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3.1 Увод 

3.1.1 Наименование на инсталациите, за които е издадено Комплексното 

разрешително 

3.1.1.1. Инсталации, които попадат в Приложение 4 на ЗООС 

1. Рафинерия - т. 1.2. от Приложение № 4 на ЗООС: 

Производство Атмосферна и вакуумна дестилация и производство на битум (АВД и ПБ): 

 АД (Атмосферна дестилация ) - 3 

 АД (Атмосферна дестилация ) - 4 

 АВД (Атмосферна-вакуумна дестилация) - 1 

 БИ (Битумна инсталация) 
Производство Каталитична обработка на горивата (КОГ) и Каталитичен реформинг (КР): 

 КР (Каталитичен реформинг) -1 

 ХО (Хидроочистка) -1 (до въвеждане в експлоатация на ХО-5) 

 ХО-2 

 ХО-3 

 ХО-4 

 ХО-5 

 ХОБ (Обезсерване на бензина) -1 

 ГО (Газоочистка) 

 ГС (Газова сяра) -2 (в експлоатация до 31.12.2011г.) 
 ГС-3  

 Производство Каталитичен Крекинг (ККр): 

 ККр 

 Алкална очистка на пропанпропиленова фракция (ППФ) 

 ВДМ (Вакуумна дестилация на мазут) -2 

 ТК (Термичен крекинг) 
 ВИ (Водородна инсталация) -15 - т. 4.2. а) от Приложение № 4 на ЗООС 

Производство Сярно кисело алкилиране (СКА): 

 ИСКО (Алкилиране и Инсталация за сярна киселина и олеум) - 1 (в експлоатация до 

2010г.), включваща: 
o  Регенерация на отработена сярна киселина - т. 5.1.2.б) от Приложение № 4 на 

ЗООС 

 СКА (Инсталация сярно – кисело алкилиране) 
 РОК (Регенерация на отработена сярна киселина) - т. 5.1.2.б) от Приложение № 4 на 

ЗООС 

 АГФИ (Абсорбционна газофракционна инсталация) 

 ЦГФИ (Централна газофракционна инсталация) 

 МТБЕ (Метилтретичен бутилов етер) 

 Изомеризация на нормален бутан 
2. Химическа инсталация за производство на основни органични химически вещества, 

включваща: 

2.1. Производство „Нефтохимия”: 

Цех ”Етилен” - т. 4.1.а) от Приложение № 4 на ЗООС: 

 Производство на етилен (Етилен 150)  

 Производство на пропилен 

Цех ”Ксилоли” - т. 4.1.a) от Приложение № 4 на ЗООС 

Производство на тоулен, бензен, ортоксилен, аризол 78 (ксилолна смес) 

Цех “Етиленов окис и Етиленгликоли”:  

 Производство на етиленов окис - т. 4.1.б) от Приложение № 4 на ЗООС 
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 Производство на етиленгликоли - т. 4.1.б) от Приложение № 4 на ЗООС 

 Производство на етаноламини - т. 4.1.г) от Приложение № 4 на ЗООС 

2.2. Производство „Полимери” - т. 4.1.з) от Приложение № 4 на ЗООС 

Цех „Акрилонитрил”:  

 Производство на акрилонитрил 

Цех „Полипропилен и Пиролен”: 

 Производство на полипропилен 

 Производство на пиролен 

Цех „Полиетилен високо налягане”: 

 Полиетилен високо налягане - ПЕВН-1 

 Полиетилен високо налягане - ПЕВН-2 

 Производство на дивинил - т. 4.1.а) от Приложение № 4 на ЗООС 

3. Цех за изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди технологични отпадъци - т. 5.1.1. 

от Приложение № 4 на ЗООС: 

Пещи № F101 и № F2101, осем броя центрофуги - четири двуфазни и четири трифазни.  

4. Депо за опасни и неопасни отпадъци - „Депо за твърди опасни и неопасни производствени 

отпадъци ДТОНПО” - т. 5.4. от Приложение № 4 на ЗООС 

 

3.1.1.2. Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС 
5. Катализатори 

6. Производство Транспорт и съхранение на нефтопродукти (ТСНП): 

 титул 31 

 титул 25/2 

 титул 1000 

 титул 1100 

 парк “Каталитичен крекинг” 

 парк 8х5000 

 парк РП 2/2 

 парк “Камено” 

7. Автоматизирана ж.п. наливна естакада 

8. Ж.п. наливна естакада 

9. Автоналивна естакада  

10. Автоматизирана автоналивна естакада 

11. ВГ и АЖПНЕ (Втечнени газове и авто и ж.п. наливни естакади) 
12. Хладилен Цех „Топлоснабсяване и МЦК” 

13. Цех „Суровинно и оборотно водоснабдяване” 

14. Цех АК-1 Въздухоразделителни инсталации 

15. Цех “Напълнителна станция за кислород,азот и пожарогасителни средства” 

16. Цех АК-2 - Въздухоразделителна инсталация КА-13,5 

17. Инсталация ЦВК 

18. ЦПС - Цех “БПВ 1” и Цех “БПВ 2” 

19. Канализация и окислителни езера 

20. Управление МТС – склад 111 Маслено стопанство 
 

3.1.2. Адрес по местонахождение на инсталациите: 

област Бургас, община Бургас, град Бургас, код 8104 

 

3.1.3. Регистрационен номер на КР 

№ 6-Н1/2009 г.  
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3.1.4. Дата на подписване на КР 

06.04.2009 г. 

 

3.1.5. Дата на влизане в сила на КР 

23.05.2009 г. 

 

3.1.6. Информация за оператора 

 

Име 

Бащино 

Фамилия 

„Лукойл Нефтохим Бургас” АД 

Сергей  

Михайлович 

Андронов 

Седалище Адрес: 

Ул......                                                        № 

Град.............Бургас........................................... 

Пощенски код................8104......................... 

Тел. №.........05511/2600................................................ 

№ на факс............05511/5555........................... 

 

 

 

Регистрация 

 

Съдебна Ф.Д. №7526/1991 Бургаски окръжен съд 

Данъчна № НДР 1021010347 

Статистическа: 812114069 

ЕГН (за физически лица) 

 

3.1.7. Лице за контакти  

Николай Новачев – Главен еколог / ръководител отдел „Екология” тел.: 05511/5109, 

факс: 05511/5555, email: Novachev.Nikolay@neftochim.bg  

 

 

 

 

mailto:Novachev.Nikolay@neftochim.bg
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3.1.8. Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталациите.  

 

Инсталация Описание на дейността 

Атмосферна дестилация АД-3 Атмосферна дестилация на нефт. 

Атмосферна дестилация АД-4 Атмосферна дестилация на нефт. 

Атмосферна –вакуумна дестилация (АВД-1) - нова 

Атмосферна дестилация на нефт и вакуумна дестилация на мазут. 

Инсталацията по същество ще представлява реконструкция на две съществуващи 

инсталации – АД-5 и ВДМ-1, която ще се реализира през 2008-2009 год. 

Битумна инсталация (по продукт) Инсталация е предназначена за производство на пътни и строителни битуми. 

Каталитичен реформинг КР-1 Повишаване на октановото число на бензина. 

Хидроочистка ХО-1 Хидроочистване на дизелови фракции. 

Хидроочистка ХО-2 Хидроочистване на дизелови фракции. 

Хидроочистка ХО-3 Хидроочистване на дизелови фракции. 

Хидроочистка ХО-4 Хидроочистване на дизелови фракции. 

Хидроочистка  ХО-5 - нова Хидроочистване на дизелови фракции. 

Обезсерване на  бензина ХОБ-1- нова Обезсерване на бензин от каталитичен крекинг 

Газоочистка ГО (по продукт) Регенерация на наситен МЕА. 

Газова сяра. ГС-2(по продукт) Производство на сяра. 

Газова сяра. ГС-3(по продукт) Производство на сяра. 

Каталитичен крекинг (ККр)  

Производство на високооктанов бензин и дизелово гориво, като компоненти за 

стокови горива, чрез кат. Крекинг на ШМФ, ППФ- суровина за Нефтохимия, ББФ- 

суровина за алкилиране, Газоочистка- получаване на сероводород като суровина за 

инст. ГС-2, ГС-3 и инст. ИСКО-1. 
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Инсталация Описание на дейността 

Алкална очистка на пропанпропиленова фракция (ППФ) 

 

Инсталация за алкална очистка от сяроводород на пропан-пропиленова фракция от 

Каталитичен крекинг 

Вакуумна дестилация на мазут ВДМ-2 Вакуумна дестилация на мазут. 

Термичен крекинг (ТК) 

 
Термичен крекинг на гудрон. 

Водородна инсталация  ВИ-15 (по продукт)  

Производство на водород от природен газ. 

Получаване на водород с висока чистота от газ, който съдържа водород, 

въглеводороди, въглероден окис, въглероден двуокис, азот и др. примеси, на базата 

на селективната адсорбция. 

ИСКО (Алкилиране и Инсталация за сярна киселина и 

олеум) 

 

Производство на алкил-бензин, компонент за автомобилни бензини. 

Производство на концентрирана сярна киселина и олеум. 

СКА –(Алкилиране ) нова 

Производство на бензин- алкилат, компонент за приготвяне на автомобилни 

бензини, пропанова и бутанова фракция, суровини за производство на стоков 

пропан-бутан. 

Регенерация на отработена сярна киселина (РОК)- нова Производство на стокова сярна киселина с концентрация 98,3 -+. 

Абсорбционна газофракционна инсталация  (АГФИ) Разделяне на въглеводородни газове. 

Централна газофракционна инсталация (ЦГФИ) Фракциониране на втечнени СН-газове. 

Метилтретичен бутилов етер (МТБЕ) 

(по продукт) 
Производство на МТБЕ-в.о. компонент за авт. бензини. 

Изомеризация на нормален бутан  - нова 
Производство на изобутан- суровина за инст.”СКА”, чрез хидриране, алкална 

очистка и изомеризация на нормален бутан. 

Етилен – 150 

(Пиролиз, Компресия и Газоразделяне) 

Чрез пиролиз на НОБ се извършва разкъсване на въглеводородните вериги.След 

бързо понижаване на температурата се спира процеса. Утилизира се топлината 
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Инсталация Описание на дейността 

 
,която служи за производство на пара. След охлаждане и промиване се отделят най-

тежките фракции в получения пирогаз. Следва компримиране и ниско и средно-

температурна ректификация,при които се отделят етилена и всички други съставки 

на пирогаза.Необходимото охлаждане се осигурява от две хладилни системи – 

етиленова и пропиленова. 

Освен етилен и пропилен,считани като основни продукти се получават още: фр.С4, 

пиробензин, тежка пиролизна смола, горивни газове и водород. 

Пропанпропиленова фракция (ППФ) - 

инсталация Пропилен 

Суровината постъпва от инсталация Алкална очистка на пропанпропиленова 

фракция и след концентриране стоковият пропилен се използва от инсталация 

Акрилнитрил. 

Ксилоли 

Представлява ароматен комплекс за получаване на С6-С9 ароматни въглеводороди 

бензен, толуен, етилбензен, ортоксилен и ароматен разтворител Аризол 78 А 

(ксилолна смес). 

Етиленов окис ( по продукт) 

Етиленов окис се произвежда чрез каталитично окисление на етилен с кислород, над 

сребърен катализатор, при повишена температура и налягане. Полученият ЕО се 

улавя от реакционните газове чрез промиване с вода и последващо отделяне чрез 

стрипинг. С цел отстраняване на некондензираните газове от ЕО,той се абсорбира 

отново с вода при ниско налягане. След това ЕО се отстранява от водния разтвор и 

се пречиства. 

Етиленгликоли (по продукт) 

Етиленгликолът се получава чрез некаталитично хидратиране на ЕО в излишък от 

вода. 

След завършване на реакцията етиленгликолът се отделя от излишната вода и се 

пречиства. От сухите гликоли се извличат МЕГ, ДЕГ, ТЕГ. 

Етаноламини (по продукт) 

Производството на етаноламини се базира на реакцията между етиленовия окис и 

амоняк във воден разтвор на амоняк,при което се получават: Моноетаноламин 

МЕА), Диетаноламин (ДЕА), Триетаноламин (ТЕА) 

Акрилнитрил (по продукт) 

 
Производство на акрилнитрил чрез окислителна амонолиза на пропилен. 
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Инсталация Описание на дейността 

Полипропилен (по продукт) 
Производство на полипропилен чрез суспензионна полимеризация на пропилен с 

разтворител хексан. 

Пиролен (по продукт) 
Производство на пиролен чрез  катионна полимеризация на пиролизна фракция 

високоароматни въглеводороди С9 (арпилен). 

Полиетилен високо налягане ПЕВН – 1 (по продукт) 
Производство на полиетилен ниска плътност чрез полимеризация на етилен в 

автоклавни реактори и инициатори органични пероксиди. 

Полиетилен високо налягане ПЕВН – 2 (по продукт) 
Производство на полиетилен ниска плътност чрез полимеризация на етилен в 

тръбен реактор и инициатор кислород. 

Дивинил  
Производство на дивинил (1,3 бутадиен) чрез екстракционната му (с воден разтвор 

на ацетонитрил) ректификация от пиролизна фракция С4.  

Пещи за изгаряне на нефтени и биологични утайки и 

твърди технологични отпадъци) 

Изгаряне на нефтени и биологични утайки от дейността на ЦПС и твърди 

технологични отпадъци. 

Депо за твърди опасни и неопасни производствени 

отпадъци  

1.Инсталация за предварително третиране на отпадъци: Стабилизиране на отпадъци 

с цимент във форма на кубове. 

2. Инсталация за балиране на отпадъци от изолации(балираща инсталация). 

3.Резервоари за депониране на отпадъци. 
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3.1.9. Производствен капацитет на инсталациите  

 

№ Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 
Годишно производство  

т/ 2011 г. 

Максимален капацитет 

на инсталациите  

съгласно условие 4 на КР 

6-Н1/2009 

1 Рафинерия, 

 включваща: 

Производство Атмосферна и вакуумна дестилация и производство на 

битум (АВД и ПБ): 

 АД (Атмосферна дестилация ) - 3 

 АД (Атмосферна дестилация ) – 4 

 АВД (Атмосферна-вакуумна дестилация) – 1 

 БИ (Битумна инсталация) 
Производство Каталитична обработка на горивата (КОГ) и 

Каталитичен реформинг (КР): 

 КР (Каталитичен реформинг) -1 

 ХО (Хидроочистка) -1 (до въвеждане в експлоатация на 

ХО-5) 

 ХО-2 

 ХО-3 

 ХО-4 

 ХО-5 

 ХОБ (Обезсерване на бензина) -1 

 ГО (Газоочистка) 

 ГС (Газова сяра) -2 (в експлоатация до 31.12.2011г.) 
 ГС-3  

 Производство Каталитичен Крекинг (ККр): 

 5 806 457.015т/г нефт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 000 000 т/г нефт 
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№ Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 
Годишно производство  

т/ 2011 г. 

Максимален капацитет 

на инсталациите  

съгласно условие 4 на КР 

6-Н1/2009 

 ККр 
 Алкална очистка на пропанпропиленова фракция 

(ППФ) 

 ВДМ (Вакуумна дестилация на мазут) -2 

 ТК (Термичен крекинг) 

 ВИ (Водородна инсталация) -15 
Производство Сярно кисело алкилиране (СКА): 

 ИСКО (Алкилиране и Инсталация за сярна киселина и 

олеум) – 1 (в експлоатация до 2010г.), включваща 
o  Регенерация на отработена сярна киселина 

 СКА (Инсталация сярно – кисело алкилиране) 
 РОК (Регенерация на отработена сярна киселина)  

 АГФИ (Абсорбционна газофракционна инсталация) 

 ЦГФИ (Централна газофракционна инсталация) 

 МТБЕ (Метилтретичен бутилов етер) 
 Изомеризация на нормален бутан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,0 т/24ч 

 

 50,41 т/24 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 64,56 т/24 

 

  79.2 т/24 ч 

 

2 

 

 

 

Химическа инсталация за производство на основни органични 

химически вещества, включваща: 

2.1.Производство „Нефтохимия”: 

Цех ”Етилен”  

 Производство на етилен (Етилен 150)  

 

 Производство на пропилен 

 

Цех ”Ксилоли”  

 Производство на тоулен, бензен, ортоксилен, аризол 78 

(ксилолна смес) 

 

 

 

 

 

 

 

 0,0 т/г етилен 

 

 98 148т/г ППФ  

 

 

 0 т/24ч тоулен 

0 т/24чбензен 

0 т/24ч ортоксилен 

0 т/24ч аризол 78 

 

 

 

 

 

 150 000 т/г етилен 

 

 80 000 т/г ППФ 

 

 

 126 т/24ч тоулен 

      120 т/24чбензен 

              66 т/24ч ортоксилен 

             24т/24ч аризол 78  
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№ Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 
Годишно производство  

т/ 2011 г. 

Максимален капацитет 

на инсталациите  

съгласно условие 4 на КР 

6-Н1/2009 

 

 

 

 

Цех “Етиленов окис и Етиленгликоли”:  

 Производство на етиленов окис  

 Производство на етиленгликоли  

 

 

 Производство на етаноламини  

 

 

2.2. Производство „Полимери”: 

Цех „Акрилонитрил”:  

 Производство на акрилонитрил 

Цех „Полипропилен и Пиролен”: 

 Производство на полипропилен 

 Производство на пиролен 

Цех „Полиетилен високо налягане”: 

 Полиетилен високо налягане – ПЕВН-1 

 Полиетилен високо налягане – ПЕВН-2 

 Производство на дивинил  

 

 

 

 

 

 0 т/г 

 0 т/г (МЕГ, ДЕГ и ТЕГ) 

 

 

 0 т/г 

етаноламини 

 

 

 

 0 т/г 

 

 52 049.25 т/г 

 0 т/г 

 

 0 т/г 

 0 т/г 

 0 т/г 

 

 

 

 

 

 

 екв. 80 000 т/г 

 110 000 т/г (МЕГ, 

ДЕГ и ТЕГ) 

 

 11 000 т/г 

етаноламини 

 

 

 

 27 500 т/г 

 

 80 000 т/г 

 6 300 т/г 

 

 34 000 т/г 

 50 000 т/г 

 28 479 т/г 

3 Цех за изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди 

технологични отпадъци: 

Пещи № F101 и № F2101, осем броя центрофуги - четири двуфазни и 

четири трифазни.  

