

39,1 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 42,0 0,3 70 съответства 
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по измервателния контур – 

т.10 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.11 

46,8 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.12 

46,1 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.13 

44,1 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.14 

43,9 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.15 

37,2 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.16 

41,1 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.17 

39,0 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.18 

38,2 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.19 

37,2 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.20 

38,3 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.21 

42,8 0,3 70 

съответства 

Средно еквивалентно ниво 

на шума по контур №1 

(Lср1) 

45,7 0,3 70 

съответства 

Ниво на общата звукова 

мощност за контур №1 

(Lр1) 

92,3 3,7 Не се нормира 

съответства 

Средно еквивалентно ниво 

на шума по контур №2 

(Lср2) 

41,0 0,3 70 

съответства 

Ниво на общата звукова 

мощност за контур №2 
86,1 3,5 Не се нормира 

съответства 
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(Lр2) 

Екв. нива на шума от 

обекта в мястото на 

въздействие - ДКЦ (LДКЦ) 

34,6 0,3 35 

съответства 

Екв. нива на шума от 

обекта в мястото на 

въздействие - най-близки 

жилищни сгради (Lжил.) 

33,9 0,3 35 

съответства 

 

Таблица 6.3 – Нощно ниво на шума /23-07 часа / - Протокол № 404/ 03.08.2013 

 

Място на измерване Резултат от изпитването Гранична  Съответствие 

 LAeq 
Неопреде-

леност 

стойност на 

показателя* 
 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.1 

42,6 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.2 

47,5 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.3 

52,3 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.4 

48,1 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.5 

43,9 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.6 

39,4 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.7 

34,6 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.8 

34,3 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.9 

38,9 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.10 

42,1 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 
46,3 0,3 70 съответства 
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т.11 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.12 

46,0 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.13 

43,9 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.14 

43,6 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.15 

36,8 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.16 

41,0 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.17 

38,8 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.18 

37,9 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.19 

37,0 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.20 

38,4 0,3 70 съответства 

Еквивалентно ниво на шума 

по измервателния контур – 

т.21 

42,6 0,3 70 

съответства 

Средно еквивалентно ниво 

на шума по контур №1 

(Lср1) 

45,5 0,3 70 

съответства 

Ниво на общата звукова 

мощност за контур №1 

(Lр1) 

92,2 3,7 Не се нормира 

съответства 

Средно еквивалентно ниво 

на шума по контур №2 

(Lср2) 

40,7 0,3 70 

съответства 

Ниво на общата звукова 

мощност за контур №2 

(Lр2) 

85,8 3,4 Не се нормира 

съответства 

Екв. нива на шума от 

обекта в мястото на 

въздействие - ДКЦ (LДКЦ) 

34,2 0,3 35 

съответства 
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Екв. нива на шума от 

обекта в мястото на 

въздействие - най-близки 

жилищни сгради (Lжил.) 

31,5 0,3 35 

съответства 

 

Съгласно КР № 254Н1/2012 г., Условие 12.2.2, операторът прилага 

инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите на Условие 12.2.1  

 

В съответствие с Условие 12.2.3, операторът е разработил и прилага ИОС 

41.00 „Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни 

нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на 

въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия”. 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 

   4.6.1. Опазване на подземните води 
 

Предприятието не отвежда в почвата или подземни водни обекти отпадъчни 

води. Ежедневно се извършва оглед на тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито, от оператори и дежурни техници за установяване на течове. При 

необходимост се реагира веднага. В изпълнение на Условие 13А.2, операторът 

прилага ИОС 42.00 „Инструкция  за периодична проверка за течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините  

и отстраняване на течовете” 

В съответствие с Условие 13А.5, операторът е разработил и прилага ИОС 

43.00 „Инструкци яза разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят 

подземните води”. 

 Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на подземните води, 

оценката на съответствието им и съгласно Условие 13А.9.2  е изготвена ИОС 44.00 

“Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на 

вредни вещества в подземните води”. 

През отчетната година са извършвани анализи на емисиите на вредни 

вещества изпускани в отпадъчните води съгласно Условие 13А.9.1 и Условие 

13А.9.2,  данните от които са представени в Таблици 6.1 и 6.2 

 

Таблица 6.1 Опазване на подземните води – протокол от анализ № 4082/ 

08.11.2013 г. на акредитирана лаборатория „Евротест -контро” ЕАД– вода от 

Тръбен кладенец ТК 1. 
  

