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 Използвани термини и съкращения 
 
СПММА-Суспензионен полиметилметакрилат 
СУОС-Система за управление на околната среда 
МА-Метилакрилат 
ММА-Метилметакрилат 
ПММА-Полиметилметакрилат 
ПС – Полистирол/полистирен 
САН – Стиролакрилонитрил 
ПК - Поликарбонат 
УЧР-Управление човешки ресурси 
СУК-Система за управление на качеството 
РИОСВ-Регионална инспекция по околна среда и води 
КР-Комплексно разрешително 
ХПК-Химическа потребност от кислород 
БПК5-Биологическа потребност от кислород за пет дни 
рН-Водороден показател 
ЗЗВВХВПП-Закон за защита от вредното въздействие на химически вещества, 
препарати и продукти 
ИАОС-Изпълнителна агенция по околна среда 
Цех”Мицубиши”-Инсталацията за производство на СПММА 
Цех”Екструдери” – Инсталация за производство на екструдирани листи 
ПСОВ-Пречиствателна станция за отпадни води 
МОСВ-Министерство по околната среда и водите 
ПУДООС-Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда 
ИППСУКР-Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на 
КР 
РRTR-Регистър на емисии и трансфер на замърсявания 
ЛОС-Летливи органични съединения 
НДНТ-Най-добри налични техники 
МК –Мениджър по качество  
ТС-Техническа служба 
НВ-Неразтворени вещества 
ЗУО-Закон за управление на отпадъците 
РЛ към ИАОС-Регионална лаборатория към ИАОС 
ПДК – Промишлено-дъждовна канализация 
ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух 
EPEBB – Европейски регистър на емисиите на вредни вещества 
ЕРИПЗ – Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 
НДЕ      - Норми на допустими емисии във въздуха 
ИЕО – Индивидуални емисионни ограничения 
Трейлер – Авторемарке  монтирани бутилки за транспортиране на компресиран 
природен газ 
Полимерни гранули – Гранули от ПММА, полистирен и други полимери        
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І.Увод                                                           
1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплекното 
разрешително/КР/ 
Инсталация за производство на суспензионен полиметилметакрилат – фирма 
“ПАНХИМ” ООД 
2.Адрес по местонахождение на инсталацията 
България 
Гр.Стара Загора 6000 
Площадка Агробиохим 
Пощенска кутия 159 
3.Регистрационен номер на КР 
КР № 14-НО/2006 
4.Дата на подписване на КР 
А1/27.04.2006 
А2/29.10.2007 
А3/15.01.2010 
А4/18.06.2012 
5.Дата на влизане в сила на КР 
А1/20.05.2006  г. 
А2/15.12.2007 
А3/19.02.2010 
А4/05.07.2012 
6.Оператор и собственик на разрешителното 
Оператор: „Панхим”ООД 
Собственик: Сасон Алкалай – Управител на „Панхим”ООД 
7.Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика 
Адрес: гр.Стара Загора 6000, пл.Агробиохим, п/к 159 
Телефон: 042/615 211 
Факс: 042/602 927 
Имейл: panchim@panchim.com 
8.Лице за контакти 
инж.-технолог Таня Михайлова Белчева - Еколог 
9. Адрес, тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти 
Адрес: гр.Стара Загора 6006, ул.”Шести септември”№32 
Телефон: 042/615 243 
Факс: : 042/602 927 
Имейл: panchim@ panchim.com ; tania@panchim.com 
10.Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в 
инсталацията 
10.1.Производство на суспензионен полиметилметакрилат/СПММА/-цех 
“Мицубиши” 
10.1.1.Технологичен процес на производството 
Съполимеризация на два мономера: 
/ CH2=C – COOCH3/     -    метилметакрилат 
            CH3 
/CH2=CHCOOCH3/        -    метилакрилат           във водна среда. 

mailto:panchim@panchim.com
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     Суспензионната полимеризация протича по радикалов механизъм.Този вид 
полимеризация позволява ефективно използване на реактивната топлинна енергия, 
прецизно водене на процеса в оптимални граници и получаване на 
висококачествен продукт. 
     Технологичните процеси са автоматизирани, с микропроцесорно управление. 
     След основния производствен процес- полимеризацията, получените перли се 
подлагат на промиване, сушене, екструдиране, гранулиране.    Гранулираният 
продукт се опакова или се подава за екструдиране на листов екструдер. 
10.2.Производство на екструдирани листи от СПММА и други полимерни гранули 
-цех”Екструдери” 
     Екструдерът се зарежда с дозираните суровини посредством пневмотранспорт. 
Във варианти се подават:  
Свеж материал/гранулат /- 0÷ 100% 
Мленки/смлени отпадъчни изрезки от производството//- 0÷ 100% 
Прах от аспирациите - 0÷ 100% 
Концентрирано багрило/мастербач/- при производството на цветни листи 
     Материалите се придвижват посредством шнек и загряват по зони.На изход 
разтопеният материал се поема от тройка каландри, с които се определя желаната 
дебелина на листа. 
     Регулирането на температурата става с охладена вода, циркулираща във 
вътрешен и външен цикъл на затворена система. 
     Листите се оразмеряват и чрез манипулатор се снемат и се нареждат върху 
палети. 
     За предпазване листите от механични повреди, при движението им по линията 
се облепват с полиетиленово фолио. 
Опаковат се върху дървени палети. 
10.3.Парова централа 
     В паровата централа са инсталирани два броя парни котли тип КПН/Г2000/ за 
производството на технологична пара.Котлите са снабдени с горелки тип 
RLS160MX781T, комбинирани за работа с природен газ и нафта. 
11.Производствен капацитет на инсталацията 
11.1.Инсталация за производство на суспензионен полиметилметакрилат – 7500 t/y 
11.2.Реално производство за 2012 г.-  5499,368  тона 
12.Организационна структура на предприятието, отнасяща се до 
управлението на околната среда 
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Общо събрание на 
акционерите 

УПРАВИТЕЛ 

Мениджър на СУК 

Главен 
счетоводител 

Мениджър  
ЧР 

Мениджър 
Доставки 

Н-к  отдел
Кач. контро

Мениджър 
Логистика 

Директор 
завод 

Н-к цех 
Екструдери 

Н-к  цех Мицубиши 
 

Мениджър 
“Поддръжка” 

Участък 
“Полимеризация” 

Преч.станция за 
отпадни води 

Склад  ММА , MA, 
суровини за полимер. 

Участък 
“Екструдиране” 

  Участък  
Омипа 5 ; 9 

   Участък 
   Омипа 7 

Управител 
на склад 

Ел. ремонтна  
работилница 

  Механична 
работилница 

Мениджър Планиране и 
контрол 

Офис 
секретар 

Технически 
мениджър 

 
Мениджър Производство 

Дърводелна работилница 

Н-к участък 
Разкрояване 

Парова централа 

Отг. Здраве и безопасност 

ПСОВ 2 
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13.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
РИОСВ- гр.Стара Загора 
Адрес: България 
Гр.Стара Загора 6000 
Ул.”Стара планина”№2 
14.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
БД- Източнобеломорски район 
Гр.Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” №35 
ІІ.Система за управление на околната среда/СУОС/ 
1.Структура и отговорности 
   Притежателят на разрешителното е изготвил списък с лицата, отговорни за 
изпълнение на условията в разрешителното.Списъкът е актуализиран през 2012 г.    
   Притежателят на разрешителното е изготвил списък с лицата, които извършват 
конкретни дейности по изпълнение на условията в 
разрешителното.Актуализираният списък е утвърден от управителя на 
„Панхим”ООД през  2011 г. 
     Притежателят на разрешителното поддържа на площадката актуална 
информация и списък с имената, длъжностите, местоположение на работното 
място и телефони за контакт на отговорните лица за изпълнение на условията в 
разрешителното. Списъкът е актуализиран през 2012 година.  
2.Обучение 
      Операторът прилага инструкция за определяне потребностите от обучение.Във 
връзка със сертифицирането по ИСО 9001, инструкцията е актуализирана през 
2011 година и утвърдена на 11.01.2012 г.Годишните програми за обучение се 
съставят по изискванията на ИСО 9001 от мениджър „Управление на човешки 
ресурси” и се съхраняват при него. 
3.Обмен на информация 
      Лицата, отговарящи за изпълнение на условията в комплексното разрешително 
и лицата, изпълняващи дейности по условията са запознати с отговорностите си. 
      Персоналът на фирмата има достъп до информация за горепосочените лица- 
имена, длъжности, телефони и адреси. 
      Операторът е изготвил и съхранява на площадката и съръвъра на фирмата 
актуален списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно 
условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт(включително за 
спешни случаи). Списъкът е утвърден от управителя през 2012 г. 
4.Документиране 
      Притежателят на КР №14 е изготвил актуален списък на  нормативната уредба 
по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.Списъкът се 
актуализира веднъж годишно – последна актуализация  е през юни 2012 година. 
Електронният му вариант е на сървъра на фирмата, заедно с актуалните наредби и 
закони – папка „Нормативи по околна среда”. Списъкът е утвърден от управителя 
през 2012 г. 
      Копия от документите, изисквани с КР №14 се съхраняват при съответните 
отговорни лица на хартиен и електронен носител.Съставен е списък на кого от 
персонала какъв документ е предоставен на хартиен носител.Всеки заинтерисован 
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може да се запознае с документите, изисквани с КР от кой да е компютър на 
територията  на фирмата - папка”Complex permit”. 
 5.Управление на документи 
      Притежателят на разрешителното прилага инструкция за актуализиране на  
документите при промени в нормативната уредба и работата на инсталациите. 
Инструкцията е утвърдена през 2012 г. Невалидните версии се изземват според 
списъка за разпространение на документи. Електронният вариант се архивира на 
сървъра в папка”Архив” към всяко от условията. За 2012 година са  съставени нови 
инструкции – по усл.4.2.1.; списък по усл.5.4.2.; по усл.5.8.4. Актуализирани са 
инструкции по усл.8, инструкции по усл.9,10, 11, 12,13,14 и 16.  
6.Оперативно управление 
      Инструкциите за експлоатация и поддръжка на технологичното и 
пречиствателното оборудване са изготвени от съответните отговорни лица и 
утвърдени от управителя на фирмата.Инструкциите се съхраняват по работни 
места в писмен вид. 
7. Проверка и коригиращи действия 
    Притежателят на разрешителното прилага инструкция за периодична оценка на 
наличието на нови нормативни документи и нови нормативни актове, като 
уведомява ръководството за новите изисквания. Наличието на нови нормативни 
документи се отразява в Списък „Проверка за актуалност на външни нормативи” – 
Ф-2/ДП 4.2.3. от ИСО 9001.       
     Притежателят на разрешителното прилага инструкции за мониторинг на 
техническите  и  емисионните  показатели. Съответните ръководители по звена 
правят оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните 
показатели с определените в условията на разрешителното. 
      При установяване на несъответствие се прилагат  Инструкции за проверка на 
съответствието.Установяване на причините за несъответствие и назначаване на 
коригиращи действия се извършва от сформиран за целта екип или според 
инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването. Протоколите от 
проверки на съответствието се съхраняват при отговорните лица по КР и 
засегнатите ръководители на звена. За 2012г. са съставени 46 протокола от 
проверки на съответствието.Назначените коригиращи действия са изпълнени или 
се изпълняват превантивно. 
      Веднъж годишно/и при уведомяване от страна на контролните органи/ екологът 
прави проверка на наличие на нови нормативни актове, отнасящи се за работата на 
инсталациите.На нарочно събрание или оперативка информира ръководството. 
8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
      Изготвени са и се прилагат всички инструкции по усл.5.9. от КР. Притежателят 
на разрешителното е определил възможните аварийни ситуации и в Аварийния 
план са избрани най-подходящите начини на действие за защита на живота и 
здравето на персонала и опазване на околната среда. 
      Притежателят на разрешителното прилага инструкция за преразглеждане и при 
необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното и 
пречиствателното оборудване след всяка авария. 
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     През 2012 година не са регистрирани аварии и не е възникнала необходимост от 
преразглеждане или актуализиране на работните инструкции. 
 9.Записи 
    Притежателят на разрешителното документира резултатите от проверката за 
актуалност на нормативните документи и заменя излезлите от употреба нормативи 
с актуализираните в електронен, а при необходимост и в писмен вариант. 
Документират се необходимите организационни и технически действия за 
привеждане в съответствие с нормативните разпоредби. 
9.1.Данни от наблюдението на техническите показатели 
      Диспечерите на смяна, началник - смяната и дежурният техник записват 
данните от наблюдението на техническите показатели в съответните дневници, 
журнали и форми, одобрени по ИСО 9001. Записите се преглеждат от началник-
цеха и/или началник-смяната и те правят оценка на съответствието. През 2012 
година са установени 97 несъответствия  на техническите показатели, които са 
били отстранени съгласно работните инструкции или  чрез ремонтни дейности. 
9.2.Данни от наблюдението на емисионните показатели 
9.2.1.Емисии във въздуха 
      Емисиите във въздуха се измерват от акредитирана лаборатория, веднъж на две 
години.За показателите, които не могат да бъдат измерени и в годината, когато 
няма измервания, емисионните показатели се изчисляват по Методика, 
регламентирана чрез чл.25, ал.(6) от ЗЧАВ по ръководството CORINAIR-94. 
      През 2012 г. са извършени измервания на емисиите от акредитирана 
лаборатория. Докладът, окомплектован с протоколите от мониторинга е 
представен в РИОСВ-Стара Загора. Направена е оценка на съответствието- не са 
регистрирани  несъответствия в стойностите на показателите. 
9.2.2.Емисии в отпадъчните води 
9.2.2.1.Производствени отпадъчни води 
      Емисионните показатели на отпадъчните води се измерват ежемесечно от 
акредитирана лаборатория.При вземане на проба се отчита количеството и дебита 
на заустената отпадъчна производствена вода.Оценка на съответствието се прави 
от отговорното лице по КР.При несъответствие  сформиран екип установява 
причините и назначава коригиращи действия. 
      За 2012 година са установени общо 10 несъответствия в индивидуалните 
емисионни ограничения по показателите ХПК, НВ, БПК5 и хлорни йони за точка  
на пробовземане №1, точка на заустване №2 и точка на пробовземане №3/изход на 
ПСОВ2/.   
         Сформирания екип е установил причините  за несъответствие и е определил 
коригиращи действия.Съставени са 2 протокола. 
      Причини за несъответствията: 
      1.Претоварването на ПСОВ към цех Мицубиши по органичен замърсител и 
водно количество води и до периодичен износ на утайка от вторичния утаител, в 
резултат на което ефектът на пречистване на водата е непостоянен във времето. 
      2. При експлоатацията  на ПСОВ2 се установи непостоянно във времето 
превишение на заложените по проект стойности на ХПК и БПК на вход.Макар че 
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снижението на тези показатели на изход беше значително, стойностите 
надвишаваха определените норми.  
      През 2012 г. за снижаване ефекта на констатираните несъответствия са 
извършени следните коригиращи действия: 

1. Редовно профилактично почистване на съоръженията. 
2.  Няколко пъти беше добавен флокулиращ агент за уплътняване на 

разбухналата утайка. 
      В резултат на извършените дейности  до края на 2012 г. средномесечните и 
средногодишната стойности на БПК  и ХПК за т.1/изход ПСОВ/ са близки до 
нормите, като контролно измерените от акредитирана лаборатория стойности на 
ХПК,БПК и НВ не са били в норма само през месец май. При вътрешнозаводския 
мониторинг средномесечно показателят НВ е надвишил нормата от 100 мг/л за 
четири от месеците-март, април, май и октомври.Показателят ХПК на изход 
ПСОВ(Мицубиши) през цялата година средномесечно е надвишавал нормата на 
допустима емисия и затова и средногодишната стойност е над нормата от 100 
мг/л.Средномесечната стойност на показателя БПК е била под нормата на 
допустима емисия през месец юли и е надвишила нормата с 3до 15 пункта през 
месеците май, август и септември.За останалите месеци средномесечната стойност 
на БПК е била значително над нормата на допустима емисия и това е дало 
отражение на средногодишната стойност. 
     За т.3 /изход ПСОВ2/ стойността на БПК,  измерена през м.май при контролен 
мониторинг  от акредитирана лаборатория е била над нормата за допустима емисия 
от 25 мг/л. Резултатите от вътрешнозаводския мониторинг не са със стабилни 
стойности поради неритмичната работа на инсталацията, източник на отпадни 
води.  
     В т.2 /на заустване/ превишение има на показателите ХПК, БПК и неразтворени 
вещества за месеците май и септември, установено при контролен мониторинг на 
показателите.През м.май по време на пробонабирането поради аварийна ситуация 
на питателната помпа за ПСОВ2 се получи изтичане на отпадъчна вода към 
точката на заустване №2. Операторът е закупил и монтирал нова питателна помпа 
за ПСОВ2.При собствения мониторинг не са установени превишения на нормите 
на допустима емисия. 
      Количеството на заустените промишлени отпадъчни води – смесен поток  в т.2 
за 2012 г. е 88 042 куб.м при разрешено количество 93 150 куб.м . Заустено 
количество в т.3 от ПСОВ2 - Екструдери  е 20 569 куб.м при определено – 20 000. 
Измереното количество заустени отпадъчни води – смесен поток не надвишава 
общото разрешено количество.  
9.2.2.2.Битово-фекални отпадъчни води 
      Емисионните показатели на битовите отпадъчни води се измерват веднъж на 
шестмесечие за точка на заустване №4.За точка на заустване №5 измерването е 
веднъж на две години и по график беше направено през 2012 година.Отговорното 
лице по КР прави оценка на съответствието. 
     Пробонабиране и анализ на показателите на битово-фекалните води в т.4 и т.5 
беше извършено месец януари 2012 година и през месец юни.Не е установено 
надвишение на нормите на допустими емисии. 



  

 12

        Количеството на битовите отпадни води се определя по изчислителни методи 
според нормата за потребление от персонала. 
    Притежателят на разрешителното документира и съхранява данните за анализ на 
причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи 
действия.Информацията се съхранява на сървъра на дружеството в електронен 
вариант и при съответните отговорни лица в писмен вид. 
    Притежателят на разрешителното съхранява данните от преразглеждането и 
актуализацията на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателното 
оборудване на сървъра на фирмата в електронен вид и в писмен вид по работни 
места. 
    През 2012 г. е изготвен Списък с документи , доказващи съответствия с 
условията на разрешителното.   
10.Докладване 
      Ежегодно притежателят на разрешителното изготвя годишен доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително. 
11.Актуализация на СУОС 
     Операторът Панхим ООД получи Решение №14-НО-ИО-А4-ТГ1/2012 г. за 
актуализиране на КР и  приведе СУОС в съответствие с промените. 
 
