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I.  УВОД

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР); 
“Топлофикация-Варна” ЕАД - гр. Варна / „ДАЛКИЯ Варна”  ЕАД 

2. Адрес по местонахождение на инсталацията; 
гр. Варна, бул. “Янош Хуняди” № 5, п.кл. 9020, п.к. 26 

3. Регистрационен номер на КР; 
84/2005 г. 

4. Дата на подписване на КР; 
17.04.2006 г. 

5. Дата на влизане в сила на КР; 
06.05.2006 г. 

Забележка :    С Решение № 84-Н0-И0- А1 – 2009 г. на Министъра   на ОСВ ,  
                          КР № 84/ 2005 е актуализирано и  е влязло в сила от 12.01.2010 г   

6. Оператор  на инсталацията и  притежател на разрешителното; 
„ДАЛКИЯ Варна”ЕАД 

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора; 
гр. Варна, бул. “Янош Хуняди” № 5,  
тел, факс: 052/750-357;  

8. Лице за контакти; 
инж. Ирина Маркова – Еколог 

9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти; 
гр. Варна, бул. “Янош Хуняди” № 5, тел.: 750 355 
e-mail : imarkova@dalkia.bg

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията; 
Инсталацията от КР определена в Условие 2 е предназначена за производство на топлинна 
и електро енергия. 
Топлинната енергия, на базата на гореща вода, чрез индиректни абонатни станции, се 
използва за отопление и гореща вода за битови нужди  на  сгради,  за населението , 
обществения  и стопански сектори. 
Основният първичен енергоносител, който се използва е природен газ. 
Годишното потребление на природен газ и произведената топлинна и електро енергия за 
цялата 2011 г. са дадени в следващата таблица. 
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Таблица I.1 

№ 
показател мярка 

Отчет за 
2011 г. 

Норма по КР 

1.  Разход на природен газ  н м3/год 20 430 000 24 000 000  - по 
уславие 8.3.1.2 

1.1 Разход на  мазут тон 0.000 не е определена 
норма 

2. Произведена топлинна енергия -  
бруто 

МВтч 93014  не е определена 
норма 

3. Произведена електрическа енергия - 
бруто  

МВтч 62269.5 не е определена 
норма 

11. Производствен капацитет на инсталацията. 
Горивната инсталация , обхваната в КР –Условие 2 е с обща номинална топлинна мощност 
166.92  МВт, / категория на промишлена дейност т.1.1 от приложение 4 на ЗООС/ включва 
следните основни производствени съоръжения: 

1. Горивна инсталация с обща номинална топлинна мощност 166,92 MW, включваща: 
 Водогреен котел 1- 129,22 MW; 
 Парен котел ПКМ-12-1- 8,33 MW; 
 Парен котел ПКМ-12-2- 8,33 MW; 
 Когенератор 1- 5,20 MW; 
 Когенератор 2- 5,20 MW; 
 Когенератор 3- 5,32 MW; 
 Когенератор 4- 5,32 MW 

ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

1. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 
РИОСВ - Варна., 9000,  
гр. Варна, ул. “ Ян Палах “ №4;  
052/ 634 582; 052/634 593
e-mail:RIOSV-VN@MBOX.CONTACT.BG

2. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията. 
 БДЧерноморски район - с център Варна  
адрес: ул. “Ал. Дякович” № 33;  
тел.: 052/631 447, факс: 052/631 448,  
basdir@varnapage.com

3. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда;

Производствената активност на централата като цяло съответства на действащото 
екологично законодателство и покрива повечето изисквания на нормативната уредба.  

Дружеството не  притежава сертифицирана система за управление на околната 
среда.  
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За целите  в дружеството се обновява и актуализира създадена  организация и 
система за управление на околната среда, като приоритетите са следните: 

o Структура на отговорностите – изготвени са списъци на персонала извършващ 
конкретни дейности по изпълнение на условията в КР, изготвени и предоставени са 
необходимите инструкции. Списъка се актуализира при промяна на длъжностите и 
отговорностите. 

o Обучение – в програмите за обучение и провеждане на изпитите за квалификация са 
включени и въпроси касаещи опазване на околната среда. 

o Обмен на информация - дискутиране и обмен на информация с работещите в 
дружеството, целящо непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от 
дейността им, компетентността и отговорността им към опазването на околната 
среда.  

o Документиране – изготвени са всички инструкции за прилагане и изпълнение на 
условията по КР. Инструкциите се съхраняват съгласно изискванията посочени в КР. 
По места са раздадени инструкциите касаещи определения вид дейност. Изготвен е 
списък удостоверяващ къде какъв документ е предоставен. 

o Управление на документи – изготвена е и се изпълнява инструкция за актуализация 
на документи. 

o Оперативно управление – изготвени са всички инструкции изисквани по КР. 
o Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия – извършват се 

периодични проверки съгласно инструкциите за изпълнение на условията по КР. 
Предприемат се всички необходими действия регламентирани в инструкциите за 
определяне на съответствие и коригиращи действия. 

o Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – изготвени и утвърдени от 
компетентните органи са всички аварийни планове и документи свързани с тях. 
Поддържане на изрядна готовност на техническите средства и екипи за 
предотвратяване и адекватен отговор при възникване на извънредни и аварийни 
ситуации;  

o Записи – всички данни от наблюдението на показателите  и резултатите от оценка на 
съответствието се документират и съхраняват съгласно изискванията в КР. 

Управлението на дейностите по опазване на околната среда в “Далкия Варна” ЕАД се 
базира на: 

- Изпълнение на изискванията на издадено на “Далкия Варна” ЕАД Комплексно 
разрешително 84/2009 

- Изпълнение на изискванията на утвърдената от РИОСВ гр. Варна “Програма за 
управление на дейностите по отпадъците на “Далкия Варна” ЕАД 

- предприемат се мерки за привеждане на производството и организацията в 
съответствие с действащото законодателство,  за постигане на основните  цели:

а/ ограничаване на емисиите от замърсители на атмосферния въздух чрез 
подобряване на ефективността на производството чрез непрекъснат контрол на 
качествения състав на изходящите газове, 

б/ ограничаване консумацията на вода – чрез рехабилитация на 
топлопреносната мрежа и строг контрол върху потреблението на питейна вода, както 
и ремонт на водопроводната мрежа, 

в/ оптимизация на технологичните процеси за намаляване на енергийни 
разходи и подобряване на ефективността. 
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Това дава възможност на Дружеството да постигне съответствие с изискванията на 
екологичното законодателство, да намалява рисковете, замърсяването и неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. 

В Далкия Варна ЕАД  организацията за контрола и отчетността по  съответствие на 
производствената дейност с екологичните нормативно определени изисквания, се извършва 
от  Еколога, който е пряко  подчинен на Изп. директор.  

За конкретни дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда 
за чието реализиране е необходимо участието на ръководители и служители от  
структурните звена в дружеството, със заповед на Изп. директор са определени отговорни 
лица. 

Приложение - 1

 Отговорните лица  са задължени да  оказват съдействие и да предоставят 
информация на Еколога. 
Списък на персонала извършващ конкретни дейности по комплексното разрешително.

Приложение - 2
4. Обучение. 

Провежданото обучение по екология и здраве, безопасност при работа на персонала 
на „Далкия Варна” ЕАД обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, 
съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности 

Потребностите от обучение на персонала се определят съгласно инструкциите. 
Ежегодно се определят потребностите от обучения и се изготвят съответните програми и  
План за обучение на персонала.  

Във връзка с изменение на КР, промяна в нормативните документи, за опресняване 
на знанията в областта на опазване на ОС и ангажиментите по изпълнение условията на КР 
, през м. април  2011 г.  е извършено  обучение на персонала.  
Обучението е проведено от Еколога в „ Далкия Варна” ЕАД . 
Програма на обучение и протокол     Приложение - 3

6. Обмен на информация. 
Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в 
разрешителното, в т.ч. списък с имена, длъжности и телефони за контакт-  

Приложение -4

Поддържа се актуален списък на органите, които следва да бъдат уведомявани съгласно 
условията на разрешителното и  телефони за контакт -                                 

Приложение -5
7. Документиране. 
Във  връзка с впромяната на КР,  
 Поддържа се актуален списък с нормативни актове, регулиращи работата на инсталацията.

Приложение -6

Поддържа се  актуален списък на необходимите инструкции изисквани от разрешителното 
и се  съхраняват  на достъпно място.                           Приложение -7

Наличен е актуален списък за предоставени документи-             Приложение - 8

8. Управление на документи. 
Притежателят на КР  прилага инструкциите съгласно условия 5.5.1 и 5.5.2 от КР. 
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9. Оперативно управление. 
Изготвени са всички инструкции като са съобразени с изискванията в КР. 

10. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия. 
Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели в 
съответствие с условията на комплексното разрешително.  
Извършва се периодична оценка на съответствията на стойност на показателите.  
Налични са инструкциите в случай на установяване на несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия. 

11. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации; 
Налична е писмена инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за 
работа на технологичното/пречиствателното оборудване. 
През 2011 г. не са  регистрирани  аварии. Налична е и инструкция за определяне 
възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.  

Изготвена е инструкция за подготовка на персонала отговорен за изпълнението на 
плана за действие при аварии.  

Изготвена е инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за 
изпълнение плана за действие при аварии. 
  Изготвена е инструкция за сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите от 
района на аварията. 

 Изготвена е инструкция за определяне на причините довели до аварията и 
предприемане на коригиращи действия. 

Изготвена е инструкция за техническа поддръжка на средствата за оповестяване на 
аварията.  

Изготвена е инструкция за определяне средствата за лична защита, проверката и 
поддръжката им. 

Изготвена е инструкция за определяне средствата за противодействие на възможните 
аварии. 

 Изготвена е инструкция за актуализация на списъка на персонала, отговорен за 
изпълнение плана за действие при аварии.  

Изготвена е инструкция за актуализация на списъка на телефонните номера по 
оповестяването  
Утвърден е Плана за действие при бедствия и аварии.  

12. Записи. 
Съгласно норманивните изисквания и условията на КР се документират се и  

съхраняват в техническия архив данните от наблюдението на емисионните и технически 
показатели. А така също от оценката на съответствията им с условията в комплексното 
разрешително.  

Документират се и се съхраняват данните за причините за установени 
несъответствия и предприетите коригиращи действия.  

Документират се и се съхраняват данните при преразглеждане или актуализация на 
инструкциите за работа на технологичното (пречиствателното) оборудване.  
Изготвен е и се съхранява списък с документите доказващи съответствие с условията на 
разрешителното. 

13. Докладване. 
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Съгласно Условие 5.10.2 от КР  притежателят на КР изготвя   “Годишен доклад” за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено  Комплексното разрешително в срок до 
31.03. на всяка следваща година, 

ГД се изготвя във форма, определена в  “Методика за реда и начина за контрол на 
комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 
които е предоставено комплексното разрешително”.  

14. Актуализация на СУОС. 
През отчетния период  на „Далкия Варна” ЕАД е извършено изменение на 

издаденото КР във връзка с което е актуализирана вътрешно ведомствената 
организация на системата за изпълнение на условията на КР по контрола и опазване 
на околната среда.  

ІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

ІІІ.А.  Използване на вода. 
Водоснабдяването на площадката на дружеството се осъществява по договор с ВиК – 
Варна. 

Общото изразходваното количество вода за площадката и инсталацията по Условие 
2 се разделя както следва : 
- вода за битово-горещо водоснабдяване (битови нужди); 
- вода за производствени нужди за производство на топло и електроенергия. 

Общото изразходвано количество вода за площадката се измерва, чрез монтирания 
на площадката разходомер за вода, като местоположението му е посочено в ген плана, 
приложен към заявлението за комплексно разрешително. 

1. Измерване и документиране. 
Измерването и документирането на изразходваните количества вода при работа на 

инсталацията по Условие 2 се извършват по определена според нормативните изисквания 
“Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода при работа 
на горивна инсталация за топлинна енергия”, съгласно Условие 8.1.4.1. 

В следващата таблица са посочени по видове и количество употребените за нуждите 
на площадката количества вода по месеци, за цялата 2011 година и е направено сравнение 
за наличие или не на съответствие с нормирания показател в КР .  

Съгласно условие  8.1.2 норматива за консумация на  вода е  0,67   м3/МВтч .

Отчет на консумацията на вода  за 2011 г  / съгласно условие 8.1.4.1/ 
                                                                                                                 Таблица III.А-1 

бруто 
произведе
на eл.ен 
от инст. 
по Усл.-2 

бруто 
произве
дена 
топл.ен 
от инст. 
по Усл.-
2

  от ВиК-
общо 

за 
производ
ство на 

топлинна 
енергия в 

ОЦ 

подпи
тка 

БГВ ХВО специф
ичен 

часов 
разход 

само за 
произво
дствени 
нужди в 
ОЦ 

оценка 
за 
съответ
ствие- 
да/не

  МВтч МВтч м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3/ч м3/МВтч 

І 5522.300 14660 7440 2265 2121 1930 288 191 2.59 0.11 да 

ІІ 5971.100 13970 6720 2102 1998 1830 208 168 2.72 0.10 да 

ІІІ 6605.900 12109 7440 3415 3304 3118 222 186 4.19 0.18 да 

ІV 5630.800 6495 7200 3254 3148 2968 212 180 4.12 0.26 да 

V 4606.200 4202 4500 3251 3160 2990 182 170 4.02 0.36 да 

VІ 3664.200 3556 7200 1764 1659 1479 210 180 2.05 0.23 да 

VІІ 3235.400 3085 7440 4383 4290 4104 186 186 5.52 0.61 да 
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VІІІ 4181.100 3660 7440 2038 1945 1759 186 186 2.36 0.25 да 

ІХ 4933.700 4110 7200 2427 2337 2157 180 180 3.00 0.26 да 

Х 5004.100 4616 7440 1129 1036 850 186 186 1.14 0.11 да 

ХІ 6099.700 10155 7200 2032 1942 1762 180 180 2.45 0.12 да 

ХІІ 6815.000 12396 7440 2307 2214 2028 186 186 2.73 0.12 да 

год. 62269.500 93014 84660 30367 30367 26975 2426 2179 3.07 0.20 да 

Прилага се “Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на 
площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях” съгласно Условие 
8.1.3

 Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.3. за  2011 г.. 

Таблица III.А-2 
 бр. на 

извършени 
проверки 

бр. на 
открити 
течове  

причини действия 

 54 1 амортизирана спирателна 
арматура,  

Подменена с нова 

2. Оценка на съответствието. 

Нормативът за използване на вода за производствени нужди,  за единица продукт,  според 
комплексното разрешително, съгласно Условие 8.1.2 е  0.67 м3/MWh.

Контрол на съответствието на изразходваните количества вода се извършва съгласно 
“Инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода при работа 
на горивна инсталация за топлинна енергия, съгласно Условие 8.1.4.2. 

Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.4.2 -  за  2011 г. 
Таблица III.А-3 

 бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на 
установе
ни  
несъотве
тствия  

причини

Предприети коригиращи 
действия 

12 няма Подменен ВК 100/1 В инвестиционната програма  за 
2011г. беше предвидено да бъде 
сменен  ВК 100 /1 –  
 изпълнено до м. ноември на 
2011 г.следствие на което 
подпитката   се намали с 20 % 
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В следващата  таблица е посочено годишното количество изразходвана вода за 
производствени нужди от площадката, количеството на изразходваната вода за 
производствени нужди за 1 MWh съгласно комплексното разрешително и е направено 
сравнение за наличие или не на съответствие с нормирания показател в КР . 

                                     Таблица III.А-4 
Източник на 
вода 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт 1),
съгласно КР 

Използвано 
годишно 
количество 

Използвано 
количество 
за единица 
продукт 

Съответствие 

  м3/МВтч м3/год м3/МВтч  
ВиК Не е 

нормирано 0.67 30367 0.200 ДА 

За 2011  година,   изразходваното количество  вода  за производствени нужди в 
инсталацията по Условие 2  за производството на единица продукт (1 MWh топлинна 
енергия) е под норматива определен в  комплексното разрешително.  

4. Коригиращи действия  за привеждане  в съответствие и мероприятия за  ефективно 
използване на суровините.  

В дружеството ежедневно   се предприемат действия за намаляване на разходите на 
вода от инсталацията . 
  Анализът на разходите на вода показва , че най-голямо количество вода се използва 
за допълване на топлоснабдителната система. 

Топлоснабдителната система е на повече от 25 години  и авариите по 
тръбопроводите зачестиха през 2010 г. Ето защо ремонтните мероприятия  по 
топлопроводните трасета  на ТСС, за откриване на местата на течове и за  тяхното 
отстраняване,  се изпълняват с първостепенен приоритет. 

В инвестиционните програми в годините  до 2015 г. се предвиждат мероприятия за 
подобряване на техническото състояние на топлоснабдителните мрежи, като едно от тях е 
подмяната на съществуващите канално положени тръбопроводи с предварително 
изолирани безканално положени тръби и подмяня на компенсатори на магитралните 
топлопроводи на 2-ра ТПМ.

Поради невъзможност от изпълнение на подмяната на тръбите в ТСС в 
рамките на една година / необходими са значителни финансови средства/  това се 
извършва частичо, на етапи, по години, като до 2013 г. трябва да се подменят 60% от 
тръбопроводите от ТСС.  Всяка година  се  изготвят необходимите работни проекти и 
се провежда процедура за избор на доставчик и  изпълнител на топлопреносни мрежи 
с предварително изолирани тръби.  
        Началото за извършване подмяната  на тръбите започна през м. май. 2009 г., с 
краен срок 2013 г., като  през  2010 г. са подменени 2 500 м.,  през отчетната 2011 г – 
150 м  

 Очаква се след завършване на реконструкцията на ТСС, разходът на вода  за 
подпитка да се намали над 3 пъти, което ще доведе до значителна степен по-ефективно 
използване на водата и спазване на условието по КР за разход на вода за единица 
продукция. 
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За 2011 г Данните за извършените коригиращи /ремонтни/ действия по преносната 
мрежа са отразени в справка –                                                                                   

Приложение 9

ІІІ.5.  Използване на енергия. 
За реализиране на дейността си фирмата използва за собствени нужди топлоенергия

и електроенергия. Част от използваната за собствени нужди топлоенергия и 
електроенергия се изразходва за непроизводствена дейност (административна и др. 
спомагателни дейности), които не обслужват пряко производството на топлоенергия, а 
другата част се използва пряко за производството на топлинна и електрическа енергия.  

Основните консуматори на електрическа и топлинна енергия са  съоръженията 
упоменати  в Условие 2 (1 бр. водогреен котел, 2 бр. ПКМ и 4 бр. ко-генератори).  
Експлоатацията и поддръжката на съоръженията в ОЦ се извършват съгласно “Инструкция 
за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на 
технологично мрежови помпи, деаератор и отоплителна система, основни консуматори на 
електро и топлоенергия”, съгласно Условие 8.2.2. 

За извършване на проверки за определяне на техническото състояние на 
топлопреносната мрежа на територията на отоплителната централа се прилага “Инструкция 
за периодични проверки и документиране на техническото състояние на топлопреносната 
мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване”, 
съгласно Условие 8.2.3. 

1. Обобщена информация за резултатите от проверките по условие 8.2.3.  за 2011 г. 

Таблица III.Б-1 
 бр. на 

извърше
ни 
проверки 

бр. на 
открити 
течове  

причини Предприети коригиращи 
действия 

 365 22 повредени уплътнения на 
фланцеви и безфланцеви  
уплътнения; 
амортизирана спирателна 
арматура; 
кородирали тръбопроводи. 

Подменени уплътнения с 
нови; 
Сменени компенсатори; 
Амортизираната арматура е 
подменена с нова; 
Повредените участъци от 
тръбите са сменени  с нови 
тръби; 

2. Измерване и документиране. 
 Измерването на електроенергията за собствени нужди на площадката се извършва с 
електромери, така, както е посочено в ген плана от  заявлението на комплексното 
разрешително.  
Количествата на топлоенергията за собствени нужди  се определят по изчислителен път. 
Количествата на топлоенергията и електроенергията използвани за собствени нужди се 
отчитат и изчисляват ежедневно и се документират в журнал.  
За отчитане,  изчисляване и документиране на количествата използвана електроенергия и 
топлоенергия на инсталацията по Условие 2 се използва  “Инструкция за 
измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия”, 
съгласно Условие 8.2.4.1. 
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В следващата таблица са посочени, по видове и количество, употребените за нуждите на 
площадката количества топлинна и електро енергия - за 2011 година.  
Изчислени са стойностите на топлинната и електро енергията за собствени нужди за 
производството на 1 МВтч топлинна и елекро енергия енергия. 

Топлоенергия за собствени нужди - 2011г.

Нормативът за използвана топлинна енергия  за производствени нужди,  за единица 
продукт,  според комплексното разрешително, съгласно Условие 8.2.1 е 0.03453 MWh
/MWh.

Отчет на произведената и използвана топлинна енергия през 2011 г. 

        Таблица III.Б-2 

мес. ТОПЛИННА  ЕНЕРГИЯ  2011 г. 

консума
ция на 
топл. ен. 
с.н.-
общо за 
ОЦ 

консума
ция на 
топл. ен. 
с.н.-
отоплен
ие ОЦ 

консумац
ия на 
топл. ен. 
с.н.-за 
БГВ в ОЦ 

консу
мация 
на 
топл. 
ен. 
с.н.-от 
станц . 
Загуби 

използв. 
топл. ен. 
от 
инстал. 
по 
услов.- 2 

бруто 
произве
дена 
ел.ен от 
инст. по 
Усл.-1 

бруто 
произве
дена 
топл.ен 
от инст. 
по Усл.-
2

консум. на 
топл  ен за 
единица 
продукт 

оценка за 
съответствие- 
да/не 

МВтч МВтч МВтч МВтч МВтч МВтч МВтч МВтч/МВтч 

І 654.0 165 8 481.0 481.02 5522 14660 0.02383 да 

ІІ 555.0 152 6 396.8 396.85 5971 13970 0.01990 да 

ІІІ 404.0 118 6 279.5 279.53 6606 12109 0.01494 да 

ІV 265.0 78 6 181.2 181.18 5631 6495 0.01494 да 

V 192.0 0 5 186.7 186.71 4606 4202 0.02120 да 

VІ 142.0 0 6 135.9 135.90 3664 3556 0.01882 да 

VІІ 84.0 0 5 78.6 78.59 3235 3085 0.01243 да 

VІІІ 125.0 0 5 119.6 119.59 4181 3660 0.01525 да 

ІХ 156.0 0 5 150.8 150.77 4933 4110 0.01667 да 

Х 182.0 0 5 176.6 176.59 5004 4616 0.01836 да 

ХІ 353.0 122 5 225.6 225.62 6100 10155 0.01388 да 

ХІІ 480.0 131 5 343.2 343.24 6815 12396 0.01787

год. 3592 765 70 2755.5 2755.5 62270 93014 0.01775 да 
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Електроенергия за собствени нужди - 2011 г.  

Нормативът за използвана ел. енергия  за производствени нужди,  за единица продукт,  
според комплексното разрешително, съгласно Уловие 8.2.1 е 0.02785 MWh /MWh.

Отчет на използваната електрическа енергия  през 2011 г. 
Таблица III.Б-3 

мес.  ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ -2011 г. 
произве
дена ел. 
ен. 
бруто 

бруто 
произв
едена 
топл.е
н от 
инст. 
по 
Усл.-2 

консума
ция на 
ел. ен. 
с.н.-
общо за 
ОЦ 

ел. ен. 
за с.н. 
от КО 

коеф за 
разпреде
ление 
ел/топл. 

коеф 
на 
използ
ване 
на ел. 
в 
админ
стр.и 
пом. 
сгради 

коеф 
на 
използ
ване 
на ел. 
в ТС в 
ОЦ 

използв. 
ел. ен. от 
инстал. 
по 
услов.- 2 

консум. 
на ел. 
ен за 
единиц
а 
продукт 

оценка 
за 
съответ
ствие- 
да/не 

  МВтч МВтч МВтч МВтч       МВтч 
МВтч/М

Втч 

І 5522 14660 348.034 74 0.52 0.10 0.06 253.66 0.01257 да 

ІІ 5971 13970 345.680 67 0.52 0.10 0.06 276.17 0.01385 да 

ІІІ 6606 12109 316.580 74 0.52 0.10 0.06 246.23 0.01316 да 

ІV 5631 6495 207.580 72 0.52 0.10 0.06 149.38 0.01232 да 

V 4606 4202 199.680 74 0.52 0.12 0.08 137.03 0.01556 да 

VІ 3664 3556 161.520 72 0.55 0.12 0.08 102.54 0.01420 да 

VІІ 3235 3085 152.240 74 0.55 0.14 0.10 90.01 0.01424 да 

VІІІ 4181 3660 181.800 74 0.55 0.14 0.10 115.43 0.01472 да 

ІХ 4934 4110 188.360 72 0.55 0.14 0.10 122.39 0.01353 да 

Х 5004 4616 203.920 74 0.55 0.14 0.10 134.45 0.01398 да 

ХІ 6100 10155 260.380 72 0.55 0.14 0.10 184.33 0.01134 да 

ХІІ 6815 12396 338.840 74 0.55 0.14 0.10 250.48 0.01304 да 

год. 62270 93014 2904.614 876 0.53 0.12 0.08 2095.315 93014 0.01349 да 

2. Оценка на съответствието. 

За извършване  на оценка  съответствието на документираните количества консумирана 
електрическа и топлинна енергия за собствени нужди в сравнение с нормираните от 
комплексното разрешително се използва “Инструкция за оценка и съответствието на 
документираните количества консумирана електроенергия и топлоенергия”. 

В следващите таблици са посочени годишното количество изразходвана топлинна и 
електро енергия за производствени нужди от площадката, и количеството на 
изразходваната топлинна и електро енергия за производствени нужди за 1 MWh, съгласно 
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комплексното разрешително и е направено сравнение за наличие или не на съответствие с 
нормирания показател в КР . 

За  2011 година        Таблица III.Б-4 

показател Количество за 
единица продукт 1),
съгласно КР 

Използвано 
количество за 
единица продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0.02785 0.01349 Да 

За 2011 година Таблица III.Б-5 
показател Количество за 

единица продукт 1),
съгласно КР 

Използвано 
количество за 
единица продукт 

Съответствие 

Топлоенергия 
0.034530 0.01775 Да 

За  2010  година, изразходваното количество  топлинна и електро енергия  за 
производствени нужди в инсталацията по Условие 2  за производството на единица продукт 
(1 MWh топлинна енергия) е по-малко от нормираното в комплексното разрешително.

Обобщена информация за резултатите от проверките за оценка и съответствие на 
документираните количества консумирана електроенергия и топлоенергия. по Условие 
8.2.5.2   за  2010 г. 

А. За консумирана топлинна енергия
                     Таблица III.Б-6 

 бр. на 
извършен
и 
проверки 

бр. на установени  
несъответствия  

причини
Предприети 
коригиращи действия 

365
 Не са установени   
несъответствия 

Б. За консумирана електрическа енергия
Таблица III.Б-7 

 бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на установени  
несъответствия  причини

Предприети коригиращи 
действия 

365
Не са установени 
несъответствия

4. Коригиращи действия  за привеждане  в съответствие и мероприятия за ефективно 
използване на енергията.  
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Независимо от това, че разходът на топлинна енергия и електрическа енергия за 
единица продукция е по-малък от нормирания , в дружеството ежегодно   се извършват 
действия и планират мероприятия за намаляване на разходите на енергия за собствени 
нужди от инсталацията . 
  Анализът на разходите на топлинна енергия и електрическа енергия  показват , че 
най-голямо количество ел. енергия се използва за вентилатори и помпите, към съответните 
съоръжения, и топлоенергия за отопление на производствени и административни сгради. 
  Ето защо в дружеството е приета програма за етапно внедряване на честотни 
инвертори за управление на ел. двигатели на различните технологични съоръжения.   На 
територията на ОЦ програмата е изпълнена в по-голямата си част, където са обхванати и 
по-големите консуматори на ел. енергия. В резултат на мероприятията, консумацията на 
електрическа енергия в ОЦ  в  сравнение с  2004  г. е намалена повече от два пъти.  

В инвестиционните програми в съответните години се предвиждат мероприятия за 
подобряване на техническото състояние на топлоснабдителните мрежи, на територията на 
ОЦ, като ежегодно се извършват ремонти по възстановяване на топлинната изолация по 
тръбопроводи и съоръжения, предприемат се мерки за намаляване разходите за 
топлоенергия за отопляване на сградите.  

ІІІ.В. Използване на спомагателни материали и горива. 
Годишните разходи на използваните спомагателни материали и горива и разхода за  

производство на 1 МВтч топлинна енергия на Хидро -Х, природен газ  и мазут са 
нормирани.   

В следващите две таблици са посочени разрешените за използване, по вид и 
количество, спомагателни материали и горива,  съгласно Условие 8.3.1.1. на КР 
/актуализирано/.  

Таблица III.В-1 
Спомагателен материал Количество  t/y Количество t/MWh 
Масла трансформаторни 0.25 - 
Масла моторни 16 - 
Масла смазочни 0.02 - 
Солен разтвор 120 m3 0.33 m3/за 1 регенерация 
Хидро – Х 1000 0.01 1/MWh 
Варно мляко (при работа на 
мазут) 

30 m3/y -

Таблица III.В-2 
Гориво Количество   Количество Nm3/MWh
Природен газ 24 000 000  Nm3/год 126.875 Nm3/MWh
Мазут - 150 kg/MWh 

1. Измерване и документиране. 
За измерване и  документиране на използваните спомагателни материали и горива по 
инсталацията по Условие 2 се прилагат следните инструкции: 
“Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества 
суровини, спомагателни материали и горива”. 
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2. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива, междинни продукти и 
продукти. 