Показател Точка на 

пробовзема

нето 

Концентрация в 

подземните води 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съотв

етстви

е 
електропроводим

ост 

ТК 1 

2000 857 ± 26 

Веднъж годишно Да 

рН ТК 1 ≥6,5 и ≤9,5 7,46 ± 0,10 Веднъж годишно Да 

амониев йон ТК 1 0,5 0,037 ± 0,004 Веднъж годишно Да 
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нитрати ТК 1 50.0 24,6 ± 2,5 Веднъж годишно Да 

сулфати ТК 1 250 31,5 ± 3,2 Веднъж годишно Да 

хлориди ТК 1 250 73,0 ± 7,3 Веднъж годишно Да 

обща твърдост ТК 1 12 6,98 ± 0,70 Веднъж годишно Да 
перманганатна 
окисляемост 

ТК 1 
5.0 1,75 ± 0,18 

Веднъж годишно Да 

нитрити ТК 1 0.50 0,098 ± 0,010 Веднъж годишно Да 

фосфати ТК 1 0.50 < 0,10 Веднъж годишно Да 

флуориди 

ТК 1 
5.0 0,12 ± 0,01 

Веднъж на 2 

години 
Да 

алуминий ТК 1 200 < 8 Веднъж годишно Да 

желязо ТК 1 200 86,2 ± 8,6 Веднъж годишно Да 

калций ТК 1 150 90,5± 9,1  Веднъж годишно Да 

магнезий ТК 1 80 30,5 ± 3,1 Веднъж годишно Да 

манган ТК 1 50 212,2 ± 21,2 Веднъж годишно не 

цинк ТК 1 5.0 0,0347± 0,0035  Веднъж годишно Да 

натрий ТК 1 200 66,4 ± 6,6 Веднъж годишно Да 

нефтопродукти ТК 1 50 < 20 Веднъж годишно Да 

 

Таблица 6.2 Опазване на подземните води – протокол от анализ № 4082/ 

08.11.2013 г. на акредитирана лаборатория „Евротест -контро” ЕАД– вода от 

Тръбен кладенец ТК 2. 
 

Показател Точка на 

пробовзема

нето 

Концентрация в 

подземните води 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съотв

етстви

е 
електропроводим

ост 

ТК 2 

2000 884 ± 27 

Веднъж годишно Да 

рН ТК 2 ≥6,5 и ≤9,5 7,47 ± 0,10 Веднъж годишно Да 

амониев йон ТК 2 0,5 0,040 ± 0,004 Веднъж годишно Да 

нитрати ТК 2 50.0 24,6 ± 2,5 Веднъж годишно Да 

сулфати ТК 2 250 31,9 ± 3,2 Веднъж годишно Да 

хлориди ТК 2 250 78,2 ± 7,8 Веднъж годишно Да 

обща твърдост ТК 2 12 7,03 ± 0,70 Веднъж годишно Да 
перманганатна 
окисляемост 

ТК 2 
5.0 3,15 ± 0,32  

Веднъж годишно Да 

нитрити ТК 2 0.50 0,087 ± 0,009 Веднъж годишно Да 

фосфати ТК 2 0.50 <0,10 Веднъж годишно Да 

флуориди 

ТК 2 
5.0 0,12 ± 0,01 

Веднъж на 2 

години 
Да 

алуминий ТК 2 200 <8,0 Веднъж годишно Да 

желязо ТК 2 200 76,1± 7,6  Веднъж годишно Да 

калций ТК 2 150 91,0 ± 9,1 Веднъж годишно Да 

магнезий ТК 2 80 31,6 ± 3,2 Веднъж годишно Да 

манган ТК 2 50 213,5± 21,4  Веднъж годишно не 

цинк ТК 2 5.0 0,0339 ± 0,0034 Веднъж годишно Да 

натрий ТК 2 200 71,6 ± 7,2 Веднъж годишно Да 
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нефтопродукти ТК 2 50 < 20 Веднъж годишно Да 

 

През отчетната година  е извършен анализ на подземни води по заложените 

параметри, въз основа, на който е изготвена горецитираната инструкция в 

съответствие с Условие 13А.9.2. 