ІІІ.Използване на ресурси 
1.Използване на вода 
      Операторът „Панхим”ООД ползва вода от собствен сондаж ЕСК 1. През 2012 г. 
беше подновено  разрешителното за водоползване. Новоиздаденото разрешително 
е №31530316/05.12.2012 г.Количеството ползвана вода се отчита по разходомерно 
устройство №11270837. 

Таблица 3.1. 
Източ-ник на 

вода 
 

ЕСК 1 

Годиш-
но 

количе-
ство по 
КР 
м3 

Годишна 
норма за 

ефективност  
по КР 
м3/т 

Използвано годишно количество 
м3 

Годишна норма на ефективност при 
употреба на вода за единица продукт 

м3/т 

Съот-
вет-
ствие 

Година   2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012  

1.Инсталация 
за производ-

ство на 
СПММА 

72 000 12 55690 52215 65595* 51 289 65 594 11,7 11,5 10,5 11 11,9 Да 

2.Инсталация 
за произ-
водство на 

екструдирани 
листи 

  70762 47235 92 051 75 307 - 9,98 6,9 10,4 - - - 

3.Парова 
централа 

  5548 4450 7054 5267 - - - - - - - 

4.Общо   132000 103900 164 700 131 863 173 737 - - - -  Да 
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• * - от количеството на водата за цех Мицубиши е извадено годишното 
количество вода за парова централа/7054 куб.м/. 

Произведена продукция за 2012 г.: 
Инсталация СПММА- 5499,368 тона гранули  
    Годишната норма на ефективност е изчислена като годишното количество 
консумирана вода е разделена на количеството произведена продукция. 
    Добитото годишно количество вода не трябва да надвишава определеното с 
Разрешителното за водоползване количество- 284 900 куб.м/год. 
1.1.Операторът е монтирал измервателни устройства за разхода на вода по 
инсталации.Актуализираната Схема на разположението на водомерите за ползвана 
вода е представена при актуализацията на комплексното разрешително през 2012 г. 
1.2.Притежателят на разрешителното прилага инструкцията за експлоатация и 
поддръжка на част от технологичното оборудване на производствената площадка – 
основен консуматор на вода за производствени нужди и охлаждане.  
1.3.Осигурен е затворен цикъл на охлаждащите води и е въведена в експлоатация 
собствена инсталация за обезсолена вода.  
1.4.Проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа се извършват 
съгласно инструкция по усл.8.1.4. от КР, актуализирана през 2012 г. Ежедневните 
проверки се провеждат чрез оглед в началото и в края на всяка смяна от началник-
смяната.  Установените течове и  несъответствия се отразяват в журнал на 
началник смяната. Действия за отстраняването им се предприемат своевременно от 
операторите и дежурния техник, а при аварийни ситуации се сформира комисия. 
    За 2012 година при ежедневните проверки не са установени течове и 
несъответствия. 
     Планирани проверки се извършват под ръководството на Техническия 
мениджър. 
      През 2012 г. са  извършени четири планирани проверки и профилактика на 
техническото състояние на водопроводната мрежа от сформирана комисия. По 
време на проверките не са констатирани несъответствия. Съставени  са  протоколи. 
1.5.Количествата използвана вода за всяка от инсталациите и общо за площадката 
се измерват ежемесечно и се документират в технически отчети за инсталацията за 
производство на СПММА и в отчет за ползвана вода от площадката.В края на 
всяка година съобразно произведената продукция се изчислява годишната норма за 
ефективност.  
1.6.В края на годината след нанасяне на данните в техническите отчети, 
отговорното лице по КР прави оценка на съответствието на използваните 
количества вода и годишната норма на ефективност на употребата на вода за 
инсталацията за производство на СПММА с определената норма в КР. 
      За 2012 г. няма установено несъответствие в годишната норма на ефективност 
за употребата на вода за единица продукт. 
      За 2011 година няма установено несъответствие в потреблението на вода за тон 
продукт.  
      За 2010 година не е установено несъответствие в потреблението на вода за тон 
продукт.Съставен е протокол с  анализ на причините за несъответствие и 
коригиращи действия.Причина за несъответствието е неритмичната работа на 
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съоръженията, свързани с разхода на вода, поради неритмични доставки на 
суровини за производството.  
      За 2009 година няма установени несъответствия в потреблението на вода. 
      За 2008 година няма установени несъответствия в потреблението на вода. 
2.Използване на енергия 
Операторът „Панхим”ООД използва топлоенергия от собствена парова централа за 
производствени нужди и електроенергия. 

Таблица 3.2. 
Електроенергия/топлонергия 
Общо годишно -  kWh 

Годиш-
на 
норма 
на 
ефектив
-ност, 
съгласно 
КР 

Годишна ефективност при употреба на 
електроенергия/топлоенергия 
kWh/t или t/t 

Съответ-
ствие 
 

Година 
 

2008 2009 2010 2011 2012 
 

 2008 2009 2010 2011 2012  

1.Електроенер-
гия за произ-
водство на 
СПММА 

3606097 3555609 4854558 3608197 4284,508 
MWh 

0,78 
MWh/t 

756 779,8 756,8 776 0,779 
MWh/t 

Да 

2.Топло-
енергия за 
производство 
на СПММА 

3899 тон 
пара 

4596 тон 
пара 

6140 тон 
пара 

5266 тон 
пара 

5448 тон 
пара 

1,2 t/t 0,84 1,01 0,98 1,13 0,99 Да 

3.Електро-
енергия за 
производство 
на 
екструдирани 
листи 

4675519 4720453 4729773 5050894 7932,703 
MWh 

- 659 694 - - - - 

4.Парова 
централа 

87404 77426 82240 77196 79,639 
MWh 

- - - - - - - 

5.Общо за 
площадката 

8981601 8366450 9679571 8736287 12943,603 
MWh 

- - - - - - - 

Произведена продукция за 2012 г.: 
Инсталация СПММА- 5499,358 тона гранули  

 
2.1.Монтираните измервателни устройства за разхода на електроенергия по 
инсталации са представени в схема с първия ГДОС през 2006 година. 
2.2.През 2008 г. е  монтиран прибор за измерване на топлоенергия в % тон пара от 
максималната производителност на парова централа. Приборът има записващо 
устройство за регистриране разхода на пара. 

Таблица 2.2. 
Годишна норма на ефективност при употреба  на топлоенергия за 2012 година 
 
№ Годишно 

продукция на 
инсталацията за 
производство на 
СПММА в тона 

Общо  
тон пара 

Годишна 
ефективност
    т пара/т 
продукт 

Годишна 
норма за 
ефективност 
по КР     
т пара/т 
продукт 

Съответствие 

1. Годишно – 5499,368 5448 0,99 1,2 Да 
 

2.3.В инструкцията по усл.8.2.3. е приложен списък на процесите/оборудването с 
най-голяма консумация на топлоенергия.Инструкцията е актуализирана през 2012 
г. 
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2.4.Прилага се инструкция по усл.8.2.5. за проверки техническото състояние на 
топлопреносната мрежа. 
    Ежедневни проверки за техническото състояние на топлопреносната мрежа се 
правят в началото и в края на всяка смяна от оператора на Парова централа. 
Несъответствията и пропуските се описват в Журнал на котляра и се уведомява 
началник – смяната или по-висш ръководител.През 2012 г. са регистрирани 8 
несъответствия, които са отстранени чрез ремонтни дейности. 
     Планирани проверки на топ лопреносната мрежа се правят под ръководството 
на Техническия мениджър, а ремонти по котлите се правят от външна поддържаща 
фирма. 
     През 2012 г. е направена една планирана проверка на топлопреносната мрежа. 
Констатирани са две несъответствия, които са отстранени при ремонт – Актове за 
ремонт № 72 и №84. 
2.5.Операторът „Панхим”ООД ежемесечно отчита изразходваната електроенергия 
по показанията на поставените електромери, съгласно изискванията на 
инструкцията по усл.8.2.6.1, актуализирана през 2012 г. 

Таблица 2.4. 
Консумация на електроенергия за 2012 година 

 
№ Продукция в тона Общо  

Мвтч 
Годишна 
ефективност  
    Мвтч/т 
продукт 

Годишна 
норма на 
ефективност 
по КР  
Мвтч/т 
продукт 

Съответствие 

І. Производство на 
СПММА 

  

1. Годишно – 5499,368  4284,508 0,779 0,780 Да 
 
2.6.Ежемесечно отговорно лице по КР нанасяне на измерените количества 
електроенергия и топлоенергия в таблица.В края на годината се изчислява 
годишната норма на ефективност според годишно произведената продукция от 
инсталацията за СПММА. 
      За 2012 г.няма регистрирано несъответствие в годишната норма на ефективност 
при употреба на топлоенергия и електроенергия.   
      За 2011 г. е установено несъответствие в разходната норма на тон пара за тон 
продукт за месец юни и август, но това превишение не е дало отражение на 
средногодишния разход на парата за тон продукт.Причина за несъответствието е 
неритмичната работа на съоръженията в цех Мицубиши, където се използва 
произведената пара.Съставен е протокол с анализ на причините за 
несъответствие.Коригиращите действия за ритмична работа на съоръженията и 
парова централа са свързани с конюнктурата на доставките на суровини. 
За 2010 г. е установено несъответствие в разходната норма на тон пара за тон 
продукт за месец декември , но това превишение не е дало отражение на 
средногодишния разход на парата за тон продукт.Причина за несъответствието е 
неритмичната работа на съоръженията в цех Мицубиши, където се използва 
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произведената пара.Съставен е протокол с анализ на причините за 
несъответствие.Коригиращите действия за ритмична работа на съоръженията и парова централа 
са свързани с конюнктурата на доставките на суровини. 
      За 2009 г. не са установени несъответствия в разходните норми на електроенергия и 
топлоенергия по инсталациите и за единица продукт. 
      За 2008 г. не са установени несъответствия в разходните норми на електроенергия и 
топлоенергия по инсталациите и за единица продукт.При преработката на перли не се ползва 
топлоенергия. 
3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

Таблица 3.3.1. 
Суровини Годиш-

но 
количес
тво, 
съгласн
о КР 

Годиш
на 
норма 
на 
ефект
ивност
- т/т 
проду
кт, 
съглас
но КР 

Употребено годишно количество в тона Годишна ефективност – т/т продукт Съот
-вет-
ствие

І.Инсталация 
за СПММА 

  2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012  

1. ММА – т 7 215 0,962 4391 4347 6056 4464 5268 0,949 0,958 0,966 0,960 0,958 Да 
2. МА – т 465 0,062 284 278 312 285 340 0,061 0,061 0,050 0,061 0,0617 Да 
3.Октил-
меркаптан- т 

14,25 0,0019 8,61 8,23 11,98 8,76 9,82 0,0019 0,0018 0,0019 0,0019 0,0018 Да 

4.Бензотиазол 
– т 

1,5 0,0002 1,19 0,92 1,14 0,94 1,11 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 Да 

5.Стеарилов 
Алкохол – т 

15 0,002 9 8,86 12,44 9 10,9 0,0019 0,002 0,0019 0,0019 0,002 Да 

6Азобисизо- 
Бутиро- 
Нитрил –т 

7,650 0,0010
2 

4,48 4,66 6,42 4,81 5,34 0,001 0,001 0,00102 0,00103 0,00097 Да 

7.Калиева  
Основа- т  

0,1875 25.10-6 0,114 0,11
2 

0,1488 0,10
87 

0,13665 25.10-6 25.10-6 24.10-6 23.10-6 24,8.10-6 Да 

8.Амониев  
Персулфат-т 

0,9.10-3 12.10-5 0,55.10-3 0,52.
10-3 

0,71.10-3 0,51.
10-3 

0,649.10-3 12.10-5 1.10-4 11.10-5 11.10-5 11,8.10-5 Да 

9.Мононатриев 
Фосфат – т 

18,75 0,0025 11,4 11,2 15,3 11,5 13,5 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,00246 Да 

10.Динатриев 
Фосфат - т 

37,5 0,005 22,6 22,3 30,4 22,9 27,1 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 Да 

ІІ.ПСОВ              
1.Натриева 
Основа - кг 

12 000 3 860 - - -  0,5 0,2 - - - Да 

Произведена продукция за 2012 г.: 
Инсталация СПММА- 5499,368 тона 

Таблица 3.3.2. 
Произведена продукция за 2012 г.: 
Инсталация Екструдери – 8596,031 тона листи, от които 854,517 тона листи 
полистирен/полистирол/. 
Отменени нормите за инсталацията Екструдирани листи с актуализацията на КР – Решение №14-
НО-ИО-А3/2010 г.                                                                                                   
Таблица 3.3.3. 

Горива Годишно 
количест-
во, 
съгласно 
КР 

Коли-
чест-
во за 
едини
ца 
про-
дукт, 
съг-
ласно 
КР 

Употребено годишно количество Количество за единица продукт Съот-
вет-
ствие 

І.Парова централа   2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012  
1.Газьол -т 600  9,5 14,8 - 8,692 0 - - - - - Да 
2.Природен газ – 
Nм3 

880 000  323660 389032 506476* 480848 507 678* - - - - - Да 
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* - количество природен газ/метан/ за всички горивни инсталации/включително 
водогреен котел/ 
    С Решение №14-НО-ИО-А4-ТГ1/2012 за актуализация на комплексното 
разрешително отменени усл.8.3.1.2. и 8.3.1.2.1. за нормите на потребление на 
горива. 
3.1.Съгласно инструкцията по усл.8.3.2.1. притежателят на разрешителното 
измерва/изчислява и документира използваните количества суровини, 
спомагателни материали и горива ежемесечно. В съответствие с усл.6.4. се 
изчисляват годишните норми на ефективност.  
3.2.Отговорното лице по КР прави оценка на съответствието съгласно 
инструкцията за съответствие –към усл.8.3.2.2. от КР. 
 3.2.1.За 2012 г. не е установено несъответствие в годишните норми за ефективност 
при употребата на суровини. 
За 2011 г. е установено превишение в разходните норми на метилметакрилат за 
м.март,м.юни и м. ноември.Съставени са протоколи за анализ на причините за 
несъответствие.Сумарното количество на мономерите за тон не е надвишило 
заложената норма. 
За 2010 година е установено превишение на разходната норма на метилметакрилат 
за месеци април, май, юни и септември.Съставени са протоколи за анализ на 
причините за несъответствие.През същите месеци разходната норма за 
метилакрилат е била по-ниска от разрешената и сумарното количество вложени 
мономери за тон не е надвишавало сумарната норма на мономери от КР. 
За 2009 година не са  превишени  годишните количества и разходните норми на 
суровините,  спомагателните материали и горивата. 
 За 2008 година е превишено годишното количество на разрешеното за използване 
полиетиленово фолио.Превишението е свързано с преработването на 856 тона 
гранули от полистирол/полистирен/, разрешен като суровина с усл.8.3.4.1.1.Освен 
това произведените през 2008 г. листи преимуществено са били с по-малка 
дебелина и при фолирането им против надраскване се е увеличил разхода на 
полиетиленово фолио. 
      Операторът Панхим ООД е уведомил МОСВ за планирано увеличение на 
производството на екструдирани листи със съответните промени в условията и в 
момента тече процедура по актуализация на КР 14/2006. 
   
3.2.2.За парова централа могат да се използват два горивни източника –   природен 
газ и резервно гориво газьол. 
      През 2012 г. са използвани  445 893 нкуб.м природен газ/метан/.Низшата 
топлотворна способност  на метана е  0,034 GJ/Nm3 
      В този случай топлотворната способност на парова централа е следната: 
      С метан : 445 893 х 0,034 GJ/Nm3 = 15 160 GJ 
      През 2012 г.  не е използван  газьол.  
 
    Водогрейният котел през 2012 г. е работил на  природен газ/метан/: 
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    През 2012 г. водогрейният котел е работил  с гориво природен газ/метан/, като е 
изразходвал 61 785 куб.м.При низша топлотворна способност на метана 0,034 
GJ/Nm3 : 61 785 х 0,034 = 2101 GJ 
       През 2012 г. водогрейният котел е  работил: 1083 ч. с гориво природен газ. 
    Общата топлотворна способност от всички горивни инсталации се получава като 
сумираме изчислените за парова централа и водогрейния котел: 
    15 160 +  2101 = 17 261 GJ 
Или за да превърнем в Gcal : 17 261 х 0,24 = 4 143 Gcal  
      Общата топлотворна способност на всички горивни инсталации за 2012 г.  е 
4 143 Gcal. 
 
3.2.3. Коригиращи и превантивни действия 
      Операторът Панхим ООД спазва инструкции за проверка на съответствието и 
при несъответствие анализира причините и изпълнява коригиращи действия. 
 
4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
4.1.През 2012 година  е  направена  една  проверка на съответствието на 
съхранението и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, 
горива и продукти. 
      Не са констатирани  несъответствия. 
4.2.Проверки за течове по тръбопреносната мрежа за течни суровини и продукти се 
правят ежедневно в началото и в края на всяка смяна  от началник- смяната, 
съгласно  инструкцията по усл.8.3.4.14. за установяване и отстраняване на течове и 
поддръжка на тръбопреносната мрежа.Несъответствията се регистрират в журнал 
на началник- смяната. 
     През 2012 година не са регистрирани течове от тръбопреносната мрежа. 
     Планирани проверки на тръбопреносната мрежа се правят под ръководството на 
Техническия мениджър.През 2012 година е направена една планирана проверка, 
при която не са констатирани пропуски и несъответствия.  
4.3.Проверки за течове от резервоари и  обваловки се провеждат ежедневно в 
началото и в края на всяка смяна  от началник-смяната чрез оглед на съоръженията 
и се регистрират в журнала на началник-смяната. 
     През 2012 година не са регистрирани течове от резервоари и обваловки. 
     Планирани проверки за течове от резервоари и обваловки се провеждат под 
ръководството на Техническия мениджър. 
     През 2012 година е направена една планирана проверка за течове от резервоари 
и обваловки.Не са констатирани несъответствия. 
 