При производство на топлоенергия на площадката на отоплителната централа не се 
произвеждат и съхраняват междинни продукти.  

Съхранението на спомагателните материали и горива на площадката се 
осъществяват единствено на местата, посочени на ген плана на централата

Приложение  17

и в резервоарите посочени в таблицата на Условие 8.3.4.1. на комплексното разрешително. 
През отчетния период за 2011 г. като гориво в централата е използван само природен 
газ.  

При осъществяване на своята дейност операторът на инсталацията по Условие 2 прилага 
следните инструкции за поддръжка, периодична проверка на съоръженията на площадките: 

“Инструкция за експлоатация, поддръжка и проверка на площадките, обваловката и 
резервоарите за съхранение на мазут”; 

“Инструкция за установяване отстраняване на течове на горива и течни химикали и 
за поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за 
горива и химикали”. 

Всички налични на площадката химически вещества са снабдени с информационни листове 
на безопасност, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за класифициране, 
опаковане и етикетиране на съществуващи нови химически вещества, препарати и 
продукти. Копия от информационните листове за безопасност са представени в РИОСВ – 
Варна 

Отчет за употребените годишни количества на всяка от контролираните суровини, 
спомагателни материали и горива , както и количества за производството на единица 
продукт през отчетния период на 2011 г.; 

Спомагателни  материали 
       Таблица III.В-3 

Спомагате
лни 
материали

Масла 
моторни 

Масла 
трансформатор
ни 

Масла 
смазочни 

Солен 
разтвор 

Хидро Х Варно мляко 

t/год t/год t/год m3 л m3/год 
І 1.104 0.00 0.000 10 80 Не е използвано 

ІІ 1.194 0.00 0.001 10 90 Не е използвано 

ІІІ 1.321 0.00 0.000 10 60 Не е използвано 

ІV 1.126 0.00 0.001 10 95 Не е използвано 

V 0.921 0.00 0.001 10 60 Не е използвано 

VІ 0.733 0.00 0.000 10 50 Не е използвано 

VІІ 0.647 0.00 0.002 10 40 Не е използвано 

VІІІ 0.836 0.00 0.001 10 50 Не е използвано 

ІХ 0.987 0.00 0.000 10 150 Не е използвано 

Х 1.001 0.00 0.001 10 45 Не е използвано 

ХІ 1.220 0.00 0.000 10 150 Не е използвано 

ХІІ 1.363 0.00 0.000 10 120 Не е използвано 

год-2011 12.454 0.00 0.007 120.00 990  
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Използвани горива през 2011 г. 

Основното гориво, което се използва за производсво е природен газ.  

Природен газ

Нормативът за използване на природен газ,  за производствени нужди,  за единица 
продукт,  според комплексното разрешително, съгласно Условие 8.2.1 е  126,875  нм3/MWh 
и максимална разрешен разход  - до 24 000 000 нм3/год. 

Отчет на използвания природен газ през 2011 г. 
         Таблица III.В-4 

мес. природен газ - 2011 г. 
разход на 
природен 
газ в ОЦ-
общо 

Разход 
на 
природе
н газ за 
произво
дство на 
ел. 
енергия 

Разход 
на 
природе
н газ за 
произво
дство на 
топл. 
енергия 

Надписан 
природен 
газ 

произвед
ена ел. 
ен. бруто

бруто 
произвед
ена 
топл.ен 
от инст. 
по Усл.-2 

консум. 
на прир. 
газ за 
единица 
продукт 

оценка 
за 
съотве
тствие- 
да/не 

  нм3 нм3 нм3 нм3   МВтч МВтч нм3/МВтч

І 2521000 856461 1664539 52181.0 5522 14660 122.326 да 

ІІ 2487000 913000 1574000 72561.0 5971 13970 121.079 да 

ІІІ 2364000 993444 1370556 120115.0 6606 12109 119.898 да 

ІV 1574000 843000 731000 0.0 5631 6495 116.825 да 

V 1213000 739200 473800 12123.0 4606 4202 122.703 да 

VІ 993000 590061 402939 2997.0 3664 3556 123.404 да 

VІІ 864000 517000 347000 7166.0 3235 3085 121.500 да 

VІІІ 1123000 716860 406140 4358.0 4181 3660 122.356 да 

ІХ 1303000 849500 453500 -85.0 4933 4110 122.492 да 

Х 1354000 839000 515000 -3210.0 5004 4616 124.503 да 
ХІ 2107000 963000 1144000 9847.0 6100 10155 124.443 да 

ХІІ 2527000 1129000 1398000 -468.0 6815 12396 125.013 да 

год. 20 430 000 9949526 1048044 277585.0 62269 93014 123.290 да 

Мазут
Използване на мазут е разрешено само при ограничаване или спиране подаването на 
природен газ.   
През 2011  г. не е използвано  този вид гориво 
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Обобщени таблици за Отчетените годишните разходите за 2011 г на горива и спомагателни 
материали са представени в следващите две таблици. 

         Таблица III.В-5
Спомагател 
ни материали 

Годишно 
количеств
о съгласно 
КР 

t/y

Количество 
за единица 
продукт 1),
съгласно КР 

т/MWh 

Употребено 
годишно 
количество 
2011 г. 

т/год 

Количество за 
единица продукт 

т/МВтч 

Съответ
ствие 

Масла 
трансформаторни 

0.25 - 0.00 не е нормирано Да 

Масла моторни 16 - 12.454 не е нормирано Да 
Масла смазочни 0.02 - 0.007 не е нормирано Да 
Солен разтвор 120 m3 0.33 m3/за 1 

регенерация 
120 m3 0.31 m3 Да 

Хидро – Х 1000 л 0.01 1/MWh 990 л 0.00995/MWh Да 
Варно мляко (при 
работа на мазут) 

30 m3/y - 0 - Да 

Отчет за разхода на природен газ за 2011 година 
                  Таблица III.В-6 
Горива Годишно 

количество 
съгласно КР 
Nm3/y

Количество 
за единица 
продукт 1),
съгласно КР 
Nm3/MWh

Употребено 
годишно 
количество 
нм3/год 

Количество 
за единица 
продукт 
нм3/МВтч 

Съответствие 

Природен газ 24 000 000 126.875 20 430 000
нм3/год 

123.290 да 

Мазут - 150 kg/MWh 0 0 Не е използван 

Обобщени данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на 
несъответствия на площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива 
към инсталацията по Условие 2,  съгласно  Условие 8.3.4.5.  и Условие 8.3.4.10.1от КР. 

                                                                                                                     Таблица III.В-7 
 бр. на 

извър
шени 
провер
ки 

бр. на 
открит
и 
несъот
ветскт
вия  

                        причини  Предприети коригиращи 
действия 

1. Площадка и обваловка на мазутни резервоари 
 365 1 замърсен дренажния канал на 

обваловката на резервоарите.  
Почистен дренажен канал от 
механични замърсители- листа, 
саморасли треви, пясък и др..  
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2. Площадка и обваловка на нафтов  резервоар

 365 1 Замърсена подовата плоча на 
обваловката с трева и листа  

Профилактични мероприятия - 
почистване на обваловката от 
листа и др. механични 
замърсители. Периодично 
отводняване и проверка на 
техническото състояние на 
дренажното устройство 

3. Площадка на колектора за приемане на течни горива  
 365 0 При проверките не са открити 

несъответствия на площадката 
с изискванията на КР 

Профилактични мероприятия - 
почистване на дренажния канал 
от листа и др. механични 
замърсители. 

3. Оценка на резултатите на съответствие. 
За извършване  на оценка на  съответствието на документираните количества консумирани 
спомагателни материали и горива в сравнение с нормираните от комплексното 
разрешително се използва “Инструкция за оценка на годишната употреба на спомагателни 
материали и горива”.

Анализът на получените резултати показа следното: 
1. Изразходваните количества на спомагателни материали  за отчетния период на 2011 
г. не се различават по вид от разрешените в комплексното разрешително, а 
използваните количества са по-малко от определените норми в КР 
2. През отчетният период няма нарушение на условията, изискващи съхранението на 
спомагателните материали и горива. 
3. Количеството на изразходвания природен газ за годината /отчетния перид / е под 
стойността на количеството, определено в комплексното разрешително. 
4. Коригиращи действия  за привеждане  в съответствие и мероприятия за ефективно 
използване на енергията.  

Произвежданата топлоенергия в ОЦ към настоящия момент се извършва от инсталация 
която е една  от най-ефективните, от подобен род инсталации, в България. По техническите 
си показатели, съоръженията в ОЦ работят с висок коефициент на полезното действие , 
достигащ до 95÷96 % Със своята ефективна работа може да се каже, че централата използва 
най-добрите налични технологии. 
Разчетите показват, че стремежът за увеличаване на ефективността на инсталации от 
подобен род  с 2÷3 % води до големи финансови разходи за внедряване и прави тези 
инвестиции нецелесъобразни. 

ІV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

ІV.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 
PRTR
Докладването  е извършено в електронния формуляр.                 

ІV.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

1. Емисии от точкови източници 
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Източниците на отпадъчни газове в атмосферния въздух, съгласно Условие 2 на 
комплексното разрешително са:   
1 брой  водогреен котел с мощност 129,22 МВт;  
2 бр. котли ПКМ – 12 с обща мощност 16,66 МВт и  
4 бр. ко-генератори с обща мощност 21,04 МВт.  

На площадката са изградени 2 комина за отвеждане на димните газове в атмосферния 
въздух с височина съответно 100 и 50 м. 

 Използвано гориво през 2011 г.  само природен газ 

Към  съоръженията  на инсталацията по Условие 2 на КР няма изградени пречиствателни 
съоръжения  за намаляване на емисиите в отпадъчните газове. 
В следващата таблица са посочени № на изпускащото устройство, източниците на 
отпадъчни газове, с техния максимален дебит на димните газове, изхвърляни в 
атмосферата, както и вида на контролираната емисия и емисионните норми 

                                                                                                                          Таблица IV.2-1 
Изпуск
ащо 
устройс
тво 
пореден 
№ 

Съоръжения Термичн
а 
мощност 
(MW)

Максима 
лен дебит 
на 
газовете 
(Nm3/h)

Пречис
твател
но 
съоръж
ение 

Вид на 
горивото 

Височина 
на 
изпускащо
то 
устройство 
(m)

1

ВК-1 -129,22 
МВт 

Ко-генератори 
№1- 5,2 МВт 
№2 - 5,2 МВт 
№3 - 5,32 МВт 
№4 - 5,32 МВт 

129,22

21.04

205000 - Природен 
газ

100

100

2

ПКМ–12/1-
8,33МВт 
 ПКМ–12/2-
8,33 МВт

16,66
20 000 - Природен 

газ 
50

Таблица IV.2 -2 
Параметър Емисионни норми 

до 31.12.2007 г. 
(mg/Nm3)

Емисионни норми 
след 01.01.2008 г. 
(mg/Nm3)

Емисионни норми 
за Ко-генератори 
(mg/Nm3)

Nox 350 300 100
CO 100 100 100
SO2 35 35 35
прах 10 5 5 
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2. Собствен мониторинг. 
В следващите три таблици  са показани показателите, които се контролират, 
препоръчителния метод и честотата на измерването за съоръженията от инсталацията по 
Условие-2 от КР. 

Обемът и  обхвата на мониторинга на изпусканите газове от Водогреен котел - ВК№ 1  в 
атмосферния въздух , според комплексното разрешително, съгласно Условие 9.5.3. е 
определен в следващата таблица. 

Таблица IV.2-3 
Показател Препоръчителен метод Честота на измерването 
NОx EN 14791:2005 Непрекъснат мониторинг 
CO PrEN 15058 Непрекъснат мониторинг 
SO2 EN 14792:2005 Веднъж  на шест месеца 
прах EN 13284-1:2001 Веднъж на шест месеца 

Мониторинг на изпускащо Устройство  № 2  /за ПКМ1 и ПКМ2/, според комплексното 
разрешително, съгласно табл. 9.5.1.2  е определен както следва. 

Таблица IV.2-4 
Показател Препоръчителен метод Честота на измерването 
NОx EN 14791:2005 Веднъж годишно 
CO PrEN 15058 Веднъж годишно 
SO2 EN 14792:2005 Веднъж годишно 
прах EN 13284-1:2001 Веднъж годишно 

Мониторинг на изпусканите газове от  Ко-генератори /когенераторни инсталации/ № 1, № 
2,   според комплексното разрешително, съгласно Условие 9.5.3. и табл.9.5.1.3 е определен 
както  следва: 

Таблица IV.2- 5 
Показател Препоръчителен метод Честота на измерването 
NОx EN 14791:2005 Веднъж на шест месеца 
CO PrEN 15058 Веднъж на шест месеца 
SO2 EN 14792:2005 Веднъж на шест месеца 
прах EN 13284-1:2001 Веднъж на шест месеца 

3. Измерване и документиране. 
Съгласно изискванията на комплексното разрешително за извършване на собствени 

периодични измервания,  през 2011 г. е извършено замерване на емисиите на съоръженията 
по Условие 2 с определената и цитирана по-горе честота. Лабораторията, извършила 
замерванията /”Екоексперт 6”ЕООД/  притежава сертификат за акредитация БСА №40 ЛИ/ 
16.01.2009

Данните от собствените периодичните измервания на емисиите на вредните 
вещества в отпадъчните газове са документирани в протоколи от лицензираната 
лаборатория, извършила тези измервания и са представени в РИОСВ Варна за одобрение.  
Копия от протоколите  прилагаме към  настоящия  годишен отчет –                                   

Приложение - 10 
В следващите две таблици са посочени резултатите от извършените собствени 

периодични измервания, на съоръженията от инсталацията по Условие-2, за 2011 г. и е 
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направена оценка на съответствието на получените резултати с тези стойности нормирани в 
КР. 

1. Отчет за първото шестмесечие на 2011 г.
Таблица IV.2-6 
 Източници 

на 
отпадъчни 
газове 

NOx CO SO2 прах съответствие 

Емисионни норми 
след 01.01.2008 г. 
(mg/Nm3)

300 100 35 5 NO
x

CO SO2 прах

ВК-1 
206 30 0 1

да да да да 

ПКМ–12-2 160 1 0 0 да да да да 
ПКМ–12-1 146 34 0 0 да  да да да 

Измерени стойности 
на емисиите при СПИ 
през І-во шестмесечие 
на 2011 г. 

Емисионни норми   
(mg/Nm3)

100 100 35 5

Ко-генер. 
инсталация
1/КоГ 
№№1,2 

97 233 0 0 да не да да 

Измерени стойности 
на емисиите при СПИ 
през І-во шестмесечие 

на 2011 г. 
Ко-генер. 
инсталация
2 /КоГ 
№№3,4 

66 237 0 0 да не да да 

2. Отчет за второто шестмесечие на 2011 г.