Установено е превишение на концентрациите на Манган и в двата кладенеца, което 

не е по вина на оператора, т. к. веществото манган не  влиза в състава на суровините, 

материалите и крайните продукти от производството на дружеството и следователно 

то няма връзка с дейността на оператора. 

 

   4.6.2. Опазване на почвата 
 

          Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен 

мониторинг и за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са както 

следва: 
 

 pН; 

 Нефтопродукти; 

 

През отчетната година са извършвани дружеството определи и съгласува с 

РИОСВ разположението на три нови постоянни пункта за мониторинг на почви, в близост до 

пункт № 2. Анализи за определяне на базовото състояние на емисиите на вредни 

вещества изпускани в почвите съгласно Условие 13Б.7. бяха извършени, а 

резултатите от собствения мониторинг са представени в таблиците по – долу: 

 

Таблица 4.6.1 Пункт №1 – Протокол от анализ № 5124/19.12.2013 г. (дълбочина 1-

10 см. И координати 43 56 39.10 N 261256.50 E) 

 

Показател Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН МП 1 7,85 ± 0,10 Веднъж на 

3 години 

Да 

Нефтопродукти МП 1 50,33 ± 1,51 Веднъж на 

3 години 

Да 

 

Таблица 4.6.2 Пункт №1 – Протокол от анализ № 5124/19.12.2013 г. (дълбочина 

10-40 см. и координати 43 56 39.10 N 261256.50 E) 

Показател Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН МП 1 7,99 ± 0,10 Веднъж на 

3 години 

Да 

Нефтопродукти МП 1 53,03 ± 1,59 Веднъж на 

3 години 

Да 
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Таблица 4.6.3 Пункт №2 – Протокол от анализ № 5124/19.12.2013 г. (дълбочина 1-

10 см. И координати 43 56 44.80 N 26 12 48.90 E) 

 

Показател Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН МП 2 7,91 ± 0,10 Веднъж на 

3 години 

Да 

Нефтопродукти МП 2 53,01 ± 1,59 Веднъж на 

3 години 

Да 

 

Таблица 4.6.4 Пункт №2 – Протокол от анализ № 5124/19.12.2013 г. (дълбочина 

10-40 см. и координати 43 56 44.80 N 26 12 48.90 E) 

Показател Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН МП 2 7,94 ± 0,10 Веднъж на 

3 години 

Да 

Нефтопродукти МП 2 65,58 ± 1,97 Веднъж на 

3 години 

Да 

 

Таблица 4.6.5 Пункт №3 – Протокол от анализ № 5124/19.12.2013 г. (дълбочина 1-

10 см. И координати 43 56 46.25 N 26 12 48.39 E) 

Показател Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН МП 3 7,98 ± 0,10 Веднъж на 

3 години 

Да 

Нефтопродукти МП 3 81,01 ± 2,43 Веднъж на 

3 години 

Да 

 

Таблица 4.6.6 Пункт №3 – Протокол от анализ № 5124/19.12.2013 г. (дълбочина 

10-40 см. и координати 43 56 46.25 N 26 12 48.39 E) 

Показател Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН МП 3 7,94 ± 0,10 Веднъж на 

3 години 

Да 

Нефтопродукти МП 3 73,60 ± 2,21 Веднъж на 

3 години 

Да 

 

Таблица 4.6.7 Пункт №4 – Протокол от анализ № 5124/19.12.2013 г. (дълбочина 1-

10 см. И координати 43 56 45.20 N 26 12 46.07 E) 

Показател Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 
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рН МП 4 8,11 ± 0,10 Веднъж на 

3 години 

Да 

Нефтопродукти МП 4 67,80 ± 2,03 Веднъж на 

3 години 

Да 

 

Таблица 4.6.8 Пункт №4 – Протокол от анализ № 5124/19.12.2013 г. (дълбочина 

10-40 см. и координати 43 56 45.20 N 26 12 46.07 E) 

 

Показател Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН МП 4 7,98 ± 0,10 Веднъж на 