 ІV.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 
1.Доклад по Европейския регистър на изпускането и преноса 
на замърсители/ЕРИПЗ/ 
     От производствената дейност на оператора се отделят емисии във въздуха и във 
водите. 
2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
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      От вентилационните изходи на цех”Мицубиши” се отделят отпадъчни газове- 
топъл въздух с миризма на МА и меркаптани и топъл въздух със съдържание на 
прахови частици. 
      От вентилационните изходи на цех”Екструдирани листи”се отделят отпадъчни 
газове, които представляват топъл въздух с миризма на МА. 
       От машината за разкрояване на листи се отделя прах при рязане, който се 
улавя от пречиствателното устройство филтър. Притежателят на разрешителното е 
определил оптималните стойности на технологичните параметри при работа на 
филтъра.Филтърът се почиства периодично от отпадъка „Прах от аспирация при 
рязане”, съгласно актуализираната инструкция за експлоатация и поддръжка на 
пречиствателното съоръжение. Емисиите от прах след пречиствателното 
устройство се измерват веднъж на две години от акредитирана лаборатория. 
       От изпускащото устройство/комин/ на парова централа се отделят отпадъчни 
газове със съдържание на прах, SO2/серни оксиди/,  NOx/азотни оксиди/,  
CO/въглероден оксид/- в зависимост от вида на използваното гориво. От 
изпускащото устройство/комин 2/ се отделят отпадъчни газове със съдържание на   
NOx/азотни оксиди/ и CO/въглероден оксид/ за период четири месеца годишно от 
водогрейния котел.Водогрейният котел работи с гориво природен газ/метан/ и 
вероятността за регистриране емисии от SO2/серни оксиди/ е минимална. 
      Източници на неорганизирани емисии от интензивно миришещи вещества 
могат да бъдат продувките на тръбопроводите на сборниците за ММА и МА. 
     Операторът “ПАНХИМ”ООД  прилага инструкции по условия 9.3.2.; 
9.3.3.;9.3.4. 9.4.3. и 9.4.4. от КР за периодична оценка за наличието на източници на 
неорганизирани емисии и с мерки за намаляване и ограничаване на 
неорганизираните емисии и емисии от интензивно миришещи вещества.Извършва 
се периодична оценка за изпълнение на мерките за предотвратяване/намаляване  и 
ограничаване на неорганизирани емисии и емисии от интензивно миришещи 
вещества.Проверката за наличие на неорганизирани емисии и емисии от 
интензивно миришещи вещества е ежедневна в началото и в края на всяка смяна 
чрез оглед и огранолептично от началник-смяната. През 2012 година не са 
регистрирани неорганизирани емисии. 
     Планирани периодични оценки за емисии от интензивно миришещи вещества се 
правят от еколога чрез проверка на входящата документация за оплаквания от 
миризми. 
     През 2012 година са направени  две периодични оценки. Не са установени 
оплаквания от миризми. 
 2.1.Емисии от точкови източници в цех “Мицубиши”- Инсталация за производство 
на суспензионен полиметилметакрилат 
     От девет изпускащи устройства в цех”Мицубиши” се емитират отпадъчни 
газове с миризма  на метилакрилат и меркаптани. 
2.1.1.Собствен мониторинг  
      Съгласно таблица 9.6.1. честотата на измерванията е веднъж на две години. 
      За 2012 г. не е проведен собствен мониторинг на емисиите от метилакрилат и 
меркаптани.При проучване, лаборатория, акредитирана да измери тези показатели, 
на този етап не е установена. Изчислението на емисите би следвало да се извърши  
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съгласно Методика по чл.26, ал.6 от Закона за чистота на атмосферния въздух. В 
Методиката не е определен емисионен фактор за метилакрилат и меркаптани и във 
връзка с  усл.9.6.5.1. от КР14/2006 при липса на емисионен фактор, емисиите се 
считат за нулеви. 
 
      От три изпускащи устройства се емитира прах. 
      През 2012 г. притежателят на разрешителното е извършил  мониторинг на 
емисиите от прах от акредитирана лаборатория. Протоколите и Доклад с 
резултатите от мониторинга са представени в РИОСВ-Стара Загора.  
 
Изчисления за годишните емисии на прах : 
Работни часове за инсталацията за производство на суспензионен 
полиметилметакрилат  за 2012 г. – 7140 ч. 
1.Аспирация №4  
Измерено – 524 нм3/ч и 14мг/нм3 : 
524 х 14 мг = 7336 мг/ч = 7,336 г/ч 
Измерен и приведен  масов поток – 0,007 кг/ч. 
0,007 х 7140 = 49,98  кг/год 
2.Аспирация №5 
Измерено 606 нм3/ч и 18 мг/нм3 
606 х 18 мг = 10908 мг/ч = 10,9 г/ч 
Измерен и приведен масов поток – 0,011 кг/ч 
0,011 х 7140 = 78,54 кг/год 
3.Аспирация №6 
Прозоречен вентилатор за работно помещение – не са измервани емисии. 
За прах няма определен емисионен фактор и съгласно условие 9.6.5.1. в този 
случай емисията се счита за нулева. 
Общо емисии от прах за 2012 г. от инсталацията за СПММА: 
128,52 кг/год 
 
2.2.Емисии от точкови източници в цех”Екструдирани листи” 
     От шест изпускащи устройства се емитират отпадъчни газове с мирис на 
метилакрилат.При работа с други полимерни гранули се емитират отпадъчни 
газове,  които могат да се измерят като общ въглерод и акрилонитрил. 
2.2.1.Собствен мониторинг 
     Измерването на емисиите съгласно табл.9.6.1. се осъществява веднъж на две 
години. През 2012 г. не е извършено измерване на тези емисии. Операторът при 
проучване на този етап не се е свързал с акредитирана лаборатория, която 
разполага с методика за измерване на метилакрилат и акрилонитрил. От БСА ни 
отговориха, че не са акредитирали лаборатория за измерване на посочените 
показатели. 
       Общото годишно количество на тази емисия за 2012 г. би следвало да се 
изчисли в съответствие с Методика  по  чл.25, ал.6 от Закона за чистота на 
атмосферния въздух. 
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      Съгласно условие 9.6.5.1. когато в Методиката не са определени емисионни 
фактори за съответния замърсител, емисиите се считат за нулеви. 
   
      От едно изпускащо устройство се емитира прах. 
      От измерване на емисията през 2012 г. от акредитирана може да се определи 
годишното количество прах. Протоколът с резултатите и Доклад са представени в 
РИОСВ-Стара Загора. 
      Аспирация №7 
      Работни часове на участък ”Разкрояване” за 2012 г. – 630 ч. 
      Измерено 2062 нм3/ч и 8 мг/нм3: 
      2062 х 8 мг = 16 496 мг/ч = 16,5 г/ч 
      Измерен и приведен масов поток – 0,017 кг/ч 
      0,017 х 630 ч. = 10,71 кг/год 
 
2.3.Парова централа 
     От изпускащото устройство № 1 – комин се емитират  NOх , CO, SO2/при работа 
с газьол/ 
2.3.1.Собствен мониторинг 
      През 2012 г. е извършено измерване на емисиите от акредитирана лаборатория. 
Протоколите и Доклад с резултатите от мониторинга са представени в РИОСВ-
Стара Загора. 
 
 За котел № 1 
През 2012 г. котел 1 е работил 1453  часа само с гориво метан. През 2012 г.  котел 1 
е използвал  148 620 нкуб.м метан. Изчислените емисии са за топлоцентрали с 
мощност под 50MW- код по СНЕВ – 03.01.03. 
За изчисленията са използвани резултати от измерване на емисиите през 2012 г., а 
за емисиите с емисионен фактор е използвано изчисление и по Методиката. 
Емисии от серен диоксид 
При измерването не е установена значеща стойност на емисия от серен диоксид. 
При работа с метан/природен газ/ няма емисионен фактор за серен диоксид, затова 
емисията не може да се изчисли по Методиката. 
Емисии от азотни оксиди 
Масов поток при измерване – 0,12 кг/ч 
1453 ч. х 0,12 кг/ч. =174,4 кг/год, измерено с гориво метан 
Т = 148 620 х 0,034 GJ/Nm3 = 5053GJ 
ЕF = 50g/GJ 
Е= 5733 х 50 .10-6 = 0,253 Mg = 253 кг/год, изчислено 
Емисии от въглероден оксид 
Масов поток при измерване – 0,11 кг/ч 
1453 ч х 0,11 кг/ч = 159,8 кг/год, измерено с гориво метан 
ЕF = 20g/GJ 
5053 х 20.10-6 = 0,101 Mg = 101 кг/год, изчислено 
 
За котел №2 
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Котел №2 е работил 4306  ч. през 2012 г. само  с гориво метан. През 2012 година 
котел 2  е използвал  297 273  нкуб.м метан. Емисиите за котел №2 са изчислени по 
Методиката за топлоцентрали с мощност под 50 MW – код по СНЕВ 03.01.03. 
За изчисление на емисиите са използвани резултатите от последния мониторинг 
през 2012 г., а за емисиите с емисионен фактор е направено паралелно изчисление 
по Методиката. 
Емисии от серен диоксид 
При измерването не е установена значеща стойност на емисия от серен диоксид. 
При работа с метан/природен газ/ няма емисионен фактор за серен диоксид, затова 
емисията не може да се изчисли по Методиката. 
Емисии от азотни оксиди 
Масов поток при измерване – 0,11кг/ч 
4306 ч. х 0,11= 473,7 кг/год- по мониторинг 
 
Т= 297 273 х 0,034=10107 GJ 
ЕF = 50g/GJ 
Е= 10107 х 50 .10-6 =0,505 Mg = 505 кг/год. 
Емисии от въглероден оксид 
Масов поток при измерване – 0,08 
4306 ч. х 0,08 = 344,5 кг/год – по мониторинг 
ЕF = 20g/GJ 
Е= 10107 х 20 .10-6 =0,202 Mg = 202 кг/год. 
 
Общо емисии от парова централа 
За по-голяма достоверност при изчислението на сумарните емисии от парова 
централа са използвани по-високите стойности: 
 
Емисии от серен диоксид – при мониторинга не е установена значеща 
стойност.Поради липса на емисионен фактор при работа с метан не е изчислена по 
Методиката. 
 
Емисии от азотни оксиди 
253 кг/год + 505 кг/год = 758 кг/год 
 
Емисии от въглероден оксид  
159,8 + 344,5 = 504,3 кг/год 
 
2.4.Водогреен котел за отопление  
     От изпускащо устройство К2 – комин на водогреен котел за отопление се 
емитират NOх , CO, SO2 /минимална вероятност при работа с метан/. 
2.4.1.Собствен мониторинг 
     Измерването на емисиите от водогреен котел за отопление се осъществи на 
25.09.2012 г.от акредитирана лаборатория. Протоколите с резултатите и Докладът 
от мониторинга е представен в РИОСВ- Стара Загора. 
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      През 2012 г.  водогрейния котел за отопление е използвал само  гориво –  
природен газ/метан/- 61 785 нкуб.м, а работните часове са съответно – 1083 ч. с 
метан. 
      Емисиите от водогреен котел за отопление  с гориво природен газ  за 2012 г. са 
изчислени и по Методика в съответствие с чл.25, ал.6 от Закона за чистота на 
атмосферния въздух. 
      Изчислените емисии са за топлоцентрали с мощност под 50MW- код по СНЕВ 
– 03.01.03. 
Използвано за 2012 г. гориво природен газ за водогреен котел- 61 785 Нм3 и 1083  
работни часа. 
Определяне на емисиите според последното измерване през 2012 г. 
Емисии от серни оксиди 
Не е измерена значеща стойност. 
Емисии от азотни оксиди  
Измерен масов поток – 0,08 кг/ч 
Е =1083 ч. х 0,08 кг/ч = 86,6 кг/год 
 
Емисии от въглероден оксид 
Измерен масов поток – 0,06 кг/ч 
Е =1083 ч. х 0,06 кг/ч = 65 кг/год 
 
Определяне на емисиите според Методиката: 
Т = 61785 х 0,034 GJ/Nm3 = 2101 GJ 
Емисии от азотни оксиди 
ЕF = 50g/GJ 
Е = 2101 GJ х 50 .10-6 =0,105 Mg = 105 кг/год 
Емисии от въглероден оксид 
ЕF = 20g/GJ 
Е= 2101 х 20 .10-6 = 0,042 Mg = 42 кг/год 
 
Емисии от водогреен котел за 2012 г. – за по-голяма достоверност  се  взема по-
високата стойност на емисията.   
Емисии от азотни оксиди  
105  кг/год 
Емисии от въглероден оксид 
65  кг/год 
 
Общо емисии от всички горивни инсталации за 2012 г.: 
Емисии от азотни оксиди  
758  +  105  = 863  кг/год 
Емисии от въглероден оксид 
504,3 + 65 = 569,3  кг/год 
Тези стойности са нанесени в таблица 1. 
 
Общо емисии от прах от горивни инсталации и производствени инсталации 
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128,52 +10,71 =139,23 кг/год 
Тази стойност е нанесена под таблица 1. 
2.5.Оценка на съответствието 
      През  2012 г. котлоагрегати №1 и 2 са работили общо 5759 часа с гориво 
природен газ .  
     През 2012 г. е  направено измерване на  емисиите от парова централа и от 
водогрейния котел от акредитирана лаборатория. Издадени са протоколи с 
резултатите и  е представен Доклад от измерванията в РИОСВ- Стара Загора.     
Емисиите от метилакрилат и меркаптани за всички изпускащи устройства не са 
измервани. 
    През 2012 г. са измерени  и емисиите от прах за всички изпускащи устройства от 
акредитирана лаборатория.Протоколите от измерванията и Докладът са 
представени в РИОСВ- Стара Загора. 
   При мониторинга не е установено превишение на нормите на допустими емисии. 
     
2.6.Анализ на причините за несъответствие 
       Емисиите за 2012 г. измерени при собствения мониторинг и  изчислени по 
Методиката, не надвишават емисионните прагове в таблица 1  Замърсители по 
ЕРЕВВ и PRTR/ЕРИПЗ/. 
2.7. Коригиращи действия 
     Притежателят на разрешителното е предвидил превантивни дейности за  
намаляване на емисиите чрез контролиране на горивните процеси и 
технологичните процеси с въвеждане на микропроцесорно управление. 
2.8.Мониторинг на пречиствателното съоръжение филтър на изпускащото 
устройство на машината за разкрояване на листи. 
      През 2012 г. са направени 225 измервания  на контролирания параметър 
„налягане” на пречиствателното съоръжение филтър на изпускащото устройство на 
машината за разкрояване на листи.Съгласно усл.9.1.2. и 9.1.2.1. притежателят на 
разрешителното е изготвил списък с контролираните параметри на 
пречиствателното съоръжение към участък Разкрояване, който е представен в 
РИОСВ – СтараЗагора.  
2.8.1.Оценка на съответствието на контролирания параметър на пречиствателното 
съоръжение и коригиращи действия. 
      През 2012 година има установени 14 несъответствия на измерената стойност на 
контролирания параметър със стойността при оптимален работен режим .Причини 
за несъответствията са запълване на филтрите на аспирационната система и 
разместване на филтрите поради вибрации. При установените несъответствия като 
коригиращо действие е извършвано почистване и профилактика на 
филтрите.Проверена е кутията на двигателя за стружки, филтрите са 
закрепени.Съставени са четири протокола, в които са описани несъответствията, 
причините и са определени коригиращи действия.Коригиращите действия са 
изпълнени  своевременно. 
2.9.Оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или 
интензивно миришещи вещества 
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      Източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества 
са продувките на тръбопроводите на сборниците за течни суровини.При 
приемането и прехвърлянето на течните суровини началник –смяната и дежурният 
техник спазват мерки за предотвратяване отделянето на емисии от леснолетливите 
течни суровини. 
    През 2012 г. са регистрирани два токови удара, при което са изключили 
двигателите на вентилаторите на аспирационните изходи в цех”Мицубиши” и са се 
създали предпоставки за неорганизирани емисии от вредни и интензивно 
миришещи вещества.Като коригиращо действие при  възстановяване на 
захранването, вентилаторите са били включени и евентуалните емисии са били 
отведени в атмосферата.  
     През 2012 г. няма постъпили оплаквания за изпускане на неорганизирани 
емисии и/или интензивно миришещи вещества.Съставени са два протокола за 
оценка на неорганизираните емисии и/или интензивно миришещи вещества. 
      Притежателят на разрешителното прилага инструкция по усл.9.3.2.,9.3.3.,9.4.3. 
и 9.4.4., актуализирана през 2012 година. 
2.9.1.Мерки и резултати от тях за предотвратяване/намаляване на 
неорганизираните емисии. 
      Ежедневно при приемане на течните суровини се спазват мерките за 
предотвратяване на неорганизирани емисии.Правят се проверки на работата на 
вентилационната система от началник смяната и техник  . 
За отчетния период няма постъпили оплаквания за изпускане на неорганизирани 
емисии и/или миришещи вещества от площадката на фирма Панхим ООД.Не е 
регистрирано неспазване на мерките за предотвратяване на неорганизирани 
емисии. 
       През 2012 година са регистрирани два  токови удара, довели до изключване на 
съоръженията и  вентилационната система.След възстановяване на захранването на 
основните апарати е включена и вентилационната система.При това, 
органолептично,  не е установена емисия от интензивно миришещи вещества.   
      За посочените ситуации са съставени протоколи с описание на 
несъответствието, причините и приложените коригиращи и превантивни действия. 
 
3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
3.1.Мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения 
3.1.1.Сепараторни вани 
      Сепараторните вани служат за отделяне на пух полимера от отпадната вода 
преди подаването й за обработка в ПСОВ. Процесът при тях не е обвързан с 
технологични параметри, които да се следят.За правилното им функциониране 
важно условие е редовното им почистване. 
3.1.2.Пречиствателни станции за производствени отпадъчни води 
      От 2010 г. на територията на фирмата е въведена в действие втора 
пречиствателна инсталация за обработка на отпадъчните води от цех 
Екструдери/ПСОВ2/.Като съоръжение тя представлява компактен контейнер с три 
секции. Две от секциите са запълнени със 7 куб.м инертен бионосител «Биомедия» 
с голяма контактна повърхност, а третата секция е вторичен утаител.Към новата 
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инсталация е изграден приемен резервоар за отпадна вода.Оптималния дебит на 
отпадната вода се контролира с обемно измерване за време и е 2,4 куб.м за час (25 
л/38 сек).  
   Съгласно условие 10.1.1.2. след последната актуализация на КР, притежателят е 
определил контролираните параметри за пречиствателните съоръжения за води, 
оптималните стойности на всеки от параметрите и честотата на мониторинг. 
Ежемесечно резултатите от мониторинг и оценката на съответствието на 
показателите с оптималните се нанасят в таблица. Годишно обощение на 
резултатите е представено в таблица 4. 

Таблица 4  
 
 
съоръжение Параметър 

мярка 
Брой 
измервания

Средна 
стойност 

Оптимална 
стойност 

Съответ- 
ствие 

ПСОВ - 
Мицубиши 

     

Изм.кутия Темп.,°С 202 26,6 27 Да 
Р-р за 
смесв. 