Таблица IV.2-7 
 Източници 

на 
отпадъчни 
газове 

NOx CO SO2 прах съответствие 

Емисионни норми след 
01.01.2008 г. 
(mg/Nm3)

300 100 35 5 NOx CO SO2 прах 

ВК-1 0 0 0 0 да да да да 
ПКМ–12-2 125 28 0 0 да да да да 
ПКМ–12-1 163 0 0 0 да  да да да 

Измерени стойности 
на емисиите при СПИ 
през ІІ-ро шестмесечие 
на 2011 г. 

Емисионни норми   
(mg/Nm3)

100 100 35 5
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Ко-генер 
инсталация
1 /КоГ 
№№1,2 

96 95 0 0 да да да да 

Измерени стойности на 
емисиите при СПИ през 

ІІ-ро шестмесечие на 
2011 г. 

Ко-генер 
инсталация
2 /КоГ 
№№3,4 

93 95 0 0 да да да да 

Съгласно Условие 6.2.1.1 на КР  стойностите на измерените емисии за водогрейния котел и 
котлите тип ПКМ са приведени за обемно съдържание на кислород в отпадните газове - 3%
Съгласно Условие 6.2.1.2 на КР стойностите на измерените емисии на Ко-генераторните 
инсталации са приведени към 15% кислород в отпадъчните газове .

2. Отчет за  2011 г.

Таблица IV.2-8 
 Източници 

на 
отпадъчни 
газове 

NOx CO SO2 прах съответствие 

Емисионни норми 
след  01.01.2008 г.
(mg/Nm3)

300 100 35 5 NOx CO SO2 пра
х 

ВК-1 206 30 0 1 да да да да 
ПКМ–12-2 142 14 0 0 да да да да 
ПКМ–12-1 154 17 0 0 да  да да да 

Измерени стойности 
на емисиите при 
СПИ през  2011 г. 

Емисионни норми   
(mg/Nm3)

100 100 35 5

Измерени стойности 
на емисиите при 
СПИ през  2011 г. 

Ко-генер. 
инсталация 1 
/КоГ №№1,2/

97 164 3,5 0 да не да да 

Ко-генер. 
инсталация 
2/КоГ 
№№3,4/ 

79 166 3,5 0 да не да да 

Определяне на годишното количество емисии от Метан, NОx, СО, SO2, Прах.

При определяне на годишните стойности на количествата емиси изпускани в 
атмосферния въздух е използван изчислителен метод и данни от измервания при собствени 
периодични измервания на емисии в изходящите газове на горивните уредби. 
 Методиката  за извършване на изчисленията е съобразена с: 
-Наредба №6 от 26.03.1999г изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г . за реда и начина за 
измерване на емиисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници; 
-Инструкция за реда за попълване на констативните протоколи и протоколите за 
резултатите от измервания на емисиите на вредните вещества в атмосферния въздух. 
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Информацията за количествата  емисии от  Метан, NОx, СО,  SO2, Прах. –  за І-во, 
ІІ-ро шестмесичие и годишни такива са представени в таблици - Приложение 11

4. Оценка на съответствието. 
За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 

контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, 
установяване причините на несъответствията и предприемане на коригиращи действия се 
прилага инструкция.  

Получените  данните от измерванията  на емисиите в отпадните газове от водогреен 
котел ВК-1   и  ПКМ-1 и 2, при провеждане на собствените периодични измервания  , 
изразени като азотен диоксид и  въглероден оксид, са по-ниски от стойностите определени 
като норматив, съгласно изискванията на комплексното разрешително по Условие 9.1.1.  

Емисиите от ко-генераторната инсталация от въглероден окис са под норматива
съгласно Условие 9.1.1.  

Единствено воглеродните оксиди,  измерени в газовете след Ко-генераторната 
инсталация,  превишават определената норма в комплексното разрешително.  

През отчетния период са извършвани Собствени непрекъснати измервания на 
изпусканите газове, съгл. Условие 9.5.1. 

Резултатите са докладвани  в ежемесечните доклади -  представяни РИОСВ Варна .  
Годишният доклад е съгласуван в РИОСВ Варна.  

5. Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи 
действия  за привеждане  в съответствие. 

  Причината за несъответствието между получените резултати от измерванията на 

азотните окиси след ко-генераторните инсталации в сравнение с нормативната стойност 

определена в комплексното разрешително е, че нормативната стойност не отговаря на

изискванията на този род съоръжения, които в Западна Европа работят при норматив 2.5-3 

пъти по-висок от изисквания в настоящото  комплексно разрешително.  

Необходимо е да се отчитат специфичните особености на процеса на изгаряне на 

природен газ в ко генерационни модули с газо-бутални двигатели, при което 

постигането на НДЕ за емисиите на NOx по Приложение № 7 от Наредба № 

1/27.06.2005 г. е технологично невъзможно и следва да се приложи текста на чл. 7, ал. 

1, от цитираната Наредба.  

Съгласно каталожните данни на фирмата производител Jenbacher за този  газо-бутален 
двигател  JMS 616 GS N.LCq, стойността на азотните оксиди в сух изгорял газ , отнесени 
към 5% садържание на О2  е 250 mg/Nm3

  По така представените технически показатели ко генерационните модули 

отговарят на  норми за допустими емиисии , приложими в Европейски страни, които 

за газо-бутални двигатели с мощност по-голяма или равна на 3 MW са:  
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Емисии на NOx приведени към 5% О2 500 mg/Nm3 

Емисии на СО приведени към 5% О2 650 mg/Nm3 

Българското законодателство не е дефинирало конкретни норми за емисии за 

Ко генерационни модули с газо-бутални двигатели.

Неорганизирани емисии.  
Причините довеждащи до  изпускане  в атмосферния въздух на  неорганизирани 

емисии са авариите или извършваните ремонтни работи по газопроводните съоръжения на 
площадката. Основният замърсител е метан, който представлява около 98 % от състава на 
природния газ. 

7. Измерване и документиране. 
През 2011 г. не са регистрирани аварии по газовите съоръжения и не са извършвани 

ремонти от такъв характер, изискващи изпускане на природен газ в атмосферата. 
При експлоатацията  на  инсталацията по Условия 2 на КР  се прилага инструкцията 

за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване 
на причините за тях и предприемане на мерки за ограничаването им.  

Прилага се и инструкция за извършване на периодична оценка на спазване на 
мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на 
причините на несъответствията и предприемане на коригиращи действия, ето защо в 
следващата обобщена таблица са посочени само нулеви стойности в графата за открити 
пропуски. 

Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 9.2.2. за 2011г. 
Таблица IV.9 
 бр. на 

извършени 
проверки 

бр. на 
открити 
пропуски 

причини 

 365 0  Добра оценка за извършените ремонтни работи на 
газовите съоръжения. 
Влагането  само на качествени материали при 
извършване на ремонти значително увеличи 
междуремонтния срок на съоръженията. 

8. Интензивно миришещи вещества. 
На площадката не се използват, съхраняват и произвеждат миришещи вещества.  
Няма констатирани оплаквания за миризми в резултат от дейностите извършвани на 

площадката. 
Очаквано появяване на миризми –  след  2007 г., фирмата  доставчик на природен газ 
одорира природния газ доставен за използване  в ОЦ като гориво . При обезгазяване на 
тръбопроводи и съоръжения,  или при възникване на авария, е възможно да се появи 
миризма и в района извън производствената площадката, на която са монтирани 
инсталациите и съоръженията. Практиката обаче показва, че това би могло да се случва в 
много редки случаи. 
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IV.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

В  пречиствателните съоръжения: 
Неутрализационна яма, Сепариращи шахти и Маслосборна яма, посочени на Генерален план  се 
разрешава при спазване на изискванията за поддръжка и мониторинг на оптималните стойности на 
контролиланите параметри како следва 

На територията на дружеството се изградени и се експлоатират следните 
пречиствателни съоръжения за отпадни води: 

 Сепарационна шахта; 
 Неутрализационна шахта. 
 Маслосборна яма;

Първите две шахти, неутрализационна  шахта и маслосборна яма, се използват само, когато 
инсталацията работи на мазут.

Маслосборната яма има предназначение да събере евентуално разлятото масло при 
авария от откритата електрическа  разпределителна уредба 20 kV и недопускане попадането 
му в почвата, подземните води и канализацията. 

За правилната техническа  експлотация и контрол  на канализационната система и 
пречиствателните съоръжения  се прилагат следните инструкции: 

“Инструкция за експлоатация и поддръжка на пречиствателните съоръжения” 
съгласно Условие 10.1.1.1.1. 

“Инструкция за поддържане и мониторинг на оптималните стойности на 
контролираните параметри на пречиствателните съоръжения – сепарираща шахта, 
неутрализационна яма, маслосборна  яма”, съгласно Условие 10.1.1.2.1. 

“Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и 
експлоатационна изправностт на пречиствателните съоръжения на площадката”, съгласно 
Условие 10.1.1.2.2. 

Според КР експлоатация на пречиствателните  съоръжения в ОЦ  се разрешава при 
спазване на следните условия

На територията  на „Далкия Варна” ЕАД   се генерират следните видове отпадъчни води: 
 смесен поток (производствени, и битово-фекални ) отпадъчни води през ТЗ №№ 2 и 4, 

които се  предават за допречистване в ГПСОВ  въз основа на   сключен договор с ВиК 
оператора, експлоатиращ канализационната система, и

 дъждовни води.- през ТЗ № 1,3 и 5.

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Мониторинг, който 
трябва да се извършва 

Вид на 
измерванет

о 
Документиране 

Неутрализационна яма (ТЗ №3) 

рН 69 Ежедневно рН-метър 
Експлоатационен 

журнал 

Нефтопродукти < 10 mg/l Ежедневно 
Лаборатор-

но 
Експлоатационен 

журнал 

Сепариращи шахти (ТЗ №3)

Нефтопродукти < 10 mg/l Ежедневно 
Лаборатор-

но 
Експлоатационен 

журнал 

Маслосборна яма (ТЗ №3)

Нефтопродукти < 10 mg/l Ежедневно 
Лаборатор-

но 
Експлоатационен 

журнал 
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IV.3-1.СМЕСЕН ПОТОК 
Точка на заустване № 2 с координати N 43014,207/; Е 27052,168/;
Точка на заустване № 4 с координати N 43014,220/; Е 27052,220/;
Точки на пробовземане- последни ревизионни шахти преди ТЗ №№ 2 и 4
Източници на отпадъчните води: –  битово-фекални води от площадката, за ТЗ № 2 
производствени отпадъчни води от сепарираща шахта, неутрализационна яма, промивни води от 
ХВО, преливник на резервоар за омекотена вода в ХВО, вода от дренажи на котли в Парокотелно, 
дъждовнш води от обваловките но мазутни и нафтов резервоари,  (Генерален план с 
канализационната система на Далкия Варна ЕАД ); 
Име на приемащата канализация: канализационна система на гр. Варна, съгласно сключен 
договор 
Нормите за заустване на  Количества  отпадъчни води /смесен поток /са определени в КР както 
следва:

Qср.ден m3/d 184
Qмакс.час m3/h 76,5

За ТЗ № 2 

Qср.год m3/y 5 508

Qср.ден m3/d 203
Qмакс.час m3/h 84,6

 За ТЗ № 4 

Qср.год m3/y 6 091

2. Собствен периодичен мониторинг.  
Мониторинг на смесен поток (производствени, БФВ и дъждовни) отпадъчни води  

Параметър Честота на 
мониторинг* 

Примерен метод/техника за 
анализ 

Индивидуални 
емисионни ограничения

дебит При взимане на проба - -

Температура       Един път годишно - 40°C
рН Един път годишно БДС 17-1.4. 27-80 6,5 – 9,0
Неразтворени 
вещества 

Един път годишно БДС 17-1.4. 04-80 300 mg/dm3

Нефтопродукти Един път годишно EN ISO 9733-2:2000 15 mg/dm3

Мед Един път годишно ISO 8288 2,0 mg/dm3

Цинк Един път годишно ISO 8288 5,0 mg/dm3

Fe Един път годишно ISO 6332 10,0 mg/dm3

Сулфатни йони Един път годишно БДС ISO EN 10304-1:1994 400 mg/dm3

3. Отчет на резултатите от собствен периодичен  мониторинг на отпадъчни води - смесен 
поток 
През 2011 г. е извършен анализ на отпадъчните  води от акредитирана лаборатория, като е 
спазено е изискването за честотата на мониторинга, определено в Условие 10.1.3.1 -  един 
път на шестмесечие 
Резултатите от извършените изследвания  от ТЗ №2 и 4 са описани в протоколи
                                                                                                                         Приложение - 12

Получените стойности не надвишават индивидуалните емисионни ограничения посочени в 
комплексното разрешително. 
Посочени са методите и техниките прилагани при  извършените анализи.  
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1. Резултати от извършен анализ  на емисии  в  ТЗ №2 и №4.
Обобщени резултати от  извършените анализи за 2011 г  /един път годишно/ и сравнение с 
нормите за допустими емисии са дадени в следващите две таблици. 

За пробовземна точка №2
Таблица IV.3-1 

Параметър Индивидуални 
емисионни 

ограничения

Резултати от анализ Съответс
твие  

184 m
3/d 85        да 

76.5 m3/h 11.5 да

дебит 

5 508 m3/y 4500 да

Температура 40°C 27°±1 C        да 

рН 6,5 – 9,0 6,6 ± 0.1 да

Неразтворени вещества 300 mg/dm3 3,2 ± 0.08 да

Нефтопродукти 15 mg/dm3 0,39 ± 0.11 да

Мед 2,0 mg/dm3 0,024 ± 0.006 да

Цинк 5,0 mg/dm3 1,59± 0.14 да

Fe 10,0 mg/dm3 3,2 ± 0.06 да

Сулфатни йони 400 mg/dm3 172,9 ± 2,1 да

За пробовземна точка №4
Таблица IV.3-2 

Параметър Индивидуални 
емисионни 

ограничения

Резултати от анализ Съответс
твие  

203 m3/d 105        да 

84,6 m3/h 9.5 да

дебит 

6 091 m3/y 3800 да

Температура 40°C 26°±1 C        да 

рН 6,5 – 9,0 6,8±0.1 да

Неразтворени вещества 300 mg/dm3 5,2 ± 0,9 да

Нефтопродукти 15 mg/dm3 0,19 ± 0.06 да

Мед 2,0 mg/dm3 0,002 ± 0.001 да

Цинк 5,0 mg/dm3 2,39 ± 0.22 да

Fe 10,0 mg/dm3 1,08 ± 0.06 да

Сулфатни йони 400 mg/dm3 97,14 ± 1,36 да

2. Оценка на съответствието 
Получените  данните от измерванията  на емисиите в отпадъчните води зауствани в т.№2 и 
т.№4 при провеждане на собствените периодични измервания  , са по-ниски от 
стойностите определени като норматив.