 

 

 102.4 т/24ч 

 

 

 192 т/24ч  

4 Депо за опасни и неопасни отпадъци – „Депо за твърди опасни и 

неопасни производствени отпадъци ДТОНПО”  
 35 т/24ч  100 т/24ч и 349 536 

т общ капацитет 
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3.1.10. Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. главен инженер по 

промишлена безопасност, охрана 

на труда и екология 

Отдел 

 

„ Производствен 

контрол” 

Отдел 

„ Промишлена 

безопасност и охрана на 

труда” 

Отдел 

 

„ Екология ” 

 

 - Кабинет за спешна и 

неотложна мед. помощ 

 - Служба по трудова 

медицина  

 - Газоспасителна 

служба 

 - Санитарно хигиенна 

лаборатория 
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3.1.11. РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите 

Инсталациите са разположени на територия на РИОСВ Бургас 

 

3.1.12. Басейновата дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите 

Инсталациите са разположени на територия на Басейнова дирекция за черноморски район с център Варна. 
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Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011 г. 

т. 3.2. Система за управление по околна среда                                                                                                             Стр. 1 от 4 

3.2. Система за управление по околна среда 

В „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД e внедрена и функционира Система за управление 

по околна среда (СУОС), като част от единната корпоративна система за управление на 

промишлената безопасност, охрана на труда и околната среда на ОАО „ЛУКОЙЛ” и 

организациите от Групата „ЛУКОЙЛ”. 

„ЛУКойл Нефтохим Бургас”АД притежава Сертификати за съответствие на системите за 

управление с: 

- BS OHSAS 18001:2007 № RU227814H/16 от Bureau Veritas Certification с валидност до 

01.09.2013 година 

- ISO 14001:2004 № RU15724Е/16  от Bureau Veritas Certification с валидност до 01.09.2013 

година 

- ISO 9001:2008 № BG15881Q от Bureau Veritas Certification с валидност до 05.10.2013 година 

Докладването е извършено съгласно изискванията, поставени в условията в Комплексното 

разрешително. 

3.2.1. Структура и отговорности 

Отговорностите на ръководството на Дружеството за изпълнение на условията на 

Комплексното разрешително са определени със Заповед ЗОД 0154-26.06.09 на Председателя 

на Управителния съвет и са оповестени. На основание на заповедта, в структурните единици 

са създадени разпоредителни документи, отнасящи се до разпределението на отговорностите 

по съответните длъжности.Същите се поддържат в актуално състояние. 

3.2.2. Обучение 

Осигуряването на компетентен и осъзнат персонал подпомага постигането на общите и 

конкретни цели по околна среда, за реализиране на политиката на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ 

БУРГАС” АД в областта на околната среда. 

В съответствие с утвърдени документирани процедури, процесът на идентифициране на 

необходимостта от обучение и обучението в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е 

непрекъснат и прилагането на програми за обучение има за цел постоянното повишаване и 

разширяване на квалификацията на персонала, както и придобиване на специфични знания в 

областта на околната среда, приложими в практиката на Дружеството. 

3.2.3. Обмен на информация 

Отговорностите и редът за обмен на информация в Дружеството и със заинтересованите 

страни са регламентирани във фирмена документирана процедура. 

На обществеността се предоставя информация за околната среда в определена като 

подходяща форма на представяне – информационни табла, поставени/монтирани на 

общодостъпни места. 

Достъпен е телефонен номер (гореща линия – 055115566) в Производствено-диспечерски 

отдел. Контрол по управлението на жалбите се осъществява от Главен инженер / Първи 

заместник на Председателя на Управителния съвет.  

Политиката на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД в областта на околната среда е 

оповестена чрез публикуване в Интернет – страницата на  „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ”ЕООД. 

Вътрешен обмен на информация за околната среда се извършва в съответствие с 

документираната процедура. От определените отговорни лица, събраната първична 

информация се обработва, обобщава и анализира в рамките на поставени от Ръководството 

изисквания. Обработената информация се показва като доклади или се представя във 
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формата на справки, отчети и други форми за заинтересованите страни – Ръководството на 

Дружеството, структурните единици и служителите. Информация за околната среда се 

обменя също и между ръководителите на Дружеството ежедневно на оперативно 

производствено – техническо съвещание, назначено по реда на Заповед на Председателя на 

Управителния съвет. 

3.2.4. Документиране. Управление на документи. 

Документите на СУОС са общофирмени и документи, регламентиращи изпълнението на 

специфични дейности / елементи от отделни бизнес процеси, с локално действие. 

В Дружеството се прилага документирана процедура за управление на документите на 

СУОС, включваща ред за създаване, промяна, съгласуване, утвърждаване, регистриране, 

разпространяване, съхраняване, унищожаване и архивиране на документите. 

Управлението и контролът на документите се осъществява посредством система регистри: 

- тематични регистри - електронни записи, носещи информация за актуалните 

документи, определящи сходни специфични дейности. Поддържат се от отговорници, 

упълномощени от ръководителя на съответна структурна единица; 

- централен регистър – съвкупност от актуализирани файлове на местни регистри и 

регистър на общофирмените документи по видове. Актуалността му се поддържа от 

специалист, на когото са възложени съответни правомощия и отговорности. 

- местни регистри – списък или съвкупност от списъци на документи, налични в 

структурната единица. Поддържат се от отговорник, определен от ръководителя на 

структурната единица, под формата на електронен запис и на хартиен носител.  

Разпространението на документи на СУОС се извършва на лица по утвърден списък и се 

отбелязва в картони за разпространение. 

“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД използва и разполага с източници на актуална 

информация относно нормативни актове в областта на околната среда: Държавен вестник, 

информационна система АПИС. Поддържа се тематичен регистър “Законодателен”.  

Отдел Екология осигурява идентифицирането, оповестяването и осигуряването на 

достъп до законови и други изисквания, които се отнасят до аспектите на околната среда на 

Дружеството, в съответствие с документирана процедура и с отговорностите на Главен 

еколог/Ръководител отдел “Екология” и старши еколози. Актуален списък на приложимите 

към дейността на Дружеството законови и други изисквания в областта на околната среда се 

разпространява периодично на ръководителите на структурните единици. 

През 2011 година е направено ново издание  на „Процедура по идентифициране, оценка 

значимостта и определяне на съществените/значимите аспекти на  околната среда в 

„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”- АД” и дейността на структурните единици е приведена в 

съответствие с изискванията на същата.  

3.2.5. Оперативно управление 

Производството на продукти в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД се осъществява в 

непрекъснат режим на работа от производствени инсталации като съставни структури на 

основни производства. 

Общото управление на основните производствени процеси се извършва под стратегическото 

ръководство на Председателя на управителния съвет. Общото оперативно ръководство на 

производството (включително ресурсно обезпечаване) се осъществява от Директор по 

производство. Оперативното управление за координиране на производствената дейност и 
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контролиране на направлението на продуктите и енергийните потоци за гарантиране на 

ефективната работа в инсталациите се извършва от диспечерите по производство. 

Инструкциите  за експлоатация и поддръжка, изисквани от Комплексното разрешително са 

създадени,прилагат и поддържат в актуално състояние . 

3.2.6. Проверка и коригиращо действия 

В "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД се извършва мониторинг и измерване на ключовите 

характеристики на операции и дейности със значимо въздействие върху околната среда чрез 

подходящи технически средства и практики и се оценява съответствието с приложимите към 

дейността на Дружеството законови и други изисквания. Резултатите от оценката на 

съответствието се документират подходящо и записите се съхраняват. 

Управлението на коригиращите и превантивни действия се извършва по правила и ред, 

описан в документирани процедури. Определянето на необходимите коригиращи действия се 

извършва с отговорността на ръководител на структурна единица / Отдел Екология, в 

зависимост от спецификата на проблема. Всички предприети коригиращи и превантивни 

действия подлежат на оценка за тяхната ефективност въз основа на анализ и съпоставяне на 

резултатите от дейността преди и след провеждане на действията. Резултатите и 

ефективността от тяхното изпълнение подлежат на текуща оценка. 

3.2.7. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

В Дружеството са разработени и се поддържат в актуално състояние аварийни планове: 

- План при бедствия и аварии, в сила от 30.12.2011 г. Информация по плана е 

предоставена на Кмет на гр.Бургас.;.  

- Планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии за инсталациите. Плановете се 

разработват с цел: запознаване на всички длъжностни лица с най – вероятните аварии, които 

могат да възникнат, действия за предотвратяването им и мерки за превенция; разпределение 

на задълженията между длъжностни лица, които участват в ликвидирането на аварията и 

реда на действие; обучение на персонала чрез учебно – тренировъчни занятия по заложените 

в плана мероприятия; запознаване на лицата от външни организации, извършващи дейност 

на територията на инсталацията с действията и задълженията им при възникване на авария.; 

- Планове за евакуация за административни сгради и обекти без специфични 

опасности. Целта на тези планове е да се запознае персонала с най – вероятните аварии, 

които могат да възникнат, елементарни действия по ограничаване на развитието им и 

начинът на евакуиране. 

В случаи на анормални условия, инциденти и аварийни ситуации, в структурните единици се 

прилагат незабавни действия за намаляване или предотвратяване на неблагоприятно 

въздействие върху околната среда, по реда описан в общофирмени документи, както и в 

документи на структурните единици. 

Процедурите за готовност и реагиране при аварийни ситуации се проверяват и се изменят, 

където това е необходимо и особено след възникване на аварийни ситуации. 

3.2.8. Записи 

Записите на СУОС са формуляри и други записи, генерирани в процеса на изпълнение на 

дейностите от отговорни лица с цел адекватно управление на процесите и осигуряващи на 

проследимост и възможности за техния анализ. В Дружеството се прилагат процедури за 

идентификация, съхраняване, защита, възстановяване и продължителност на съхраняване и 

архивиране на записите на СУОС. 
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3.2.9. Докладване 

Докладване за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексното 

разрешително на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД се извършва в Годишен доклад. 

Годишният доклад се изготвя по утвърден от МОСВ Образец и се представя на РИОСВ – 

Бургас всяка година до 31 март. 

Докладване на информация за околната среда във вида и обхвата, изискван компетентните и 

други национални органи се извършва по утвърдени / съгласувани образци и се представят с 

периодичност, утвърдена от тях. 

Ежедневно, дежурен диспечер докладва по факс на РИОСВ – Бургас за статус на събития на 

площадката на Дружеството с екологични последствия.  

3.2.10. Актуализация на СУОС 

Стремежът за достигане на стратегическата цел на НЕФТЕНА КОМПАНИЯ “ЛУКОЙЛ” – 

динамично устойчиво развитие, съответстващо на най – високите показатели  на световните 

нефтени компании по ефективност и конкурентоспособност и ангажиментът, деклариран от 

ръководството на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД в Политиката в областта на 

околната среда, са основен мотив за непрекъснато подобряване на СУОС. 

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД усъвършенства съществуващите процеси и елементи, 

оказващи влияние на СУОС, по следните начини: 

- Адаптиране на Политиката в областта на околната среда в зависимост от 

приложимите нормативни изменения и достъпните, водещи технологии; 

- Актуализиране на целите в областта на околна среда в зависимост от оценка на 

резултатите за ефективното им изпълнение; 

- Вземане на решения, основани на резултати от извършен анализ на данните; 

- Провеждане на преглед и оценка за ефикасността на функционирането на СУОС, а 

също така и оценка на работата на структурните единици. 

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД подобрява СУОС на различни нива като: 

- Усъвършенства производствените процеси; 

- Повишава на квалификацията на сътрудниците; 

- Модернизира материалната база за производство; 

- Усъвършенства поддръжката на оборудването; 

- Подобряване на доставките; 

- Модернизира материалната база за мониторинг по околна среда. 
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3.3 Използване на ресурси 

 

3.3.1 Използване на вода 

 

В таблица 3.1 е посочено използваното по инсталации количество вода за производството на 

единица продукт и броя установени съответствия, респ. несъответствия спрямо заложените в 

КР разходни норми. 

Таблица 3.1 

Източник на вода 

 

 

        Свежа вода 

Годишно 

количество 

съгласно 

КР 

 

Количество за 

единица 

продукт/суровина 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

 

 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

 

 

      Да/Не 

1. Рафинерия 

Производство Атмосферна и вакуумна дестилация и производство на битум (АВД и ПБ): 

АД-3 (Атмосферна 

дестилация – 3) 
- 0.034 m

3
 /t сур. 0,0 0,0 m

3
/t сур. - 

АД-4 (Атмосферна 

дестилация – 4) - 0.0115 m
3
/t сур. 92 252 

0.0415 m
3
/t 

сур. 
Не 

АВД-1 (Атмосферна 

вакуумна дестилация – 1) 

- 
0.040 m

3
/t сур. 174 466 

0.060 m3/t 

сур. 
Не  

Битумна инсталация - - - - - 

Производство Каталитична обработка на горивата (КОГ) - Каталитичен реформинг (КР): 

ХО-5 (Хидроочистка -5) - 
0.77 m

3
/t сур. 1 017 711.3 

0.77 m
3
/t 

сур. Да 

Газова сяра ГС-3 - 
0.1 m

3
/t пр. 15 268 

0.57 m
3
/t 

сур. Не 

Производство Каталитичен Крекинг (ККр): 

Каталитичен крекинг ККр - 0.2 m
3
/t сур. 347 315 0.2 m

3
/t сур. Да 

Алкална очистка на 

пропанпропиленова 

фракция (ППФ) 

- 

0.006 m
3
/t сур. 589 

0.006 m3/t 

сур. 

Да 

ВДМ-2 (Вакуумна 

дестилация на мазут-2) 

- 
0.1 m

3
/t сур. 178 383 0.1 m

3
/t сур. Да 

ТК (Термичен крекинг) - 0.1 m
3
/t сур. 123 150.8 0.1 m

3
/t сур. Да 

ВИ-15 (Водородна 

инсталация-15, ККр)  

- 
10 m

3
/t Н2 1 220 905 

40.53 m
3
/t 

Н2 
Не 

Производство Сярно кисело алкилиране (СКА): 

Алкилиране - в 

експлоатация до 2010г. 

- 
0.5 m

3
/t пр. - - - 

Изомеризация на нормален 

бутан 

- 
29.7 m

3
/t пр. - - - 

2. Химическа инсталация за производство на основни органични химически вещества 

2.1.Производство „Нефтохимия”: 

Цех ”Етилен” 

Етилен 150 - 0.187 m
3
/t пр. - - - 

Цех ”Ксилоли”: 

Ксилоли - 0.176 m
3
/t ар. - - - 
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Източник на вода 

 

 

        Свежа вода 

Годишно 

количество 

съгласно 

КР 

 

Количество за 

единица 

продукт/суровина 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

 

 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

 

 

      Да/Не 

Цех “Етиленов окис и Етиленгликоли” 

Етиленов окис - 0.041 m
3
/t пр. - - - 

Етиленгликоли - 0.04 m
3
/t пр. - - - 

Етаноламини - 8.6 m
3
/t пр. - - - 

2.2. Производство „Полимери”:  

Цех „Акрилнитрил” 

Акрилнитрил - 4 m
3
/t пр. - - - 

Цех „Полиетилен високо налягане” 

ПЕВН-1 (Полиетилен 

високо налягане-1) 

- 
2 m

3
/t пр. - - - 

ПЕВН-2 (Полиетилен 

високо налягане-2) 

- 
2 m

3
/t пр. - - - 

Дивинил - - - - - 

3. Цех за изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди технологични отпадъци 

Пещи № F101 и № F2101 

за изгаряне на нефтени и 

биологични утайки и 

твърди технологични 

отпадъци 

- 

6 m
3
/t преработена 

утайка 166 052 4.44 Да 

4. Депо за твърди опасни и неопасни производствени отпадъци (ДТОНПО) 

Инсталация за 

предварително 

стабилизиране 

- 0.4 m
3
/t сур. - 0.39 m

3
/t сур Да  

Балираща инсталация - 0.041 m
3
/t сур. - - - 

Забележка: 

1. Преразходът на свежа вода в инсталации “АД-4” и „АВД-1” се дължи на недостатъчно 

ефективно натоварване на производствените мощности, както и на формирането на 

допълнителни разходи при спиране, престой и пуск. 

2. “ГС-3” – по технологична необходимост в Дружеството е утвърдена разходна норма за 

свежа вода на инсалацията възлизаща на 1.5 m
3
/t продукт.   

3. Формираният преразход на свежа вода на инсталация „ВИ 15” е по технологични 

причини.  

4. През 2010 г. инсталация „Изомеризация на нормален бутан” не е въведена в 

експлоатация, а инсталации „АД-3”, „Етилен”, “Етиленов окис и Етиленгликоли”, 

„Етаноламини”,  „Акрилнитрил”, „Полиетилен високо налягане 1 и 2” са в престой. 

5. През отчетния период инсталация „Ксилоли” е в престой. В експлоатация са 

технологични възли „Хидроочистка” и „Хидриране” от инсталацията, които не консумират 

свежа вода. 

6. Инсталация „Алкилиране” е окончателно изведена от експлоатация, за което РИОСВ гр. 

Бургас е уведомена с писмо изх. № 234-01-6792-19.09.11.  

7. Обект „Депо за твърди опасни и неопасни производствени отпадъци” не е оборудван с 
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балираща инсталация. 

3.3.2 Използване на енергия 

В таблица 3.2 е посочена консумацията на енергия за всяка инсталация (електроенергия и 

топлоенергия) 

Таблица 3.2 

Наименование 

на 

инсталациите 

Консумация 

на 

топлоенергия, 

 

съгласно КР 

Консумация 

на 

топлоенер 

гия 

Съот 

вет 

ствие 

 

 

Да/Не 

Консумация  

на 

електроенерг

ия,  

съгласно КР 

Консумация  

на  

електроенер 

гия 

Съот 

вет 

ствие 

 

 

Да/Не 

1. Рафинерия 

Производство Атмосферна и вакуумна дестилация и производство на битум (АВД и ПБ): 

АД  (Атмосферна 

дестилация) – 3 

31.6 х10
-3

  

МWh/t сур. - - 
6.8 х10

-3
 

МWh/t сур. - - 

АД (Атмосферна 

дестилация) – 4 

29 х10
-3

  МWh/t 

сур. 

26.24 х10
-3

  

МWh/t сур. Да 
9.5 х10

-3
 

МWh/t сур. 

11,46 х10
-3

 

МWh/t сур. Не 

АВД 

(Атмосферна 

вакуумна 

дестилация) – 1 

44.4 х10
-3

  

МWh/t сур. 

39,4 х10
-3

  

МWh/t сур. 
Да 

5.4 х10
-3

 

МWh/t сур 

8.9 х10
-3

 

МWh/t сур 
Не 

БИ (Битумна 

инсталация) 

98.5 x10
-3

 

MWh/t пр. 

44.6 x10
-3

 

MWh/t пр. Да 
6.5 x10

-3
 

MWh/t сур. 

1.36 x10
-3

 

MWh/t сур. Да 

Производство Каталитична обработка на горивата (КОГ) - Каталитичен реформинг (КР): 

КР (Каталитичен 

реформинг) – 1 

32 х10
-3

  МWh/t 

сур. 