рН,ед 202 7,16 7,2 Да 

Аерац.р-р Темп.,°С 202 25,8 До 30 Да  
 Аерац.,% 202 65 Над 29 Да 
Вх. поток А ХПК,мг/дм3 46 959 600 Не 
 НВ, мг/дм3 25 165 600 Да   
Вх. поток Б ХПК,мг/дм3 - - 100 - 
Изх.общ 
поток 

Темп.,°С 202 24,8 40 Да 

 рН,ед 202 7,4 6,5-9,0 Да 
 НВ, мг/дм3 22 119 100 Не 
 ХПК,мг/дм3 98 209 100 Не 
 БПК5, 

мг/дм3 
25 55 25 Не 

ПСОВ2 - 
Екструдери 

     

Входящ 
поток 

Темп.,0С 205 21,6 До 40 Да 

 рН, ед. 205 7,5 6 – 8,5 Да 
 НВ, мг/л 27 81 200 Да 
 ХПК, мг/л 40 760 850 Да 
 БПК, мг/л 28 456 250 Не  
Изходящ 
поток 

Темп.,0С 175 21 До 40 Да  

 рН, ед. 175 7,8 6,5 – 9,0 Да  
 НВ, мг/л 25 56 100 Да  
 ХПК, мг/л 77 128 100 Не 
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 БПК, мг/л 41 42 25 Не  
 
3.1.3.Оценка на съответствието 
ПСОВ - Мицубиши 
3.1.3.1.Температура на отпадната вода в измервателна кутия. 
     Оптималната стойност е 270С, а благоприятният температурен интервал е 25-
350С.В този температурен интервал най-качествено протича химичната обработка 
на водата. 
      През 2012 г. средногодишната температура на постъпващата вода е близка до  
посочената оптимална стойност.  
3.1.3.2.рН в резервоар за смесване на водата с химическите реагенти/преди 
подаването й за биообработка/. 
     Оптималната стойност е 7,2 , а благоприятният за развитието на биомасата 
интервал  е 6,9-7,9. 
      През 2012 г. средногодишната стойност на рН в резервоара за химична 
обработка е в  оптималните граници. 
 3.1.3.3.Температура в аерационен резервоар за биообработка на отпадната вода 
     Оптималната стойност е 250С, а благоприятният за биоокислението  
температурен интервал е 15-300С . 
      През 2012 г. средногодишната стойност на температурата в аерационния 
резервоар е в оптималния температурен интервал за дейността на биомасата. 
3.1.3.4.Аерация на биомасата в аерационен резервоар 
      Стойности, по-ниски  от 20% водят до недостиг на кислород за окислителните 
процеси. 
      През 2012 г.  средногодишно % на аерацията е над оптималния минимум, което 
е важно за поддържане жизнеността на биомасата и осъществяването на 
окислителните процеси при разграждането на органичните замърсители. 
3.1.3.5.ХПК на вход поток А 
      Оптималната стойност е получена чрез усредняване на стойностите по ХПК на 
водите от произвежданите марки полимер. По принцип пречиствателното 
оборудване е проектирано да обезвреди води и с по-високи от оптималната 
стойност ХПК./до 1500 мг/дм3/. 
     През 2012 г. се забелязва ,че средногодишната стойност  на ХПК на 
постъпващата вода е близка със същата стойност на показателя за предходната 
година, което показва тенденция към постоянство в концентрацията на 
замърсителите. Въпреки това реалната стойност на ХПК е по-висока от зададената 
по проект и дава натоварване на  биобасейна по органичен замърсител с около 3 кг 
над проектната за денонощие, което се отразява  върху пречиствателния процес.  
3.1.3.6.НВ на вход поток А 
      Оптималната стойност тук е получена чрез усредняване на стойностите на 
водите от различни марки полимер.По принцип по-голямото количество НВ 
благоприятстват химическото третиране на водата, защото се явяват 
кондензационни ядра за образуваните утайки. 
      През 2012 г. не е превишена оптималната стойност на неразтворени вещества в 
постъпващата вода. 
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3.1.3.7.ХПК на вход поток Б 
      Този поток се нарича още условно чиста вода.На практика обаче при него 
показателят ХПК превишава оптималната стойност.Като се има в предвид, че този  
поток преминава само механична обработка и се смесва с тристепенно 
пречистената вода, той се явява вторичен замърсител. 
      През 2012 г. показателят ХПК на „условно чистата” вода от поток Б не е 
определян, защото след постъпването си в ПСОВ поток А и поток Б се смесват в 
усреднителния резервоар и се подават съвместно за третиране т.е. стойността на 
ХПК за поток А е всъщност ХПК на потока, получен след смесването на поток А и 
поток Б.   
3.1.3.8.Показатели на изход общ поток от ПСОВ 
      През 2012 г. средногодишните стойности на показателите температура и рН на 
изход общ поток не надвишават оптималните граници.Средногодишната стойност 
на ХПК на изход общ поток е с 20 % по-висока същата стойност за предходната 
година и надвишава определената норма на индивидуално емисионно ограничение.      
Средногодишната стойност на неразтворени вещества е с 19 мг/л над  границите на 
разрешената емисия и показва тенденция на намаление спрямо предходната 
година. Средногодишната стойност на показателя БПК е по-висока от разрешената 
норма на индивидуално емисионно ограничение в пропорционална зависимост от 
средногодишната стойност на показателя ХПК.  
3.1.4.Анализ на причините за несъответствие 
      При работата на ПСОВ от съществено значение са показателите на изход общ 
поток.Ежемесечно измерените показатели на водата се представят на директор 
завод и се определят коригиращи действия за оптимизиране работата на 
съоръженията в ПСОВ, като за целта е изработена програма и е наета с договор 
консултираща фирма. 
      За 2012 г. могат да се посочат следните причини за превишението на 
оптималните стойности на ХПК, БПК5 и неразтворени вещества. 
      1.От направени през 2012 г. измервания на потока отпадна вода към ПСОВ – 
обемно се измери дебита на питателната помпа и се монтира брояч за часовете й на 
работа - се установи, че ПСОВ работи на критичния максимум – подадената 
отпадна вода за 2012 г. е 29 126 куб.м  при максимална проектна стойност 24 000 
куб.м/год. Времето за престой в биобасейна е изключително кратко и недостатъчно 
за постигане на стабилен пречиствателен ефект.Въпреки това постигнатия ефект на 
пречистване е от порядъка на 80% по ХПК. 
3.1.5.Коригиращи действия 
      През 2012 г. са проведени следните коригиращи действия: 
     1.Редовно почистване на сепараторните вани и решетките за предотвратяване 
натоварването на отпадните води с механични замърсители, пречещи на работата 
на биомасата. 
      2.В биобасейна се поддържаше концентрация на активната биомаса по-висока 
от оптималната за овладяване на натоварването по вода и осигуряване 
възможности за пречистване на водата. 
      3.Редовно отвеждане на излишната утайка, която нарастваше бързо поради 
претоварването на ПСОВ по органика.   
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      4.Във връзка с одобрен проект по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г. и разширение 
производството на гранули от ПММА, притежателят на разрешителното е 
предприел кардинални мерки за разширение и модернизиране на ПСОВ. В 
изготвения инвестиционен проект, заложените за изграждане и монтиране 
съоръжения и машини ще гарантират ефект на пречистване от порядъка на 90% по 
ХПК и БПК, както и достатъчно време за престой, обуславящо по-пълно 
разграждане на органиката и проектни стойности на параметрите на пречистената 
вода с 10% по-ниски от нормите на заустване.  
ПСОВ2 – цех Екструдери 
3.1.6.Оценка на съответствието 
Параметри входящ поток 

• Температура  
Средногодишната стойност на температурата на постъпващата вода  не 
надвишава заложената норма. 

• рН 
Средногодишната стойност на активната реакция на средата не превишава 
проектната и заложената норма. 

• Неразтворени вещества 
Средногодишната стойност на неразтворени вещества съответства на 
заложената норма. 

• Химическа потребност от кислород 
Средногодишната стойност на ХПК съответства на заложената стойност. 

• Биохимическа потребност от кислород 
Средногодишната стойност на БПК е почти двойно по-висока от заложената 
проектна норма и това обуславя и превишението на средногодишната 
стойност на показателя БПК на изход. 

Параметри изходящ поток 
• Температура 

Средногодишната стойност на температерата е в съответствие с нормата на 
допустима емисия. 

• рН 
Средногодишната стойност на рН съответства на нормата на допустима 
емисия. 

• Неразтворени вещества 
Средногодишната стойност на НВ не превишава нормата на допустима 
емисия. 

• Химическа потребност от кислород 
Средногодишната стойност на ХПК превишава нормата на индивидуалното 
емисионно ограничение само с 28 единици и отбелязва значително 
понижение спрямо средногодишната стойност на показателя за предходната 
година. 

• Биохимическа потребност от кислород 
Средногодишната стойност на БПК превишава определеното индивидуално 
емисионно ограничение, но показва двукратно снижение спрямо същата 
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стойност за предходната година.Предполага се, че превишението на нормата 
на показателя БПК на изход е свързано с по-високата му средногодишна 
стойност на вход в ПСОВ2. 

3.1.7.Анализ на причините за несъответствие. 
        Могат да се посочат следните причини за установените несъответствия в 
средногодишните и средномесечните стойности на показателите ХПК и БПК с 
нормите на допустими емисии. 
        1.Неритмична работа на съоръженията източници на отпадъчна вода, което е 
свързано с често спиране подаването на отпадна вода и след това време за 
достигане на оптимални параметри на работа на биомасата. 
        2.По-високите стойности на показателя БПК на вход подсказват, че 
органичния замърсител е по –трудно усвоим и изисква по-дълго време за третиране 
с биомаса. 
        3.Блокиране на подвижния бионосител - биомедия - от запълване на 
елементите с неразтворени прахообразни частици. 
3.1.8.Коригиращи и превантивни дейности 
        За достигане оптималните параметри на пречистване се извършиха следните 
коригиращи действия: 
        1. Поддържане жизнеността на биомасата в готовност независимо от 
непостъпването на отпадъчна вода. Това в известен смисъл помага за по-бързото 
настройване на микроорганизмите за оптимална работа. 
       2.Двукратно почистване на елементите на биомедията за освобождаването им 
от наслояванията. 
       3.Редовно продухване на аерациионната система с въздух за предотвратяване 
запушвания по аераторите. 
3.1.9.Превантивни действия 
      През 2012 г. се изготви инвестиционен проект за изграждане на Разширена 
ПСОВ във връзка с предстоящото разширение на производството на гранули от 
ПММА.Предвижда се на следващ етап отпадните води от площадката, обхваната 
от КР да се третират в Разширената ПСОВ.Затова  съоръженията са предвидени  с 
достатъчно големи обеми  и капацитет с 20%-ов запас, за да поемат 
производствените  отпадъчни води, да осигурят  достатъчно време за престой, така 
че показателите на пречистената вода да  отговарят на нормите на 
заустване.Според технологичната част на проекта гарантираните стойности на 
показатели на изход ПСОВ след разширението и модернизацията ще бъдат с 10% 
по- ниски от нормите на заустване. 
Съставени са 12 протокола с оценка на съответствието, анализ на причините и 
набелязване на коригиращи действия. 
3.1.10.Поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри 
      Параметрите, които се измерват в пречиствателните инсталации са следните: 
температура на входящата вода, рН на входящата вода, температура в 
аерационните  резервоари, аерация, температура на изходящата вода, рН на 
изходящата вода. 
      Температурата в измервателната кутия на ПСОВ – Мицубиши може да се 
поддържа чрез охлаждане на постъпващата в ПСОВ вода. 
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      През 2012 г. температурата на постъпващата вода е била в оптималните 
граници и това не е наложило допълнително охлаждане преди обработването й.  
      РН в резервоара за смесване в ПСОВ – Мицубиши  се поддържа чрез подаване 
на разтвор на амониев сулфат с помпа, която се включва и изключва  
едновременно с помпата за подаване на отпадна вода.Има поставен промишлен  
рН-метър за проследяване стойностите на активната реакция на 
водата.Амониевият сулфат е  и азотен източник за използваните при 
биообработката селектирани микроорганизми. 
      През 2012 г. рН на  обработваната вода е била в оптималните граници. 
      Температурата в аерационния резервоар на ПСОВ – Мицубиши може да се 
поддържа чрез подаване на пара или вода от оператор при необходимост. 
      През 2012г. аерационния резервоар чрез дейността на микроорганизмите е 
поддържал оптимална температура. 
      Аерация –оператор ръчно с вентил настройва дебита на въздуха, който се 
измерва с ротаметър и манометър за налягане.Ежедневно със сонда се измерва и 
съдържанието на разтворен кислород, необходим за окислителните процеси и 
жизнената дейност на микроорганизмите.  
      През 2012 г. дебита на въздуха е бил в оптималните граници.Това показват и 
измерванията с оксиметър за разтворен кислород в биобасейна. 
      Измерваните параметри на входящата вода за ПСОВ – Есктрудери са със 
стойности, подходящи за обработката с биомаса.Ежедневно се измерват 
температурата и рН.Отпадната вода предварително се „усреднява” в приемателен 
резервоар, което не позволява залпово навлизане на вода с големи градиенти по 
температура, рН и органика. 
      През 2012 г. контролираните параметри температура и рН за ПСОВ2 – 
Екструдери са били в оптималните граници. 
      Аерационния режим се поддържа чрез програмно управление на 
въздуходувката, в зависимост от измереното количество разтворен кислород със 
сондата. 
       През 2012 г. показателите температура и рН на изходящите води от 
пречиствателните инсталации    са били в оптималните граници и не са надвишили 
нормата по комплексното разрешително. 
3.2.Собствен мониторинг на производствени отпадни води  
3.3.Оценка на съответствието, причини за несъответствие и коригиращи действия 
3.3.1.Точка на пробовземане №1/изход ПСОВ/ 
      При оценка на съответствието през 2012 г.не са установени  несъответствия в 
стойностите на  показателите . 
3.3.2.Точка на пробовземане №3 /изход ПСОВ2/ 
       Съгласно условие 10.1.2.2. т.10 е поставено ограничение за потока отпадни 
води от ПСОВ2.Операторът ежеседмично проверява дебита на питателната помпа 
чрез обемно измерване и ежемесечно и при вземане на проба докладва 
количеството третирана вода. 
       За 2012 г. е установено минимално превишение  на количеството третирана в 
ПСОВ2 отпадна вода: 20 569 куб.м при норма 20 000 куб.м. 
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       При оценка на съответствието на показателите от собствения мониторинг  през 
2012 г. не са установени несъответствия. 
3.3.3.Точка на заустване №2 
      Съгласно усл.10.6. притежателят на разрешителното е монтирал измервателно 
устройство за количеството и дебита на заустваната вода.Ежемесечно операторът 
докладва в РИОСВ – Стара Загора за количеството на заустваната отпадна вода.В 
т.2 с натрупване се отчита дебита и количеството на всички производствени 
отпадни води от площадката на Панхим ООД.  
      Общото годишно количество заустена вода през т.2 за 2012 г. е 88 042 куб.м 
при разрешено количество 93 150 куб.м/год. 
 
      За 2012 г. притежателят на разрешителното е заплатил такса за ползване на 
воден обект по сметка на Басейнова дирекция „Източно- Беломорски район” –
гр.Пловдив. 
      Ежемесечно акредитирана лаборатория извършва мониторинг на показателите 
в т.2.Протоколите от измерванията, заедно с отчетеното месечно количество 
заустена вода се изпращат в РИОСВ – Стара Загора. 
      Отговорно лице по КР прави оценка на съответствието и съгласно усл.7.1. 
изпраща уведомителни писма до държавните и общински институции. 
      През 2012 г. не са регистрирани несъответствия при мониторинг на 
показателите в т.2 . 
      3.3.4.Контролен мониторинг 
      Два пъти годишно се провежда задължителният контролен мониторинг от 
РИОСВ.Резултатите показват следните несъответствия: 

- По НВ- две несъответствия 
- По ХПК- три несъответствия 
- По БПК- четири несъответствия 

       
3.3.4.1.Анализ на причините за несъответствие и коригиращи действия. 
      През 2012 г. причини за несъответствията на показателите за т.2 са следните: 
      1. Показателите на третираните води от пречиствателните съоръжения – ПСОВ 
– Мицубиши и ПСОВ2 – Екструдери, повлияват на показателите в т.2. 
      2.Коригиращи действия 
       През 2012 г. притежателят на разрешителното е приложил  следните 
коригиращи действия: 
        1. Проучвания за повишаване капацитета на пречиствателните съоръжения. 
Във връзка с планираното разширение на производството на гранули от ПММА се 
планира разширение на ПСОВ, като крайната цел  е съвместно третиране на 
отпадъчните води от площадката с инсталацията за производство на СПММА. 
Операторът Панхим ООД е насочил своите усилия за оптимални условия на работа 
на пречиствателните съоръжения и спазване нормите на заустване на отпадъчните 
води от площадката.  
        2.Чрез въвеждането в експлоатация на съоръжения за отвеждане, 
стабилизиране и обезводняване на излишните утайки от ПСОВ, на практика се 
осъществи  възможност за регулиране на пречиствателните процеси. 
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3.3.5.Отчетено количество заустена производствена отпадна вода за 2012 г.:  
     През 2012 г. не е надвишено количеството на заустваните производствени 
отпадни води: 88 042 куб.м при разрешено количество 93 150 куб.м.  
3.3.5.1.Оценка на съответствието 
3.3.5.2.Причини за несъответствията и коригиращи действия 
      През 2012 г. притежателят на разрешителното във връзка с планираното 
разширение на инсталацията за гранули от СПММА е подал изискваната 
информация по Приложение 5 към Наредбата за комплексни разрешителни и 
подготвя изискваната информация по Приложение 6. 
* До предаването на ГДОС, Панхим ООД е уведомен, че е открита процедура по 
преразглеждане на комплексното разрешително.  
3.5.Оценка на съответствието за показателите на битово – фекалните води 
3.5.1.Точка на заустване №4 
      Показателите в т.4 се анализират два пъти годишно от акредитирана 
лаборатория.Протоколите от мониторинга се изпращат в РИОСВ- Стара Загора, а 
отговорно лице по КР прави оценка на съответствието. 
      За 2012 г.  е проведен мониторинг в т.4 през м. януари и през м.юни. 
Резултатите не показаха несъответствие на стойностите на показателите с 
определените индивидуални емисионни ограничения. 
 