IV.3-2.  ДЪЖДОВНИ ВОДИ 
1. Източници на отпадъчните води: –
 -  ТЗ № 1-дъждовни води от площадката на мазутно-нафтено стопанство МНС;  
 - ТЗ № 3-дъждовни води от покривите на сграда Парокотелно, сграда РМЦ, гараж, ХВО, 
сграда ново мазутно стопанство, спомагателен корпус, стол,  
  -  ТЗ № 5 – покрив сграда главен корпус, сграда стол, противопожарен път около сградите 
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2. Точка на заустване № 1 с координати N 43014,212/; E 027052,096/, посочена на Генерален план 
с канализационната система на “Далкия – Варна” – ЕАД); 
Точка на заустване № 3 с координати N 43013,202/; E 27052,196/, посочена на Генерален план с 
канализационната система на “Далкия – Варна” – ЕАД); 
Точка на заустване № 5 с координати N 43014,189/; E 027052,242/, посочена на Генерален план 
с канализационната система на “Далкия – Варна” – ЕАД); 

3. Име на водоприемника: “Балъм дере” – II категория воден обект чрез дъждовната 
канализация;

4. Мониторинг на дъждовни води от производствената площадка на “Далкия Варна” 
ЕАД;

  Точка на пробовземане № 1 с координати N 43014,212/; E 027052,096/, посочена на Генерален 
план с канализационната система на “Далкия – Варна” – ЕАД); 

   Точка на пробовземане № 3 с координати N 43013,679/; E 27051,985/, посочена на Генерален 
план с канализационната система на “Далкия – Варна” – ЕАД); 
Точка на пробовземане № 5 с координати N 43014,189/; E 027052,242/, посочена наГенерален 
план с канализационната система на “Далкия – Варна” – ЕАД) 

При осъществяване на собствения мониторинг на дъждовни води се прилагат следните 
инструкции: 
“Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на 
вредни и опасни вещества в дъждовни води на производствената площадка”, определени в 
условие 10.3.1.1. стойности на индивидуални емисионни ограничения, установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

Норми за допустимо замърсяване на зъмърсяващите вещества определени в КР  се 
базират на еднократна проба и са определени както следва 

Параметър Честота на 
мониторинг 

Примерен 
метод/техника за 

анализ 

Индивидуални 
емисионни норми 

рН Един път на шестмесечие 6-9
Неразтворени 
вещества 

Един път на шестмесечие БДС 17-1.4. 04-80 10 mg/dm3

Нефтопродукти Един път на шестмесечие EN ISO 9733-2:2000 50 mg/dm3

1. Резултати от извършени анализи  емисии  в  ТЗ №1, №3 и №5.
 резултати от  извършените анализи за 2011 г  и сравнение с нормите за допустими емисии  
са дадени в следващите  таблици. 

 Параметър Емисионни 
ограничени
я 

Резултати 
от 
анализите 

Честота на 
мониторинга 

съотв
етств
ие 

рН 6-9 
рН единици 

6,0±0,1
6,3±0,1

І шестмесечие 
ІІ шестмесечие 

да 
да 

Неразтворени 
вещества 

50 mg/dm3 4,0 ±0,18
19,0±1.0

І шестмесечие 
ІІ шестмесечие  

да 
да 

Т проб 
№ 1 

Нефтопродукти 10 mg/dm3 0,78 ±0,09
0,074 ±0,012

І шестмесечие 
ІІ шестмесечие 

да 
да 



32

рН 6-9 
рН единици 

6,1±0,1
6,2±0,1

І шестмесечие 
ІІ шестмесечие 

да 
да 

Неразтворени 
вещества 

50 mg/dm3 7.6±0.32
14,0±0,1

І шестмесечие 
ІІ шестмесечие  

да 
да 

Т проб 
№3 

Нефтопродукти 10 mg/dm3 0,94 ±0,08
0,128 ±0,014

І шестмесечие 
ІІ шестмесечие 

да 
да 

рН 6-9 
рН единици 

6,1±0,1
6,2±0,1

І шестмесечие 
ІІ шестмесечие 

да 
да 

Неразтворени 
вещества 

50 mg/dm3 6,6 ±1,8
13,0±0.2

І шестмесечие 
ІІ шестмесечие  

да 
да 

Т проб 
№5 

Нефтопродукти 10 mg/dm3 0,63 ±0,1
0,097 ±0,011

І шестмесечие 
ІІ шестмесечие 

да 
да 

При осъществяване на собствения мониторинг на дъждовни води се прилагат следните 
инструкции: 
“Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на 
вредни и опасни вещества в дъждовни води на производствената площадка”, определени в 
условие 10.3.1.1. стойности на индивидуални емисионни ограничения, установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 
Резултатите от извършените СПИ за Т 1,3 и 5 за  са записани в протоколите на 
сертифицирана лаборатория                                                                                               

Приложение 13

3. Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи 
действия  за привеждане  в съответствие. 

 За отчетния период -  2011 г.  не са констатирани  несъответсвия на измерените 
стойности на контролираните параметри спрямо нормираните стойности за определените 
показатели.  

4. Оценка на съответствието. 
За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 
параметри се прилага : 
“Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри 
за всяко пречиствателно съоръжение, установяване причините за несъответствие  и 
предприемане на коригиращи действия”. 
 “Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри 
в производствените отпадъчни води, установяване причините за несъответствие  и 
предприемане на коригиращи действия”. 
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Оценка на съответствието за ТЗ № 1,3 и 5

точки Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

на пробовзем. 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Брой / % 

pH
pH

единици 
6,0 – 9,0 Т проб  №1

Т проб  №3

Т проб  №5

6,0±0,1
6,3±0,1

6,1±0,1
6,2±0,1

6,1±0,1
6,2±0,1

Веднъж на 
шестмесечие 

2(от 2) / 100 

2(от 2) / 100 

2(от 2) / 100 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 Т проб  №1 

Т проб  №3 

Т проб  №5 

4,0 ±0,18
19,0±1.0

7.6±0.32
14,0±0,1

6,6 ±1,8
13,0±0.2

Веднъж на 
шестмесечие

2(от 2) / 100 

2(от 2) / 100 

2(от 2) / 100 

Нефтопродукти 
mg/dm3 10 Т проб  №1 

Т проб  №3 

Т проб  №5

0,78 ±0,09
0,074 ±0,012

0,94 ±0,08
0,128 ±0,014

0,63 ±0,1
0,097 ±0,011

Веднъж на 
шестмесечие

2(от 2) / 100 

2(от 2) / 100 

2(от 2) / 100 

Оценка на съответствието за ТЗ № 2 и 4

точки Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

на пробовзем. 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Брой / % 

        дебит  
m3/y 5 508

6 091

Т проб  №2 

Т проб  №4 

4500

3800

Веднъж 
/годишно 

1 от 1  / 100 

1 от 1  / 100 

Температура 
°C 40

Т проб  №2 

Т проб  №4 

22°±1

Веднъж 

1 от 1  / 100 
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21°±1 /годишно 1 от 1  / 100 

рН 
рН 

единици
6,5 – 9,0

Т проб  №2 

Т проб  №4 

6,6 ± 0.1

6,8±0.1
Веднъж 
/годишно 

1 от 1  / 100 

1 от 1  / 100 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 300
Т проб  №2 

Т проб  №4 

3,2 ± 0.08

5,2 ± 0,9

Веднъж 
/годишно 

1 от 1  / 100 

1 от 1  / 100 

Нефтопродукти 
mg/dm3 15

Т проб  №2 

Т проб  №4 

0,39 ± 0.11

0,19 ± 0.06

Веднъж 
/годишно 

1 от 1  / 100 

1 от 1  / 100 

Мед 
mg/dm3 2,0

Т проб  №2 

Т проб  №4 

0,024 ± 0.006

0,002 ± 0.001

Веднъж 
/годишно 

1 от 1  / 100 

1 от 1  / 100 

Цинк 
mg/dm3 5,0

Т проб  №2 

Т проб  №4 

1,59 ± 0.14

2,39 ± 0.22
Веднъж 
/годишно 

1 от 1  / 100 

1 от 1  / 100 

Fe
mg/dm3 10,0

Т проб  №2 

Т проб  №4 

3,20 ± 0.06

1,08 ± 0.06
Веднъж 
/годишно 

1 от 1  / 100 

1 от 1  / 100 

Сулфатни йони 
mg/dm3 400

Т проб  №2 

Т проб  №4 

172,9 ± 2,1

97,14 ± 1,36
Веднъж 
/годишно 

1 от 1  / 100 

1 от 1  / 100 

Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи 
действия  за привеждане  в съответствие.  
Резултатите от анализите, констатациите от сравнението на параметрите, причините за 
несъответствие  и коригиращите действия са отразени в оперативната книга

5. Определяне на годишните  количества на замърсителите според условието от 
комплексното разрешително за 2011 г.    

Обобщените годишни количества на замърсяващите вещества в дъждовните  води от 
производствената площадка , зауствани в точки № 1, № 3 и № 5 са представени в 
следващата справка   

  Количество на 
отпадъчна вода 

Измерени 
стойности 

Годишно количество на 
замърсяващите вещества 

m3/год мg/dm3 кг/год 

  т.№1 т.№3 т.№5 т.№1 т.№3 т.№5 т.№1 т.№3 т.№5 общо 



35

Неразтворени 
вещества 500 800 950 11.50 10.8 9.8 5.75 8.64 9.31 23.70

Нефтопродукти 
500 800 950 0.43 0.534 0.36 0.2135 0.4272 0.342 0.98

Обобщените годишни количества на замърсяващите вещества в отпадъчни води - 
смесен поток, зауствани в точка №2 и №4 са представени в следващата справка  

  Количество на 
отпаддъчна вода 

Измерени 
стойности 

Годишно количество на 
замърсяващите 
вещества 

m3/год мg/dm3 кг/год 

  т.№2 т.№4   т.№2 т.№4   т.№2 т.№4 общо 

Неразтворени 
вещества 

4500 3800 3.2 5.2 14.4 19.76 34

Нефтопродукти 4500 3800 0.39 0.19 1.76 0.722 2

Мед  4500 3800 0.024 0.002 0 0.11 0.008 0

Цинк  4500 3800 1.59 2.39 0 7.16 9.082 16

Желязо  4500 3800 3.2 1.08 0 14.4 4.104 19

Хлориди  4500 3800 0 0 0 0 0 0

Сулфати  4500 3800 173 97.14 0 779 369.1 1148

5. Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на 
контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР 
норми.

 бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на 
несъотве
тствия 

причини 

 65 0 Добра оценка за извършените ремонтни работи на 
съоръжения. 
През годината не се е използвал мазут като гориво. 

6. Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за 
несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия; 

 бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на 
несъотве
тствия 

причини Коригиращи действия 

 24 2 Дефектирала спирателна  Подменена спирателна 
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арматура арматура, с нова. 

7. Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на 
канализационната система . 

 бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на 
открити 
течове 

причини Коригиращи действия 

 12 1 Нарушена целостта  
канализационна тръба  и 
теч в шахта №5 

Подмазана  

V.  УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

При  експлоатация на инсталацията по Условие 2 на площадката се образуват 
производствени, опасни, строителни и битови отпадъци.  
Техният вид, код, годишно количество, начинът им на съхранение на площадката са 
определени в таблици:  11.1, 11.2, 11.3, 11.4. и 11.5 от Комплексното разрешително. 

Производствени отпадъци
Таблица V.1 
Отпадък Код на 

отпадъка 
Количе
ство, t/y
По КР 

Временно 
съхранение 
на 
площадката 

Оползотвор
яване, 
преработва 
не и 
рециклиран
е 

Обезвре
ждане 

Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали 

12 01 01 0.15 Условие 
11.3.2.

Условие 
11.5.1.

-

Излезли от 
употреба гуми 

16 01 03 0.25 Условие 
11.3.2.

Условие 
11.5.1.

-

Желязо и стомана 17 04 05 12,5 Условие 
11.3.2.

Условие 
11.5.1.

-

Наситени или 
отработени 
йонообмен 
ни смоли 

19 09 05 8 000
л/10год 

Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.6.1.

Хартия и картон 20 01 01 0.6 Условие 
11.3.2.

Условие 
11.5.1.

-

Опасни отпадъци
Таблица V.2 
Отпадък Код на 

отпадъка 
Количество, 
t/y

Временно 
съхранение на 

Оползотво
ряване, 

Обезврежд
ане 
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По КР площадката преработва 
не и 
рециклира
не 

Нехлорира 
ни моторни 
,смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

13 02 05* 2,.3 Условие 11.3.2. Условие 
11.5.1.

-

Утайки от 
маслоуловителн
и шахти 
(колектори) 

13 05 03* 1.5 m3/y
 (при работа 
на мазут) 

Условие 11.3.2. Условие 
11.5.1.

-

Оловни 
акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 1,3 Условие 11.3.2. Условие 
11.5.1.

-

Отпадъци, 
съдържащи 
масла и 
нефтопродукти 

16 07 08* 0.5 Условие 11.3.2. Условие 
11.5.1.

-

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак 

20 01 21* 0.1 Условие 11.3.2. Условие 
11.5.1.

-

Строителни отпадъци 
Таблица V.3 
Отпадък Код на 

отпадъка 
Количест
во t/y 
По КР 

Временно 
съхранение 
на 
площадката

Оползотворяване, 
преработване и 
рециклиране 

Обезврежда 
не 

Смеси от бетон, 
тухли, 
керемиди, 
плочки, 
фаянсови и 
керамични 
изделия 
различни от 
упоменатите в 
17 01 06

17 01 07 3 Условие 
11.3.2.

- Предаване на 
външна 
фирма 

Битови отпадъци 
Таблица V.4 
Отпадък Код  Количест 

во t/y 
по КР 

Временно 
съхранение 
на 
площадката 

Оползотворяв
ане, 
преработване 
и 

Обезврежда 
не 



38

рециклиране 
Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 8 - - Предаване за 
депониране 

1. Програма за управление на дейностите по отпадъците 
Дейностите по управление на отпадъците се извършват в изпълнение на   Програма за 
управление на дейностите по отпадъците, съдържаща мерки съгласно чл. 31 ЗУО и 
съответстваща на условията в Комплексното разрешително -      
2. Събиране и приемане на отпадъците. 
На територията на „Далкия Варна” ЕАД площадката се събират единствено отпадъците 
посочени в Условие 11.1. на Комплексното разрешително.  
Събирането на образуваните на площадката флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак (код 20 01 21*) се извършва в съответствие с изискванията на Условие 
11.2.2. . За безопасното  им съхранение  Дружеството разполага със  специализиран 
контейнер.  

Нехлорираните  моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (код 13 
02 05*), Утайки от маслоуловителни шахти и колектори код 13 05 03* и Отпадъци, 
съдържащи масла и нефтопродукти код 16 07 08* се събират в затворени съдове, които са 
химически устойчиви спрямо отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, не 
допускат разливане и изтичане, маркирани са и са на  закрито.  
Образуваните на площадката опасни отпадъци се събират в добре затварящи се съдове, 
изготвени са от материал, който не може да взаимодейства с отпадъците, а съдовете са 
маркирани с видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и 
опасните свойства, съгласно Наредба 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците 
 Списък на отпадъците, образувани при работа на инсталацията, опасните им 
свойства,  начина и място на временно им съхранение са описани  в  приложения списък.  