31.15 х10
-3

  

МWh/t сур. 
Да 

103.4 х10
-3

  

МWh/t сур. 

65.08 х10
-3

  

МWh/t сур. 
Да 

ХО 

(Хидроочистка) - 

1 – (до 

въвеждане в 

експлоатация на 

ХО-5) 

8 х10
-3

  МWh/t 

сур. 

2.04 х10
-3

  

МWh/t сур. 
Да 

10 х10
-3

  

МWh/t сур. 

10.6 х10
-3

  

МWh/t сур 
Не  

ХО-2  6.95 х10
-3

  

МWh/t сур. 
- - 

15.4 х10
-3

  

МWh/t сур. 
- - 

ХО-3  4.5 х10
-3

  МWh/t 

сур. 

2,07 х10
-3

  

МWh/t сур. 
Да 

19.2 х10
-3

  

МWh/t сур. 

20,13 х10
-3

  

МWh/t сур. 
Не  

ХО-4  25 х10
-3

  МWh/t 

сур. 
- - 

21.5 х10
-3

  

МWh/t сур. 
- - 

ХО-5  2.9 х10
-2

  кWh/t 

сур. 

0.0058 х10
-2

   

кWh/t сур. 
Да 

20.2 х10
-3

  

МWh/t сур. 

23,71 х10
-3

  

МWh/t сур. 
Не 

ХОБ 

(Обезсерване на 

бензина)-1 

6.3 х10
-2

  кWh/t 

сур. 

7.85 х10
-2

  

кWh/t сур. 

1,91 х10
-2

  

кWh/t сур. 

 

Да 
12.4 кWh/t 

сур. 

14,38 кWh/t 

сур. 
Не 

ГО (Газоочистка) 3858 х10
-3

  

МWh/t сур. 

10058 х10
-3

  

МWh/t сур. 
Не  

103 х10
-3

  

МWh/t пр. 

324 х10
-3

  

МWh/t пр. 
Не 

ГС (Газова сяра) 

-2 (в 

експлоатация до 

31.11.2011г.) 

85 х10
-3

  МWh/t 

пр. 

19,3 х10
-3

  

МWh/t пр. 
Да 

68.5 х10
-3

  

МWh/t пр. 

110,1 х10
-3

  

МWh/t пр. 
Не 

ГС-3 
- - - 

197.6 х10
-3

  

МWh/t пр. 

106,1 х10
-3

  

МWh/t пр. 
Да 

Производство Каталитичен Крекинг (ККр): 

ККр 
100 х10

-3
  

МWh/t сур. 

63 х10
-3

  

МWh/t сур. 

Да 90 х10
-3

  

МWh/t сур. 

93 х10
-3

  

МWh/t сур. 
Не 

Алкална очистка 200 х10
-3

  119,3 х10
-3

  Да 10 х10
-3

  0.061 х10
-3

  Да 
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Наименование 

на 

инсталациите 

Консумация 

на 

топлоенергия, 

 

съгласно КР 

Консумация 

на 

топлоенер 

гия 

Съот 

вет 

ствие 

 

 

Да/Не 

Консумация  

на 

електроенерг

ия,  

съгласно КР 

Консумация  

на  

електроенер 

гия 

Съот 

вет 

ствие 

 

 

Да/Не 

на 

пропанпропилен

ова фракция 

(ППФ) 

МWh/t сур. МWh/t сур. МWh/t сур. МWh/t сур. 

ВДМ (Вакуумна 

дестилация на 

мазут)-2 

 80 х10
-3

  МWh/t 

сур. 
11,5 х10

-3
  

МWh/t сур. 
Да 

10.6 х10
-3

  

МWh/t сур. 
13,1 х10-3  

МWh/t сур. 
Да  

ТК (Термичен 

крекинг) 

 15.2 х10
-3

  

МWh/t сур. 

4 х10
-3

  

МWh/t сур. 

ВИ (Водородна 

инсталация) -15  

630 х10
-3

   

МWh/t Н2 

354,5 х10
-3

   

МWh/t Н2 
Да 

1200 х10
-3

   

МWh/t Н2 

1043,15 х10
-3

   

МWh/t Н2 
Да 

Производство Сярно кисело алкилиране (СКА): 

Алкилиране 482 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

283.5 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

Инсталация за 

сярна киселина и 

олеум 

116 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

190 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

СКА 

(Инсталация 

Сярно - кисело 

алкилиране) 

764 х10
-3

  

МWh/t пр. 

682,88 х10
-3

  

МWh/t пр. 
Да 

122 х10
-3

  

МWh/t пр. 191,69 х10
-3

  

МWh/t пр. 
Не 

РОК 

(Регенерация на 

отработена сярна 

киселина) 

40.8  

Nm
3
/t пр 

* - 

140 х10
-3

  

МWh/t пр. 150,84 х10
-3

  

МWh/t пр. 
Не 

АГФИ 

(Абсорбционна 

газофракционна 

инсталация) 

152 х10
-3

  

МWh/t пр. 

62,72 х10
-3

  

МWh/t пр. 
Да 

115 х10
-3

  

МWh/t сур. 

90,62 х10
-3

  

МWh/t пр. 
Да 

ЦГФИ 

(Централна 

газофракционна 

инсталация) 

602 х10
-3

  

МWh/t пр. 

529,06 х10
-3

  

МWh/t пр. 
Да 

26 х10
-3

  

МWh/t сур. 

23,27 х10
-3

  

МWh/t пр. 
Да 

МТБЕ 

(Метилтретичен 

бутилов етер) 

650 х10-3  

МWh/t пр. 

504,9 х10-3  

МWh/t пр. 
Да 

45 х10
-3

  

МWh/t пр. 

28.78 х10-3  

МWh/t пр. 
Да 

Изомеризация на 

нормален бутан 

0.789 t/t сур. 
- - 

82.3х10
-3

  

МWh/t сур. 
- - 

2. Химическа инсталация за производство на основни органични химически вещества 

2.1. Производство „Нефтохимия”: 

Цех ”Етилен” 

Производство на 

етилен (Етилен 

150) 

740 х10
-3

  

МWh/t Ен.+Пр. - - 

40.5 х10
-3

  

МWh/t пр. - - 

Производство на 

пропилен 

(Пропанпропиле

нова фракция- 

ППФ) 

480 х10
-3

  

МWh/t сур. 

18,85 х10
-3

  

МWh/t сур. 
Да 

140 х10
-3

  

МWh/t сур. 

5,5 х10
-3

  

МWh/t сур. 
Да 

Цех ”Ксилоли” 

Производство на 

тоулен, бензен, 

2000 х10
-3

  

МWh/t/t ар. 
- - 

230 х10
-3

  

МWh/t/t ар. 
- - 
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Наименование 

на 

инсталациите 

Консумация 

на 

топлоенергия, 

 

съгласно КР 

Консумация 

на 

топлоенер 

гия 

Съот 

вет 

ствие 

 

 

Да/Не 

Консумация  

на 

електроенерг

ия,  

съгласно КР 

Консумация  

на  

електроенер 

гия 

Съот 

вет 

ствие 

 

 

Да/Не 

ортоксилен, 

аризол 

Цех “Етиленов окис и Етиленгликоли” 

Производство на 

Етиленов окис 

2269.7 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

580 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

Производство на 

Етиленгликоли 

2400 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

71 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

Производство на 

Етаноламини 

4400 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

270 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

2.2. Производство „Полимери”: 

Цех „Акрилонитрил” 

Производство на 

акрилонитрил 

900 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

205 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

Цех „Полипропилен и Пиролен” 

Производство на 

полипропилен 

2050 х10
-3

  

МWh/t пр. 

хомополимер 

2321 х10
-3

  

МWh/t пр. 

съполимер 

1078 х10
-3

  

МWh/t пр. 

Да 

980 х10
-3

  

МWh/t пр. 

хомополимер 

1170 х10
-3

  

МWh/t пр. 

съполимер 

612 х10
-3

  

МWh/t пр. 

Да 

Производство на 

пиролен 

2703 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

190 х10
-3

  

МWh/t пр. 
- - 

Цех „Полиетилен високо налягане” 

Полиетилен 

високо налягане-

1 - ПЕВН-1 

500 х10
-3

  

МWh/t пр. - - 

1000 х10
-3

  

МWh/t пр. - - 

Полиетилен 

високо налягане-

2 - ПЕВН-2 

300 х10
-3

  

МWh/t пр. - - 

1180 х10
-3

  

МWh/t пр. - - 

Производство на 

дивинил 

3600 х10
-3

  

МWh/t дивинил - - 

203 х10
-3

 

МWh/t 

дивинил 

- - 

3. Цех за изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди технологични отпадъци 

Пещи № F101 и 

№ F2101 осем 

броя центрофуги 

- четири 

двуфазни и 

четири трифазни 

  

60 х10
-3

  МWh/t 

прер.утайка 

104.2 х10
-3

  

МWh/t 

прер.утайка 

Не  

12.8 х10
-3

  

МWh/t 

прер.утайка – 

Пещ F2101 

 

30.7 х10
-3

  

МWh/t 

прер.утайка – 

Пещ F101 

28.3 х10
-3

  

МWh/t 

прер.утайка – 

Пещ F2101 

 

89.1 х10
-3

  

МWh/t 

прер.утайка – 

Пещ F101 

Не  

Не  

4. Депо за опасни и неопасни отпадъци - Депо за твърди опасни и неопасни производствени отпадъци 

(ДТОНПО) 

Инсталация за 

предварително 

стабилизиране 

- - - 

2 х10
-2

  

МWh/t сур. 

0.34х10
-2

  

МWh/t сур. Да  

Балираща 

инсталация 
- - - 

11 х10
-2

  

МWh/t сур. 
- - 
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Забележка: 

1.  През отчетния период инсталация “АД 3” е била в престой поради липса на суровина, за 

което РИОСВ е била информирана с писма с изх. №234-01-0151-11.01.11г. и изх. 234-01-

0240-13.02.12) 

2. Количеството електроенергия на инсталация “АД 4” надвишава нормираната стойност 

според КР № 6-Н1/2009г. поради недостатъчно ефективно натоварване на производствените 

мощности, както и на формирането на допълнителни разходи при спиране, престой и пуск. 

3.  Количеството електроенергия на инсталация “АВД-1” надвишава нормираната стойност 

според КР № 6-Н1/2009 г., поради  неоптималното натоварване на инсталацията. 

4. Преразходът на електроенергия на инсталация „ХО-1” се дължи на формиране на 

допълнителни разходи при спиране, циркулация и пуск на инсталацията. 

5. През отчетния период инсталация “ХО 2” е била в престой, за което РИОСВ е била 

информирана с писма изх. №234-01-0151-11.01.11г. и изх. 234-01-0240-13.02.12) 

6. Преразходът на електроенергия на инсталация „ХО-3” се дължи както на неоптимално 

натоварване на инсталацията в рамките на отчетната година така и на допълнителния разход, 

който се формира по време на престой за осигуряване на  МЕА за инсталации АГФИ, ЦГФИ, 

ХО-1 и ККр. 

7. През отчетния период инсталация “ХО 4” е била в престой, за което РИОСВ е уведомена с  

писма изх. №234-01-0151-11.01.11г. и изх. 234-01-0240-13.02.12) 

8. Количеството електроенергия на инсталация “ХО 5” надвишава нормираната стойност 

според КР № 6-Н1/2009 г., поради  формираните допълнителни разходи при престой на 

инсталацията.  

9. Количеството електроенергия на инсталация “ХОБ 1” надвишава нормираната стойност 

според КР № 6-Н1/2009 г., поради  неоптималното натоварване на инсталацията  

10. Преразходът на топло- и електроенергия на инсталация “ГО” се дължи на неефективно 

натоварване на технологичните мощности. В годишен аспект натоварването на инсталацията 

възлиза на 27 % от проектното. 

11.  “ГС-2” – превишаването на  заложената в КР № 6-Н1/2009 г. разходна норма за 

електроенергия се дължи на реализация на мероприятия за снижение на емисиите на 

замърсители в атмосферния въздух с цел удължаване срока на експлоатация на инсталацията 

до изграждане на нова инсталация за производство на сяра в рамките на КПТО. За всички 

мероприятия свързани с привеждане на инсталацията в безопасен и еколого съобразен режим 

на работа МОСВ, ИАОС и РИОС-Бургас са уведомени с писма изх. № 100-01-9125-

16.12.11г., изх. № 100-01-1467-09.02.12г. Предстои  преразглеждане на КР като за целта е 

предоставена информация съгласно Приложение 6 от наредбата за издаване и 

преразглеждане а КР както и оценка за НДНТ, в които е отразена необходимостта от 

промяна в разходните норми. 

12. Преразходът на електроенергия  в инсталация „ККр” е резултат от променливото 

натоварване на технологичните мощности с оглед изпълнение на производствената програма 

и планираните отбори. 

13. Инсталация „Алкилиране” е окончателно изведена от експлоатация в изпълнение на 

условие 16.7. от КР № 6 Н-1/2009 г., за което РИОСВ е уведомена с писмо изх. № 234-01-

6792/19.09.11 г. 

14. Инсталация за сярна киселина и олеум – „ИСКО” е окончателно изведена от 
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експлоатация в изпълнение на условие 16.7. от КР № 6 Н-1/2009, за което РИОСВ е 

уведомена с писмо изх. № 234-01-6792/19.09.11 г. 

 15. “СКА” – регистрирано превишение на нормираната стойност по електроенергия, поради 

неефективно натоварване на инсталацията (59% от проектния капаците) и формирани 

допълнителни разходи във връзка с дейности по спиране, престой и пуск на технологичните 

съоръжения с цел провеждане на ремонтни работи. 

16. “РОК” – * Допуснатата техническа грешка в КР № 6-Н1/2009 г. за разходната норма за 

топлоенергия (посочена е разходна норма за КИП въздух) не дава възможност за коректна 

оценка за съответствие. Несъответствието по електроенергия се дължи на формирани 

допълнителни разходи при спиране и пуск на технологичните съоръжения.  

17. През отчетния период инсталация „Ксилоли” е в престой. В експлоатация са 

технологични възли „Хидроочистка” и „Хидриране” на инсталацията в резултат от 

дейността, на които не се получават ароматни продукти. В тази връзка оценка за 

съответствие с нормираното в КР № 6-Н1/2009 г. количество изразходвани електро и 

топлоенергия, отнесени към тон произведени ароматни продукти не може да бъде 

извършена. 

18. През отчетния период инсталация „Изомеризация на нормален бутан” не е въведена в 

експлоатация, а инсталации „Етилен”, “Етиленов окис и Етиленгликоли”,  „Акрилнитрил” и 

„Полиетилен високо налягане 1 и 2” и „Пиролен” , „Етаноламини” и „Дивинил” са в престой. 

19. Несъответствието по отношение разхода на топло- и електроенергия на пещите за 

изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди технологични отпадъци се дължи на 

намаленото количество преработени утайки за отчетния период, което е свързано със 

снижение на количеството на отпадните води на вход на пречиствателна станция. 

Съществено влияние върху разхода, отнесен за тон преработена утайка оказва консумацията 

на енергия в периоди на престой за извършване на ремонтни дейности, които са вързани с 

консумация на електро- и топлоенергия за технологични обогреви на действащи линии и 

съоръжения.  

20. Обект „Депо” за твърди опасни и неопасни производствени отпадъци” не е оборудвана 

балираща инсталация. 

 

 

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

В таблица 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 са посочени данни за годишната употреба на суровини, 

спомагателни материали и горива за производството на единица продукт 

 

Таблица 3.3.1 

Суровини Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суро 

вина, 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суро 

вина 

Съответ 

ствие 

 

 

 

 Да/Не 

1. Рафинерия 

Производство Атмосферна и вакуум дестилация и производство на битум (АВД иПБ): 

АД (Атмосферна дестилация) - 3  

Суров нефт 3 000 000 1.0055 т/т 0 0.0 т/т продукт - 
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Суровини Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суро 

вина, 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суро 

вина 

Съответ 

ствие 

 

 

 

 Да/Не 

продукт 

АД  (Атмосферна дестилация) - 4  

Суров нефт 3 000 000 
1.0055 т/т 

продукт 
2 218 876 

1.0015 т/т 

продукт 
Да 

АВД (Атмосферна вакуумна дестилация) -1 

Суров нефт 4 000 000 
1.0075 т/т 

продукт 
2 888 467 

1.0013 т/т 

продукт 
Да 

БИ (Битумна инсталация) 

Гудрон 250 000 
1.01  

т/т продукт 
164 911 

1.005 т/т  

продукт 
Да 

Производство Каталитична обработка на горива (КОГ) и Каталитичен реформинг (КР) 

КР (Каталитичен реформинг) -1 

Бензинова 

фракция 95-

185ºС 

600 000 
1.006 т/т 

продукт 
527 223 

1.0056 т/т  

продукт 
Да 

 ХО (Хидроочистка) -1  

Керосинова ф-я 

 
400 000 

1.01  

т/т продукт 
190 066 

0.463  

т/т продукт 
Да 

Водород 

съдържащ газ 
4 000 10 кг/т сур. 2 150 5.25 кг/т сур. Да 

ХО (Хидроочистка) - 2  

Тежка дизелова 

фракция 
750 000 - 0 - - 

Водород 

съдържащ газ 
12 375 0.0165 т/т сур. 0 - - 

ХО (Хидроочистка) - 3  

Тежка дизелова 

фракция 
900 000 - 258 083 - Да 

Водород 

съдържащ газ 
20 000 0.025 т/т сур. 3 250 0.0125 т/т сур. Да 

ХО (Хидроочистка) - 4  

Средна дизелова 

фракция 
650 000 - 0 - - 

Водород 

съдържащ газ 
7 735 0.0119 т/т сур. 0 - - 

ХО (Хидроочистка) - 5 

Тежка дизелова 

фракция 
1 700 000 - 1 286 429 - Да 

Водород 

съдържащ газ 
21 250 - 35 274 - Не  

ХОБ (Хидрообезсерване на бензин) -1 

Бензин FCC 1 120 000 - 788 698 - Да 

Водород 

съдържащ газ 
4 800 - 2 799 - Да 

ГО (Газоочистка ) 

Моноетаноламин 640 000 
- 

 

0 - 
- 

ГС (Газова сяра) - 2 

Сероводород 73 200 - 16 369 - Да 

ГС (Газова сяра) - 3 

Сероводород 73 200 - 31 705 - Да 
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Суровини Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суро 

вина, 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суро 

вина 

Съответ 

ствие 

 

 

 

 Да/Не 

Производство Каталитичен Крекинг (ККр): 