3.5.2.Точка на заустване №5 
        Показателите в т.5 се анализират веднъж на две години от акредитирана 
лаборатория.Резултатите от мониторинга се изпращат в РИОСВ –Стара Загора, а 
отговорното лице по КР прави оценка на съответствието.През 2012 г.  се проведе 
мониторинг на показателите на битово-фекалните води в т.5 през м.януари. 
        Протоколите от мониторинга са изпратени в РИОСВ – Стара Загора.Не е 
констатирано превишение на стойностите на показателите над определените 
индивидулни емисинни ограничения.  
3.5.3.Количество на заустените битово-фекални води за 2012 г.: 910 куб.м 
        Няма регистрирано превишение на нормата за количеството на битово-
фекалните води. 
3.6.Периодична проверка на канализационната мрежа  
3.6.1.Ежедневни проверки- от операторите на дневна смяна-наблюдават се нивата 
на канализационните шахти за нормален отток на отпадни води. 
3.6.2.Периодични проверки- при вземане на образци за анализ от отпадните води-
представителят на Панхим отчита състоянието на ревизионните шахти. 
3.6.3.Профилактика – периодично почистване на канализационната система с 
агрегат за високо налягане тип”Вома”. 
      През 2012 година  са  направени четири  профилактики на канализационната 
мрежа, след което от сформирана Комисия  са проведени  проверки на 
техническото състояние на  канализационната мрежа.  Не са регистрирани 
несъответствия и заключението на Комисията е, че канализационната мрежа е в 
добро състояние.Съставени  са  Протоколи /№19-22 за 2012 г./ 
      При проверките на канализацията и ревизионните шахти през 2012 г. е 
установено, че същите са в добро състояние. 
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3.7.Докладване по ЕРИПЗ 
3.7.1.Общ органичен въглерод/ТОС/ като общ С или ХПК/3 –  
      За 2012 година с отпадните води е  отделено следното количество  ХПК/3 в 
кг/год. 
      Изчисления: 
      Изчисленията са извършени по следния начин: 
      1.Измерената стойност на ХПК в т.2 в кг/м3 се умножава с количеството 
заустена вода за месеца в м3 и се разделя на 3 
      /0,096 х 8 568/:3 = 274 кг 
      /0,092 х 6 059/:3 = 185  кг 
      /0,057 х 4 539/:3 = 86 кг 
      /0,095 х 4 245/: 3 = 134 кг 
      /0,096 х 4 635/:3 = 148 кг 
      /0,095 х 6 499/:3 = 206 кг 
      /0,093 х 8 951/: 3 = 277 кг 
      /0,028 х 6 896/:3 =  64 кг 
      /0,095 х 9 572/:3 = 303 кг 
      /0,096 х 2 170/:3 = 69 кг 
      / 0,082 х 12 924/:3 = 353 кг 
      /0,072 х 12 984/:3 = 311 кг  
      За да получим годишното количество се сумират месечните количества: 
      274+ 185 +86+ 134 +148+206 +277 +64+303+69 +353  +311=  2410 кг/год ХПК/3 
      2.Измерената стойност на ХПК за битово-фекалните води в кг/м3 за всяко 
шестмесечие се умножава по определеното количество заустена битово –фекална 
вода в м3  за шестмесечието.Получените стойности се разделят на 3 и се сумират. 
За изчислението са  използвани измерените на 31.01.2012 г. стойности.  
 
       2.1. Точка №4 
       (0,029 х 420 ) :3 + (0,060 х430): 3 = 12,6 кг/год  ХПК/3 
       2.2.Точка №5 
       /0,034 х 60/: 3 = 2 кг/год ХПК/3 
        3.От площадката ХПК/3 за 2012 г. 
        2410 + 12,6 + 2  = 2423 кг/год ХПК/3 
        Тази стойност е нанесена в таблица № 1 Замърсители по ЕРИПЗ. 
 
3.7.2.Хлориди/като общ Сl/ - За 2012 г. с отпадните води е отделено следното 
количество  хлорни йони в кг/год:  
Изчисленията са извършени по следния начин: 
1.Измерената стойност на хлорните йони в кг/м3 се умножава по количеството 
заустена вода в м3 за периода на мониторинг – два месеца.Получените стойности 
се сумират за да се получи годишното количество хлорни йони в заустената вода. 
0,12022 х /8568 + 6059/ = 1758 кг 
0,03545 х/4539 + 4245/ = 311 кг 
0,0234 х/4635 + 6499/ = 261 кг 
0,02233 х/8951 + 6896/ = 354 кг 
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0,02516 х/9572 + 2170/ = 295 кг 
0,05007 х/12924 + 12984/=1297  кг 
Общо                             4 276 кг/год 
Тази стойност е нанесена в Таблица 1. 
 
4.Управление на отпадъците 
4.1.Генерирани отпадъци 
      Ежемесечно се отчитат генерираните производствени отпадъци и се вписват в 
отчетни книги и технически отчети. 
      Количествата на отпадъците се описват в Отчетни книги за образувани и /или 
третирани отпадъци. 
За 2012 г. са генерирани следните количества отпадъци: 
Пух полимер – код 07.02.13 – 34,674 т при разрешено 93,3 т/г и годишна норма на 
ефективност – 0,006 т/т при разрешено 0,0125 т/т  
Слепени нишки – код 07.02.13 – 5,131 т при разрешено 7,5 т/г и годишна норма на 
ефективност – 0,0009 т/т при разрешена 0,001 т/т 
 
ПММА  от аспирация при оразмеряване – код 07.02.13 – 48,810 т        
Полистирол от аспирация при оразмеряване – код 07.02.13. – 5,886 т 
Общо – 54,696 тона при разрешено 150 т/г 
 
ПММА от аспирация при разкрояване – код 07.02.13 – 6,361 т            
Полистирол от аспирация при разкрояване – код 07.02.13. – 3,156 т 
Общо- 9,517 тона при разрешено 25 т/г 
 
ПММА от аспирация при мелене – код 07.02.13 – 9,422 т                 
Полистирол от аспирация при мелене –код 07.02.13. -  1,114 т 
Общо - 10,536 тона при разрешено 58 т/г 
 
ПММА мленки от изрезки – код 07.02.13 – генерирани 166,395 т – рециклирани 
177,763 т 
Полистирол мленки от изрезки – код 07.02.13. – генерирани  71,259 т – 
рециклирани 55,250 т 
Общо - 237,654 тона при разрешено 3840 т/г 
 
ПММА –пити от първоначално пускане на екструдерите – код 07.02.13. – 18,035 т 
Полистирол пити от първоначално пускане на екструдерите – код 07.02.13. – 1,186 
т 
Общо - 19,221 тона при разрешено 55 тона/г 
 
Отпадъчни хартиени опаковки  – код 15.01.01. – 1,499 тона - разрешено 9,6 т/г 
Отпадъчен полиетилен – код 15.01.02. – 28,770 тона  -разрешено 45 т/г 
Отпадъци от дървесни материали – код.15.01.03. – 0 тона - разрешено 100 т/г 
Отпадъчни метални опаковки/варели/ – код 15.01.04. – 0,315 тона  - разрешено 1,8 
т/г 
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Дървени отпадъци – код 03.01.05. – няма генерирани 
Метални отпадъци – код 19.10.01. – 0 тона - разрешено 6 т/г 
Отпадъчни филтърни платна – код 15.02.03. – няма генерирани 
Смесени строителни отпадъци – код 17.09.04. –няма генерирани- разрешено 24 т/г 
Отпадъци от решетки и сита – код 19.08.01. –  0,350 тона - разрешено 0,360 т/г 
Утайки от ПСОВ – код 07.02.11*- 2,390  тона -разрешено 56,2 т/г 
Отпадъчни масла – код 13.02.08* -  0,043 тона -разрешено 1,8 т/г 
Отпадъчни тръби  от  флуоресцентни лампи – код 20.01.21.*-  0,042 тона -
разрешено 0,05 т/г 
Отпадъчни оловни акумулаторни батерии 16.06.01*-  0 тона -разрешено 0,5 т/г 
Смесени битови отпадъци – код 20.03.01. –  35,76 тона -разрешено 40 т/г 
4.1.1.Оценка на съответствието и анализ на причините за несъответствия 
     Ежемесечно отговорните лица правят оценка на съответствието в изпълнение на 
инструкцията по условие 11.1.3. от КР. 
    За 2012 г. не са установени несъответствия и превишения на годишните норми 
на ефективност и годишните количества на генерираните отпадъци. 
    За 2011 г. са превишени годишните количества и нормите за тон продукт на 
следните отпадъци: пух- полимер и слепени нишки с код 07.02.13.Операторът е в 
процедура по актуализиране количествата на тези отпадъци.Съставени са 13 
протокола за оценка на съответствието. 
     Превишено е и годишното количество на отпадъка „Прах от аспирация при 
оразмеряване” с код 07.02.13.Неговото количество също ще бъде актуализирано 
след приключване на процедурата.Съставен е протокол с оценка на 
съответствието.   
     За 2010 г. са превишени месечните и годишните количества, както и нормите за 
тон продукт на следните отпадъци: 
     1.Пух полимер – код 07.02.13. – съставени са 13 протокола. Съгласно 
проектните данни на инсталацията за производство на суспензионен 
полиметилметакрилат, откъдето се генерира този отпадък, нормата за тон продукт 
е 12,5 кг/тон, а не както е определена 0,8 кг/тон. 
     2.Слепени нишки – код 07.02.13. – съставени са 13 протокола. Съгласно 
проектните разчети за инсталацията за производство на суспензионен 
полиметилметакрилат, откъдето се генерира този отпадък, нормата за отпадъка е 
по 100кг на всяко пускане на екструдера.При минимум 5 пускания месечно това 
прави 1,21 кг/тон. 
     3.Отпадъци от пластмаси – от аспирация при оразмеряване в производството – 
код 07.02.13 – превишено е годишното количество генериран отпадък.Причина за 
превишението е увеличения капацитет на инсталацията за производство на 
екструдирани листи, която няма ограничения в капацитета. 
     За 2009 г. са превишени месечните и годишните количества, както и нормите за 
тон продукт на следните отпадъци: 
     1.Пух полимер – код 07.02.13. – съставени са 13 протокола за регистриране на 
несъответствието, с посочени причини за несъответствието.Съгласно проектните 
данни на инсталацията за производство на суспензионен полиметилметакрилат, 
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откъдето се генерира този отпадък, нормата за тон продукт е 12,5 кг/тон, а не както 
е определена 0,8 кг/тон. 
     2.Слепени нишки – код 07.02.13. – съставени са 13 протокола за регистриране на 
несъответствието  с посочени причини.Съгласно проектните разчети за 
инсталацията за производство на суспензионен полиметилметакрилат, откъдето се 
генерира този отпадък, нормата за отпадъка е по 100кг на всяко пускане на 
екструдера.При минимум 5 пускания месечно това прави 1,21 кг/тон. 
     3.Отпадъчни пластмасови опаковки/полиетилен/ - код 15.01.04. – регистрирано 
е превишение на нормата за 10 месеца през 2009 г., както и на годишната норма за 
2009 г., за което са съставени 11 протокола с определяне на причините за 
несъответствие.Една от причините за превишението е преработката на гранули 
полистирол/полистирен/ , доставяни в пластмасови опаковки.Другата причина е 
производството на по-тънки екструдирани листи, което е свързано с по-голям 
разход на полиетилен и повече отпаднали фолирани изрезки при окрайчване.За да 
се ползват повторно изрезките се обелват от полиетиленовото фолио, а лентите от 
фолио се предават като отпадък.Освен това операторът е процес на разширение на 
производството и приключила през 2009 г. процедура за актуализация на 
КР14/2006, при което разрешената нормата за отпадъчни пластмасови опаковки е 
повишена.  
     4.Отпадъчни хартиени опаковки – код 15.01.01. – превишена е нормата на 
определеното в КР годишно количество, за което е съставен един протокол с 
определени причини за несъответствието.Основна причина за превишението 
поставянето на допълнителни листи велпапе, които след нарязването на листите по 
размер се отделят като отпадък.След приключилата процедура по актуализация 
разрешената норма и на този отпадък е коригирана. 
   5. Превишено е и годишното количество на отпадъците от решетки и сита с код 
19.08.01., за което са съставени съответните протоколи и са определени причините 
и коригиращите действия. 
   6.Превишено е годишното количество на отпадъка „ПММА прах от аспирация 
при оразмеряване” с код 07.02.13.Съставен е протокол за несъответствието, 
определени са причините и коригиращи действия. 
   7.Превишено е годишното количество на отпадъка „Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, съдържащи живак” с  код 20.01.21*.Съставен е протокол за 
несъответствието, определени са причините и коригиращи действия. 
   През 2008 г. са установени несъответствия в нормите и годишните количества на 
отпадъци от пластмаси с код 07.02.13., както и количествата на отпадъците от 
хартиени опаковки с код 15.10.01. и пластмасови опаковки с код 
15.01.02.Операторът е написал протоколи за несъответствията с посочени причини 
и коригиращи действия. 
4.1.2.Коригиращи действия 
     През 2012 г. е актуализирано комплексното разрешително на дружеството. 
     През 2011г. е проведена среща консултация с оператора за заявените от него 
промени в условията на КР.Очаква се актуализираното комплексно разрешително 
да бъде получено през 2012 г. 
     През 2010 г. операторът е предприел следните коригиращи действия: 
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     1.С писмо №4017/29.03.2010 г. са уведомени МОСВ,ИАОС и РИОСВ за 
съществуващите несъответствия в определените норми на отпадъци от пластмаси 
/с код 07.02.13./ с реалните условия и проектните разчети.Във връзка с това 
операторът е изпратил нужната информация  и е платил  такса за откриване на 
процедура по актуализация на КР14/2006 г.В момента е открита процедурата за 
актуализация на КР.   
     През 2009 г. са предприети следните коригиращи действия: 
     1.След завършила процедура по актуализация на КР14/2006 разрешените норми 
на отпадъците от пластмаси с код 07.03.13. са коригирани. 
     2.На оператора беше отказано коригиране на нормите за отпадъците „пух- 
полимер” и „слепени нишки”, независимо от представените доказателства за 
реално генерираните количества.Панхим ООД  възнамерява да поиска ново 
преразглеждане на комплексното разрешително. 
     3.За намаляване количеството на генерирания отпадък „Прах ПММА от 
аспирация при оразмеряване”/07.02.13./ при листи с дебелина до 5 мм се започна 
използване на т.нар.”топли ножове”.Тъй като за инсталацията за екструдирани 
листи няма ограничения в капацитета, притежателят на разрешителното 
възнамерява да поиска промяна в мерната единица на нормата – вместо 
тона/годишно, кг/тон листи. 
      През 2008 г. операторът е предприел следните коригиращи действия: 
1.Уведомил е МОСВ за планирано разширение на производството и в момента тече 
процедура по актуализация на условия в КР, сред които и такива, касаещи промени 
в разрешените количества отпадъци. 
4.2.Събиране на отпадъците 
      Притежателят на разрешителното събира всички, посочени в усл.11.1. отпадъци 
съгласно изискванията на усл.11.2. 
4.2.1.Оценка на съответствието 
    При транспортирането на отпадъците до съответните складове от управителя на 
склад се прави оценка на съответствието за събирането на отпадъците.При 
несъответствие се информира началник-цеха, за да извърши съответните 
коригиращи действия. 
    През 2012 г. е направена една планирана проверка на събирането на 
отпадъците.Установено е събиране на отпадъци с код 070213 извън складовете, 
поради недостиг на складова площ.Разпоредено е подреждане и опаковане на 
отпадъците против разпиляване по площадката и предаване в най-кратки срокове 
на лицензирани фирми. 
    През 2011 г. е направена една проверка на съответствието на събирането на 
отпадъците.Съставен е протокол.Установено е събиране на част от полимерните 
отпадъци извън складовите помещения. В края на 2011 г. поради конюнктурата на 
пазара на площадката на фирмата възникна недостиг на складови помещения за 
готова продукция и гранули за листовите екструдери.Това наложи изнасяне на част 
от полимерните отпадъци за по-добро съхранение на гранулите. Операторът заяви 
предаването на отпадъците и през януари 2012 г. е предал 25 тона отпадъци от 
пластмаси с код 07.02.13. 
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     През 2010 г. е направена една проверка на събирането на отпадъците.Съставен е 
протокол.Не са установени несъответствия в събирането на отпадъците. 
      През2009 г. са направени две проверки на събирането на отпадъците.При 
първата проверка не бяха установени несъответствия.При втората проверка се 
констатира липсата на отпадъчната акумулаторна батерия от склад №4. Съставени 
са два протокола. 
      През 2008 г. са направени две проверки на съответствието на събирането на 
отпадъците в  с усл.11.2.1. и 11.2.2.Беше установено едно несъответствие – 
събиране  
на отпадък метални опаковки в склад за суровини. 
4.2.2.Причини за несъответствието и коригиращи действия 
     През 2012 г. са извършени следните коригиращи действия – редовно предаване 
на отпадъците с код 070213 за избягване натрупването им по площадката. 
     През 2011 г. за отстраняване на несъответствието е заявено предаване на 
отпадъците от пластмаси с код 07.02.13. 
      През 2010 г. не са установени несъответствия в събирането на отпадъците.  
      През 2009 г. причина за установеното при втората проверка несъответствие е 
разбиването на склад №4.Операторът възстанови увредената сграда и монтира 
охранителен контур около площадката със складовете. 
      През 2008 г. причина за несъответствието – неправилно събиране на отпадък 
метални опаковки в склад №2/за суровини/ - беше запълването на склад №4.  
      През 2008 г. комисията, направила проверката, определи коригиращо действие 
преместване на отпадъка метални опаковки в склад №4 и проучване на фирми за 
предаване на отпадъка за оползотворяване или обезвреждане. При следващата 
проверка не бяха установени несъответствия. 
4.3.Временно съхранение на отпадъците 
     Генерираните отпадъци се съхраняват на територията на фирма “Панхим”ООД 
до предаването им за оползотворяване и обезвреждане, в съответствие с условие 
11.3. от КР. Ежегодно операторът попълва и представя на контролните органи 
Годишни отчети за отпадъците.  
      Операторът съхранява следните отпадъци  на площадката: 

• отпадъци от пластмаси/”пух” – полимер/ - код 07.02.13. - в склад № 4 
• отпадъци от пластмаси/слепени нишки от ПММА/ - код 07.02.13. – в склад 

№4 
• отпадъци от пластмаси/пити от ПММА/ полистирол/ стиренакрилонитрил / 

поликарбонат при пускане на листовите екструдери/- код 07.02.13. – в 
складове №1,3,4 

• отпадъци от пластмаси /отпадъчен ПММА/ полистирол/ стиренакрилонитрил 
/ поликарбонат  от аспирация при оразмеряване в производството/ - код 
07.02.13. – складове  №1,3,4 

• отпадъци от пластмаси /отпадъчен ПММА /полистирол / 
стиренакрилонитрил /поликарбонат  от аспирация от разкрояване/ - код 
07.02.13.- в складове  №1,3,4 
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• отпадъци  от пластмаси /отпадъчен ПММА /полистирол 
/стиренакрилонитрил / поликарбонат  от аспирация при мелене/- код 
07.02.13. – в складове  № 1,3,4 

• отпадъци от пластмаси /СПММА/ полистирол/ стиренакрилонитрил/ 
поликарбонат  мленки от изрезки/ - код 07.02.13. – в складове № 1,3,4 и 
оперативни складове 9-3 и 9-4  