3 години 

Да 

Нефтопродукти МП 4 104,50 ± 

3,14 

Веднъж на 

3 години 

Да 

 

Таблица 4.6.9 Пункт №5 – Протокол от анализ № 5124/19.12.2013 г. (дълбочина 1-

10 см. И координати 43 56 45.31 N 26 12 51.04 E) 

 

Показател Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН МП 5 7,94 ± 0,10 Веднъж на 

3 години 

Да 

Нефтопродукти МП 5 70,90 ± 2,13 Веднъж на 

3 години 

Да 

 

Таблица 4.6.10 Пункт №5 – Протокол от анализ № 5124/19.12.2013 г. (дълбочина 

10-40 см. И координати 43 56 45.31 N 26 12 51.04 E) 

Показател Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН МП 5 7,92 ± 0,10 Веднъж на 

3 години 

Да 

Нефтопродукти МП 5 85,40 ± 2,56 Веднъж на 

3 години 

Да 

 

 

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвите, оценката на 

съответствието им и съгласно Условие 13Б.7.1  и Условие 13Б.7.2.  са изготвени 

“Инструкция за извършване на собствен мониторинг на почви” и “Инструкция за 

периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите”. 
 

 Въз основа на извършените анализи, се прилага инструкция, изготвена в 

съответствие с Условие 13Б.8.3., като данните сочат, че не са установени 

несъответствия в концентрациите на контролираните параметри. 
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На територията на производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, 

гр. Сливо поле не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни и опасни 

вещества през 2013 год. 
 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ 

В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО № 254-Н1 / 2012 
 

 Към Комплексно разрешително № 254-Н1/2012 издадено на „Астра Биоплант” 

ЕООД, гр. Сливо поле няма Инвестиционната програма за привеждане в съответствие. 
 

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ 

ТЯХ 
През отчетният период производствената дейност на химическа инсталация за 

производство на метилови естери на мастните киселини, разположена на територията 

производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле не е 

прекратявана. 
 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ 
 

7.1. Аварии 

 
Предприятието е разработило и актуализирало “План за действие при бедствия, 

аварии и катастрофи”, който е утвърден от Гражданска защита – гр. Русе и Кмета на 

община „Сливо поле”. Планът се актуализира всяка година. В предприятието е 

разпространен актуален списък на необходимите телефонни номера за случаи на 

извънредни ситуации. Направена е оценка на потенциалните аварийни ситуации по 

звена. При възникване на аварийна ситуация с отражение върху околната среда се 

уведомява РИОСВ писмено. В предприятието е изготвен списък на опасните 

химични вещества и препарати с отбелязани количества и място на съхранение. В 

складовете за химикали са налични и ИЛБ за разположените на съответното място 

химични вещества. 
 

 През отчетният период не са регистрирани аварии на територията на 

производствената площадка „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле. Поради тази 

причина не е попълнена Таблица 9. 

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията 
 

 През отчетната година в „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле са 

постъпили следните оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, 

шум, води, въздух и др., представени по – долу в Таблица 10 
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Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията, за която е предоставено КР. 

Дата на 

оплакванет

о или 

възражение

то 

Приносите

л на 

оплакване

то 

Причини Предпри

ети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

19.08.2013 г. РИОСВ  - 

Русе 

Замърсяване в 

р. Дунав на 

площ от 5 кв. м. 

С хидратна 

утайка в района 

на с. Ряхово 

Почистване 

на района.  

Настройване на 

процесите е 

съоръженията 

на ПСОВ 

РИОСВ - Русе 

 

 

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

Декларация 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително № 254-Н1/2012, издадено на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле. 
 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 

копия от този доклад на трети лица. 
 

 

Подпис:.................................      Дата:  28.03.2014 г. 

 

Име на подписващия:  Димитър Минчев 

Длъжност в организацията:  Управител 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

Общ изглед на инсталациите на завода за биодизел на „Астра Биоплант” ЕООД   

и разположение на точките за измерване на шум  

  Най-близки жилищни сгради;    РДВР;    Бивша поликлиника;     Път Русе - Силистра;     Цех за телени мрежи на „Тосита” АД  

 

    

 

 

 

 

 

0 200 m 

 

Граници на площадката 

на завода за биодизел 
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