Каталитичен крекинг 

Широка маслена 

фракция 

1 880 000 - секция 

100 

2 000 000 - секция 

200 и 300 

- 

1 590 838 - секция 

100 

1 620 893- секция 

200 и 300 

- Да 

Водород от 

Водородна -15 
22 000 - 17 825 - Да 

Бензин от 

Термичен 

крекинг 

24 000 - 0 - Да 

Отработени 

масла 
100-200 - 7 - Да 

Алкална очистка  на пропанпропиленова фракция (ППФ) 

Пропан 

пропиленова 

фракция 

120 000 1.25 т/т сур. 98 042 1.00 т/т сур. Да 

ВДМ (Вакуумна дестилация на мазут) - 2  и ТК (Термичен крекинг) 

Мазут 2 400 000 - 1 783 843 - Да 

Гудрон 1 500 000 - 1 231 508 - Да 

ВИ (Водородна инсталация) -15 

Природен газ 

суровина 
34 500 000 Nm

3
/y - 42 743 778 Nm

3
/y 

- 
Не  

Производство Сярно кисело алкилиране (СКА): 

ИСКО (Алкилиране и Инсталация за сярна киселина и олеум) -1                           

Изобутан 

бутиленова 

фракция 

215 000 1.24 т/т продукт 0 0.00 т/т продукт - 

Отработена 

сярна киселина 
25 014 

0.769 т/т 

продукт 
0 0.00 т/т продукт - 

Сероводород 5 186 
0.230 т/т 

продукт 
0 0.00 т/т продукт - 

СКА (Инсталация сярно-кисело алкилиране) 

Олефинова 

суровина 
239 665 

0.930 т/т 

продукт 
155 657 

0.885 т/т 

продукт 
Да 

Изобутан 50 107 0.2 т/т продукт 20 866 0.12 т/т продукт Да 

РОК (Регенерация на отработена сярна киселина) 

Отработена 

сярна киселина 

90% 

22 000 2.684 т/ч 15 017 2.02 т/ч Да 

Сероводород 1 615 400 Nm
3
/y 197 Nm

3
/h 82 857  Nm

3
/y 11.14 Nm

3
/h Да 

АГФИ (Абсорбционна газофракционна инсталация) 

Непреработен 

пропан бутан  
160 000 

1.030 т/т 

продукт 
105 348 1.01 т/т продукт Да 

ЦГФИ (Централна газофракционна инсталация) 

Непреработен 

пропан бутан 
300 000 

1.020 т/т 

продукт 
161 353 1.00 т/т продукт Да 

МТБЕ (Метилтретичен бутилов етер) 

Бутан 

бутиленова 

фракция 

224 000 4.00 т/т продукт 208 358 3.23 т/т продукт Да  
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Суровини Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суро 

вина, 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суро 

вина 

Съответ 

ствие 

 

 

 

 Да/Не 

Изобутан 

бутиленова 

фракция 

32 000 2.00 т/т продукт 0 - Да  

Метанол 32 000 0.37 т/т продукт 19 131 
0.296 т/т 

продукт 
Да 

Изомеризация на нормален бутан 

Фракция 

нормален бутан 
50 000 - - - - 

Водород 127 - - - - 

2. Химическа инсталация за производство на основни органични химически вещества, включваща: 

2.1. Производство “Нефтохимия”: 

Цех “Етилен”: 

Производство на етилен (Етилен-150) 

Ниско октанов 

бензин 
454 000 2.09 т/т Ет.+Пр. - - - 

Производство на пропилен  

Пропан 

пропиленова 

фракция 

120 000 1.25 т/т продукт 98 148 1.00 т/т продукт Да 

Цех “Ксилоли” 

Производство на толуен, бензен, ортоксилен, аризол 

Ниско–октанов 

бензин+реформа

т  

150 000 
1.25 т/т 

ароматни 
- - - 

Пиробензин  170 000 
1.06 т/т 

ароматни 
- - - 

Цех “Етиленов окис и етиленгликоли”: 

Производство на етиленов окис 

Етилен 70 000 0.88 т/т продукт - - - 

Кислород 

 
96 000 1.2 т/т продукт - - - 

Производство на етиленгликоли 

Етиленов окис 

 
81400 0.74 т/т продукт - - - 

Производство на Етаноламини 

Етиленов окис 10 800 
0.775 т/т 

продукт 
- - - 

Амоняк 3 650 
0.262 т/т 

продукт 
- - - 

2.2. Производство Полимери: 

Цех “Акрилнитрил” 

Производство на акрилнитрил  

Пропилен 

 
32 640  1.02 т/т продукт - - - 

Амоняк 

 
13 337  0.53 т/т продукт - - - 

Цех “Полипропилен и Пиролен” 

Производство на полипропилен 

Пропилен 62 762  1.18 т/т пр. 57 985 1.11 т/т пр. Да 
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Суровини Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суро 

вина, 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суро 

вина 

Съответ 

ствие 

 

 

 

 Да/Не 

хомополимер 

 

1.14 т/т пр. 

съполимер 

 

 

 

 

хомополимер 

 

 

 

Етилен 250 

0.4 т/т пр. 

хомополимер 

 

0.105 т/т пр. 

съполимер 

- 

- 

 

 

- 

- 

Водород 3 755 нм3/г. 0.007 нм3/т пр. 

Хомополимер 
- - - 

Производство на пиролен 

Пиробензин 

 
22 500  2.5 т/т продукт - - - 

Аризол – 69 А 49 
0.018 т/т 

продукт 
- - - 

Цех “Полиетилен високо налягане” 

Полиетилен високо налягане-1 

Етилен 

 
35 700 1.05 т/т продукт - - - 

Полиетилен високо налягане-2 

Етилен 

 
52 500 1.05 т/т продукт - - - 

Пропан 100 
0.002 т/т 

продукт 
- - - 

Производство на дивинил 

Фракция С 4 

(50% съдърж. на 

дивинил) 

83 000 

От 1t фракция 

С4 / 0,510 t 

дивинил  

 

- 

 

- 

 
- 

Ацетонитрил 345.6 
0.008 т/т 

продукт 
- - - 

 

Забележка: 

1. През отчетния период инсталация “АД 3” е била в престой, за което РИОСВ е била 

информирана с писма изх. №234-01-0151-11.01.11г. и изх. 234-01-0240-13.02.12 

2. През отчетния период инсталация „ХО-2” е била в престой, за което РИОСВ е 

информирана с писма изх. №234-01-0151-11.01.11г. и изх. 234-01-0240-13.02.12 

3. През отчетния период инсталация „ХО-4” е била в престой, за което РИОСВ е 

информирана с писма изх. №234-01-0151-11.01.11г. и изх. 234-01-0240-13.02.12 

4. Завишеното количество водородсъдържащ газ, консумирано от инсталация „ХО-5” е 

свързано с осигуряване постигането на качествени и количествени показатели на 

произведената продукция. 

5. Несъответствието с нормираното в КР количество на природен газ, използван в ВИ 15 като 

суровина е във връзка с въвеждане в експлоатация инсталации ХО 5 и ХОБ 1 и 

произтичащата от това необходимост от допълнителни количества водород. 

6. Отчетността в Дружеството по отношение на суровината за инсталация ГО е свързана с 
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количеството на приетите за МЕА-очистка газове от хидроочистващите инсталации, ЦГФИ, 

АГФИ и ККр.  

7. Със заповед ЗОД 0136-15.07.11 инсталация „ИСКО” е изведена от материалните активи на 

Дружеството, за което РИОСВ е уведомена с писмо изх. № 234-01-6792/19.09.11 г. 

8. През отчетния период инсталация „Изомеризация на нормален бутан” не е въведена в 

експлоатация, а инсталации „Етилен”, “Етиленов окис”, Етиленгликоли”, „Етаноламини”,  

„Акрилнитрил” ,  „Полиетилен високо налягане 1 и 2”, „Дивинил”, „Пиролен” са в престой. 

9. Инсталация „Ксилоли” през отчетния период е в престой. В експлоатация са технологични 

възли „Хидроочистка” и „Хидриране” от инсталацията, чиято основна продукция е 

хидроочистен бензин. В тази връзка оценка за съответствие с нормите в КР, отнесени спрямо 

тон произведени ароматни продукти не може да се извърши. 

10. В инсталация „Полипропилен” през отчетния период е произвеждан само хомополимер, 

което обяснява липсата на данни за консумация на етилен. 

 

 

Таблица 3.3.2 

Спомагателни материали Годишно 

количество, 

съгласно КР,т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество,т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина 

Съответ 

ствие 

 

 Да/Не  

1. Рафинерия 

Производство Атмосферна и вакуум дестилация и производство на битум: 

АД (Атмосферна дестилация) - 3 

Натриева основа  810  0.0003 t/t сур. - -    - 

Деемулгатор 30  - - - - 

МАК-4 45 - - - - 

Инхибитор 0.6  - - - - 

Додиген 481 45 - - - - 

АД (Атмосферна дестилация) - 4 

Натриева основа 90  - 56.25 - Да 

Деемулгатор 30  - 11.84 - Да 

Инхибитор 0.6 - 6.4 - Не 

Неутрализатор 117 - 4.4 - Да 

АВД (Атмосферна-вакуумна дестилация) -1 

Натриева основа 100  - 283,9 - Не 

Деемулгатор 40  - 18,75 - Да 

МАК-4 24 - 0 - Да 

Инхибитор 12 - 8.16 - Да 

Неутрализатор 8 - 15,9 - Не 

БИ (Битумна инсталация) 

Инхибитор 2.5 - 1.4 - Да 

Неутрализатор 12.5 - 4.1 - Да 

Производство Каталитична обработка на горивата (КОГ) и Каталитичен реформинг (КР): 

КР (Каталитичен реформинг) -1 

Тетрахлоретилен 6.6 - 4.13  Да 

Натриева основа 20% 55.5 - 10,4 - Да 

Метанол  2.4 - 5.6 - Не 

Инхибитор “Unicorc” 0.36 - 0 - Да  

Водород съдържащ газ 7.8 - 0 - Да  

МЕА  6 - 0 - Да  

Натриев фосфат 1.08 - 0.949 - Да 
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Спомагателни материали Годишно 

количество, 

съгласно КР,т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество,т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина 

Съответ 

ствие 

 

 Да/Не  

Инхибитор ”Remox -033”  0.72 - 0.51 - Да 

адсорбент „9139-А” 21.24 - 5.44 - Да 

абсорбент „CLR-731” 1.8 - 0.41 - Да 

катализатор хидрочистка S-

120”UOP” 
1.5 - 1,3 - Да 

катализатор реформинг RG 

– 528 „Prokatalis” 
3.54 - 3,11 - Да 

Катализатор реформинг R-

56”UOP”  
2.16 - 1,9 - Да 

Катализатор реформинг R-

56 ”UOP”  
1.08 - 0,0 - Да 

ХО (Хидроочистка) -1 

катализатор кобалтов-

молибденов ТУ – 38 

4.8 
- 4,9 - Не 

Присадка”Стадис” 1.52 - 0,76 - Да  

Присадка ”Йонокс” 12.0 - 5,7 - Да  

ХО (Хидроочистка) - 2 

Антиоксидант ЕС-3087 А 6.0 - 0,0 - - 

Комбиниран катализатор 

KF 
8.25 - 0,0 - - 

ХО (Хидроочистка) - 3  

Комбиниран катализатор  19.8 - 17,5 - Да 

ХО (Хидроочистка) - 4 

кобалтов-молибденов 

катализатор KF 

3.9 
- 0,0 - - 

Инхибитор ЕС 1021 В 3.9 - 0,0 - - 

ХО (Хидроочистка) - 5      

МДЕА 300 000  - 0 - Да  

ХОБ (Хидрообезсерване на бензин) -1 

МДЕА 100 000  - 0 - Да  

ГО (Газоочистка) 

Моноетаноламин  122.4 - 30,02 - Да 

ГС (Газова сяра) - 2 

Катализатор /S-205/ 21 - 9,17 - Да  

ГС (Газова сяра) - 3 

Масло SILTERM 5.1 т/г 0.0002 t/t продукт 0 0  Да  

Конц. MDEA 30 т/г 0.001 t/t  продукт 2,1 0,00007 Да  

Тегопрен /5863/ 0.9 т/г - 2,2 - Не  

Водородсъдържащ газ  1 350 0.045 t/t продукт - 0 Да  

Катализатор за КЛАУС 

/Al2O3/  

21  0.0007 t/t продукт 
6,65 0,0003 Да  

Катализатор 

Co-Mo 

3 т/г  0.0001 t/t продукт 
1,08 0,00004 Да  

Антипенител “Армел 1500” 0.24 т/г - 0 - Да  

Производство Каталитичен Крекинг: 

ККр (Каталитичен Крекинг) 

Моноетаноламин 80  - 69,5 - Да 

Цеолитен катализатор 1000  - 613,4 - Да 

Инхибитор “Агидол” 200 - 1,5 - Да 

Натриева основа 120  - 80,75 - Да 

Алкална очистка на пропанпропиленова фракция (ППФ) 

Натриева основа  20% 208 0.002 t/t сур 120,3 0.001 t/t сур Да 

ВДМ (Вакуумна дестилация на мазут) - 2 и ТК (Термичен крекинг) 
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Спомагателни материали Годишно 

количество, 

съгласно КР,т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество,т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина 

Съответ 

ствие 

 

 Да/Не  

Медно амонячен комплекс 

(МАК) 

 

2.4  - 28,5 - Не 

Инхибитор (Додиген) 

 
9.6  - 38,2 - Не  

ВИ (Водородна инсталация) - 15 

Поташ /калиев карбонат/ 43.9 - 47,8 - Не 
Диетаноламин 4.8 - 5.7 - Не 
Производство Сярно кисело алкилиране (СКА): 

ИСКО (Алкилиране и Инсталация за сярна киселина и олеум) - 1 

Инхибитор 4.4  - 0 - - 

Сярна к-на-98% 19 895  - 0 - - 

Хидразин хидрат 15.6  - 0 - - 

Натриева основа 710 - 0 - - 

Контактна ванадиева маса 5.6  - 0 - - 

СКА (Инсталация сярно-кисело алкилиране) 

Сярна киселина 98% 20 800  
0.081 t/t  продукт 15 050 

0.094 t/t  

продукт(алк.) 
Не 

Натриева основа 100  
0.0004 t/t  продукт 352 

0.002 t/t  

продукт(алк.) 
Не 

РОК (Регенерация на отработена сярна киселина) 

Водороден прекис 49.2  0.006 t/h 0 - Да  

Силиконово масло 0.07 m3 - 0 - Да  

Катализатор W2O5 

57.1 m3  

подмяна на 

четири години 

- 

0 - Да  

АГФИ (Абсорбционна газофракционна инсталация) 

Моноетаноламин 64 000  0.4 t/t продукт  - - - 

ЦГФИ (Централна газофракционна инсталация) 

Моноетаноламин 78 000 0.26 m3/t суровина - - - 

МТБЕ (Метилтретичен бутилов етер) 

Катализатор (леватит) 28.9  0.00034 t/t продукт 
21,9 

0.00034 t/t 

продукт 
Да 

Изомеризация на нормален бутан  
30%-ен воден разтвор на 

етиленгликол 

5  - 
- 

- 
- 

NaOH 100  - - - - 

Перхлоретилен 8.15  - - - - 

2. Химическа инсталация за производство на основни органични химически вещества, включваща: 

2.1. Производство “Нефтохимия”: 

Цех “Етилен”: 

Производство на етилен (Етилен-150) 

Натриева основа 800 - - - - 

Амоняк 20 - - - - 

Натриев фосфат Na3PO4 8 - - - - 

Хидразин  200 - - - - 

Сулфрзол(ДМДС) 10 - - - - 

Филмообразуващ амин 10 - - - - 

Метанол 40 - - - - 

Хидрогенезат- ароматни 

въглеводороди(промивно 

масло) 

2 000 - 

- 

- - 

Инхибитор Актрейн 7.2  - - - - 
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Спомагателни материали Годишно 

количество, 

съгласно КР,т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество,т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина 

Съответ 

ствие 

 

 Да/Не  

Инхибитор Корексит 1.6 - - - - 

Цех “Ксилоли” 

Производство на толуен, бензен, ортоксилен, аризол 78 (ксилолна смес) 

Тетрахлоретилен  68 - - - - 

Диметилдисулфид  0.4 - - 
- - 

Антипенител  0.4 
- - - - 

Тетраeтиленгликол  68 - - - - 

Инхибитор Nalco 1015В  1.68  

 
- - - - 

Инхибитор Nalco 1017В  

 

0.55  
- - - - 

Инхибитор Nalco 1005В   2.0 - - - - 

Катализатор Pd 3.4 - - - - 

Катализатор СоМо 7.48  - 2.28 - Да 

Катализатор Рt 3.944 - - - - 

Катализатор Мобил 0.852  - - - - 

Катализатор Ni-Мо 2.17 - - - - 

Цех “Етиленов окис и Етиленгликоли”: 

Производство на етиленов окис  

Сярна киселина 290.4  0.00363 t/t 

етиленов окис 
- - - 

Натриева основа 429.6  0.0054 t/t етиленов 

окис 
- - - 

Калиев карбонат 20.8  0.0003 t/t етиленов 

окис 
- - - 

Калиев бихромат 0.8  - - - - 
Дихлоретан 3.6  - - - - 
Хидразин 0.08  - - - - 
Тринатриев фосфат 2.4 t/г. - - - - 
Антипенител-общо 2.4 t/г. - - - - 

2.2. Производство “Полимери” 

Цех “Акрилнитрил”: 

Производство на акрилнитрил  

Сярна киселина (олеум) 2410 0.10 t/t продукт - - - 

Оцетна киселина 50.9 0.0025 t/t продукт - - - 

Натриева основа 160 0.005 t/t продукт - - - 

Серен диоксид 0.810 0.0001 t/t продукт - - - 

Антипенител  10.8 0.0006 t/t продукт - - - 

ММЕ на хидрохинона 1.6 0.00005 t/t продукт - - - 

Хидрохинон 8.9 - - - - 

Катализатор С491 МС 14.1 0.0004 t/t продукт - - - 

Оксалова киселина 0.525 - - - - 

Корозионен инхибитор 0.84  - - - - 

Катализатор С491 14.1 - - - - 

Цех “Полипропилен и пиролен”: 

Производство на полипропилен 

Хексан 4 960 0.060 t /t пр. 3 763 0.072 t /t пр. Не  
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Спомагателни материали Годишно 

количество, 

съгласно КР,т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество,т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина 

Съответ 

ствие 

 

 Да/Не  

хомополимер 

0.092 t /t пр. 

съполимер 

хомополимер 

 

- 

Метанол 160  0.003 t /t пр. 

хомополимер 

0.003 t /t пр. 

съполимер 

114 0.002 t /t пр. 

хомополимер 

 

- 

Да 

Натриева основа 40  - 27,1 

 

- 
Да 

Катализатор  4.4   - 2.99 

 

- 
Да 

Триетилалуминий 

(съкатализатор) 

48  0.0006 t /t пр. 