• отпадъци от желязо и стомана-код 19.10.01.- пред механоработилница 
•  метални опаковки/варели/-код 15.01.04.- в склад № 4 
• отпадъчни филтърни платна- код 15.02.03.- в склад № 4 
• отпадъци от решетки и сита- код 19.08.01.-  в склад № 4  
• утайки от пречистване на отпадъчни води-код 07.02.11*.- в склад № 1А 
• други моторни и смазочни масла-код 13.02.08*.- .- в склад № 1А 
• флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак- код 20.01.21*.- в 

склад № 1А 
• оловни акумулаторни батерии-код 16.06.01*.- в склад № 1А 
• отпадъчни пластмасови опаковки – код 15.01.02. – в склад №8 
• отпадъчни хартиени опаковки – код 15.01.01. – в склад №8 
• отпадъчни дървени палети – код 15.01.03. – в склад №8 

4.3.1.Площадки за временно съхранение на отпадъците 
На територията на фирмата са обособени следните площадки за временно 
съхранение на отпадъци 
- Склад №1 
- Склад №1А 
- Склад № 3 
-Склад № 4 
- Склад № 8 – през 2011 г. е променено мястото на склад №8 и съхраняваните в 
него отпадъци – помещението на склад №3 е преградено и е направен 
допълнителен вход за достъп. 
- Оперативен Склад № 9-3 
- Оперативен Склад № 9-4 
- пред механоработилница 
-в дърводелска работилница 
4.3.2.Проверки на площадките за временно съхранение на отпадъци 
       През 2012 г. е направена една проверка на площадките за временно съхранение 
на отпадъци.Констатирано е временно съхранение на отпадъци извън складовите 
помещения, поради липса на складова площ и предстоящо експедиране. Обновени 
са табелки и надписи по отпадъците. 
       През 2011 г. е направена една проверка на площадките за временно съхранение 
на отпадъци.Констатира се необходимостта от поставяне на по-трайни 
обозначения- табели на вратите на складовете. Констатирано е преместване на 
склад №8 за отпадъци от полиетиленови и хартиени опаковки в преградено 
помещение на гърба на склад №3.Складовото помещение отговаря на изискванията 
за временно съхранение. 
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       През 2010 г. е направена една проверка на площадките за временно съхранение 
на отпадъци. Констатациите се отнасят до необходимост от подновяване на 
табелките и надписите.Допълнително са поставени пожарогасители съгласно 
нормативните изисквания в склад №1А.  
       През 2009 г. са направени две проверки на площадките за временно 
съхранение на отпадъци.При първата проверка бяха констатирани две  
несъответствия , а при втората проверка три несъответствия. 
       През 2008 г. са направени  две проверки на площадките за временно 
съхранение на отпадъците. 
4.3.3.Оценка на съответствието, причини за несъответствие и коригиращи действия 
       През 2012 г. е съставен един протокол от проверка на съответствието. 
       За проверката през 2011 г. е съставен един протокол.Предстои изпълнение на 
коригиращите действия – поставяне на по-трайни обозначителни табели.  
       През 2010 г.  е  съставен един протокол с анализ на причини за 
несъответствието и коригиращи действия.Коригиращите действия са изпълнени в 
определените срокове.  
       През 2009 г. са съставени два протокола за оценка на съответствието.Като 
коригиращи действия са определени подмяната на захабените табелки с 
наименованията и кодовете на отпадъците, поддържане на реда в складовете и 
ремонт на покривите  на складове №3 и №4.Тъй като ремонта на покривите 
изисква финансови  средства и квалифициран труд,  е  включен в инвестиционния 
план за 2010 г. 
       През 2008 г. от проверките са съставени два протокола. 
       При първата проверка бяха констатирани   три  несъответствия в склад №3, №4 
и №8. 
       При втората проверка отново беше констатирано неизпълнение на 
коригиращите действия в складове №3, №4, №8.Беше даден нов срок за 
изпълнение на коригиращите действия.Срокът беше спазен и коригиращите 
действия бяха изпълнени. 
4.4.Транспортиране на отпадъците 
      Отпадъците се транспортират със специализиран транспорт от фирмата-
купувач и при изготвяне на придружаващи документи. 
     През 2012 г. са проведени оценки на съответствието на транспортирането на 
отпадъците при предаването им на лицензирани фирми. Необходимите 
придружаващи документи се изготвят по надлежния ред. Не са установени 
несъответствия. 
     През 2011 г. проверки за оценка на съответствието при транспортиране на 
отпадъците са правени при предаване на отпадъците за оползотворяване или 
обезвреждане на лицензираните фирми.За неопасните отпадъци се издават 
сертификати на товара, а за опасните транспортна карта с инструкции задействие 
при аварии.  
     През 2010 г. ежемесечно при предаване на отпадъците за транспортиране 
съответното отговорно лице прави проверка на съответствието.След това се 
издават съответните документи – сертификат на товара и транспортна карта/за 
опасни отпадъци/, придружена от инструкции за действия при авария.  
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      През 2009 г. са направени две проверки на съответствието на транспортиране 
на отпадъците.  
      През 2008 г. операторът започна да прилага специална инструкция, описваща 
необходимите документи и издаването им при транспортирането на отпадъците. 
Фирма “Нелсон чистота” извозва смесените битови отпадъци /код20.03.01./ 
      През 2008 г. са издадени 10 сертификата на товара и една транспортна карта, 
придружена от инструкции за действие при аварии. 
4.4.1.Оценка на съответствието 
       При всяко транспортиране на отпадъците, отговорните лица, които оформят 
документите правят оценка на съответствието за правилно попълване на 
документите и съответствие на транспортното средство за превоз на отпадъка. 
    През 2012 г. не са установени несъответствия при транспортирането на 
отпадъците.Предвид на това не са изготвяни протоколи. 
     През 2011 г. е установено несъответствие при транспортиране на отпадък 
„Утайки от пречистване на води  в мястото на образуване, съдържащи опасни 
вещества” с код 07.02.11. Фирмата превозвач представи разрешително за дейности 
с отпадъци, но на наименованието „Утайки от пречистване на води в мястото на 
образуване, съдържащи опасни вещества” съответстваше друг код.  
     През 2010 г. не е установено несъответствие при транспортиране на 
отпадъците.Съставен е един протокол от оценка на съответствието. 
      През 2009 г. при оценка на съответствието е установено забавяне на връщането 
на попълнените Сертификати на товара от фирмите превозвачи.Мениджър 
логистика се свърза по телефона със съответните фирми.Съставени са два 
протокола за оценка на съответствието. 
       За 2008 г. няма установени несъответствия.Не са съставени протоколи и не са 
определяни коригиращи действия. 
4.5.Предаване на отпадъци на фирми за преработка, оползотворяване и 
обезвреждане 
     Операторът предава следните отпадъци на фирми за 
преработка,оползотворяване и обезвреждане: 
1.Дървени отпадъци – код 03.01.05.   
2.Отпадъци от пластмаси –всички с  код 07.02.13. 
3.Хартиени опаковки – код 15.01.01. 
4.Отпадъчен полиетилен – код 15.01.02. 
5.Отпадъци от дървесни материали – код 15.01.03. 
6.Метални опаковки – код 15.01.04. 
7.Други машинни, смазочни и масла за зъбни предавки – код 13.02.08* 
8.Оловни акумулаторни батерии – код 16.06.01* 
9.Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – код 20.01.21* 
4.5.1. Предадени отпадъци за 2012 г. 
1.Пух- полимер – код 07.02.13. – 18,882 тона 
2.Слепени нишки –код 07.02.13. – 7,053 тона 
3.ПММА от аспирация при оразмеряване – код 07.02.13. –  50,067 тона 
4.ПММА от аспирация при разкрояване – код 07.02.13. – 3,849 тона 
5.ПММА от аспирация при мелене – код 07.02.13. – 19,461 тона 
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6.ПММА мленки от изрезки – код 07.02.13. – 19,796 тона 
7.ПММА пити и счупени парчета при пускане на екструдерите – код 07.02.13. – 
22,764 тона 
8.Полистирол от аспирация при оразмеряване – код 07.02.13. – 8,064 тона 
9.Полистирол от аспирация при разкрояване – код 07.02.13. – 1,52 тона 
10.Полистирол от аспирация при мелене – код 07.02.13. – 7,81 тона 
11.Пити и счупени парчета полистирол при пускане – код 07.02.13. – 1,91 тона 
12.Отпадъчни хартиени опаковки – код 15.01.01. – 4,666 тона 
13.Отпадъчни пластмасови опаковки – код 15.01.02. – 28,54 тона 
14.Отпадъци от решетки и сита- код 19.08.01. – 0,555 тона 
15.Отпадъчни флуоресцентни и живачни лампи  – код 20.01.21* - 0,052 тона 
16.Смесени битови отпадъци – код 20.03.01. – 35,76 тона 
 
4.5.5.Оценка на съответствието при предаване на отпадъците , причини за 
несъответствие и коригиращи действия 
    През 2012 г. няма установени несъответствия при предаването на отпадъци. 
    През 2011 г. отпадъкът „Утайки от пречистване на води в мястото на образуване, съдържащи 
опасни вещества” с код 07.02.11. беше предаден за оползотворяване чрез изгаряне на фирма 
ЕЙПП ойл ЕООД – гр.Бургас. При проверка от инспектори от РИОСВ – Стара Загора беше 
констатирано, че тази фирма притежава разрешително за отпадък с наименование „Утайки от 
пречистване на води в мястото на образуване, съдържащи опасни вещества”, но с друг код. 
    Съставен е протокол за регистрираното несъответствие.Като коригиращи действия са 
посочени – анализиране на отпадъка и проучване за други фирми, приемащи за 
оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код 07.02.11.  До предаване на доклада се свързахме 
с лаборатория от института по хранене в София, но тя в не е лицензирана за анализите на утайки, 
които може да изпълнява.Свързахме се с фирма Екотрейд и изпратихме запитване за приемане 
на отпадъка. 
    През 2010 г. при проверка е установено, че съхраняваното на територията на фирма Панхим 
ООД разрешително на фирма Каскада ООД не е актуално.Операторът се свърза с фирма Каскада 
ООД и беше изпратено копие от решение за продължаване срока на действие на разрешение за 
дейности по отпадъците № 09-ДО-113 – 02 от 10.03.2010 г.– валидността му е до  10.03.2015 г. 
     През 2009 г. няма регистрирани несъответствия при предаването на отпадъци на фирми за 
оползотворяване, преработка и рециклиране.  
      През 2008 г. няма регистрирани несъответствия при предаването на отпадъци на фирми за 
оползотворяване, преработка и рециклиране. 
 
4.6.Оценка на съответствието на оползотворяване,преработване и рециклиране на 
отпадъци с определените изисквания. 
   През 2012 г. притежателят на разрешителното е направил проучване за 
анализиране на отпадъка Утайки от ПСОВ с цел определяне на нов код за отпадъка 
и осигуряване на възможности за предаването му за оползотворяване, 
преработване и рециклиране.При доказване на евентуалната му неопасност – 
осигуряване на възможности за обезвреждане на депо.  
   През 2011 г. операторът е направил проучване и е предал за оползотворяване и 
преработка на отпадък „Утайки от пречистване на води в мястото на образуване, 
съдържащи опасни вещества” код 07.02.11. на фирма „ЕЙПП Ойл”ЕООД – 
гр.Бургас.  
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    Отпадъци „Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 
облекла” код 15.02.03. до сега не са генерирани. 
    През 2010 г. операторът е направил проучване на възможността за предаване на 
отпадъци на фирми за оползотворяване, преработка и рециклиране. 
    1.Утайки от пречистване на отпадъчни води – код 07.02.11* - Свързахме се със фирма 
Макметал и изпратихме запитване за приемане на отпадъка.Беше ни препоръчано да направим 
анализ на отпадъка.Свързахме се с проф.Гарванска от която получихме обещание да ни посети и 
да вземем извадка от обезводнения отпадък за анализ.Установихме контакт по електронна поща 
и с г-н Васил Томов от СГС лаборатория за анализиране на утайките.Проведоха се разговори с 
акредитираната лаборатория –Стара Загора към ИАОС, но се оказа, че тя няма акредитация за 
анализиране на утайки. До края на 2010 г. не беше изпратена проба за анализ на никоя от 
лабораториите. 
   Своевременно получихме отказ за приемането на утайките от ПСОВ от Титан- Златна Панега 
Цимент АД, а от Лукойл нефтохим Бургас получихме искане за цялата документация за 
отпадъка, включително анализи . На този етап отпадъка остава на съхранение на площадката на 
Панхим ООД.  
     През 2009 г. операторът е направил проучване на възможността за предаване на отпадъци на 
фирми за оползотворяване преработка и рециклиране. 
1.Утайки от пречистване на отпадъчни води – код 07.02.11∗- свързахме се с Балбок инженеринг 
ЕАД и те ни предоставиха оферта с цени за приемане на отпадъка.При посещението си в Панхим 
ООД техен представител взе проба за анализ от обезводнените утайки. 
2.Отпадъци от решетки и сита – код 19.08.01. – През 2009 г. притежателят на 
разрешителното е предал за оползотворяване 3,453 т на фирма Хийтланд – 
Холандия. 
3.Метални опаковки – код 15.01.04. – През 2009 г. са предадени за рециклиране на 
фирма Феролекс ресайкъл ЕООД 1,72 т отпадъци от метални опаковки. 
4.Смесени отпадъци от строителство и събаряне – код 17.09.04.- При строителни 
дейности, отпадъците се извозват от фирмата изпълнител. 
Съгласно усл.11.5.3. през 2008 г. операторът е направил двукратно такава оценка за посочените в 
условието отпадъци. 
1.Утайки от пречистване на отпадъчни води – код 07.02.11∗- за предаването на този вид 
отпадъци е необходимо предварително анализиране на състава им.На операторът е предоставен 
линк за фирми, притежаващи разрешително за дейности с този вид отпадъци. 
2.Отпадъци от решетки и сита – код 19.08.01. – след проучване на възможностите установихме 
две фирми, на които можем да предаваме тези отпадъци – Нелсен чистота и Каскада ООД.И 
двете притежават разрешителни за дейности с отпадъци. 
3.Метални опаковки  - код 15.01.04. – изпратихме запитвания до Екопак България АД и 
Феролекс ресайкъл.Получихме отговор от Феролекс ресайкъл ЕООД, че могат да приемат този 
вид отпадъци и притежават съответното разрешително. 
4.Отпадъци от желязо и стомана – код 19.10.01. - предават се след сключване на договор на 
фирма Феролекс ресайкъл ЕООД. 
5.Отпадъчни филтърни платна – код 15.02.03. – не са генерирани и не е правено  
проучване за предаването им. 
6.Смесени отпадъци от строителство и събаряне – код 17.09.04. – при извършване 
на строителни дейности, операторът сключва договор с фирмата изпълнител за  
извозване на генерираните строителни отпадъци. 

 
4.7.Оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъците 
    През 2012 г. притежателят на разрешителното е изготвил Доклади за основно 
охарактеризиране на отпадъци за „Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от 
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упоменатите в 17.09.01;17.09.02 и 17.09.03” и  за Отпадъчни филтърни платна с код 15.02.03. При 
това е получил становище от РИОСВ- Стара Загора, че горепосочените отпадъци отговарят на 
критериите за депониране на депо за неопасни отпадъци. По отношение на отпадък „Утайки от 
пречистване на отпадъчни води в мястото на образуване, съдържащи опасни вещества” с код 
07.02.11.*, операторът е сключил договор с „Българското Почвоведското дружество” за анализ 
на отпадъка и оценка по Приложенията от Наредба №3за класификация на отпадъците  и 
Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа…”. 
     През 2011 г. притежателят на разрешителното е направил оценка на възможността за 
предаване за обезвреждане на отпадък „Утайки от пречистване на отпадни води в мястото на 
образуване, съдържащи опасни вещества” код 07.02.11. Поради натовареност на депата в 
страната, такива отпадъци се изнасят. До момента не е констатирано съдържанието на опасни 
вещества в наличния на площадката отпадък, нито според произходът му може да се предполага 
наличието на такива. 
     През 2010 г. притежателят на разрешителното е направил една оценка на възможността за 
предаване на отпадъци за обезвреждане: 
     1.Утайки от пречистване на отпадни води в мястото на образуване – код 07.02.11*- за да е 
възможно предаването им, следва да се направи анализ на състава на отпадъка от акредитирана 
лаборатория.  
     През 2009 г. притежателят на разрешителното е направил две оценки на възможността по 
усл.11.6.2. 
     Посочените в условието отпадъци са както в условие 11.5.3.При направените проучвания 
важат същите заключения, посочени в т.4.6./стр.44/.През 2009 г. притежателят на 
разрешителното е предал за обезвреждане на фирма „Балбок инженеринг”ЕАД 0,068т отпадъчни 
тръби от флуоресцентни лампи. 
4.8.Рециклиране/повторна преработка/ на отпадъците 
      Операторът може да използва повторно в производството/рециклира/ отпадък от 
пластмаси/ПММА/полистирол/стиролакрилонитрил/поликарбонат мленки от изрезки  с код 
07.02.13. 
   През 2012 г. са рециклирани 177,763 тона мленки от ПММА и 55,250 тона 
мленки от полистирол. 
    През 2011 г. са рециклирани 1632,487 т мленки от ПММА и 352,419 т мленки от полистирол. 
     През 2010 г. са рециклирани 1700, 926 т мленки от ПММА и 272,628 т мленки от полистирол. 
      През 2009 г. са рециклирани 1250,106 т мленки от ПММА и 210,628 т мленки от полистирол. 
      През 2008 г. са генерирани и рециклирани 1487,939 тона мленки от изрезки от ПММА. 
      При преработката на полистиролови гранули са генерирани и рециклирани 204,329 тона 
мленки от изрезки от полистирол. 
4.8.1.Оценка на съответствието. 
     През 2012 г. общото количество рециклирани мленки не са надвишили 
разрешеното количество. 
     През 2011 г. количеството на рециклираните мленки ПММА и полистирол не е надвишило 
определените норми. 
      През 2010 г не е констатирано несъответствие в количеството на рециклираните мленки от 
полимерни материали. 
       През 2009 г. са рециклирани мленки от полистирол, за чиято преработка операторът е 
получил разрешение в актуализираното комплексно разрешително. 
      През 2008 г. са  рециклирани мленки от изрезки от полистирол, за които няма разрешени 
количества в КР.Операторът е в процедура на актуализация на комплексното разрешително във 
връзка с разширение на производството на екструдирани листи, както по капацитет, така и по 
въвеждане на нови суровини, което респективно ще доведе и до генерирането на повече 
отпадъци с код 07.02.13. и на рециклирането на мленки от други видове пластмаси. 
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5.Шум 
5.1.Източници на шум за производствената площадка са съоръженията на 
инсталациите за производство на СПММА, екструдирани листи, пречиствателните 
станции за отпадни води/ПСОВ и ПСОВ2/ и парова централа. 
5.2.Оценка на общата звукова мощност на обекта 
5.2.1.Шумови емисии  в околната среда съгласно условие 12.2.2. се измерват  един 
път на две години  от акредитирана  лаборатория по границите на площадката и се 
изчислява общата звукова мощност в мястото на въздействие. 
    Измерване на емисиите и оценка на общата звукова мощност е извършено  през 
2012 г. от акредитирана лаборатория. След измерването  е представен доклад с 
резултатите в РИОСВ- Стара Загора. 
5.2.2.Оценка на съответствието 
      През 2012г. при  измерване  на еквивалентните нива на шум по границите на 
площадката за дневно, вечерно и нощно ниво не са констатирани несъответствия. 
Най- близката урбанизирана територия е на повече от 2000 м и измерените 
еквивалентни нива на шум по границите на площадката не могат да окажат 
въздействие. (Приложение- Протоколи от измерване, контур и доклад от СПИ) 
   При  проверка на входящата кореспонденция не са констатирани постъпили 
оплаквания от шум от площадката на фирма Панхим ООД. Съставени са два 
протокола за проверката. 
6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
      През 2012 г. е извършен мониторинг на показателите на подземна вода от 
собствен сондаж от Регионалната лаборатория към ИАОС. Протоколите са 
представени в РИОСВ – гр.Стара Загора и в БД ИБР – гр.Пловдив. 
      Резултатите от мониторинга са нанесени в таблица 7 „Опазване на подземни 
води”. 
     В комплексното разрешително няма поставени условия за извършване 
мониторинг на състоянието на почвите. 
6.1.Оценка на съответствието, причини за несъответствието и коригиращи 
действия 
      През 2012 г. резултатите от мониторинга на подземна вода от собствен сондаж показаха, че е 
превишена само стойността за съдържание на нефтопродукти  – 0,12  мг/л при норма 50 µг/л 
според новите изисквания за стандарт на качествата на подземната вода.  Съставен е протокол 
№1/2012 г. от 12.07.2012 г. След сравнителен анализ на показателите за последните шест години 
се констатира, че съдържанието на нефтопродукти  в сондажната вода прогресивно е намаляло 
от 3,25 мг/л през 2007 година  до 0,12 мг/л през 2012 г.  
      Фирма Панхим ООД не отвежда води в подземни хоризонти и не се явява замърсител на 
подземните води. 
6.2.Разливи и течове от съоръжения и тръбопроводи, разположени на открито 
      Притежателят на разрешителното е осигурил на площадката Дневник за разливи.Ежедневно в 
началото и в края на смяната, началник смяната и дежурния техник правят оглед на 
съоръженията и тръбопроводите, разположени на открито.При наличие на течове изолират 
участъка и своевременно отстраняват течовете.  
През 2012 г. няма регистрирани течове и разливи от съоръжения и тръбопроводи, 
разположени на открито. 
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      Притежателят е осигурил сорбиращи материали за почистване/пясък, почва, 
дървени стърготини/ в случай на разливи, както и резервни обеми за събиране на 
разлятите вещества. 
      През 2012 г. не са регистрирани разливи на течни субстанции от съоръжения, 
сборници и в обваловки. 
7.Собствен мониторинг при анормални режими на 
инсталациите 
      Съгласно Плана за собствен мониторинг при анормални режими на 
инсталациите, притежателят на разрешителното измерва емисиите на вредни 
вещества във въздуха и водите. 
      Анормалните режими възникват в резултат на аварийни ситуации. 
      През 2012 г. не са регистрирани аварийни ситуации и анормални режими, 
изискващи  извънреден мониторинг на емисиите. 
 