Приложение  - 14  
3. Временно съхраняване на отпадъците 
Според Комплексното разрешително, съгласно Условие 11.3.1. образуваните отпадъци се 
съхраняват временно на площадката за срок не по-дълъг от: 
3 години при последващо предаване за оползотворяване; 
1 година при последващо предаване за обезвреждане. 
На площадката за временно съхранение на отпадъци се съхраняват следните видове: 

4. Производствени отпадъци 
Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (12 01 01) 
Излезли от употреба гуми (16 01 03) 
Желязо и стомана (17 04 05) 
Наситени или отработени йонообменни смоли (19 09 05) 
Хартия и картон (20 01 01) 
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5. Опасни отпадъци 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (13 02 
05*)
Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) (13 05 03*) 
Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*) 
Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти (16 07 08*) 
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20 01 21*) 

6. Строителни отпадъци 
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от 
упоменатите в 17 01 06 (17 01 07) 

Отпадъците временно се съхраняват на обозначените в Ген плана на площадката места -  
            Приложение – 17

7. Транспортиране на отпадъците 
Съгласно Условие 11.4.1. на притежателя на Комплексното разрешително се разрешава да 
предава за транспортиране извън територията на площадката отпадъците по условие 11.1. 
само въз основа на писмен договор единствено на лица, притежаващи разрешение или 
регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или Комплексно разрешително за извършване 
на такава дейност и/или лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност за отпадъци от черни 
и цветни метали.  

8. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците 
Съгласно Условие 11.5.1. притежателя на комплексното разрешително предава отпадъците 
образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1. за оползотворяване, 
преработване и рециклиране единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от 
ЗУО за извършване на такава дейност, лиценз по чл. 54 на ЗУО или Комплексно 
разрешително и въз основа на писмен договор и в съответствие с изпълнение на Условие  
11.5.2.2.

9. Обезвреждане на отпадъците 
Съгласно Условие 11.6.1. от комплексното разрешително отпадъците образувани от 
дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1. за обезвреждане извън територията на 
площадката се предават единствено на лицата, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО 
или комплексно разрешително за извършване на такава дейност или въз основа на писмен 
договор. 
 Във връзка с изпълнение на Условие 11.6.2 и 11.6.3  на отпадъците, предназначени за 
обезвреждане чрез депониране в „Далкия Варна” ЕАД се извършва предварително 
третиране.  За тази цел  в дружеството е въведено Разделно събране на  рецеклируеми 
компоненти от твърдите битови отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло. Дейността се 
извършва съгласно утвърдена от Изп.директор  „ Методика за предварително третиране на 
отпадъците преди депониране” и представена в РИОСВ Варна.    
 За  разделното събирането на различните потоци отпадъци се изпълзват 9 бр. 
кошчета, разположени в административната сграда и 3 бр. контейнери.  

Целите на разделното събиране, начина на разделяне на отпадъците по видове, 
фактите и ползите от разделното събиране и др. Любопитна информация е изнесена на 
3 бр. табла , поставени в административната сграда над кошчетата за разделно 
събиране.         
10. Контрол и измерване на отпадъците 
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Съгласно изискванията на комплексното разрешително количествата образувани на 
площадката отпадъци се измерват с кантар с цел определяне на месечно и годишно  
количество образуван отпадък за всеки вид, определен с Условие 11.1.1. на комплексното 
разрешително; 

 За дейностите по транспортиване, оползотворяване, преработка и рециклиране, 
дружеството има сключени договори със следните фирми:   „Титан АС”ЕООД,   
ЕТ„Скорпион 94”  „Омега интерклинър”АД. „Метал флейт интернешънал” ООД, 
„Примекс”ЕООД  и „ЕЛ комерс” ООД 

   В дадената по-долу таблици са показани стойностите на измерените образувани 
количества отпадъци по видове и сравнението им с нормативно допустимата стойност, за 
отчетния период на 2011 г.. 

11. Производствени отпадъци 
1. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

Условия според КР 
Вид на отпадъка Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 
Код на отпадъка 12 01 01
Количество, t/y според КР 0.15
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

По Условие 11.5.1.

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране

Обезврежд
ане

Съответст
вие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
ІІІ 0 - - -
ІV 0 - - -
V 0 - - -
VІ 0 - - -
VІІ 0 - - -
VІІІ 0 - - -
ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 0 - - -
ХІІ 0 - - -
Год.-2011 0, не се нормира  Да 

2. Излезли от употреба гуми

Условия според КР 
Вид на отпадъка Излезли от употреба гуми 
Код на отпадъка 16 01 03
Количество, t/y според КР 0.250
Количество t/MWh по КР не се нормира 
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Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

По Условие 11.5.1.

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване
, преработва 
не и рециклиране

Обезвреж
дане

Съответс
твие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
ІІІ 0 - - -
ІV 0 - - -
V 0 - - -
VІ 0 - - -
VІІ 0 - - -
VІІІ 0 - - -
ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 0 - - -
ХІІ 0 - - -
Год.-2011 0 не се 

нормира 
 Да 

3. Желязо и стомана

Условия според КР 
Вид на отпадъка Желязо и стомана
Код на отпадъка 17 04 05
Количество, t/y според КР 12.5
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

По Условие 11.5.1.

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране

Обезврежд
ане

Съответст
вие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
ІІІ 0 - - -
ІV 0 - - -
V 0 - - -
VІ 0 - - -
VІІ 0 - - -
VІІІ 0 - - -
ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 0 - - -
ХІІ 0 - - -
Год.-2011 0 не се нормира  Да 



42

4. Наситени или отработени йонообменни смоли

Условия според КР 
Вид на отпадъка Наситени или отработени йонообменни смоли 
Код на отпадъка 19 09 05
Количество, t/y според КР 8 000 л/10год 
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

-

Обезвреждане Условие 11.6.1.  
Временно съхранение По Условие 11.3.2. 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране

Обезвреж
дане

Съответс
твие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
ІІІ 0 - - -
ІV 0 - - -
V 0 - - -
VІ 0 - - -
VІІ 0 - - -
VІІІ 0 - - -
ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 0 - - -
ХІІ 0 - - -
Год.-2011 0 не се нормира  Да 

5. Хартия и картон

Условия според КР 
Вид на отпадъка Хартия и картон 
Код на отпадъка 20 01 01
Количество, t/y според КР 0.6
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1.

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране

Обезврежд
ане

Съответст
вие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
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ІІІ 0 - - -
ІV 0,030 - - -
V 0 - - -
VІ 0 - - -
VІІ 0,063 - - -
VІІІ 0 - - -
ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 0 - - -
ХІІ 0,025 - - -
Год.-2011 0,118 не се нормира  Да 

Производствени   опасни отпадъци 

1 Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 
основа

Условия според КР 
Вид на отпадъка Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа
Код на отпадъка 13 02 05* 
Количество, t/y според КР 2.3
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране

Обезврежд
ане

Съответст
вие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
ІІІ 0 - - -
ІV 0 - - -
V 0 - - -
VІ 0 - - -
VІІ 0 - - -
VІІІ 0 - - -
ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 0 - - -
ХІІ 0 - - -
Год.-2011 0 не се нормира  да 

2. Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)

Условия според КР 
Вид на отпадъка Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)
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Код на отпадъка 13 05 03*
Количество, t/y според КР 1.5 m3/y (при работа на мазут) 
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране

Обезврежд
ане

Съответст
вие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
ІІІ 0 - - -
ІV 0 - - -
V 0 - - -
VІ 0 - - -
VІІ 0 - - -
VІІІ 0 - - -
ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 0 - - -
ХІІ 0 - - -
Год.-2011 0 

не се нормира 
 да 

3. Оловни акумулаторни батерии

Условия според КР 
Вид на отпадъка Оловни акумулаторни батерии
Код на отпадъка 16 06 01* 
Количество, t/y според КР 1.3
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране

Обезвреж
дане

Съответст
вие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
ІІІ 0 - - -
ІV 0 - - -
V 0 - - -
VІ 0 - - -
VІІ 0 - - -
VІІІ 0 - - -
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ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 0 - - -
ХІІ 0 - - -
Год.-2011 0 не се нормира  Да 

4. Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

Условия според КР 
Вид на отпадъка Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
Код на отпадъка 16 07 08*
Количество, t/y според КР 0,5 
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране

Обезврежд
ане

Съответст
вие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
ІІІ 0 - - -
ІV 0 - - -
V 0 - - -
VІ 0 - - -
VІІ 0 - - -
VІІІ 0 - - -
ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 0 - - -
ХІІ 0 - - -
Год.-2011 0 не се нормира  Да 

5. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Условия според КР 
Вид на отпадъка Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 

живак
Код на отпадъка 20 01 21 *
Количество, t/y според КР 0.1 
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 

Измерени количества отпадък - / t / 
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месец, год Измерени 
количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране

Обезврежд
ане

Съответст
вие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
ІІІ 0 - - -
ІV 0 - - -
V 0 - - -
VІ 0 - - -
VІІ 0 - - -
VІІІ 0 - - -
ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 0 - - -
ХІІ 0 - - -
Год.-2011 0 не се нормира  Да 

Строителни отпадъци 

1. Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 
различни от упоменатите в 17 01 06

Условия според КР 
Вид на отпадъка Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06
Код на отпадъка 17 01 07
Количество, t/y според КР 3
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 
Обезвреждане -

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворява
не, преработва 
не и 
рециклиране

Обезвреждане Съответ
ствие 

І 0 
ІІ 0 
ІІІ 0 
ІV 0 
V 0
VІ 0 
VІІ 0 
VІІІ 0 
ІХ 0 
Х 0 
ХІ 0
ХІІ 0
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Год.-2011 0 не се нормира  Да 

Битови отпадъци 
1. Смесени битови отпадъци

Условия според КР 
Вид на отпадъка Смесени битови отпадъци
Код на отпадъка 20 03 01 
Количество, t/y според КР 8 
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

-

Обезвреждане Предавание за депониране 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяван
е, преработва 
не и 
рециклиране

Обезвреждан
е

Съответст
вие 

І 0,300 - - предадени за 
депониране 

ІІ 0,502 - - предадени за 
депониране 

ІІІ 0,420 - - предадени за 
депониране 

ІV 0,300 - - предадени за 
депониране 

V 0,510 - - предадени за 
депониране 

VІ 0.510 - - предадени за 
депониране 

VІІ 0,500 - - предадени за 
депониране 

VІІІ 0,510 - - предадени за 
депониране 

ІХ 0,610 - - предадени за 
депониране 

Х 0,648 - - предадени за 
депониране 

ХІ 0,510 - - предадени за 
депониране 

ХІІ 0,280 - - предадени за 
депониране 

Год.-2011 5,94 не се нормира Да 

Отпадъци образувани еднократно

Във връзка с подготовката по изпълнение на  инвестиционно намерение на „Далкия 
Варна” ЕАД  за реконструкция, модернизация и оптимициране  на производствените 
мощности и  производствената площадка,  в Уведомление с  наш № 3362 /02.06.2011 г. сме 
информирали  МОСВ / РИОСВ  за причинно-следствената връзка с образуване на  
еднократни  количества  отпадъци през периода 2011 г.  
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Поради факта, че комплексното разрешение определя норма за генериране на 
отпадъци само и единствено при условия на експлоатация  на инсталацията,  то така 
образуваните количества нямат аналогов размер за съпоставка и оценка на съответствие.  

Видно от долу представената информация  
– образуваните отпадъци не се различават по вид, код  и наименование от 

определените в КР; 
- образуваните отпадъци, без Вр.С на територията на „Далкия Варна” ЕАД са 

предадени, съобразно условията на КР 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 
различни от упоменатите в 17 01 06

Условия според КР 
Вид на отпадъка Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06
Код на отпадъка 17 01 07
Количество, t/y според КР 
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

не 

Временно съхранение По Условие 11.3.8. 
Обезвреждане По Условие 11.6.1. 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворява
не, преработва 
не и 
рециклиране

Обезвреждане Съответс
твие 

І 0 
ІІ 0 
ІІІ 1,300 предадени за 

депониране

ІV 0 
V 0
VІ 10,8 предадени за 

депониране

VІІ 0 
VІІІ 3,6 предадени за 

депониране

ІХ 0 
Х 3,2 предадени за 

депониране

ХІ 0
ХІІ 0
Год.-2010 18,900 не се нормира  Да 
Получени от демонтаж на основи, колони, греди, облицовка- при демонтажа на ВК №1  

 Желязо и стомана

Условия според КР 
Вид на отпадъка Желязо и стомана
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Код на отпадъка 17 04 05
Количество, t/y според КР 
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

По Условие 11.5.1.

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 
Обезвреждане не 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране

Обезврежд
ане

Съответст
вие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
ІІІ 0 - - -
ІV 126,860 - предадени - 
V 63,64 - предадени - 
VІ 83,540 - предадени - 
VІІ 15,040 - предадени - 
VІІІ 52,420 - предадени - 
ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 0 - - -
ХІІ 0 - - -
Год.-2010 341,480 не се нормира 

Получени от демонтаж на снет от отчет ВК1 и резервоар за мазут №1  

Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)

Условия според КР 
Вид на отпадъка Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)

Код на отпадъка 13 05 03*
Количество, t/y според КР 1.5 m3/y (при работа на мазут) 
Количество t/MWh по КР не се нормира 
Оползотворяване, преработва 
не и рециклиране 

Условие 11.5.1. 

Временно съхранение По Условие 11.3.2. 

Измерени количества отпадък - / t / 
месец, год Измерени 

количества 
отпадък - / t / 

Количество 
t/MWh по 
отчет

Оползотворяване, 
преработва 
не и рециклиране

Обезврежд
ане

Съответст
вие 

І 0 - - -
ІІ 0 - - -
ІІІ 0 - - -
ІV 0 - - -
V 0 - - -
VІ 0 - - -
VІІ 0 - - -
VІІІ 0 - - -
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ІХ 0 - - -
Х 0 - - -
ХІ 49,0 - предадени - 
ХІІ 0 - - -
Год.-2011 49,0 

не се нормира 
 да 

Получени от почистване на 1 бр. Резервоар за мазут №1,  2 бр. резервоари -50 м3, 
сепар.шахта 

Обобщена таблица на образувани през 2011 г  отпадъци по видове 

№ 

Код на 
отпадъка 

Вид на отпадъка 
Количество,  

t/y

Нормирано 
Количество 
 по КР 

t/y

Съответс
твие 

1 12 01 01 Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 0 0,15 Да 

2 16 01 03 Излезли от употреба гуми 0 0.25 Да 

3 17 04 05 Желязо и стомана 0 12.5 -

 17 04 05 Желязо и стомана 
/Еднократно от демонтаж  
на съоръжения/ 341,480 -

Еднокра
тно –от 
мероприяти
е по 
Инв.Нам

4 19 09 05 Наситени или отработени 
йонообменни смоли 0 8 000 л/год Да 

5 20 01 01 Хартия и картон 0,118 0.6 Да 

6 13 02 05* Нехлорирани моторни 
,смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

0 2.3 да 

7 13 05 03* Утайки от 
маслоуловителни шахти 
(колектори) 0

1.5 m3/y (при 
работа на 
мазут) 

да 

13 05 03* Утайки от 
маслоуловителни шахти 
(колектори) 49,0 -

Еднокра
тно –от 
мероприяти
е по 
Инв.Нам

8 16 06 01* Оловни акумулаторни 
батерии 0 1,3 Да 
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9 16 07 08* Отпадъци, съдържащи 
масла и нефтопродукти 0 0,5 Да 

10 20 01 21* Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 

0 0.1 Да 

11 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични 
изделия различни от 
упоменатите в 17 01 06 

0        3 Да 

17 01 07 Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични 
изделия различни от 
упоменатите в 17 01 06 
/Еднократно от 
демонтажа на ВК2/

18,92 -

Еднокра
тно –от 
мероприяти
е по 
Инв.Нам

12 20 03 01 Смесени битови отпадъци 5,94            8 Да 

15. Предадени и временно съхранени  отпадъци. 