хомополимер 

0.001 t /t пр. 

съполимер 

35,3 

 

 

- 

0.00067 t /t пр. 

хомополимер 

 

- 

Не  

Eуренор (модификатор) 

 

2.1 0.05 t/t пр. 

хомополимер 

0.06  t/t пр 

съполимер 

0,92 

 

 

- 

0.00002 t/t пр. 

хомополимер 

 

- 

Да 

Стабилизатори  

 

 

150 - Общо 0.0018 t/t пр. 

хомополимер 

0.0045 t/t пр 

съполимер 

44,7 

 

 

- 

0.00086 t/t пр. 

хомополимер 

 

- 

Да 

Производство на пиролен 

Алуминиев хлорид 81 0.009 t/t продукт - - - 

Натриева основа 440 0.049 t/t продукт - - - 
Деемулгатор 1.8 0.0002 t/t продукт - - - 
Цех “Полиетилен високо налягане”: 

Полиетилен високо налягане - ПЕВН - 1 

Катализатор С 17 0.0005 t/t продукт - - - 

Катализатор С75 31 0.0009 t/t продукт - - - 

Процесно масло 340 0.01 t/t продукт - - - 

Антиоксидант “Ирганокс” 5.25 0.0002 t/t продукт - - - 

Черен “Мастербач” 1088 0.032 t/t продукт - - - 

Полиетилен високо налягане – ПЕВН - 2 

Процесно масло 80 0.0012 t/t продукт - - - 

Добавки Ирганокс, 

Унислип, Сантонокс 

31 0.0019 t/t продукт 
- - - 

Производство на дивинил 

Инхибитор Налко 86.4 0.002 t/t продукт - - - 

Бентол 82 0.0019 t/t продукт - - - 

3. Цех за изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди технологични отпадъци 

Флокулант 

88 

0.003 t/t 

преработена 

утайка 

2,1 

0.00006 t/t 

преработена 

утайка 

Да 

Деемулгатор 

144 

0.003 t/t 

преработена 

утайка 

11,4 

0,0003 t/t 

преработена 

утайка 

Да  

 

Забележка : 
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1. Инсталация АД-3 е в престой, за което РИОСВ е уведомена с писма изх. №234-01-0151-

11.01.11г. и изх. 234-01-0240-13.02.12. 

2. Превишението на разходната норма за инхибитор на инсталация “АД 4” се дължи на 

неоптимално  натоварване на технологичните мощности както и на формирането на 

допълнителни разходи при спиране, престой и пуск. В КР поради допусната техническа 

грешка  разходът на натриев хидроксид, в годишен аспект е нормиран на 0,6 тона. 

Предприети  са коригиращи действия , които ще бъдат обект на протичащата процедура за 

преразглеждане на КР. 

3. АВД-1 – преразходът на натриев хидроксид и неутрализатор е по технологични причини. 

4. Инсталация “КР-1”: констатираното несъответствие между регламентираното количество 

метанол и реалния разход за 2011 г. е резултат от технологично обусловена необходимост 

свързана с увеличаване на разходната норма с цел оптимално използване на катализаторите.  

5. Причина за несъответствието е извършената замяна на катализатор ТУ 38 с комбинирано 

приложение на катализатори ТК 576 и ТК 558 в инсталация “ХО-1”, чийто разход в годишен 

план надхвърля нормираното в КР за катализатор ТУ 38.  

6. Инсталация ХО-2 – в престой, за което РИОСВ е информирана с писма изх. №234-01-

0151-11.01.11г. и изх. 234-01-0240-13.02.12. 

7. Инсталация ХО-4 – в престой, за което РИОСВ е информирана с писма изх. №234-01-

0151-11.01.11г. и изх. 234-01-0240-13.02.12. 

8. Инсталации ХО-5 и ХОБ-1 консумират регенериран разтвор на МДЕА. 

9. Катализатор S-205 в инсталация ГС-2 е заменен с катализатор Maxel 727 в изпълнение на 

мероприятия, целящи недопускане на наднормени емисии в атмосферата  и удължаване 

срока и на експлоатация .  

10. ГС-3 – преразходът на тегопрен е по технологични причини. 

11. ВДТК – по производствени причини са завишени технологичните разходни норми за 

МАК и Додиген в резултат, на което се формира годишен преразход на споменатите 

спомагателни материали, отчетено спрямо фиксираните в КР количества. 

12. “ВИ 15” преразходът на поташ и ДЕА не е в резултат на превишение на разходните 

норми (кг/т. продукт), а на постигнати по-високи технологични отбори. 

13. Инсталация „ИСКО” – инсталацията е окончателно изведена от експлоатация, за което 

РИОСВ гр. Бургас е уведомена с писмо изх. № 234-01-6792/19.09.11 г.  

14. Инсталации „АГФИ” и „ЦГФИ” – използва се регенериран МЕА от инсталация ГО. 

15. Инсталация „СКА” – формираният преразход на натриева основа и сярна киселина е в 

резултат на провеждане на неутрализационен процес на формиращите се отпадни води и 

неоптимално натоварване на технологичните мощности. 

16. През отчетния период инсталация „Изомеризация на нормален бутан” не е въведена в 

експлоатация, а инсталации „Етилен”, “Етиленов окис и Етиленгликоли”,  „Акрилнитрил”  и 

„Полиетилен високо налягане 1 и 2” , „Дивинил” и „Пиролен” са в престой поради 

неблагоприятна пазарна конюнктура, . 

17. „Ксилоли” в експлоатация са само технологични възли „Хидроочистка” и „Хирдиране”, в 

таблицата е отразено съответствието за спомагателните материали, които намират 

приложение в посочените производствени единици.  

18. Инсталация „Полипропилен” – преразходът на хексан, триетилалуминий (съкатализатор) 

за единица продукт е резултат от неоптимално натоварване на производствените мощности, 

свързано с чести спирания.  
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Таблица 3.3.3 

Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР, 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/сурови

на 

Съответст

вие 

 

 

 

 Да/не 

1. Рафинерия: 

Производство Атмосферна и вакуумна дестилация и производство на битум (АВД и ПБ): 

АД (Атмосферна дестилация) - 3 

Тежка гудронова 

фракция 
27 900 0.0093 t/t суровина 0 0.0 t/t суровина - 

Горивен газ 

 
18 600 0.006 t/t суровина 0 0.0 t/t суровина - 

АД (Атмосферна дестилация) - 4 

Тежка гудронова 

фракция 
33 636 0.0112 t/t суровина 25 028 

0.01127 t/t 

суровина 
Да  

Горивен газ 

 
12 264 0.0041 t/t суровина 8 736 

0.0039 t/t 

суровина 
Да 

АВД (Атмосферна вакуумна дестилация) – 1 

Тежка гудронова 

фракция и горивен 

газ 

64 000 0.016 t/t суровина 42 708 
0.015 t/t 

суровина 
Да 

БИ (Битумна инсталация)  

Горивен газ 

 
1 625 0.0065 t/t продукт 698 

0.0043 t/t 

продукт 
Да 

Производство Каталитична обработка на горивата (КОГ): 

КР (Каталитичен реформинг) – 1 

Горивен газ 41 400 - 28 231 - Да 

ХО (Хидроочистка) - 1 

Горивен газ 

 
9 600 - 7 128 - Да 

ХО (Хидроочистка) - 2 

Горивен газ 

 
11 250 - 0 - - 

ХО (Хидроочистка) - 3 

Горивен газ 

 
13 500 - 2 129 - Да 

ХО (Хидроочистка) - 4 

Горивен газ 

 
4 875 - 0 - - 

ХО (Хидроочистка) - 5 

Горивен газ 

 
3 200 - 4 783 - Не  

ХОБ (Обезсерване на бензина) -1 

Горивен газ 

 
3 200 - 1 612 - Да 

ГС (Газова сяра) - 2  

Природен газ 

 
1 995 0.0665 t /t продукт 1047.55 0.08 t /t продукт Не  

ГС (Газова сяра) - 3  

Природен газ 

 
4 050 0.135 t /t продукт 519,48 

0.019 t /t 

продукт 
Да 

Производство Каталитичен крекинг (ККр): 

Каталитичен крекинг  
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Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР, 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/суровина 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

 

т/г 

Количество за 

единица 

продукт/сурови

на 

Съответст

вие 

 

 

 

 Да/не 

Горивен газ- П 101 

 
5 398 0.355 t /t суровина 

24259 за двете 

пещи  

0.014 t/t 

суровина 
Да 

Горивен газ- П-102 

 
32 602 2.144 t /t суровина 

ВДМ (Вакуумна дестилация на мазут) -2 и ТК (Термичен крекинг) 

Горивен газ         

 
50 340 

0.0245 t /t 

суровина 
40 529 

0.0182 t/t 

суровина 

Да 

ВИ (Водородна инсталация) 

Природен газ  

 
25 320 1.69 t /t продукт 21455,45 

1,145 t /t 

продукт 

Да 

Производство Сярно кисело алкилиране (СКА): 

ИСКО (Алкилиране и Инсталация за сярна киселина и олеум ) -1 

Горивен газ 

 
500 0.02 t /t продукт 0 0.00t /t продукт - 

РОК (Регенерация на отработена сярна киселина) 

Горивен газ 

 
1 148 000 Nm

3
 140 Nm

3
/h 1 451 807 Nm

3
 245 Nm

3
/h Не 

2. Химическа инсталация за производство на основни органични химически вещества, включваща: 

2.1. Производство “Нефтохимия”: 

Цех “Етилен” 

Производство на етилен (Етилен 150) 

Горивен газ + 

природен газ 
80 000 0.29 t /t ет + пр - - - 

Цех “Ксилоли” 

Производство на ксилоли 

 Горивен газ 20 000-при 

постфракциони

ране 

40 000- при 

реформинг 

- 

 

 

- 

0 - 0 

2.2. Производство “Полимери”: 

Цех “Акрилнитрил”: 

Производство на акрилнитрил  

Мазут  

 

8 495 

 

0.41 t /t продукт - - - 

Цех “Полипропилен и пиролен”: 

Производство на полипропилен  

Горивен газ 3 980 

79 Nm3/t пр. 

хомополимер  

79 Nm3/t пр. 

съполимер 

3131 

72 Nm3/t пр. 

хомополимер 

- 

 

Да  

3. Цех за изгаряне на  нефтени и биологични утайки и твърди технологични отпадъци 

Горивен газ F2101 6 600 - 2 700 - Да 

Горивен газ F101 7 300 - 3 249 - Да 

Забележка: 

1. Инсталация АД-3 в престой, за което РИОСВ е уведомена с писма изх. №234-01-0151-

11.01.11г. и изх. 234-01-0240-13.02.12 
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2. Несъответствието между заложената в КР № 6-Н1/2009г разходна норма за тежка 

гудронова фракция на инсталация „АД-4” и реално постигнатите  през отчетната година се 

дължи на недостатъчно ефективно натоварване и престой на технологичните мощности. 

3. Инсталации ХО-2 и ХО-4 в престой, за което РИОСВ е уведомена с писма изх. №234-01-

0151-11.01.11г. и изх. 234-01-0240-13.02.12 

4. Инсталация ХО-5: формирания преразход на гориво през отчетния период се дължи на 

неоптимално натоварване на технологичните мощности, като дейностите по спиране и пуск 

на инсталацията са съпроводени с допълнителни разходи на гориво. 

5. Инсталация ГС-2: преразходът на гориво е свързан с реализация на мероприятия за 

привеждане на инсталацията към режим на работа, гарантиращ недопускане наднормени 

емисии в атмосферата. Стартирана е процедура по преразглеждане на КР 6-Н1/2009 с цел 

разрешаване експлоатация на инсталацията до въвеждане в експлоатация на инсталация за 

производство на сяра към КПТО, за което РИОСВ гр. Бургас е уведомена с писма изх. № 

100-01-9125-16.12.11г., изх. № 100-01-1467-09.02.12г. 

6. Инсталация ИСКО окончателно изведена от експлоатация, за което РИОСВ гр. Бургас е 

уведомена с писмо изх. № 234-01-6792/19.09.11 г. 

7. Несъответствието за инсталация „РОК” се дължи на реализирани престои на 

инсталацията по технологични и технически причини. 

8. Инсталация Ксилоли в престой, за което РИОСВ гр. Бургас е уведомена с писма изх. № 

234-01-0151/11.01.2011 г. и изх. 234-01-0240-13.02.12 

9. През отчетния период инсталация „Изомеризация на нормален бутан” не е въведена в 

експлоатация, а инсталации „Етилен” и „Акрилнитрил” са в престой (писмо изх. № 234-01-

0151/11.01.2011 г. и потвърдено с писмо изх. 234-01-0240-13.02.12). 

10. Оценката за съответствие по отношение на годишна консумация на гориво на инсталация 

„Ксилоли” е извършена съобразно реално работещите технологични мощности – 

технологични възли „Хидроочистка” и „Хидриране”. 

 

 

 

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти от отделните инсталации на 

територията на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД се извършва в обособените 

резервоарни паркове и складове. 

Създадени са и се прилагат документирани процедури: 

o общофирмени – за експлоатация и ремонт на метални резервоари в “ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ БУРГАС”АД, разработена на основание на нормативната уредба в 

областта на устройство и технически надзор и в областта на безопасност на труда и за 

експлоатация, ремонт и безопасна работа на  технологичните тръбопроводи за течни 

вещества; 

o на производствените структурни звена –  (работни инструкции, технологични 

регламенти и др.), където са транспонирани изискванията на цитираните документи. 

В съответствие с процедурите е осигурено поддържане и периодично проверяване 

съответствието на резервоарите и тръбопреносната мрежа с експлоатационните изисквания и 

условията на Комплексното разрешително. Целта е да бъде установено и проследявано 
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състоянието им за недопускане на авария / инцидент / техническа неизправност, носеща риск 

от замърсяване на почвата, респективно подземните води. 

Резултатите от оценката на съответствието се документират съгласно реда определен в 

общофирмените процедури. Записите се съхраняват при отговорните за това лица. 

Сменният персонал осъществява периодични (ежесменни) проверки за установяване 

техническата пригодност на тръбопреносната мрежа, резервоарите и обваловките им. 

Генерираните записи се съхраняват по установения в Дружеството ред. 

При констатиране на несъответствия спрямо изискванията на общофирмените документи и 

документите на структурните единици се предписват коригиращи действия с фиксирани 

срокове за отстраняване на нарушенията. Управлението на записите по регистрираните 

нарушения (несъответствия) е описано в раздел 3.2. на ГДОС. 

Съхранението на веществата, класифицирани като “опасни“ съгласно „Закон за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси” се осъществява на площадки, 

притежаващи подова и странична изолация. Това гарантира задържане на територията на 

площадката на води или други течности, попаднали върху нея и недопускане на 

просмукването им в почвата, респ. замърсяване на подземните води. 

Създадени са и се прилагат документирани процедури, регламентиращи безопасното 

съхранение в складове и площадки. 

Всички продукти, спомагателни материали и реагенти се съхраняват в оригиналните им 

опаковки и съгласно стандартните текстове, даващи указания за безопасно съхранение и 

употреба. 

На достъпни места в работните помещения на инсталациите са осигурени информационни 

листи за безопасност на всички опасни вещества, с които се манипулира.  

С отговорността на службите на Главен технолог и Зам. главен инженер Промишлена 

безопасност, охрана на труда и екология периодично се преразглеждат и при необходимост 

актуализират информационните листи за безопасност на: 

− Всички вещества, произвеждани в Дружеството, класифицирани като опасни за 

здравето или за околната среда съгласно „Наредба за реда и начина на 

класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси”; 

− Всички произвеждани в Дружеството химични вещества и смеси, които не се 

класифицират като опасни, но могат да представляват специфична опасност, когато се 

пускат на пазара за професионална употреба; 

− Вещества, за които в Европейската общност е определена гранична стойност на 

експозиция на работното място или гранична стойност във въздуха на работното 

място съгласно „Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа”; 

− Химични вещества, получени при производствения процес (междинни продукти и 

вещества), на чието въздействие са изложени работещите. 

Осигурено е предоставяне на информационни листи за безопасност на клиентите / 

професионалните потребители преди или по време на първата доставка на опасните химични 

вещества или препарати. При наличие на нова информация за опасните химични вещества и 

смеси, свързана с опазване на човешкото здраве и околната среда, „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ 

БУРГАС” АД изготвя преработено издание на информационния лист за безопасност. 

Преработеното издание се изпраща безплатно на всички клиенти / професионални 

потребители през последните 12 месеца. Информационният лист за безопасност се изготвя на 
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български език и се предоставя се на хартиен или магнитен носител, или по електронен път 

на клиент / професионален потребител. За чуждестранни клиенти и потребители се извършва 

превод на съответния език на информационния лист за безопасност и се предоставя заедно с 

оригинала на български език. 

В случаи, когато опасното вещество / препарат се пуска на пазара за масова употреба и е 

осигурена достатъчна информация, позволяваща потребителят да вземе необходимите мерки 

за защита от вредното му въздействие, информационен лист за безопасност се изготвя и 

предоставя при поискване от професионален потребител. 

В Дружеството се поддържа в актуално състояние електронен Регистър на употребяваните и 

произвежданите опасни химични вещества и препарати. 

В периода 25÷26.10.2011 г. е извършена проверка от РИОСВ Бургас по изпълнение 

условията на Комплексно разрешително № 6-Н1/2009 г. като част от контрола включва 

спазване изискванията за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 

продукти. Резултатите са документирани в Констативен протокол № 0002683/ПД-8-30 от 

26.10.2011 г. Не са констатирани несъответствия. 

В Дружеството се прилагат документираните процедури за контрол и предотвратяване на 

замърсяването в случаи на инциденти, свързани с разливане / разсипване на спомагателни 

материали, реагенти, продукти при тяхното съхранение, изразени в: 

- Поддържане на процедури за готовност и реагиране при извънредни ситуации. 

Осигурено е периодичното проверяване на готовността за реагиране чрез учебно 

тренировъчни занятия; 

- Регламентирани отговорности на персонала, периодично обучение (инструктажи) на 

отговорния за съхранението на спомагателни материали, реагенти, продукти 

персонал; 

- Мониторинг за съответствие на съхранението с експлоатационните изисквания и 

условията на Комплексното разрешително – текущ контрол (ежедневен контрол от 

страна на оперативния персонал и периодичен контрол от страна на службите на 

Главен инженер) и последващ контрол. Управлението на регистрираните нарушения 

(несъответствия) е описано в раздел 3.2. на ГДОС. 

Предвид дискутирания до тук регламентиран ред и провеждането на проверки (ежесменни от 

страна на оперативния персонал и периодични от отдел Екология) за установяване на 

разливане / разсипване на площадките за съхранение, на тръбопреносната система и на 

резервоарите и обваловките за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти, 

в Таблица 3.3.4.1. са представени констатираните несъответствия, причините и предприети / 

планирани незабавни, коригиращи и превантивни действия. 