V.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в 
съответствие с условията на КР   
1.Привеждане на площадката за временно съхранение на отпадъци/склад №8/ в 
съответствие с нормативните изисквания 
      В склад № 8  временно се съхраняват три  отпадъка: отпадъчен полиетилен , 
хартиени отпадъци и отпадъчни дървени палети от получени суровини.Тези 
отпадъци не изискват система за измиване на контейнери и система за събиране на 
отпадъчните води.Достъпът на външни лица е ограничен.Осигурени са 
пожарогасители в случай на запалване. 
      През 2011 г. – ноември месец беше променено мястото на склад №8. Склад №3 
беше преграден на две части и беше направен допълнителен вход за достъп. 
Отпадъците от склад №8 бяха преместени, а площадката на склад №8 почистена. 
При направена проверка за съответствие на новата площадка от експерти на 
РИОСВ – Стара Загора беше констатирано, че тя  отговаря на нормативните 
изисквания за временно съхранение на отпадъци. 
2.Монтиране на нов сборник за ММА с обем 100 м3 и за МА с обем 50м3  
      Монтиран е сборник за МА с обем 60 м3. Монтирани са два сборника за ММА с 
обем 100  м3, при условия отговарящи на нормативните изисквания и 
противопожарните норми. 
3.Монтиране на измервателни устройства за контрол разхода на вода. 
      Операторът е монтирал измервателни устройства по инсталации и е представил 
схема на разположението им  с първия ГДОС през 2006 година. 
4.Монтиране на измервателни устройства за измерване количествата на 
заустваните отпадъчни води.  
      Операторът  е монтирал измервателно устройство за количеството заустваните 
отпадъчни води в точка на заустване №2(последната РШ на площадката от 
представената през 2012 г.Схема на потоците на отпадъчните води на площадката). 
5.Подмяна на настилката на настоящата обваловка на резервоарите за съхранение 
на ММА и МА. 
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     Операторът е подменил настилката на обваловката в определения срок.При 
направените проверки за времето на експлоатация не е констатирано нарушение на 
целостта на обваловката и нейното покритие. 
6.Прекъсване на гравитачната връзка на резервоарите за съхранение на газьол с 
канализацията. 
     Операторът е изпълнил тази дейност от ИППСУКР в определения срок. 
7.Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на складовете за 
съхранение на суровини. 
      Притежателят на разрешителното е привел в съответствие с нормативните 
изисквания складовете за съхранение на суровини. 
      Съгласно последната актуализация на КР 14/2006 от 15.01.2010 г. е приведен в 
съответствие с нормативните изисквания склад №1А за съхранение на опасни 
отпадъци. 
      На територията на производствената площадка са обособени два оперативни 
склада №9-3 и №9-4.   
8.Прекъсване на съществуващото тръбопроводно отклонение за шлам. 
      Операторът е изпълнил тази дейност в определения в ИППСУКР срок. 
9.Оптимизиране работата на ПСОВ 
     Операторът изготви Програма за оптимизиране работата на ПСОВ.С услугите 
на   външна оторизирана фирма бе  обследвана работата на 
инсталацията.Операторът сключи договор с фирма Аквабиохим за консултации и 
извършване на дейности за оптимизиране работата на съоръженията.По препоръка 
на специалистите от фирма Аквабиохим се направиха технически и технологични 
подобрения в ПСОВ. 
През периода от 2005 година до 2009 г. са извършени следните дейности: 
-Закупен е и монтиран  компресор за въздух. 
-Закупена е и монтирана помпа с по-голям дебит за подаване на реагенти за  
химичната обработка на водата. 
- В първичния утаител се монтираха нови преливници. 
- Между биобасейна и  вторичния утаител се монтира дублираща  линия.   
- Започна ежедневно подаване на селектирана биомаса за пречистване на 
отпадъчната вода. 
- За обезводняване на излишната утайка започна обработката й с флокулант. 
- Закупи се и се монтира нова помпа за подаване на шлам към филтърпресата. 
- Закупи се и се монтира въздуходувка за аерация на биомасата/вместо компресора/ 
- Закупи се и се монтира ново пречиствателно съоръжение – контейнер с подвижен 
бионосител- Биомедия за пречистване отпадъчните води от цех Екструдери. 
През 2010 г. са извършени следните дейности : 
-     монтира се  аерираща линия за стабилизиране на шлама в сборник 825 
-     закупи се и се монтира потопяема помпа за връщане на утайковата вода на вход 
в биобасейна 
-     неколкократно се подменя питателната помпа за отпадна вода за новата 
пречиствателна/ПСОВ2/ 
-    започна подаването на хранителни елементи за биомасата  
-    извърши се подмяна на аерационните тръби на ПСОВ2 
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-   монтираха се контури за продухване и промиване на аерационните тръби на 
ПСОВ2 
-    осигуриха се съдове за събиране на излишната утайка от ПСОВ2  
През 2011 г. са извършени следните дейности по ПСОВ и ПСОВ2: 

- Монтирана система за автоматизирано отвеждане и стабилизиране на 
утайките  

- Закупена и монтирана помпа с вариатор за подаване на шлам към 
филтърпресата за обезводняване на утайки 

- Подобрена конструкцията на утаителната секция на ПСОВ2 
През 2012 г. са извършени следните дейности по оптимизиране работат на ПСОВ и 
ПСОВ2 

- Проектира се изграждане на нова голяма пречиствателна станция с модерно 
оборудване и програмно управление, в която да се пречистват отпадъчните 
производствени води от площадката. В Проектните мощности  е предвиден 
резервен капацитет 20% над  разчетното количество отпадъчни  води. 
Проектантите на съоръженията гарантират показатели на пречистената вода 
с 10% по-ниски стойности от изискваните по КР норми. 

 
 
VІ.Прекратяване работата на инсталации или части от тях 
 
През 2012 година операторът не е прекратил дейността на инсталациите в обхвата 
на КР №14. 
    Предвид планираното разширение на инсталацията за СПММА е открита 
процедура за актуализация на комплексното разрешително. 
    Проекта за разширението и реконструкцията е изготвен и във връзка със 
сроковете за усвояване финансирането по Програмата за конкурентоспособност са 
започнати монтажните дейности.Това е наложило временно спиране на 
инсталацията за СПММА до обвързване на новото със съществуващото 
оборудване.Операторът е взел необходимите мерки за недопускане на аварийни 
ситуации и замърсяване на околната среда. Тръбопреносната мрежа е изчистена и 
промита, съоръженията са измити, а промивните води са отведени в 
ПСОВ.Пречиствателната инсталация не е прекратявала дейността си, макар че към 
нея не постъпва отпадъчна вода от производството.Биомасата се поддържа в 
активно състояние и готовност за подаване на отпадъчна вода. 
    На следващ етап при временно спиране на инсталацията за СПММА ще се 
монтира нов екструдер за гранули. По време на монтирането му ще се извършат 
водни проби на новите съоръжения – нов реактор, центрофуга и оборудването на 
новата разширена ПСОВ. По този начин разширената ПСОВ ще бъде в готовност 
да приеме отпадъчните води след монтирането на новия екструдер и пускането на 
разширената инсталация за 72-часови проби. Това изключва вероятността за 
изпускане на непречистени води в каналицзационната мрежа на площадката. 
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VІІ.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и 
възражения 
1.Аварии – няма регистрирани за 2012 г. 
2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за които е издадено КР – няма регистрирани 
за 2012 г. 
 
 
 
VІІІ.Приложения 

 
Таблица 1 

Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR/ЕРИПЗ/ за 2012 г. 

№ CAS 
 номер Замърсител Емисионни прагове 

Праг на 
пренос на 

замърсители 
извън 

площадката 
кг/год 

Праг на 
производство, 
обработка 

или употреба 
кг/год 

   

Във въздух 
кг/год 

 
 
 

Във води кг/год 
 
 

В 
почва 
кг/год 

 
 

  

2# 630-
08-0 Въглероден оксид 

- 
569 

         М +С 
- - - - 

7#  ЛОС без 
метан/NMVOC/ 

- 
 
* 

- - - - 

8#  Азотни 
оксиди/NOx/NO2 

- 
863 

        М + C 
- - - - 

11#  Серни 
оксиди/SOx/SO2/ 

 
- 
0 

             М 

- - - - 

76#  Общ органичен 
въглерод/ТОС/ХПК/3/ - 

- 
2423 
М 

- - - 

79#  Хлориди/като общ 
хлор/ - 

- 
4 276 
М 

- - 
 

- 
 

86#  Фини прахови 
частици<10µm﴾РМ10﴿ 

 
** 
 
 

- 
 - - 

 - 

* - Емисии от ЛОС/без метан/ за 2012 г. - съгласно условие 9.6.5.1. от КР 14/2006 се считат за 
нулеви. 
**- Емисии от Фини прахови частици за 2012 г. – Съгласно условие 9.2.2. и 9.2.4. няма заложен 
мониторинг на ФПЧ10 в КР 14НО/2006 
Прах – 139 кг/год за 2012 г. 
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Таблица 2  
Емисии в атмосферния въздух за 2012 г. 

 
Параметър единица НДЕ 

съгласно 
КР 

Резултати 
от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой/% 

   Непре
къснат 
монит
оринг 

Перио
дичен 
монит
оринг 

  

Инсталация за 
производство 
на СПММА 

      

ЛОС /без метан/ 
NMVOC 

kg/h 0,1  - 1 път на 2 г  

Прах – 
аспирация №4 

mg/Nm3 20  14 1 път на 2 г Да  

Прах – 
аспирация №5 

mg/Nm3 20  18 1 път на 2 г Да 

Прах – 
аспирация №6 

mg/Nm3 20  0 1 път на 2 г Да 

Инсталация за 
производство 
на 
екструдирани 
листи 

      

ЛОС /без метан/ 
NMVOC 

kg/h 0,1  - 1 път на 2 г  

Прах – 
аспирация №7 

mg/Nm3 20  8 1 път на 2 г Да 

Парова 
централа 

      

При работа на 
котел №1 

      

Въглероден 
оксид /СО/ 

mg/Nm3 170/100*  57 1 път на 2 г Да 

Азотни 
оксиди/NOх/NO2/ 

mg/Nm3 450/250*  64 1 път на 2 г Да 

Серни 
оксиди/SOх/SO2/ 

mg/Nm3 1700/35*  0 1 път на 2 г Да 

Прах  mg/Nm3 80/-*  0 1 път на 2 г Да 
       
При работа на 
котел №2 

      

Въглероден 
оксид /СО/ 

mg/Nm3 170/100*  40 1 път на 2 г Да 
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Азотни 
оксиди/NOх/NO2/ 

mg/Nm3 450/250*  55 1 път на 2 г Да 

Серни 
оксиди/SOх/SO2/ 

mg/Nm3 1700/35*  0 1 път на 2 г Да 

Прах mg/Nm3 80/-*  0 1 път на 2 г Да 
       
Водогреен 
котел 

      

Въглероден 
оксид /СО/ 

mg/Nm3 170/100*  82 1 път на 2 г Да 

Азотни 
оксиди/NOх/NO2/ 

mg/Nm3 450/250*  112 1 път на 2 г Да 

Серни 
оксиди/SOх/SO2/ 

mg/Nm3 1700/35*  0 1 път на 2 г Да 

Прах mg/Nm3 80/-* 0 1 път на 2 г Да 
 

*- при използване на гориво природен газ 
 

Таблица 3 
1.Емисии в производствени отпадъчни води за 2012 г. – точка на 
пробовземане№1 
Параметър единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинга

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Януари      
рН  6,5-9 7,39 Веднъж 

месечно 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на 
два месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 13 Веднъж 
месечно 

Да 

ХПК мг/дм3 100 58 Веднъж 
месечно 

Да 

Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на 
два месеца 

- 

Февруари      
рН   6,5-9 7,65 Веднъж 

месечно 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 43,2 Веднъж на 
два месеца 

 Да 

БПК мг/дм3 25 22 Веднъж 
месечно 

 Да 

ХПК мг/дм3 100 86 Веднъж 
месечно 

Да  
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Хлорни йони мг/дм3 400 48,92 Веднъж на 
два месеца 

Да  

Март      
рН   6,5-9 8,00 Веднъж 

месечно 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на 
два месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 7 Веднъж 
месеч-но 

Да  

ХПК мг/дм3 100 94 Веднъж 
месечно 

Да  

Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на 
два месеца 

- 

Април      
рН   6,5-9 7,01 Веднъж 

месечно 
Да 

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 58,0 Веднъж на 
два месеца 

Да  

БПК мг/дм3 25 14 Веднъж 
месечно 

Да 

ХПК мг/дм3 100 96 Веднъж 
месечно 

Да  

Хлорни йони мг/дм3 400 9,93 Веднъж на 
два месеца 

Да  

Май      
рН  6,5-9 7,35 Веднъж 

месечно 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на 
два месеца 

 - 

БПК мг/дм3 25 8 Веднъж 
месечно 

Да 

ХПК мг/дм3 100 39 Веднъж 
месечно 

Да 

Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на 
два месеца 

 - 

Юни      
рН  6,5-9 7,05 Веднъж 

месеч но 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 51,8 Веднъж на 
два месеца 

Да 

БПК мг/дм3 25 21 Веднъж 
месечно 

Да 

ХПК мг/дм3 100 96 Веднъж Да 
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месечно 
Хлорни йони мг/дм3 400 12,40 Веднъж на 

два месеца 
Да  

Юли      
рН  6,5-9 7,15 Веднъж 

месечно 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на 
два месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 9 Веднъж 
месечно 

Да 

ХПК мг/дм3 100 54 Веднъж 
месечно 

Да  

Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на 
два месеца 

- 

Август      
рН  6,5-9 7,05 Веднъж 

месечно 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 39,6 Веднъж на 
два месеца 

Да   

БПК мг/дм3 25 18 Веднъж 
месечно 

Да  

ХПК мг/дм3 100 63 Веднъж 
месечно 

Да  

Хлорни йони мг/дм3 400 9,85 Веднъж на 
два месеца 

Да  

Септември      
рН  6,5-9 7,13 Веднъж 

месечно 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на 
два месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 12 Веднъж 
месечно 

Да 

ХПК мг/дм3 100 70 Веднъж 
месечно 

Да  

Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на 
два месеца 

- 

Октомври      
рН  6,5-9 7,64 Веднъж 

месечно 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 42,6 Веднъж на 
два месеца 

Да    

БПК мг/дм3 25 10 Веднъж 
месечно 

Да 

ХПК мг/дм3 100 33 Веднъж Да  
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месечно 
Хлорни йони мг/дм3 400 22,68 Веднъж на 

два месеца 
Да  

Ноември      
рН  6,5-9 6,91 Веднъж 

месечно 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на 
два месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 22 Веднъж 
месечно 

Да 

ХПК мг/дм3 100 91 Веднъж 
месечно 

Да  

Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на 
два месеца 

- 

Декември      
рН  6,5-9 7,06 Веднъж 

месечно 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 40,1 Веднъж на 
два месеца 

Да  

БПК мг/дм3 25 22 Веднъж 
месечно 

Да  

ХПК мг/дм3 100 85 Веднъж 
месечно 

Не  

Хлорни йони мг/дм3 400 17,02 Веднъж на 
два месеца 

Да  

 
Таблица 3 - продължение 
2.Емисии на производствени отпадъчни води за 2012 г. – точка на пробовземане 
№3 – изход ПСОВ2 
Параметър единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати 
от 
мониторинг
а 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Януари      
Количество 
вода 