През отчетния период на 2011 г.  е извършвано предаване на отпадъци на фирми въз основа 
на писмен договор единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен 
документ по чл. 12 от ЗУО или Комплексно разрешително за извършване на такава дейност 
и/или лиценз по чл. 54 от ЗУО както следва  
 „Титан АС”ЕООД, „Омега интерклинър”АД, „Ел Комерс” ООД, ЕТ „Скорпион 94” 

Всички видове отпадъци, определени в КР, се допуска да се съхраняват временно на 
площадката, с изключение на битовите отпадъци. 

През отчетния период- 2011 г.  са предадени следните видове и количества отпадъци:

Код на 
отпадък
а 

Наименование на 
отпадъка 

Количе
ст-во 
/тона/ 

Фирма/ булстат № на 
разрешителното

17.01.07 Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 
фаянсови и керам. 
изделия различни от 
упоменатите в 17 01 06

18,9 „Ел Комерс” ООД  
103707081 № 03-ДО-054-08/ 

/14.01.10

20 01 01 Хартия и картон 
0,118

„Титан АС”ООД 
121317720

03-ДО-356-02/ 
22,04,2010

17.04.05 Желязо и стомана 
341,480

„Ел Комерс” ООД  
103707081

№03-ДО-054-08/ 
/14.01.10
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20, 03, 01 Смесени битови 
отпадъци 

5,94 “Омега 
интерклинър”АД 
клон Варна; 
831832362

03-ДО-183-00/ 
31,08,2005

12 01 01 Стърготини, стружки и 
изрезки от черни 
метали 

0,022 „Ел Комерс” ООД  
103707081

№03-ДО-054-08/ 
/14.01.10

13 05 03* Утайки от 
маслоуловителни 
шахти (колектори) 

49,0
ПЧМВ Варна  
813009299

00-ДО-17303 
/21,05,2010

Обобщена таблица за образуваните  и  временно съхранявани
отпадъци на площадката по Условие-2, през отчетния период -  2011г. 

Количество на отпъдъците 

Код на 
отпадъка 

Наименование на 
отпадъка 

Наличност 
към 
01.01.2011
началото на 
отчетния 
период 

Образувани  през 
отчетния период -
2011г   

Наличност 
в края на 
2011 г.  
/Вр.С/ 

т т/год т 

12 01 01
Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 

0,022 0 0

16 01 03
Излезли от употреба 
гуми 

0,112 0 0,112

17 04 05 *Желязо и стомана 0

341,480 **
от демонтажа на В К 
№1 и маз.резервоар 
№1  

0

19 09 05
Наситени или 
отработени йонообменни 
смоли 

0 0 0

20 01 01 Хартия и картон 0 0,118 0

13 02 05*

Нехлорирани моторни 
,смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

0 0 0

13 05 03*
*Утайки от 
маслоуловителни шахти 
(колектори) 

0

49,0**
От почиствони и 
измиване на 
резерв.№1,сепарираща 
шахта

0

16 06 01*
Оловни акумулаторни 
батерии 

0 0 0
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16 07 08*
Отпадъци, съдържащи 
масла и нефтопродукти 

0 0 0

20 01 21*
Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 

0.00728 0 0,00728

20 03 01 Смесени битови 
отпадъци 

0

5,94 0

17 01 07

*Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични 
изделия различни от 
упоменатите в 17 01 06 

0

18,9 **
 от демонтажа на 
колони , фундаменти 
, стени  

0

** количествата са образувани еднократно – при демонтаж , преместване, почистване на 
съоръжения и др. 

 Копия от  годишните отчети за отпадъците -            Приложение- 15 

16. Оценка на съответствието 

При извършване на дейността  по управление на отпадъците, генерирани на 
производствената площадка се изпълняват следните инструкции: 
 -“Инструкция за периодична оценка на количеството образувани при 
производството на единица продукт отпадъци, на причините за установените 
несъответствия и за предприемане на коригиращи действия”. 

Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за 2011 г.. 

Таблица -V.6 
 бр. на 

извършени 
проверки 

бр. на 
установени 
несъответст
вия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи действия 

12 0 - -

 -“Инструкция за периодична оценка на съответствията на събирането на отпадъците 
с условията в Комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и 
за предприетите коригиращи действия”. 
 Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за 2011 г. 
Таблица -V.7 
 бр. на 

извършени 
бр. на 
установени 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи действия 
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проверки несъответст
вия 

12 0 - -

 -“Инструкция за периодична оценка на  съответствието за временното съхранение с 
условията на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и 
предприетите коригиращи действия”. 
 Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за временно 
съхранение на отпадъците на производствената площадка за 2011 г. 
Таблица-V.8 
 бр. на 

извършени 
проверки 

бр. на 
установени 
несъответст
вия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи действия 

24 0 - -

 -“Инструкция за периодична оценка на съответствието, на транспортирането на 
отпадъците с условието на комплексното разрешително, на причините за установените 
несъответствия и предприетите коригиращи действия”. 
Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка съответствие на 
транспортирането на отпадъците с условията на КР за 2011 г. 
Таблица V.9 
 бр. на 

извършени 
проверки 

бр. на 
установени 
несъответст
вия 

Причини за 
несъответствието 

Коригиращи действия 

24 0 - -

 -“Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани 
отпадъци с определените такива в условията на комплексното разрешително, установяване 
на несъответствията и предприетите коригиращи действия”. 
Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за  съответствието на 
наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на 
комплексното разрешително за 2011 г. 

Таблица V.10 
 бр. на 

извърш
ени 
проверк
и 

бр. на 
установ
ени 
несъотв
етствия 

Причини за несъответствието Коригиращи 
действия 

12 0 -- --

18. Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи 
действия  за привеждане  в съответствие.  
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През отчетния период   Не са констатирани   несъответсвия на събрани количества отпъдък 
измерените стойности на контролираните параметри с нормативните стойности за 
определените показатели. 

VI. ШУМ

1. Емисии 
Според  Условие 12.1.1. дейностите, извършвани на производствената площадка 

трябва да се осъществяват по начин, недопускащ излъчване на шум в околната среда над 
граничните стойности на еквивалентното ниво на шума, както следва: 
По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво - 70 dB(A); 
- вечерно ниво - 70 dB(A); 
-  нощно ниво - 70 dB(A), съгласно Наредба № 6/26.06.2006г.; 

В мястото на въздействие (най-близката устройствена зона в населеното място): 
- дневно ниво - 60 dB(A); 
- вечерно ниво - 55 dB(A); 
- нощно ниво - 50 dB(A), съгласно Наредба № 6/26.06.2006г. 

2. Контрол и измерване 
Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: общата звукова мощност на 
площадката; 
нивото на звуковото налягане в определени точки по оградата на площадката. 
Нивото на звуково налягане в определени чувствителни на шум места не се измерва, тъй 
като не са установени такива. 

3. Собствен периодичен мониторинг. 
При извършване на измерванията и контролът на шумовите ивици се спазват следните 
инструкции: 
“Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по 
границите на производствената площадка, установяване на причините за допуснатите 
несъответствия и коригиращи действия” 
Честота на мониторинга: според Условие 12.2.2 от КР мониторинга  се извършва веднъж 
на две години, като наблюденията се правят  съгласно Условие 12.2.1  и 12.2.3. 
През м . декември 2010г. са проведени СПИ на нивата на шума, излъчван в околната среда 
от промишлените източници в „Далкия Варна”ЕАД.  
Следващите измервания на нивото на шум предстои да се  извърши през декември  2012 г.

4. Жалби от живущи  около площадката, за отчетния период,  не са регистрирани.

5.Дата за следващо измерване на шума   -  в срок до 10.12.2012 г. 

VІІ. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА  И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

Веществата, които могат да предизвикат замърсяване на почвата и подпочвените 
води и с които се работи на производствената площадка на отоплителната централа е мазут. 
През отчетния период на производствената площадка Не  е използван мазут.
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Независимо от това, оперативният персонал извършва ежедневни проверки на 
съоръженията и тръбопроводите и резервоарите, в които се съхранява  мазут и при 
констатиране на нередности се документира в оперативния журнал за определяне на мерки 
за недопускане разливи, течове в почвата и подземните води.  

1. Оценка на съответствието 
При осъществяване на своята производствена дейност се прилагат следните инструкции: 
“Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 
разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете”. 

2. Обобщена информация за резултатите от проверките за периода от 01.01.2011г. до 
31.12.2011 г. 

Таблица VІІ.1 
 бр. на 

извършени 
проверки 

бр. на 
открити 
течове  

причини предприети действия 

360 0

 Съгласно “Инструкция за отстраняване на разливи или изливания на вредни и 
опасни вещества върху производствената площадка, включително и в обвалованите зони”, 
на площадката е осигурено подходящ асорбиращ материал за почистване в случай на 
разливи на мазут от тръбопроводи, съоръжения и др.  
За установяване на разливи и изливане на вредни опасни вещества на производствената 
площадка се води дневник с данни за датата на установяване на разлива, причините за 
разлива, неговата площ, състав и количества на замърсителите, предприетите мерки за 
отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименованието на приемащия 
обем, където е събрана остатъчната течност. 
През отчетния период не са регистрирани течове и разливи, не са извършвани и 
ремонтни работи. 

Обобщена информация за резултатите от прилагане на инструкцията за отстраняване на 
разливите  на вредни и опасни вещества  върху производствената площадка,  за периода 
2011 г. 
Таблица VІІ.2 
 бр. на 

разливите 
причини предприети действия 

0 -



57

VІІІ. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
УСЛОВИЯТА НА КР.

   ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2011 г. 
за  изпълнение  условията на Комплексното Разрешително №85/2009 на  „Далкия 
Варна”ЕАД /“Топлофикация-Варна” ЕАД/, гр. Варна 

Таблица VІІІ.1 
№ Дейности Начало на 

дейността 
Край на 
дейността 
през 2009 

Инвес 
тиции 
(лв) 

Резултати 
от 
дейността 

Метод 
на 
контрол 

1. Поддържане на 
площадката  и 
клетките за временно 
съхраняване на 
отпадъци  

01.2011 31.12.2011

Срок: 
постоянен 

1 000 Изпълненино 
Условие 
11.3.3.1

Собствен 
и РИОСВ 

2. Обслужване на 
система за разделно 
събиране на 
рециклируемите 
компоненти на ТБО 
/торби за кошчетата/ 

01.2011 31.12.2011

Срок: 
постоянен

800 Изпъление 
условие 
11.6.2

собствен 

3 почистване на 
обваловката  

01.2011 30.12.2011 20 000 При 
необходимост

собствен 
и 
РИОСВ 

4 Почистване на 
сепариращата шахта  

01.2011 31.12.2011 4 000 При 
необходимост 
или при  работа 
с мазут

Собствен 

5  Предаване на 
образваните отпадъци 
за оползотворяване, 
преработка и 
рециклиране 

01.2011 31.12.2011
8 000

Изпълнение 
по  условия 
11.5.1

Собствен 
и 
РИОСВ 

6 Проверка, 
калибриране на 
уредите на СНИ 
 и поддържане на 
софтуер 

01.01.2011 31.12.2011 10 000 Условие  
9.5.2

Прекратена 
/изключена 
системата за 
СНИ 

Собствен 
и 
РИОСВ,  

7  Извършване на СПИ 
въздух ,  
отп. води  

01.2011 31.12.2011

І-во и ІІ-ро 
шестмесичие

9 000 По условия 
9.5.2
10.1.3.1,
10.2.2.1
12.2.1

Собствен 
и 
РИОСВ 

8 Процедура по 
Инв.намерение и про-
мяна/актуализация на 

04.2011 01.12.2011 10 000 Собствен 
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КР 

9 Предаване на 
отпадъци от демонтаж 
/еднократно/ 
и почиснване на 
терена 

04.2011 30.10.2011 5 000
По условия 
11.1.1

Собствен 
и 
РИОСВ 

            Отчет на изпълнението на инвестиционната програма  - към 31.12.2011 г. 
През периода -2011 г. поради прекратяване дейостта, снемане от отчет и бракуване 

на  ВК №1 , системата за СНИ е спряна и демонтирана, за което с писмо наш № 
3264/19,04,2011 е уведомена РИОСВ Варна. Съответно отпадна необходимостта от 
проверки, калибриране на уредите и поддръжка на системата /т.6/ 

 Всички останали  задачи и мероприятия, предвидени в инвестиционната програма 
са изпълнени на 100% и са спазени посочените срокове. 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ  ИЛИ НА  ЧАСТИ ОТ ТЯХ

Поради производствена необходимост през  2011 г. с ВР на Изп.директор на «Далкия 
Варна» ЕАД №46 / 21.03.2011  e   решено ВК  - №1 /водогреен котел/ да бъде спрян от 
експлоатация.   
Съгласно Заповед на Началника на РО ИДТН Варна № 16/ 18.04.2011 г съоръжението  е 
снето от отчет. В изпълнение на Условие 16.1 от КР за спирането на съоръжението  и 
прекратяване действието на системата за непрекъснати измервания с писмо изх. № 3264/ 
19,04,2011  е  информирана РИОСВ – Варна.  
За прекратяване на дейността на част от инсталацията, операторът е  изготвил и представил 
в РИОСВ Варна  подробен план за  демонтаж на съоръжения  и  прогнозни количества на 
отпадъците които биха се генерирали.  

. Във връзка с инвестиционното намерение на „Далкия Варна” ЕАД с писмо . № 3362 
/02,06,2011  е  уведомила  МОСВ и  РИОСВ Варна, а предходно на това - .Кмета на Община 
Варна, Кмета на район „Вл. Варненчик” и обществеността.  

Инвестиционното намерение придвижда реконструкция и модернизация на 
производствените мощности и оптимизиране на производствеата площадка. Във връзка с 
планираните промени в работата на инсталацията, разрешена с условията на КР №84 
/2009г. „Далкия Варна” ЕАД е информирала МОСВ и представила необходимата 
информация  за определяне на процудурата по промяна на КР и реализация на 
инвестиционното намерение. Извършено и е представено на компетентния орган    
Математическо моделиране на разсейването на  емисиите. 

.