 

Таблица 3.3.4.1.  

Несъответствие Причини Предприети / планирани незабавни, 

коригиращи и превантивни действия 

Замърсяване на земна повърхност и 

почва в района на производство 

ТСНП, стара автоналивна естакада 

Скъсана гарнитура по 

линията на магистрален 

нефтопровод. 

Оперативно е извършено: 

- изчерпване на замърсител във фаза 

свободен продукт; 

- обработка със сорбиращи продукта 

материали; 

- разстилане на чисти земни маси. 

Осигурено е направление за третиране 

на формирания опасен отпадък след 
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Несъответствие Причини Предприети / планирани незабавни, 

коригиращи и превантивни действия 

отстраняването му. 

Замърсяване на земна повърхност и 

почва в района на производство 

ТСНП, т. 31 

Разхерметизиране на 

фланцево съединение на 

тръбопровода за мазут от 

АД-3. 

Оперативно е извършено: 

- отстраняване на пропуска; 

- изчерпване на замърсител във фаза 

свободен продукт; 

- обработка със сорбиращи продукта 

материали; 

- разстилане на чисти земни маси. 

Осигурено е направление за третиране 

на формирания опасен отпадък след 

отстраняването му. 

Замърсяване на земна повърхност и 

почва в района на производство 

ТСНП, резервоарен парк РП 2/2 

Пропуск от заварка по 

линия за котелно гориво 

Оперативно е извършено: 

- отстраняване на пропуска; 

- изчерпване на замърсител във фаза 

свободен продукт 

- обработка със сорбиращи продукта 

материали; 

- разстилане на чисти земни маси. 

Осигурено е направление за третиране 

на формирания опасен отпадък след 

отстраняването му. 

Замърсяване на земна повърхност и 

почва в района на производство 

ТСНП 

Преливане в резултат на 

проливен дъжд на шахти 

по канализацията 

Оперативно е извършено: 

- изчерпване на замърсител във фаза 

свободен продукт; 

- обработка със сорбиращи продукта 

материали; 

- разстилане на чисти земни маси. 

Осигурено е направление за третиране 

на формирания опасен отпадък след 

отстраняването му. 

Замърсяване на земна повърхност и 

почва в района производство АВД, 

по път № 4 в участъка между път № 9 

и път №11. 

Пропуск при експлоатация 

на тръбопреносната 

система за нефтопродукти 

Оперативно е извършено: 

- отстраняване на пропуските; 

- обработка със сорбиращи продукта 

материали; 

- разстилане на чисти земни маси. 

Осигурено е направление за третиране 

на формирания опасен отпадък след 

отстраняването му. 

Замърсяване на земна повърхност и 

почва по път № 4 в близост до 

кръстовището с път № 7  
Ремонтна дейност по 

факелни линии 

Оперативно е извършено: 

- отстраняване на замърсените почва 

и земни маси; 

- разстилане на чисти земни маси. 

Осигурено е направление за третиране 

на формирания опасен отпадък след 

отстраняването му. 

Замърсяване на земна повърхност и 

почва в района производство КАБ, по 

път № 9  

Замърсяване на земна повърхност и 

почва в района на производство АВД, 

резервоарен парк РП1023, резервоари 

Р-1 и Р-2 

Запушена дренажна шахта Оперативно е извършено: 

- почистване на шахтата; 

- отстраняване на пропуските; 

- обработка със сорбиращи продукта 

материали; 

- разстилане на чисти земни маси. 

Осигурено е направление за третиране 

на формирания опасен отпадък след 

отстраняването му. 
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4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 

Условие 9. Емисии в атмосферата 

Условие 9.1.1. Работа на пречиствателното оборудване 

1 Пречиствателно съоръжение – електрофилтър, F-2101 и F-101 съответно за: 

- Комин № 25 –изгаряне на нефтени и биологични утайки към цех ИПО за изгаряне на утайки.  

- Комин № 26 –изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци с бункерно и прахо-улавящо 

устройство към цех ИПО.  

За 2011 г. през целия период на работа на пещите в цех ИПО, двата електрофилтъра са 

функционирали нормално. Извършва се постоянен мониторинг на следните контролирани 

параметри: 

 Напрежение на електродите, оптимална стойност 90 kV 

 Налягане, оптимална стойност 25 mbar 

За времето на работа на инсталацията не е наблюдавано отклонение от оптималните стойности на 

контролираните параметри. 

 

2. Пречиствателно съоръжение: санитарен електрофилтър, Комин № 22 – ИСКО в 

производство “Сярно кисело алкилиране” (СКА)  

С писмо с изх. № 234-01-6792/19.09.2011 г. „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е информирал 

РИОСВ - Бургас, относно прекратяване дейността и извеждането от експлоатация на инст. „Сярно 

кисело алкилиране”, като източник № 22 към „Инсталация за производство на сярна киселина и олеум 

(ИСКО)” и факел №65 към инст. „Сярно кисело алкилиране (СКА)” са демонтирани. 

3. Пречиствателно съоръжение към комин №57, инст. „Акрилнитрил” 
Инсталацията е временно изведена от експлоатация за неопределен период от време и 

не е работила през 2011г.  С писмо изх. № 234-01-0240/13.01.12 год. „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ 

БУРГАС” АД гр. Бургас е информирал РИОСВ - Бургас за статуса на инсталациите, 

включени в Условие 2 на КР №6-Н1/2009.  

4.Пречиствателно съоръжение VRU-инсталация към изпускащо устройство №69, 

Автоматизирана автоналивна естакада. 

5.Пречиствателно съоръжение ръкавен филтър към изпускащо устройство № 76, Депо за 

твърди опасни и неопасни производствени отпадъци, инсталация за предварителна подготовка на 

отпадъци – смесител. 

 

Условие 9.1.1.1. Факелни системи 

 Факел № 66 в резерв експлоатира се единствено при авария на инсталация ВГ и АЖПНЕ;   

 Факел №67 на производство Полимери - инст. Полипропилен. 

 Факел №68 към ИСТЕ (Етилен 150). 

 Факел № 60 обслужващ инст. ВГ и АЖПНЕ е спрян и оставен като авариен. При 

обслужване на авто и жп цистерни след разшланговане се губят на атмосфера по 80л. 

пропан-бутан. След оборудване инсталацията с компресори се осъществи усвояването и 

връщане на споменатите количества стоков продукт. Реализиран е икономически ефект  

от спиране работата на факела, включващ обслужващите потоци от пара и съпътстващи 

газове. 

 Факел № 62 обслужващ инсталация Каталитичен реформинг, Ксилоли, ХО1-5,  АВД1, 

АГФИ, ЦГФИ и ХОБ1.  

           Уплътнителен газ – N2   2.36 Nm
3
/h 

          Пилотен газ           -  1.2 Nm
3
/h 
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 Факел № 61 обслужващ инсталация Каталитичен крекинг, ВДМ-2, ТК и ВИ15 e с нова 

глава за бездимно изгаряне и подобрено разсейване, т.е. минимизирано въздействие 

върху атмосферният въздух. 

           Уплътнителен газ – N2   1.74 Nm
3
/h 

          Пилотен газ           -  1.2 Nm
3
/h 

 Факел № 64 е за сероводород от КОГ;   
Уплътнителен газ – N2   1.16 Nm

3
/h 

Пилотен газ           -  1.2 Nm
3
/h 

 

Условие 9.6.2.4. 

За 2011 г. оплаквания и възражения са постъпвали от граждани на Бургас и 

прилежащи селища за  разпространението на неприятни миризми от «ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас» АД са вписани в регистъра на дружеството, като конкретните оплаквания са описани 

в точка 7. 

 

Условие 9.5.3.  

Изградена е  и функционира система за ранно предизвестяване за НМУ с известие в реално 

време. 

 

           Условие 9.6. Собствен мониторинг  

Собствения периодичен мониторинг се извършва от Орган за контрол «ТТЛ»  по утвърден 

график, съобразен с условията в Комплексно разрешително. Протоколите от контролните 

замери се изпращат в РИОСВ-Бургас на всяко тримесечие. Информация за емисиите на 

замърсители определени от собствени периодични измервания са посочени в Таблици 2 

Изградени са и въведени в експлоатация системи за автоматичен мониторинг на димните газове: --   

-на комин № 26 на пещ F 101 за изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци към цех ИПО, 

на комина на инст. ВДТК към цех К.Кр., първа линия на Газова сяра 3, както и на инст. СКА. 

Информация за емисиите на замърсители определени от СНИ са посочени в Таблици 2А. 

Доклади от СНИ са изпращани в РИОСВ-Бургас за цялата 2011г. на следните  източници: 

1. Емисии от цех ИПО комин № 26 

2. Емисии от инст. ВДТК комин № 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Емисии от инст. ГС-3 Линия 1, комин № 41 

4. Емисии от инст. СКА , комин  № 48 

През 2011г. е извършено калибриране на съответните мониторингови апаратури и 

резултатите са представени в РИОСВ гр.Бургас.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Средномесечните концентрации на сероводород (мг/Нм
3
) в собствения газ за 2011 г. са 

представени в таблица 1. 

                                                                                                                                                Таблица 1.          
Месец 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Стойност 374,27 168,88 567,49 523,37 629,87 836,79 575,10 547,71 2877,02 438,48 392,59 518,81 

 

 

Условие 9.6.1.2. 

Данните относно количествата емисии от замърсители са представени в Таблица 1-а. 

Таблица 1-а. 
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Вещество инсталация 
Количество 

кг/г 

CO 

2.Рафинерия 

121680 

SO2 1 990 470 

NO2 2 025 320 

Прах 214 060 

Общи въглеводороди 

Бензен 

Акрилнитрил 

Цианиди 

По отделно за: 4.1.Ксилоли,”; 6.1., 7.1. 

ПАНВ – 1, 7.2. Акрилнитрил, 

7.4.Полипропилен, 7.5.Пиролен; 8.1.ПЕВН – 

1, 8.2.ПЕВН – 2; СКА 

Данните за тези 

инсталации са дадени в 

табл. 2Б – за емисии от 

ЛОС и индивидуални 

въглеводороди от 

основната площадка 

CO 1570 

NO2 40360 

SO2 202 720 

CO 

10. Цех за изгаряне на утайки 

3490.0 

NO2 49900.0 

SO2 32210.0 

Хлор и неговите съединения 460.0 

Флуор и неговите съединения - 

Cd +Tl Измерените 

концентрации  са под 

НДЕ и откриваемия 

минимум на 

използваните от 

акредитираната 

лаборатория методи. 

 

Hg  

Диоксини и фурани 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 

 

 

Забележка:  
За Рафинерията са изчислени с помощта на методика адаптирана по програма 

“CORINAIR”-97 на Европейската общност утвърдена от МОСВ и данни от СНИ на инст. 

ВДТК.  

За Цех за изгаряне на утайки: 

- П F2101, емисиите са пресметнати по данни от еднократни контролни замери 

извършени на ИАОС-РЛ Бургас, като е взет в предвид масовия поток на всеки показател и е 

умножен по часовете, през които инсталацията е работила за 2011 г 

 - П F101 данните са от апаратура СНИ.  

 

 

  

РАФИНЕРИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО  - АВД и ПБ 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - инст. АД 3 е в престой 
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Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

0,0 - 0.0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Азотен диоксид 0,0 - 0,0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в експлоатация 

Въгл. Оксид 0.0 - 0.0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Сероводород 0.0 - 0.0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 

 

Пещи 101 и 102 - комин № 5 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - инст. АД 4 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

196.80 - 250.32 Един път на 3 м 4бр./25.0 

Азотен диоксид 37.76 - 32.19 Един път на 3 м 4бр./100.0 

Въгл. Оксид 19.26 - 2.05 Един път на 3 м 4бр./100.0 

Сероводород 1.29 - 0.0 Един път на 3 м 4бр./100.0 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 

Пещ  №101  - комин № 6  

 

Монтиране на СНИ апаратура на инсталация АД-4 изисква спиране на същата за период от 

минимум един месец, съобразено и с атмосферните условия. Тъй като инсталацията е 

ключова за изпълнение на производствената програма е прието решение, монтажа на СНИ на 
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АД-4 да се комбинира с инсталирането на нискоазотни горелки. Същите са предвидени в 

Инвестиционната Програма за 2012г. 

 

Инст. АВД-1  - на комин № 7, Пещ 101н и Пещ 1 се  инсталирана СНИ /системи за 

непрекъснати измервания/. Наладъчните дейности по инсталиране и функциониране на 

системата се извършва  през  2011г. въвеждането и в експлоатация е извършено в края на 

2011. 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ -  АВД и ПБ -инст. БИ 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

6.76 - 2.57 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Азотен диоксид 2.31 - 1.39 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Въгл. Оксид 0.85 - 0.16 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Сероводород 0.05 - 0.0 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 

Пещ 1 - комин № 23 

 

Таблица 2A ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ -  инст. ВДТК 

Годишни емисии на замърсители регистрирани от СНИ на комин №20 /инст.ВДТК/ 

 

 

Замърсители  

 

SO2 –т 

 

           NO2 -т 

 

  CO - т  

 

 Прах –т 

1049.23 269.24 15.11 46.76 

 

Пещи 101/1,2 и пещи 201/1,2,3 

 

ПРОИЗВОДСТВО  КОГ 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ -   инст. ХО1 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

6.09 - 1.11 Един път на 3 м 4бр./100.0 

Азотен диоксид 2.36 - 1.31 Един път на 3 м 4бр./100.0 

Въгл. оксид 0.85 - 0.31 Един път на 3 м 4бр./100.0 

Сероводород 0.07 - 0.0 Един път на 3 м 4бр./100.0 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 

Пещ 1 - комин № 12  
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Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ -   инст. ХО1 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

4.08 - 0.63 Един път на 3 м 4бр./100.0 

Азотен диоксид 1.95 - 1.11 Един път на 3 м 4бр./100.0 

Въгл. оксид 0.63 - 0.01 Един път на 3 м 4бр./100.0 

Сероводород 0.01 - 0.0 Един път на 3 м 4бр./100.0 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 

 

Пещ 2- комин № 13 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ -   инст. ХО2 e в престой 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

0.0 - 0.0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Азотен диоксид 0.0 - 0.0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Въгл. оксид 0.0 - 0.0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Сероводород 0.0 - 0.0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год - 

 

Пещ 301 - комин № 14 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ-   КОГ -инст. ХО3 
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Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

7.85 - 7.1 Един път на 3 м 3бр./67.0 

Азотен диоксид 2.97 - 2.68 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Въгл. оксид 0.91 - 0.03 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Сероводород 0.06 - 0.0 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 

 

Пещ 301 - комин № 15 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ-   инст. ХО3 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

11.98 - 12.76 Един път на 3 м 3бр./67.0 

Азотен диоксид 4.29 - 4.06 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Въгл. оксид 1.50 - 0.06 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Сероводород 0.15 - 0.0 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 

 

Пещ 302 - комин № 16 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ-   инст. ХО4 е в престой 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

0.0 - 0.0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Азотен диоксид 0.0 - 0.0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 
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Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Въгл. диоксид 0.0 - 0.0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Сероводород 0.0 - 0.0 Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация  

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год - 

 

Пещ 101 - комин № 17 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ-   инст. ХО5 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

4.89 - 0.02 Един път на 3 м 2бр./100.0 

Азотен диоксид 1.53 - 0.91 Един път на 3 м 2бр./100.0 

Въгл. диоксид 0.81 - 0.00 Един път на 3 м 2бр./100.0 

Сероводород 0.04 - 0.00 Един път на 3 м 2бр./100.0 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год  

 

Пещ Н101 - комин № 71 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ-   инст. ХОБ-1 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 
Kg/h 

3.54 - 0.11 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Азотен диоксид 1.88 - 1.09 Един път на 3 м 3бр./100.0 
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Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Въгл. диоксид 0.59 - 0.36 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Сероводород 0.07 - 0.0 Един път на 3 м 3бр./100.0 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год  

 

Пещ Н201 - комин № 73 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ-   инст. КР 1 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

116.00 - 36.05 Един път на 3 м 14бр./100.0 

Азотен диоксид 41.20 - 28.20 Един път на 3 м 14бр./100.0 

Въгл. оксид 15.71 - 0.61 Един път на 3 м 14бр./100.0 

Сероводород 1.5 - 0.0 Един път на 3 м 14бр./100.0 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год  113121 

 

Пещ 1 - комин № 9; пещ 2– комин № 10; пещ 3 – комин № 10А; пещ 4 – комин № 11 

 

 

Мероприятия за привеждане в съответствие с НДЕ от КР №6-Н1/2009г.   

 Реализиран заводски пръстен за течно гориво с фиксирано съдържание на сяра под 

2%мас. 

 Забранено е ползване на собствена газ от инсталации преди очистката, само при 

аварийни ситуации с уведомяване на дежурен по Комбинат. След проведената оценка 

на състоянието на ВК 200 в инсталация АГФИ, е взето решение съоръжението да бъде 

заменено с ново. 

 Налаждане на горивния процес/съдържание на О2/ чрез контрол от лаборатория ТТЛ.  

 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ-  инст. Газова сяра-2 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 
Kg/h 

4.39 - 8.93 Веднъж на месец 1бр./0 

Сероводород 0.0833 - 0.0084 Веднъж на месец 1бр./100 
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ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 

 

Пещи 101А и 101В - комин № 18 

Извършени са следните ремонти през 2011г. по инсталация ГС-2 с цел минимизиране 

емисиите на замърсители в атмосферата.  

  Монтаж на два броя Газ-анализатора за съотношение H2S/SO2, на всеки поток по 

отделно, след С-102А и С-102Б. 

  Монтаж на два броя термодвойки на горивни камери на термични реактори Р-101А, 

Р-101Б. 

 Ревизия и профилактика на горелки за изгаране на сероводород към Р-101А,Р-101Б и 

горелки за изгаряне на природен газ на пещи за доизгаряне ПЩ-10А,ПЩ-101Б. 