м3  2184   

рН  6,5-9 7,58 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 10 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 32 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
- 

Февруари      
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Количество 
вода 

м3  2030   

рН   6,5-9 7,71 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 31,8 Веднъж на два 
месеца 

 Да 

БПК мг/дм3 25 16 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 45 Веднъж месечно  Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 17,02 Веднъж на два 

месеца 
Да  

Март      
Количество 
вода 

м3  1800   

рН   6,5-9 7,82 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 22 Веднъж месечно Да  
ХПК мг/дм3 100 46 Веднъж месечно Да  
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
- 

Април      
Количество 
вода 

м3  2016   

рН   6,5-9 7,71 Веднъж месечно Да 
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 52,5 Веднъж на два 
месеца 

Да 

БПК мг/дм3 25 21 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 92 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 23,40 Веднъж на два 

месеца 
Да  

Май      
Количество 
вода 

м3  1702   

рН  6,5-9 7,63 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

  

БПК мг/дм3 25 3 Веднъж месечно Да  
ХПК мг/дм3 100 47 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
  

Юни      
Количество 
вода 

м3  1775   

рН  6,5-9 7,41 Веднъж месечно Да  
Неразтворени мг/дм3 100 15,4 Веднъж на два Да 
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вещества месеца 
БПК мг/дм3 25 17 Веднъж месечно Да 

ХПК мг/дм3 100 62 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 14,89 Веднъж на два 

месеца 
Да  

Юли      
Количество 
вода 

м3  1755   

рН  6,5-9 7,53 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 6 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 47 Веднъж месечно Да  
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
- 

Август      
Количество 
вода 

м3  1510   

рН  6,5-9 7,43 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 34,4 Веднъж на два 
месеца 

Да   

БПК мг/дм3 25 6 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 18 Веднъж месечно Да  
Хлорни йони мг/дм3 400 14,89 Веднъж на два 

месеца 
Да  

Септември      
Количество 
вода 

м3  1094   

рН  6,5-9 7,52 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 20 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 94 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
- 

Октомври      
Количество 
вода 

м3  1555   

рН  6,5-9 7,50 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 32,9 Веднъж на два 
месеца 

Да 

БПК мг/дм3 25 14 Веднъж месечно Да 
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ХПК мг/дм3 100 50 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 23,39 Веднъж на два 

месеца 
Да  

Ноември      
Количество 
вода 

м3  1670   

рН  6,5-9 7,58 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 8 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 40 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
- 

Декември      
Количество 
вода 

м3  1478   

рН  6,5-9 7,70 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 18,6 Веднъж на два 
месеца 

Да  

БПК мг/дм3 25 14 Веднъж месечно Да  
ХПК мг/дм3 100 54 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 18,07 Веднъж на два 

месеца 
Да  

 
 

Таблица 3 - продължение 
3.Емисии на производствени отпадъчни води за 2012 г.- точка на заустване №2 
 
Параметър единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати 
от 
мониторин-
га 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Януари      
Дебит м3/ч  7,99 Веднъж месечно  
Зауст.вода м3  8 568 Веднъж месечно  
рН   6,5-9 7,50 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 18 Веднъж месечно Да  
ХПК мг/дм3 100 96 Веднъж месечно Да   
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
- 

Февруари      
Дебит м3/ч  11,95 Веднъж месечно  



  

 59

Зауст.вода м3  6 059 Веднъж месечно  

рН   6,5-9 8,27 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 52,1 Веднъж на два 
месеца 

Да  

БПК мг/дм3 25 23 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 92 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 120,22 Веднъж на два 

месеца 
Да  

Март      
Дебит м3/ч  6,91 Веднъж месечно   
Зауст.вода м3  4 539 Веднъж месечно  
рН   6,5-9 7,93 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 23 Веднъж месечно Да  
ХПК мг/дм3 100 57 Веднъж месечно Да  
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
 - 

Април      
Дебит м3/ч  10,55 Веднъж месечно  
Зауст.вода м3  4 245 Веднъж месечно  
рН   6,5-9 7,33 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 59,1 Веднъж на два 
месеца 

Да  

БПК мг/дм3 25 22 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 95 Веднъж месечно Да  
Хлорни йони мг/дм3 400 35,45 Веднъж на два 

месеца 
Да  

Май      
Дебит м3/ч  3,72 Веднъж месечно  
Зауст.вода м3  4 635 Веднъж месечно  
рН  6,5-9 7,46 Веднъж месечно Да 
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 22 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 96 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
- 

Юни      
Дебит м3/ч  18,65 Веднъж месечно  
Зауст.вода м3  6 499 Веднъж месечно  
рН  6,5-9 7,51 Веднъж месечно Да  
Неразтворени мг/дм3 100 54,1 Веднъж на два Да 
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вещества месеца 
БПК мг/дм3 25 22 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 95 Веднъж месечно Да  
Хлорни йони мг/дм3 400 23,40 Веднъж на два 

месеца 
Да  

Юли      
Дебит м3/ч  14,15 Веднъж месечно  
Зауст.вода м3    8 951 Веднъж месечно  
рН  6,5-9 7,45 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

 - 

БПК мг/дм3 25 22 Веднъж месечно Да  
ХПК мг/дм3 100 93 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
- 

Август      
Дебит м3/ч  2,29 

 
Веднъж месечно  

Зауст.вода м3  6 896 Веднъж месечно  
рН  6,5-9 7,07 Веднъж месечно Да 
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 29,1 Веднъж на два 
месеца 

Да  

БПК мг/дм3 25 9 Веднъж месечно Да  
ХПК мг/дм3 100 28 Веднъж месечно Да  
Хлорни йони мг/дм3 400 22,33 Веднъж на два 

месеца 
Да  

Септември      
Дебит м3/ч  19,52 Веднъж месечно  
Зауст.вода м3  9 572 Веднъж месечно  
рН  6,5-9 7,25 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 22 Веднъж месечно Да  
ХПК мг/дм3 100 95 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
- 

Октомври      
Дебит м3/ч  6,51 Веднъж месечно  
Зауст.вода м3  2 170 Веднъж месечно  
рН  6,5-9 7,56 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 31,2 Веднъж на два 
месеца 

Да 

БПК мг/дм3 25 22  Веднъж месечно Да  
ХПК мг/дм3 400 96 Веднъж месечно Да  



  

 61

Хлорни йони мг/дм3  25,16 Веднъж на два 
месеца 

Да 

Ноември      
Дебит м3/ч  20,74 Веднъж месечно  
Зауст.вода м3  12 924 Веднъж месечно  
рН  6,5-9 7,33 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 - Веднъж на два 
месеца 

- 

БПК мг/дм3 25 20 Веднъж месечно Да 
ХПК мг/дм3 100 82 Веднъж месечно Да 
Хлорни йони мг/дм3 400 - Веднъж на два 

месеца 
- 

Декември      
Дебит м3/ч  20,21 Веднъж месечно  
Зауст.вода м3  12 984 Веднъж месечно  
рН  6,5-9 7,28 Веднъж месечно Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 100 24 Веднъж на два 
месеца 

Да  

БПК мг/дм3 25 20 Веднъж месечно Да  
ХПК мг/дм3 100 72 Веднъж месечно Да  
Хлориди мг/дм3 400 50,07 Веднъж на два 

месеца 
Да  

 
Таблица 3 - продължение 

3.Емисии в битово-фекални води  за 2012 г.– точка на заустване №4  
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинга

Честота на мониторинг Съответс
твие 

Януари 2012      
рН  6-9 8,08 Един път на шестмесечие Да  
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 35 33,5 Един път на шестмесечие Да 

БПК мг/дм3 25 8 Един път на шестмесечие Да 
ХПК мг/дм3 125 29 Един път на шестмесечие Да 
Юни 2012      
рН   6-9 7,69 Един път на шестмесечие Да 
Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 35 32,2 Един път на шестмесечие Да 

БПК мг/дм3 25 23 Един път на шестмесечие Да 
ХПК мг/дм3 125 60 Един път на шестмесечие Да 
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Таблица 3 - продължение 
3.1.Емисии в битово-фекални води за 2012 г.– точка на заустване №5 
 
Параметър единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинга

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

Януари 2012      
рН  6-9 8,02 Веднъж на 

две години 
Да  

Неразтворени 
вещества 

мг/дм3 35 32,5 Веднъж на 
две години 

Да 

БПК мг/дм3 25 11 Веднъж на 
две години 

Да 

ХПК мг/дм3 125 34 Веднъж на 
две години 

Да 

 
Таблица 4 

Образуване на отпадъци от призводството за  2012 година 
№ Наиме

новани
е 

Код Годишно количество 
в тона 

Годишна норма на 
ефективност –тона 
за тон продукт 

Времен-
но 

съхране
ние на 
площадк

ата 

Транспорти-
ране-собствен 
транспорт/външ

на фирма 

Съот
ветс
твие 

    По КР Реално 
измерено 

По КР Реално 
измерено

 

   

Цех”Мицуб
иши”1 

        

1. Пух-
поли--
мер 

07.02.13 93,3 т 34,674 0,0125 0,006 Склад 
№4 

Външна фирма Да   

2. Слепе
ни 

нишки 

07.02.13 7,5 т 5,131 0,001 0,0009 Склад 
№4 

Външна фирма Да  

Цех”Екструд
ери”2 

        

3. Отпад
ъци от 
пластм
аси(Пи
ти от 
ПММ
А/ПС/
САН/
ПК 
при 

пускан
е на 

07.02.13 55 19,221 - - Склад 
1,3 и 4 

Външна фирма Да 
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листов
ите 

екстру
дери 

3. Отпад
ъчен 
ПММ
А/ПС/
САН/
ПК от 
аспира
ция 
при 

оразме
ряване 

07.02.13 150 
т* 

54,696 - - Склад 
№1,3,4 

Външна фирма Да 

4. Отпад
ъчен 
ПММ
А/ПС/
САН/
ПК от 
аспира
ция 
при 

разкро
яване 

07.02.13 25 т* 9,517 - - Склад 
№1,3,4 

Външна фирма Да  

5. Отпад
ъчен 
ПММ
А/ПС/
САН/
ПК от 
аспира
ция 
при 

мелене 

07.02.13 58 т* 10,536 - - Склад 
№1,3,4 

Външна фирма Да  

6. Отпад
ъчен 
полиет
илен 

15.01.02
. 

45 т 28,770 - - Склад 
№8 

Външна фирма Да  

7. ПММ
А/ПС/
САН/
ПК 

мленк
и от 
изрезк
и 

07.02.13 3840т* 237,654 - - Склад 
№1,3,4 и 
операти
вни 

складов
е №9-3 и 
№9-4 

За рециклиране 
в 

производството 
на екструдирани 

листи 

Да  

Отпадъци от 
ПСОВ  
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8. Отпа-
дъци 
от 

реше-
тки и 
сита 

19.08.01 0,36т 0,350 - - Склад 
№4 

Външна фирма Да  

9. Утайк
и от 
ПСОВ 

07.02.11
* 

56,2т 2,390 - - Склад 
№1A 

Външна фирма Да  

 
1- Годишно произведена продукция от цех”Мицубиши” за 2012 г.- 5499,368 тона 
СПММА гранулат  
2-Годишно произведена продукция от цех”Екструдери” за 2012 г. – 8596,031 тона 
листи от ПММА и полистирол/ от ПС – 854,517 т/ 

 
Таблица 4 - продължение 

Производствени и опасни отпадъци, генерирани от цялата площадка през 
2012  

 
№ Наимено

вание 
Код Годишно количество Временно 

съхранение 
на 
площадката 

Транспортиране 
собствен 
транспорт/външ-
на фирма 

Съответ
ствие  

   По  КР Реално 
измерено 
в тона 

   

    2012    
1. Дървени 

отпадъц
и 

03.01.05 25 т - В 
дърводелска 
работилница 

- - 

2. Метали  19.10.01 6 т - Пред 
механоработи
лница 

Външна фирма Да 

3. Варели 15.01.04 1,8 т 0,315 Склад №4 Външна фирма Да 
4. Хартия 15.01.01 9,6 т 1,499  Склад№8 Външна фирма Да  
5. Отпадъц

и от 
дървесни 
материа
ли/дърве
ни 
палети/ 

15.01.03. 100 т - Склад №8 - - 

5. Отп.фил
т.платна 

15.02.03 0,03 - Склад №4 - - 

6. Отп.мас
ла 

13.02.08
* 

1,8 т 0,043 Склад №1А Външна фирма Да 

7. Флуорес
центни 
тръби 

20.01.21
* 

0,05 т 0,042 Склад №1А Външна фирма Да  

8. Отп.аку
мулатор

16.06.01
* 

0,5 - Склад №1А - - 
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и 
9. Смесени 

битови 
отпадъц
и 

20.03.01 40 тона 35,76 - Външна фирма Да  

10. Строите
лни 
отпадъц
и 

17.09.04 24 т - - - - 

 
Таблица  5 

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на  за 2012 година 
 

Отпадък  код Оползотворяв
ане на 

площадката 

Обезвреждане 
на площадката

Име на външната 
фирма, 
извършваща 
операцията по 
оползотворяванет
о/обезвреждането 

Съответс
твие  

ПММА от 
аспирация при 
оразмеряване 

07.02.13. Не Не Healthland ltd 
Холандия- 
Хонг конг 

Да 

Полистирол от 
аспирация при 
оразмеряване 

07.02.13. Не  Не  Каскада ООД,  
с. Царацово 

Да  

ПММА от 
аспирация при 
разкрояване 

07.02.13. Не Не Healthland ltd 
Холандия - 
Хонг конг 

Да 

Полистирол от 
аспирация при 
разкрояване 

07.02.13. Не  Не  Каскада ООД,  
с. Царацово 

Да 

ПММА от 
аспирация при 
мелене 

07.02.13. Не Не Healthland ltd 
Холандия- 
Хонг конг 

Да 

Полистирол от 
аспирация при 
мелене 

07.02.13. Не  Не  Каскада ООД,  
с. Царацово 

 

СПММА 
мленки от 
изрезки 

07.02.13. Да  Не Healthland ltd 
Холандия- 
Хонг конг 

Да 

Мленки 
полистирол от 
изрезки 

07.02.13. Да  Не  Каскада ООД, 
с.царацово 

Да  

 Отпадъчни 
пластмасови 
опаковки 

15.01.02. Не Не Каскада ООД,  
с. Царацово 

Да 
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/полиетилен/ 
Слепени 
нишки 

07.02.13. Не Не Healthland ltd 
Холандия-  
Хонг конг 

Да 

Пух полимер 07.02.13 Не  Не  Healthland ltd 
Холандия - 
Хонг конг 

Да  

Отпадъчни 
хартиени 
опаковки 

15.01.01. Не  Не  Дуропак Таркия 
АД  

Гр.Пазарджик 

Да  

Флуоресцент-
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак 

20.01.21
* 

Не  Не  Балбок 
инженеринг АД 

Да  

Отпадъци от 
решетки и сита 

19.08.01. Не  Не Healthland ltd 
Холандия - 
Хонг конг 

Да 

Смесени 
битови 
отпадъци 

20.03.01. Не Не Нелсен чистота 
АД, гр.Стара 

Загора 

Да 

 
Шумови емисии за 2012 година 

Таблица 6 
Измерено Ниво на звуково налягане  Дв/А/ № Място на 

измерването През деня Вечерта През нощта 
Съответствие

1. Точка №1 44,8 38,7 40,6 Да 
2. Точка №2 47,1 41,6 46,6 Да 
3. Точка №3 53,6 46,8 47,8 Да 
4. Точка №4 59,8 53,4 56,7 Да 
5. Точка №5 61,2 59,4 68,9 Да 
6. Точка №6 65,6 64,4 64,4 Да 
7. Точка №7 61,3 60,8 61,6 Да 
8. Точка №8 63,2 65,9 65,2 Да 
9. Точка №9 61,8 59,6 60,5 Да 
10. Точка №10 64,8 61,8 64,6 Да 
11. Точка №11 55,8 57,4 62,2 Да 
12. Точка №12 59,3 56,8 61,6 Да 
13. Точка №13 52,2 56,4 58,7 Да 
14. Точка №14 50,4 49,2 51,6 Да 
15. Ниво на обща 

звукова 
мощност 

108,7 107,8 110,5 - 
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Забележка: Точките от 1 до 14 са по границите на площадката 
 

Опазване на подземните води 
Таблица 7 

№ Показател Мярка 2011 г. 2012 г. Стандарт 
за 
качество 
на 
подземн
и води 

Честота 
На  
мониторинг 

Съот- 
Вет- 
ствие 

1. рН ед 6,93 - 6,5-9,5 Веднъж 
годишно 

Да 

2. Електропрово-
димост 

μs/cm 790 - 2000 Веднъж 
годишно 

Да  

3. Обща твърдост mgeqv/l 9,0 - 12 Веднъж 
годишно 

Да 

4. Перманганатна 
окисляемост 

µgO2/l 0,64 - 5,0 Веднъж 
годишно 

Да  

5. Амониев йон mg/l 0,203 0,20 0,12 Веднъж 
годишно 

Не 

6. Нитрати mg/l 58,4 46,0 10 Веднъж 
годишно 

Не 

7. Нитрити mg/l 0,088 0,006 0,025 Веднъж 
годишно 

Не/Да-
2012 

8. Сулфати mg/l 51,6 - 250 Веднъж 
годишно 

Да 

9. Хлориди  mg/l 28 - 250 Веднъж 
годишно 

Да 

10. Фосфати mg/l < 0,01 - 0,50 Веднъж 
годишно 

Да 

11. Желязо mg/l <0,02 0,140 0,2 Веднъж 
годишно 

Да 

12. Нефтопродукти mg/l <0,14 0,12 0,50 Веднъж 
годишно 

Да 

 
Опазване на почви 

Таблица 8 
Показател Концентрация 

в 
почвите/базово 
състояние/, 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултати 
от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
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Аварийни ситуации 
Таблица 9 

Дата на 
инцидента 

Описание 
на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 
уведомени

      
 

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които 
е предоставено КР 

Таблица 10 
Дата на 
оплакването 
или 
възражението 

Приносител 
на 
оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 
уведомени

      
 

 
 
 
 
 
 

ІХ.Подписване на годишния доклад 
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Декларация 
 
 

от Управителя на фирма “Панхим”ООД 
 
 
 

     С настоящето предавам Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за 
които е предоставено комплексното разрешително на фирма “Панхим”ООД - 
гр.Стара Загора. 
     Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по 
околната среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица, 
представляващи държавна институция. 
 
 
 
 
 

             Подпис: 
 
                                                                            

Дата: 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
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