Х. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

1. Аварии 
Операторът на Комплексното разрешително е разработил и прилага план за действие 

при аварии. Разработена е и система за водене на документация за регистриране на всяка 
възникнала аварийна ситуация, която да описва причините за аварийната ситуация, време и 
място на възникване, последствия от аварийната ситуация върху здравето на населението и 
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околната среда, предприети действия по прекратяване на аварийната ситуация и 
отстраняването на последствията от нея.                                  
  През отчетния период не са възникнали и не са регистрирани аварии на 
съоръженията, попадащи  в обхвата на КР /по Условие 2/. 

2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 
издадено КР. 

През изтеклата 2011 г. в дружеството не са постъпили оплаквания и възражения от 
живущи около площадката на инсталацията.  

Доклад по изпълнение на предписания от извършената  
проверка на  18 и 19. 10. 2011 г.

Договорът за извършване на мониторинг на отпадъчните води между „Далкия Варна” ЕАД 
и акредитираната лаборатория към КРЗ „Одесос” АД – е актуализиран
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 Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 
информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено Комплексно Разрешително № 84/2009 г. на  „Далкия Варна” 
ЕАД   

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС,  РИОСВ или 
МОСВ на  копия от този доклад на трети лица. 

Подпис: __________________________            
(упълномощено от организацията лице) 

Име на подписващия: инж. Франк Женен
Длъжност в организацията:  Изп. Директор
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Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR       за 2011 г 

   Емисионни прагове 
(колона 1) 

№ CAS номер Замърсител във въздух 
(колона 1а) 

във води 
(колона 

1b)

в почва 
(колона 

1с) 

Праг за 
пренос на 
замърсите
ли извън 

площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производс

тво, 
обработка 

или 
употреба 

(колона 3) 

   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 
1 # 74-82-8 Метан (СН4) 100 000

-
(9 008 /с/)

- - - -

2 # 630-08-0 Въглероден 
оксид (СО) 

500 000
-

(76 619 /с/)

- - - -

3 # 124-38-9 Въглероден 
диоксид (СО2) 

100*106

-
(37 732*106/с/) 

- - - -

4 #  Азотни оксиди 
(Nox/NO2)

100 000
-

(59 292 /с/)

- - - *

5 #  Серни оксиди 
(SOx/SO2)

150 000
-

 (999 /с/)

- - - *

6 # 7440-50-8 Мед и 
съединенията 
му (като Cu) 

100 50
-

<0,02/м/ 

50 500 10 000

7 #   Хлориди (като 
общ Cl) 

- 2 млн.
-

     0/м/

2 млн. 2 млн. 10 000 с/

8 #  Фини прахови 
частици 10
m (PM10)

50 000
-

( 155 )/м/

- - - *

9# 7440-66-6 Цинк и 
съединенията 
му/като Zn/ 

200 100
/16/
/м/

100 1 000 10 000

10#  Общ 
органичен 
въглеводород 
/нефтопродукт
и/ 

50 000
/0.98/

/м/

- - **

Забележка : М- измерено; Е - експертно; С - изчислено.
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

За ВК-1

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
Брой / %

Метан (СН4) кг/год Не е 
нормирано 

845/с/ на 1 година 1/100%  

Въглероден 
оксид (СО) 

мг/Nм3 100 30/м/  Един път*  1/100%

Азотни 
оксиди 
(Nox/NO2)

мг/м3 300 206/м/ Един път * 1/100% 

Серни 
оксиди 
(SOx/SO2)

мг/м3 35 0/м/ Един път*  1/100% 

Прах/ФПЧ мг/м3 10 1/м/ Един път * 1/100% 
* Измервания за второ шестмесичие не е извършвано, поради прекратяване 
експлоатацията на съоръжението,снемане от отчет, бракуване и демонтаж /през І-во 
шестмесичие/ 

За ПКМ-12/2

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
Брой / %

Метан (СН4) кг/год Не е 
нормирано 

335 /c/  1 път/год. 1/100% 

Въглероден 
оксид (СО) 

мг/Nм3 100 14 /м/ 1 път/год 1/100% 

Азотни 
оксиди 
(Nox/NO2)

мг/м3 300 142 /м/ 1 път/год 1/100% 

Серни 
оксиди 
(SOx/SO2)

мг/м3 35 0 /м/ 1 път/год 1/100% 

Прах/ФПЧ мг/м3 10 0/м/ 1 път/год 1/100% 

За ПКМ-12/1

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
Брой / %

Метан (СН4) кг/год Не е 
нормирано 

677/с/ 1 път/год 1/100% 

Въглероден 
оксид (СО) 

мг/Nм3 100 17/м/ 1 път/год 1/100% 
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Азотни 
оксиди 
(Nox/NO2)

мг/м3 300 154 /м/ 1 път/год 1/100% 

Серни 
оксиди 
(SOx/SO2)

мг/м3 35 0 /м/ 1 път/год 1/100% 

Прах/ФПЧ мг/м3 10 0 /м/ 1 път/год 1/100% 

Забележка : М- измерено; Е - експертно; С - изчислено. 

За Ко-генераторна инсталация 1

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
Брой / %

Метан (СН4) кг/год Не е 
нормирано 

3 467/с/ Един път на 
шестмесечие 

2/100%

Въглероден 
оксид (СО) 

мг/Nм3 100 164 /м/ Един път на 
шестмесечие 

0

Азотни 
оксиди 
(Nox/NO2)

мг/м3 100 97 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2/100%

Серни 
оксиди 
(SOx/SO2)

мг/м3 35 3,5 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2/100%

Прах/ФПЧ мг/м3 10 0 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2/100%

За Ко-генераторна инсталация 2

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
Брой / %

Метан (СН4) кг/год Не е 
нормирано 

3 682/с/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

Въглероден 
оксид (СО) 

мг/Nм3 100 166 /м/ Един път на 
шестмесечие 

0 /

Азотни 
оксиди 
(Nox/NO2)

мг/м3 100 79 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

Серни 
оксиди 
(SOx/SO2)

мг/м3 35 3,5 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

Прах/ФПЧ мг/м3 10 0 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%



64

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води зауствани във водни 
обекти/канализация 

 т. №1 /  дъждовни води / 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
Брой / %

рН  6-9 6,15  /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

Нефтопродукти mg/dm3 10 0,415 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 11 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

т. №3 / дъждовни води / 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
Брой / %

рН  6-9 6,15  /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

Нефтопродукти mg/dm3 10 0,428 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 10,8 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

т. №5 / дъждовни води / 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
Брой / %

рН  6-9 6,15  /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

Нефтопродукти mg/dm3 10 0,363 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 9,8 /м/ Един път на 
шестмесечие 

2 /100%

 т. №2 – смесен поток
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / %

m
3/d 184 150/м/ При 

вземане на 
проба 

1 /100%

m3/h 76.5 62,5/м/ При вземане 
на проба

1 /100%

дебит 

m3/y 5 508 4 500/м/ При вземане 
 на проба

1 /100%

Температура C 40° 27°±1 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%
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рН 6,5 – 9,0 6,6 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 300 3,2 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Нефтопродукти mg/dm3 15 0,39 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Мед mg/dm3 2,0 0,024 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Цинк mg/dm3 5,0 1,57 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Fe mg/dm3 10,0 3,2 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Сулфатни йони mg/dm3 400 172,9/м/ Един път 
годишно 

1 /100%

т. №4 – смесен поток
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / %

m
3/d 203 126/м/ При 

вземане на 
проба 

1 /100%

m3/h 84,6 52,7 /м/ При вземане на 
проба

1 /100%

дебит 

m3/y 6 091 3 800 /м/ При вземане на 
проба

1 /100%

Температура C 40° 26°±1 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

рН 6,5 – 9,0 6,8 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 300 5,2 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Нефтопродукти mg/dm3 15 0,19 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Мед mg/dm3 2,0 0,002 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Цинк mg/dm3 5,0 2,39 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Fe mg/dm3 10,0 1,08/м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Сулфатни йони mg/dm3 400 97,14 /м/ Един път 
годишно 

1 /100%

Забележка : М- измерено; Е - експертно; С – изчислено 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци  

Отпадък Код 

Годишно количество образувани  
отпадъци 

  Количест 
ва 

определени 
 с КР 

Реално измерено Временно 
съхранение 

на 
площадката 

съответстви
е 

Стърготини, стружки 
и изрезки от черни 
метали 

12 01 01 0,15 0.022
Да 

Кл.№1 
да 

Излезли от употреба 
гуми 

16 01 03
0.25 0,112

Да 
Кл.№3 да 

Желязо и стомана 17 04 05 12.5 0
Да 

площадка 
да 

** Желязо и стомана 17 04 05 Не е 
нормирано 

**341,480
Контейнер –  

автовоз 

Наситени или 
отработени 
йонообмен 
ни смоли 

19 09 05 8 000
л/год 

0
Да 

Кл.№9 
да 

Хартия и картон 20 01 01 0.6 0
Да 

Кл.№2 
да 

Нехлорира 
ни моторни 
,смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

13 02 05* 2.3 0
Да 

Кл.№8 
да 

Утайки от 
маслоуловителни 
шахти (колектори) 

13 05 03*
1.5 m3/y
(при 
работа 
на 
мазут) 

0
Да 

Кл.№7 
да 

Оловни 
акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 1,3 0
Да 

Кл.№1 
да 

Отпадъци, 
съдържащи масла и 
нефтопродукти 

16 07 08* 0,5 0
Кл.№6 да 

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21*
0.1 0.00728

Да 
Кл.№5 

в контейнер 
да 

Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и 
керамични изделия 
различни от 
упоменатите в 17 01 
06

17 01 07 3

0

да 
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**Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и 
керамични изделия 
различни от 
упоменатите в 17 01 
06

17 01 07
Не е 
нормирано

*18,9

Контейнер –  
автовоз 

**Утайки от 
маслоуловителни 
шахти (колектори) 

13 05 03* Не е 
нормирано 

*49,0

Не 

От резервоар 
№1  

Хартия и картон 20,01,01 

0,118

Контейнер за 
разделно 

да 

Смесени битови 
отпадъци 20 03 01 8 5,94

не да 

** видове и количества отпадъци образувани еднократно през  2011 г при демонтажа на 

Водогреен котел ВК №1 , при почистването  и демонтажа на  Резервоар за мазут №1 -

/количествено не нормирани  в КР/ 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци  

На територията на „Далкия Варна”  ЕАД не са извършвани действия по оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци 
През отчетния период 2011 г.  са предадени за оползотворяване, преработване, рециклиране 
и обезвреждане  следните  видове  и количества отпадъци  

Отпадък 
Код 

Ополз
отвор
яване 

на 
площа
дката 

Обезвреж
дане на 

площадка
та 

Количест
во  
/т/ 

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/о
безвреждане 

Съо
твет
стви

е 

Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали 

12.01.01 не не 0,022 „Ел Комерс” ООД  
103707081

да 

* Желязо и 
стомана  

17 04 05 не не *341,480 „Ел Комерс” ООД  
103707081

да 

*    Смеси от 
бетон, тухли, 
керемиди, 
плочки, фаянсови 
и керамични 
изделия различни 

17 01 07 не не *18,9 „Ел Комерс” ООД  
103707081

да 
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от упоменатите в 
17 01 06
Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 не не 5,94 “Омега 
интерклинър”АД 
клон Варна; 
831832362

да 

*Утайки от 
маслоуловителни 
шахти 
(колектори) 

13 05 03*
не    не *49,0 ПЧМВ АД Варна 

813109299

да 

Хартия и картон 20,01,01 не    не 0,118
Титан АС 
121317720

да 

* образувани еднократно – при демонтажа на Водогреен котел ВК 1 и Резервоар за мазут 

№1 през  2011 г.  

Таблица 6. Шумови емисии 

Съгласно изискванията на КР, измервания на шумовите емисии са проведени през 2010 г.  и 
през отчетния период не са извършвани  
Следва да се  извършат през 2012 г,. 

По границата на производствената площадка                           
Наименование на 

показателите 

Норма - / dB / Резултати от 
мониторинга

/ dB /

Съответствие 

Средно еквивал. ниво на 
шума по контура 

дневно ниво 70dB(A);
вечерно ниво 70dB(A);
нощно ниво - 70 dB(A)

58,5
54,1
51,0

Да 
Да 
Да 

В мястото на въздействи

Наименование на 

показателите 

Норма - / dB / Резултати от 
мониторинга

/ dB /

Съответствие 

Еквивалентно ниво на 
шума от обекта в 
мястото на въздействие 
– бл.6,  ж.к.”Възраждане”

дневно ниво - 60 dB(A); 
вечерно ниво - 55 dB(A); 
нощно ниво - 50 dB(A)

50,3
45,9
42,8

Да 
Да 
Да 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Не са констатирани течове от мазутно стопанство или друг източник, които биха могли да 
замърсят  подземните води, през отчетния период на 2011 г. 
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Показател 
Точка на 

пробовземан
е 

Концентраци
я в 

подземните 
води, 

съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Таблица 8. Опазване на почви 

Не са констатирани течове от мазутно стопанство или друг източник, който може да 
замърси  почвите, през отчетния период на 2011 г.. 

Показател 
Концентраци
я в почвите 

(базово 
състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Таблица 9. Аварийни ситуации 

 Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетния период на 2011 г. 
Дата на 

инцидента 
Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 
-

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 
която е предоставено КР 
Няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 на КР 
за 2011 г. 

Дата на 
оплакването 

или 
възражениет

о 

Приносител 
на 

оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 
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ОПИС  на  ПРИЛОЖЕНИЯТА 

към годишен доклад - 2011 г. на  КР №84/2009 г 

№ на 
прило 
жението 

Бр. 
листа Приложения 

1 3 Заповед № 36а/ 07.03.2011 г. за определяне на структурата и 
отговорностите на системата за управление на околната среда. 

2 2 Списък на персонала, извършващ конкретни дейности по КР 
3 2 Програма и протокол за проведено обучение 
4 2 Актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на 

условията в разрешителното 
5 3 Списък на органите, които следва да бъдат уведомявани съгласно 

условията на разрешителното. 
6 3 Списък с нормативните актове, регулиращи работата на 

инсталацията. 
7 9 Списък на инструкциите, изисквани с разрешителното. 
8 1 Списък за предоставени документи за изпълнение  условията на КР 
9 2 Справка за извършени ремонти по ТПМ 
10 34 Протоколи от собствени периодични измервания  /СПИ/ на емисии 

на вредни вещества в отпадъчни газове  --І во и ІІ ро  шестмесичие 
11 2 Количества  емисии от  Метан, NОx, СО,  SO2, Прах. –  за І-во, ІІ-

ро шестмесичие и годишни такива.
12 2 Протоколи от собствени периодични измервания  /СПИ/  на  

отпадъчни води  -ТЗ № 2 и№ 4 
13 9 Протоколи от собствени периодични измервания  /СПИ/  на  

отпадъчни води  --І во и ІІ ро  шестмесичие ТЗ №1,№3 и №5 
14 3 Списък на образуваните отпадъци, опасните им свойства и място на 

временно съхранение 
15 36 Годишни отчети на отпадъците  - 12 бр 
16 1 Ген план 
17 1 План за разположение на местата за събиране и временно 

съхранение на отпадъците 