 Подмяна на катализаторната система с нова по ефективна на фирма POROCEL  

 

 

Таблица 2A ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ- инст. Газова сяра-3 

 

Годишни емисии на замърсители регистрирани от СНИ  /инст. Г. сяра-3/ 

 

Замърсители  

 

SO2 -т 

 

           Н2S –т 

12.11 0.0023 

 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ- инст. Газова сяра-3 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Азотен диоксид Kg/h 0.8 - 0.21 Един път на год. 1бр./100 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 

Пещ : В-402 комин № 41 

 

 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ- инст. Газова сяра-3 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

0.33 - 0.03 Един път на 3 м 1бр./100 

Азотен диоксид 0.13 - 0.17 Един път на 3 м 1бр./0 

Въгл. оксид 0.06 - 0.0 Един път на 3 м 1бр./100 

Сероводород 0.005 - 0.0 Един път на 3 м  1бр./100 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 
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Пещ : В-403 комин № 42 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ-  инст. Каталитичен Крекинг 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

81.83 - 19.2 Един път на 3 м 4бр./100 

Азотен диоксид 30.25 - 23.79 Един път на 3 м 4бр./100 

Въгл. оксид 10.63 - 1.47 Един път на 3 м 4бр./100 

Сероводород 1.06 - 0.0 Един път на 3 м  4бр./100 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 

 

Пещи 101 и 102 - комин № 19 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ-   инст. ВИ-15 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

47.6 - 0.50 Един път на 3 м 4бр./100 

Азотен диоксид 17.51 - 10.71 Един път на 3 м 4бр./100 

Въгл. оксид 5.75 - 0.00 Един път на 3 м 4бр./100 

Сероводород 0.49 - 0.0 Един път на 3 м  4бр./100 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год Липсва собствен резервоарен парк 

Пещ 201 - комин № 21 

 

 

Инст. СКА нова  - на комин № 48 е  инсталирана СНИ /системи за непрекъснати 

измервания/. Докладите от станцията за 2011 са представени в РИОСВ Бургас. 

 

Годишни емисии на замърсители регистрирани от СНИ  /инст. СКА / 

 

Замърсители  

 

SO2 -т 

 

SO3–т 

172.87 0.0608 

 

Несъответствия по замърсители с нормите от издадено КР  №6-Н1/2009г.   
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 Азотен диоксид и въглероден оксид – поради отсъствието на анализатор за О2 и СО в 

отпадните газове е затруднено регулиране на горивния процес, водещ до наднормени 

емисии в дадени моменти. 

 

 

 

Мероприятия за привеждане в съответствие с НДЕ от КР  №6-Н1/2009г.   

 

 Реализиран заводски пръстен за течно гориво с фиксирано съдържание на сяра под 

2%мас. 

 Забранено е ползване на собствена газ от инсталации преди очистката, само при 

аварийни ситуации с уведомяване на дежурен по Комбинат. 

 

 

На таблицата по-долу са показани годишните количества на емисии на замърсители от 

горивни процеси на база течни и газообразни горива,  пресметнати по Методика 

„CORINAIR-97”. 

 

ЦЕХ Серен диоксид-т Азотен диоксид-т Въглероден оксид-т Прах-т  

АВД и ПБ 897.97 893.47 69.21 161.3 

КОГ 27.88 556.95 24.26 4.3 

К.Кр. 15.39 305.66 13.10 1.7 

ОБЩО 941.24 1756.08 106.57 167.3 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ на замърсители  -   ТСНП 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

ЛОС-стоков бензини 

Kg/год 

857081 

ЛОС-сур.нефт   1432917.8 

ЛОС- дизел 13977  

ЛОС-алкилат 39891  

ЛОС- рп К.Кр 131979.8 

Общо ЛОС Kg/год  2 475 846.6 

 

ЛОС - от съхранение на нефтопродукти  

 

 

ЦЕХ „ЕТИЛЕН”  

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ- инст.  Етилен – 150 е в престой 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 
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Серен диоксид 

Kg/h 

0.0 - 0.0 Два пъти на год. 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Азотен диоксид 0.0 - 0.0 Два пъти на год. 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Въгл. Оксид 0.0 - 0.0 Два пъти на год. 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Сероводород 0.0 - 0.0 Два пъти на год. 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в 

експлоатация 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Два пъти на год. - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год  

Пещи: 101ВА- комин № 33;100 ВВ- комин №34; 101ВС- комин №35; 101ВD- комин № 36; 

101ВЕ- комин №37; 101ВF- комин № 38 

 

 

ЦЕХ „КСИЛОЛИ” 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ- инст.  Ксилоли 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

1.14 - 0.14 Два пъти на год. 1бр./100.0 

Азотен диоксид 0.43 - 0.47 Два пъти на год. 1бр./0 

Въгл. оксид 0.14 - 0.03 Два пъти на год. 1бр./100.0 

Сероводород - - - Два пъти на год. - 

Прах / ФПЧ Kg/h 0.0071 - 0.0071 Два пъти на год. 1бр./100.0 

Бензен Kg/г не се съхраняват 
Емитирани количества от 

съхранение в резервоари на цеха 

Толуен Kg/г не се съхраняват  
Емитирани количества от 

съхранение в резервоари на цеха 

ЛОС от суровини Kg/г - 
Емитирани количества от 

съхранение в резервоари на цеха 
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Пещ:  100 F1- комин №28;  

 

На таблицата по-долу са показани годишните емисии на замърсители от горивни 

процеси на база течни и газообразни горива са пресметнати по Методика 

 „CORINAIR-97”  

 

ЦЕХ Серен диоксид-т Азотен диоксид-т Въглероден оксид-т Прах-т  

КСИЛОЛИ 8.13 19.11 1.14 0.0 

ЕТИЛЕН - 150 0.0 0.0 0.0 0.0 

ОБЩО 8.13 19.11 1.14 0.0 

 

ЦЕХ „АКРИЛНИТРИЛ”   

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ – инст. АН 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Акрилонитрил  

Kg/h 

   Един път на 3 м 

Отсъстват 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в експлоатация 

Общ. в-водороди    Един път на 3м 

замери поради 

това, че 

инсталацията не 

е в експлоатация 

        

ЛОС Kg/год  

Инст. ПАНВ  не е в  експлоатация от 2008г. 

 

 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ  - инст. П.П и Пиролен 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

бр/% непрекъснат периодичен 

Серен диоксид 

Kg/h 

4.37  0.0 Един път на 3 м 1бр/100.0 

Азотен диоксид 1.37  0.97 Един път на 3 м 1бр/100.0 

Въгл. оксид 0.55  0.0 Един път на 3 м 1бр/100.0 

Сероводород -  - Един път на 3 м - 

Прах / ФПЧ Kg/h - - - Един път на 3 м. - 

ЛОС – общи 

въглеводороди 
Kg/год - 
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На таблицата по-долу са показани годишните емисии на замърсители от горивни 

процеси на база течни и газообразни горива, пресметнати по Методика „CORINAIR-97” 

от инсталациите в Полимери. 

   

ЦЕХ Серен диоксид-т Азотен диоксид-т Въглероден оксид-т Прах-т  

инст. АН 0.0 0.0 0.0 0.0 

Инст. ППр. 9.61  21.25  1.43 0.0 

ОБЩО 9.61 21.25 1.43 0.0 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ВиК – ЦЕХ ИПО 

 

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух  - цех. ИПО – Пещ F2101 

 

Параметър Ед. 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинга 
Съответствие 

бр/% 
непрекъснат периодичен  

Серен диоксид Kg/h 7.22  16.88  3бр/67.0 

СО Kg/h 3.43  0.00  3бр/100.0 

Азотен оксид Kg/h 13.93  1.54  3бр./100.0 

Прах Kg/h 1,02  1.16  1бр./0.0 

 

Пещ F2101- комин № 25 

 

 

В съответствие с КР №6-Н1/2009г.  контрол на емисионен източник - комини №26 /пещ 

F101/ се извършва от СНИ. Годишни данни за източника по замърсители са представени в 

таблицата по-долу.  

 

На таблица 2А са показани годишните емисии от замърсители от инсталациите в  цех ИПО 

Пещ F101 

                                                                                                                                     Таблица 2А 
Замърсители 

 

SO2 -т NOx -т CO-т Прах-т HL-т ТОС-т 

24.89 26.97 3.06 21.08 0.46 4.41 

Пещ F101, Комин №26 

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

Годишен доклад от СНИ/системи за непрекъснати измервания/  инст. ВДТК комин №20; цех 

ИПО комин №26  и Газова сяра 3, линия 1 комин №26 и СКА комин №28  са изпратени на 

хартиен и магнитен носители до РИОСВ гр. Бургас . Инсталиране на апаратура за СНИ на 
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пещ F2101 цех ИПО ще се извърши след оборудване на пещта със система за очистка на 

отпадни газове. През четвъртото тримесечие на 2011 г. е изготвен и съгласуван с ОАО 

„ЛУКОЙЛ” бизнес план с мероприятия, целящи изпълнението на условията от КР № 6-

Н1/2009 г., свързани с пещите на ЦИНБУ. В настоящия момент се провежда процедура по 

избор на акредитиран орган за извършване на обследване на димните газове от пещи F 101 и 

F 2101 за определяне съдържанието на регламентираните с КР замърсители. Анализът на 

резултатите ще осигури прецизен избор на пречиствателно оборудване и система за 

непрекъснати измервания. Предстои подписване на договор за доставка и монтаж на СНИ за 

пещ F 2101. 

 Лаборатория  „ТТЛ”  към ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас извършват СПИ в съответствие с 

издадено КР №6-Н1/2009г. Представените протоколи в РИОСВ от емисионни замери на 

горивни процеси са придружени с разпечатки от средствата за измерване като неразделна 

част в съответствие с чл.27 от Наредба №6/99г. 

 В съответствие на условие 9.2.3.2. от КР №6-Н1/2009г, „Лукойл Нефтохим Бургас” 

АД извършва пробовземане и анализ на диоксини и фурани от отпадните димни 

газове по показатели за съдържание на диоксини, фурани и тежки метали. Не са 

констатирани несъответствия.  
 

Годишните емисии на замърсители от горивни процеси, изчислени като килограм 

замърсител на тон преработена суровина (произведена продукция) са показани на 

Таблица 3 по-долу. 

 

                                                                    Таблица 3 

Наименованиена 

инсталацията 
Преработка 

емисии 
кг/тон 
преработка     

SO2 NOx CO 

      

      

Производство АВД         

АД – 3        

АД – 4 2728409       

АВД – 1 2371283       

АВД 7123695 0.139 0.122 0.008 

БИ (по продукт) 193581 0.002 0.045 0.002 

ВДМ – 2 1592041       

ТК 1303008       

ВДТК 2078414 0.012 0.183 0.222 

Производство КОГ-1         

КР-1 572108 0.031 0.629 0.028 

ГО – 1 344313       

ГО – 2 703749       

ГО – 3 857477       

XO-1-3 1905539 0.003 0.061 0.003 

XО – 4 608215 0.000 0.000 0.000 

АГФУ 98747       

ЦГФУ и изомеризация n-
бутана 

158940 
      

Газовое хозяйство 180907       

Ксилолы - ГО 289259.34 0.310 0.102 0.004 

MЭА очистка* (по продукт) 10735       
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Производство КОГ - 2         

XО – 5 893719 0.003 0.067 0.003 

XОБ -1 536197 0.002 0.038 0.002 

MДЭА газоочистка(по сыря) 7229       

Газова сяра 2* (по продукт) 21743       

Газова сяра 3* (по продукт) 28099       

Конц. на ППФ 394661.00       

ГС-2 и 3 49 842 0.028 0.632 0.009 

Производство КАБ         

ККр с.100 1706402       

ККр с.200 & 300 1581311       

К.Кр. 1858407 0.008 0.164 0.007 

Произв.водорода - конверсия 25948 0.254 7.141 0.562 

PSA (КЦА) 23226       

МТБЭ* (по продукт) 249088       

Дивинил 29431.20       

СКА 204055 0,25 0,12 0,005 

ИСКО 27031 0.000 0.000 0.000 

 

 

Условие 9.7.1.  

Във връзка с изпълнение на чл. 36 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на 

Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове е изготвен и 

представен в РИОСВ-Бургас с писмо изх.  № 234-01-2075-06.03.12. отчет за 2011 г. 

 

Условие 16.10. 

Не са установени течове при извършените през 2011 г. периодични проверки  на състоянието 

на инсталациите, в които се съхраняват Фреон 12 и Фреон 13. 

 

Условие 16.11. 

Във връзка с изпълнение изискванията на НАРЕДБА за осъществяване на контрол и 

управление на веществата, които нарушават озоновия слой е изготвен и представен в 

РИОСВ-Бургас отчет за 2011 г. с писмо изх. № 234-01-2075-06.03.12. 

 

Условие 16.12.  

В склад № 100 на Основна площадка на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД  се 

съхраняват Фреон 12 и Фреон 13, в съответствие с изискванията от Наредба за 

осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой. 

След вземане на решение за бракуване на наличните количества ще се пристъпи към 

сключване на договор с фирми, притежаващи изискващата се разрешителна документация за 

извличане и последващо третиране. 
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4.3. Емисии на вредни вещества, изпускани в отпадъчните води 

„ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД заплаща такси за разрешено: 

- заустване на отпадъчни води - Таксата е платена с Преводно нареждане №90047/30.01.12 в 

Сосиете Женерал Експресбанк,за което е уведомен Директор БДЧР с писмо изх.№234-01-

1353-06.02.12г. 

- ползване на води от яз.Мандра – Таксата е платена с Преводно нареждане №90021/27.01.12 

в Сосиете Женерал Експресбанк,за което е уведомен Директор БДЧР с писмо изх.№500-01-

1343-03.02.12г. 

 

За всички пречиствателни съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1 са определени 

технологичните параметри, чийто контрол осигурява оптимална работа, лимитирани са  

стойностите и определена честота на мониториране Процесът на контрол на отпадните води, 

формирани при преработката на нефт и производството на стокови продукти и на пречисте-

ните в ЛПС отпадни води се извършва с пряката ангажираност на Оперативното производст-

вено – техническо съвещание, Зам. главен инженер ПБ ,ОТ и Екология, Отдел Екология, 

Производствено – диспечерски отдел, оторизиран персонал в производство ВиК, Участък 

Канализация, ЦПС, Лаборатория за изпитване Аналитични методи и структурните единици в 

„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД”, участващи на етапите на планиране, изпълнение, 

проверка и действие/съгласно Регламент за взаимодействие между структурните единици и 

отдел Екология при контрола отпадните и отпадните пречистени води в „ЛУКойл Нефтохим 

Бургас”-АД  РЕ 1-03-028-4.5/.Резултатите от изпитванията се съхраняват на хартиен носител 

в ЦПС и на електлонен от старши еколог в отдел Екология.  

Разработени са и се прилагат ДЕССУ за водене на технологичния режим на 

съоръженията в оптимални граници. 

 

Всички аварийни и байпасни връзки на отделните стъпала на пречистване в 

Централна пречиствателна станция са пломбирани, съгласно изискването на Условие 

10.1.3.3. На основание вътрешен разпоредителен документ с регламентирана периодичност 

се извършва мониторинг върху състоянието на пломбите и се водят записи. Нарушаването 

на пломбите се осъществява при спазване изискванията на Условие 7.5 от КР №6-Н1/2009. 

През 2011 г.целостта на пломбите не е нарушавана . 

Условие 10.5.2. Анализ на причините  и състоянието на незабавните /коригиращите/ 

превантивни действия във връзка с констатирани несъответствия по входящи потоци  в 

Централна пречиствателна станция 

 

Несъответствие Анализ на причините  Състояние на незабавните 

/коригиращите/ превантивни 

действия 

Стойности на показател азот 

амониев в отпадните води на вход 

Пречиствателна станция 

Дейностите по постигане 

изискванията за качества на 

горивата, свързани с провеждане 

процеси на хидриране. 

Закъснение в изграждането на 

инсталация за стрипинг на техно-

логични кондензати. 

Осигуряване възможност за 

очистване на технологични 

кондензати. 

 

 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011 г. 

 

т. 4.3 Емисии на вредни вещества, изпускани в отпадъчни води                                                       Стр. 2 от 5  

 В „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е разработена и се прилага „Програма за мониторинг 

 на повърхностни води основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД ” 

 /ПгЕ 1-01-506-5.1/, съгласувана и утвърдена от БДЧР и РИОСВ – Бургас. 

 Проботбирането и провеждането на аналитичните определяния се осъществява в 

обхват и с честота, регламентирани в КР №6-Н1/2009 от акредитирани лаборатории. 

 

Условие 10.5.5.  Обобщена информация за резултатите от провеждания мониторинг върху  

качествените показатели на : 

- пречистените отпадни води от основна площадка, зауствани в повърхностен воден 

обект, съгласно Условие 10.1.4.1 

 

Параметър Дименсия Разрешена 

емисия 

съгласно КР 

№6 –Н1/ 2006 

2011 Брой проби % 

съответствие 

Количество води м 
3
 39 650 375 11 365 094  100 

pН  6-9 7.01 365 98.1 

ХПК mgO2/l 125 88.4 365 98.1 

Нефтопродукти mg/l 10 1.63 365 100.0 

Неразтв. вещества mg/l 30 17.61 365 99.5 

Феноли mg/l 0.5 0.03 104 100.0 

Азот общ mg/l 17 48.48 104 3.8 

Фосфор общ mg/l 2.0 0.6 365 100.0 

сулфиди mg/l 1.0 0.02 104 100.0 

БПК5 mgO2/l 25 17.59 51 98.0 

Кадмий mg/l 0.1 0.000437 4 100.0 

Мед mg/l 0.5 0.03465 4 100.0 

Хром-общ mg/l 0.5 0.015975 4 100.0 

Хром 6+ mg/l 0.1 0.00975 4 100.0 

Желязо mg/l 1.0 0.10135 4 100.0 

Цинк mg/l 1.0 0.023113 4 100.0 

Бензен mg/l 0.05 0.002 4 100.0 

Хлориди и сулфати mg/l 600 399.2 4 100.0 

 

- водите в Окислителни езера по Условие 10.1.4.3 

 

Контролиран 

показател 
мярка Наредба №7 

Изход ІІ 

Окислително 

езеро 

Изход ІІІ 

Окислително 

езеро 

Изход ІV 

Окислително 

езеро 

рН  6-8.5 8.845 8.3 8.2325 

нитрити mg/dm
3
 0.04 1.34 0.67 0.3955 

нитрати mg/dm
3
 10 26.18 14.475 8.925 

Фосфор-общ mg/dm
3
 2 1.82 1.175 0.85 

N амониев mg/dm
3
 2 6.845 3.73 2.8025 

ХПК mgО2/dm
3
 70 130.25 116.75 102 

Феноли mg/dm
3
 0.05 0.43 0.088 0.1055 

Неразтворени в-ва mg/dm
3
 50 65 45.75 37.25 

Хлориди mg/dm
3
 300 85.25 100.55 189.75 

Обща твърдост mg-eqv/dm
3
 10 6.15 8.85 7.25 

Нефтопродукти mg/dm
3
 0.3 0.82 0.175 0.1 

алкалност mg-eqv /dm
3
 няма изискване 1.41 1.885 2.3225 

карбонати mg/dm
3
 няма изискване 11.12 8.72 4.425 

бикарбонати mg /dm
3
 няма изискване 62.72 60.9 130.65 
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Контролиран 

показател 
мярка Наредба №7 

Изход ІІ 

Окислително 

езеро 

Изход ІІІ 

Окислително 

езеро 

Изход ІV 

Окислително 

езеро 

Кадмий mg/dm
3
 0.01 0.000612 0.000116 0.000078 

Мед mg/dm
3
 0.1 0.0159 0.0147 0.02785 

Хром общ mg/dm
3
 - 0.0447 0.0392  

Хром 
6+

 mg/dm
3
 0.05   0.02225 

N общ mg/dm
3
 -   8.575 

Сулфиди mg/dm
3
 -   0.02 

 

- водите на река Айтоска по Условие 10.1.4.4 

 
Контролиран 

показател 
мярка Разрешена 

мощност на 

емисията,съглас-

но Наредба №7 

р.Айтоска 

преди ЛНХБ 

р.Айтоска 

след ЛНХБ 

Т
о 
вода 

0
С До 3

0
 12.39 12.75 

Активна реакция  6-9 7.86 7.88 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm
3
 100 25.23 27.43 

Хлориди mg/dm
3
 400 56.21 61.46 

Сулфати mg/dm
3
 400 138.57 153.45 

Нефтопродукти mg/dm
3
 0.5 0.098 0.106 

 

Условие 10.5.4. Анализ на причините  и състоянието на незабавните /коригиращите/ 

превантивни действия във връзка с констатирани несъответствия  

 

Несъответствие Анализ на причините Състояние на незабавни 

/коригиращи / превантивни 

действия 

Стойности на показател азот 

общ в пречистените води на 

изход Пречиствателна 

станция 

Стойности на вход в биологичното 

стъпало за съдържание на азот са 

многократно по-високи от изчисле-

ното,за да се поддържа съотно-

шението БПК5:N =100:5, изискващо 

се за водене на технологичния режим 

на биологично пречистване. 

Дейностите по постигане 

изискванията за качества на горивата  

-Свързаните с това провежданите 

процеси на хидриране 

-Закъснение в изграждането на 

инсталация за очистване на техноло-

гични кондензати 

-Реализираната схема за очистване 

кондензати от ХО-5 и ХОБ-1 води до 

редуциране на съдържанието на 

сулфиди и сероводород 

-Технологичната схема на пречист-

ване н ЦПС не включва процеси на 

елиминиране азота от водите 

Осигуряване възможност за очист-

ване на технологичните кондензати 

от съдържащият се в тях  амоняк. 

 

Стойности по активна реак-

ция,формите на азота, ХПК, 

неразтворени вещества и 

феноли на водите в 

окислителни езера,спрямо 

Оценката за съответствие се прави 

при съобразяване с ал.2 на чл.1 от 

Наредба №7/1986г. 

Динамиката на изменение в посока от 

вход окислителни езера към мястото 

Реконструкция и модернизация на 

ЦПС Основна площадка 

Обезпечаване на ресурси и 

приоритет за изграждане на 

инсталация за очистване на 
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Несъответствие Анализ на причините Състояние на незабавни 

/коригиращи / превантивни 

действия 

нормираните стойности за ІІ 

категория водоприемник 

на вливане в езеро Мандра показва 

снижение и постигане на ограни-

ченията в ІV ОЕ на показатели 

съдържание на: азот амониев, нит-

рати,неразтворени вещества 

Съдържание на нитрити намалява,без 

да се достига ограничението . 

 Несъответствие по показател 

ХПК Определянето се извършва на 

оригинална проба с включена 

биоценоза,която  води до завишаване 

в крайният резултат. 

Несъответствие по показател 

съдържание на феноли При 100% 

съответствие на заустваните 

пречистени води в окислителните 

езера основно причината за 

констатираното несъответствие се 

дължи на  влиянието на формираните 

дънни седименти в обемите на 

водното тяло, оценени в Предпроект-

ни проучвания за “Извършени 

анализи на дънни седименти от 

окислителните езера“ – Доклад, 

приет от МЕЕС на МОСВ по 

Програма за ликвидиране на стари 

екологични щети.  

технологични кондензати. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изземване на формираните дънни 

седименти в обемите на водното 

тяло Окислителни езера („стари 

щети”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2011 година  в ЛНХБ са извършени 59 броя проверки за оценяване на съответствието на 

експлоатацията на действащите инсталации и съоръжения с изискванията на КР№6-Н1/2009, 

приложимите законови изисквания и изискванията, които организацията е приела да 

изпълнява. Констатирани са 34 броя несъответствия, направени са 56 бр. предписания и 3 бр. 

препоръки за подобрение. 

 

 

Условие 10.5.10.  Емитирани замърсители в отпадъчните води за преработка на 

единица суровина, изчислени съгласно условие 6.14 

 
Показател Мощност на емисията, 

кг 
Кг замърсител / т преработена 

суровина 
Преработена суровина,тона 5 806 457.015  
Количество води,заустени в 

повърхностен воден обект,м
з
 

11 365 094  

Суспендирани твърди вeщества 200 139.3 0.03447 

БПК5 199 912 0.03443 

ХПК 1 114 749 0.1731 

Нефтопродукти 18 525.1 0.0032 

Азот общ 550 979.75 0.0948 

Общ фосфор 6 819.06 0.0012 

Сулфиди 227.3 0.000039 

Феноли 340.2 0.000059 

Хром общ 181.5 0.000031 

Хром 6+ 110.81 0.000019 
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Показател Мощност на емисията, 

кг 
Кг замърсител / т преработена 

суровина 
Кадмий 4.96 0.00000080 

Цинк 262.6 0.000045 

Желязо 1151.8 0.00019 

Мед 393.8 0.000068 

Хлориди и сулфати 4 536 945.5 0.78 

Бензен 22.7 0.0000039 
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4.4. Управление на отпадъците 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 
Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 

АВД-1-Атмосферна-вакуумна 

дестилация 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(омаслени пясъци) 

05 01 06* 20 17.58 

(1.492) 

 

- Не  Външна фирма Да  

АД-4-Атмосферна дестилация 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(корозионни отложения) 

05 01 06* 1 

8т/4г. - при 

капитален 

ремонт 

3.22 

(0.281) 

 

- Не  Външна фирма Да 

Проведен 

капитален 

ремонт на 

резервоарен 

парк 

АД-4-Атмосферна дестилация 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* 10 3.46 

(0.302) 

 

- Не  Външна фирма Да  

ТК-Термичен крекинг 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(кокс) 

05 01 06* 30 24.64 

(2.178) 

2.0х10
-5

 Не  Външна фирма Да  

ВДМ-2-Вакуумна дестилация на 

мазут 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* 15 3.12 

(0.268) 

- Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 

Битумна инсталация 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(битум) 

05 01 06* 300 45.12 

(5.314) 

 

- Не  Външна фирма Да  

Каталитичен крекинг 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(омаслени пясъци) 

05 01 06*
 

30 1.86 

(0.157) 

 

- Не  Външна фирма Да  

Каталитичен крекинг 

Отработени катализатори, 

съдържащи опасни преходни 

метали или опасни съединения на 

преходните метали 

(зеолит) 

16 08 02* 65 4.1 

(0.347) 

 

2.385х10
-6

 Не  Външна фирма Да  

Каталитичен крекинг 

Изолационни материали, 

различни от упоменатите в 17 06 

01 и 17 06 03 

(торкрет) 

17 06 04 20т/2г 13.8 

(1.170) 

 

- Не  Външна фирма Да   

РОК-Регенерация на 

отработена киселина 

Отпадъци от почистване на 

газове, различни от упоменатите в 

10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18 

10 01 19 24 7.6 

(0.735) 

4.865х10
-4

 Не  Външна фирма Да  

Газова сяра-2 

Отработени катализатори, 

съдържащи преходни метали или 

съединения на преходни метали, 

неупоменати другаде 

16 08 03 12т/5г 12.00 

(1.068) 

 

9.156х10
-4

 Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 

Газова сяра-3 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02  

(активен въглен) 

15 02 03 20 1.7 

(0.143) 

6.505х10
-8

 Не  Външна фирма Да  

Газова сяра-3 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 (филтри) 

15 02 03 0.1 0.02 

(1.66х10
-3

) 

7.42х10
-7

 Не  Външна фирма Да  

Газова сяра-3 

Отработени катализатори, 

съдържащи преходни метали или 

съединения на преходни метали, 

неупоменати другаде 

16 08 03 35т/2г. 26.4 

(2.233) 

9.81х10
-4

 Не  Външна фирма Да  

КР1-Каталитичен реформинг 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

(алуминиев окис) 

15 02 03 5,5 т/½ г. 10.82 

(0.901) 

2.052х10
-5

 Не  Външна фирма Да  

ТСНП-Транспорт и съхранение 

на нефтопродукти 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(корозионни отложения) 

05 01 06* 100 91.46 

(7.62) 

 

- Не  Външна фирма Да  

ТСНП-Транспорт и съхранение 

на нефтопродукти 

Утайки от нефтопродукти, 

получени от дейности по 

поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* 80 24.2 

(2.01) 

- Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 

ТСНП 

Други горива (включително 

смеси) (утайки от резервоари, вкл. 

нефтосъдържащи утайки от 

автоестакади) 

13 07 03* 900 124.58 

(10.38) 

- Не  Външна фирма Да  

Етилен 250-резервоарен парк 

Други остатъци от дестилация и 

химични реакции  

(корозионни отложения) 

07 01 08* - 125.3 

(10.44) 

- Не  Външна фирма Да  

Полипропилен 

Отпадъци от пластмаси 

07 02 13 500 404.7 

(49.197) 

7.7х10
-3

 Не  Външна фирма Да  

Полипропилен и пиролен 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото на 

образуване, различни от 

упоменатите в 07 02 11  

(утайки от ЛПС) 

07 02 12 25 9.08 

(1.103) 

- Не  Външна фирма Да  

Полиетилен високо налягане 

Отпадъци от пластмаси 

07 02 13 133 14.54 

(1.21) 

- Не  Външна фирма Да  

Вода и канализации, цех за 

изгаряне на утайки: 

Дънна пепел и шлака, съдържащи 

опасни вещества 

19 01 11 3600 410.78 

(34.23) 

 

- Не  Външна фирма Да  

Вода и канализации, централна 

пречиствателна станция: 

Утайки, съдържащи опасни 

вещества от биологично 

пречистване на промишлени 

отпадъчни води  

(Повърхностен нефтен шлам и 

утайки) 

19 08 11* 58 500 21214 

(1767.83) 

- Не  тръбопровод Да  

Общи отпадъци образувани от 

дейността на площадката: 

Други моторни, смазочни масла и 

масла за зъбни предавки 

 

13 02 08* 500 24.86 

(2.07) 

- ЦП2 Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 

Отпадъчни материали от струйно 

почистване на 

повърхности/бластиране, 

различни от упоменатите в 12 01 

16 

(пясък от пясъкоструене) 

12 01 017 50 375.74 

(31.31) 

- Не  Външна фирма Да  

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 45 25.6 

(2.13) 

- Не  Външна фирма Да  

Пластмасови опаковки  15 01 02 80 68.27 

(5.68) 

- Не  Външна фирма Да  

Опаковки от дървесина 15 01 03 500 99.78 

(8.315) 

- Не  Външна фирма Да  

Метални опаковки 15 01 04 40 13.34 

(1.11) 

- Не  Външна фирма Да  

Опаковки, съдържащи остатъци 

от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

15 01 10* 40 8.02 

(0.66) 

- Не  Външна фирма Да  

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(сорбенти и работно облекло) 

15 02 02* 30 2.34 

(0.195) 

- Не  Външна фирма Да  

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

(предпазни облекла, сорбенти и 

др) 

15 02 03 30 4.6 

(0.38) 

- Не  Външна фирма Да  

Излязло от употреба оборудване, 

различно от упоменатото в кодове 

16 02 09 до 16 02 13 

(офис и КИП техника) 

16 02 14 30 19.3 

(3.20) 

 

- ЦП 6 Външна фирма Да  

Неорганични отпадъци, различни 

от упоменатите в 16 03 03 

16 03 04 150 4.04 

(0.336) 

- Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 

Органични отпадъци, съдържащи 

опасни вещества  

(бракувани материали) 

16 03 05* 150 12.6 

(1.05) 

- Не  Външна фирма Да  

Органични отпадъци, различни от 

упоменатите 16 03 05 

(шлангове/маркучи) 

16 03 06 5 15.08 

(1.256) 

- Не  Външна фирма Не  

Пластмаса, стъкло и дървесен 

материал, съдържащи или 

замърсени с опасни вещества 

(дървени отпадъци) 

17 02 04* 20 5.04 

(0.42) 

- Не  Външна фирма Да  

Кабели, различни от упоменатите 

в 17 04 10 

17 04 11 120 267.8 

(22.32) 

- ЦП 1 Външна фирма Не   

Почва и камъни, съдържащи 

опасни вещества 

17 05 03* 2 000 63.1 

(5.258) 

- Полигон за 

ремедеация 

Външна фирма Да  

Изолационни материали, 

различни от упоменатите в 

17.06.01 и 17.06.03 

(вата, асфалт, полимер и др.) 

17 06 04 3500 452.22 

(37.685) 

- Не  Външна фирма Да  

Изолационни материали, 

различни от упоменатите в 17 06 

01 и 17 06 03 

(гарнитури) 

17 06 04 15 8.84 

(0.736) 

 

- Не  Външна фирма Да  

Изолационни материали, 

различни от упоменатите в 17 06 

01 и 17 06 03 

(изолации от високо волтови 

съоръжения) 

17 06 04 15 13.44 

(1.12) 

- Не  Външна фирма Да  

Строителни материали, 

съдържащи азбест 

(етернитови плоскости) 

17 06 05* 2 000 52.84 

(4.403) 

- Не  Външна фирма Да  

Други отпадъци от 

строителството и събаряне 

(включително смесени отпадъци), 

съдържащи опасни вещества 

 

17 09 03* 15 000 47.57 

(3.964) 

- Не  Външна фирма Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Годишно количество Годишно 

количество за тон 

продукт/суровина 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количества, 

определени 

с КР, т/г 

Реално измерено, 

т/г 

(т/мес.) 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 

Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 

17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03 

17 09 04 70 000 

 

35053.95 

(2921.1625) 

 

- ЦП 7 Външна фирма Да  

Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 20 000 10376.06 

(864.67) 

- ЦП 1 Външна фирма Да  

Отпадъци от цветни метали 19 10 02 1263.55 

(105.29) 

- ЦП 1 Външна фирма Да  

Хартия и картон 20 01 01 400 10.6 

(0.88) 

- Не  Външна фирма Да  

Стъкло  20 01 02 20 1.22 

(0.101) 

- Не  Външна фирма Да  

Пластмаси  20 01 39 400 15.46 

(1.288) 

- Не  Външна фирма Да  

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 5 1.528 

(0.185) 

- Не  Външна фирма Да  

Дървесни материали, различни от 

упоменатите в 20 01 37  

(офис мебели) 

20 01 38 300 138.46 

(11.538) 

- Не  Външна фирма Да  

Биоразградими отпадъци 20 02 01 5000 50 

(4.16) 

- 150 Външна фирма Да  

Смесени битови отпадъци 20 03 01 1200 220.86 

(18.405) 

- Не  Външна фирма Да  

Забележка: 

Месечните количества генерирани отпадъци (колона 4) са изчислени на база работните часове, респ. работни дни на съответната 

инсталация през 2011 г. 
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т. 4.4. Управление на отпадъците Стр.8 от 19  

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 
Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

АВД-1-Атмосферна-вакуумна 

дестилация 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

АД-4-Атмосферна дестилация 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(корозионни отложения) 

05 01 06* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

АД-4-Атмосферна дестилация 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

ТК-Термичен крекинг 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(кокс) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

ВДМ-2-Вакуумна дестилация на мазут 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Битумна инсталация 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване  

(битум) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Каталитичен крекинг 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации 

или оборудване 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  
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т. 4.4. Управление на отпадъците Стр.9 от 19  

Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

(омаслени пясъци) 

Каталитичен крекинг 

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

(торкрет) 

17 06 04 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Каталитичен крекинг 

Отработени катализатори, съдържащи 

опасни преходни метали или опасни 

съединения на преходните метали 

(зеолит) 

16 08 02* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

РОК-Регенерация на отработена 

киселина 

Отпадъци от почистване на газове, 

различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 

07 и 10 01 18 

10 01 19 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Газова сяра-2 

Отработени катализатори, съдържащи 

преходни метали или съединения на 

преходни метали, неупоменати другаде 

16 08 03 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Газова сяра-3 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 

(активен въглен) 

15 02 03 D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Газова сяра-3 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 

(филтри) 

15 02 03 D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Газова сяра-3 

Отработени катализатори, съдържащи 

преходни метали или съединения на 

преходни метали, неупоменати другаде 

16 08 03 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

КР1-Каталитичен реформинг 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 

(алуминиев окис) 

15 02 03 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  
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т. 4.4. Управление на отпадъците Стр.10 от 19  

Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

ТСНП-Транспорт и съхранение на 

нефтопродукти 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации или 

оборудване 

(корозионни отложения) 

05 01 06* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

ТСНП-Транспорт и съхранение на 

нефтопродукти 

Утайки от нефтопродукти, получени от 

дейности по поддръжка на инсталации или 

оборудване  

(омаслени пясъци) 

05 01 06* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

ТСНП 

Други горива (включително смеси) 

(утайки от резервоари, вкл. 

нефтосъдържащи утайки от автоестакади) 

13 07 03* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Етилен 250-резервоарен парк 

Други остатъци от дестилация и химични 

реакции  

(корозионни отложения) 

07 01 08* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Полипропилен 

Отпадъци от пластмаси 

07 02 13 D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Полипропилен и пиролен 

Утайки от пречистване на отпадъчни води 

на мястото на образуване, различни от 

упоменатите в 07 02 11  

(утайки от ЛПС) 

07 02 12 D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Полиетилен високо налягане 

Отпадъци от пластмаси 

07 02 13 D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Вода и канализации, цех за изгаряне на 

утайки: 

Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни 

вещества 

19 01 11 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Вода и канализации, централна 

пречиствателна станция: 

Утайки, съдържащи опасни вещества от 

19 08 11* R3, R12,  

D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

Не  - Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

биологично пречистване на промишлени 

отпадъчни води 

(Повърхностен нефтен шлам и утайки) 

на топлината 

Общи отпадъци образувани от 

дейността на площадката: 

Други моторни, смазочни масла и масла 

за зъбни предавки 

13 02 08* R3 Не  - Да  

Отпадъчни материали от струйно 

почистване на повърхности/бластиране, 

различни от упоменатите в 12 01 16 

(пясък от пясъкоструене) 

12 01 17 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, замърсени с опасни 

вещества 

(сорбенти и работнооблекло) 

15 02 02* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината 

Не  

 

- Да  

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 

(предпазни облекла, сорбенти и др) 

15 02 03 D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Неорганични отпадъци, различни от 

упоменатите в 16 03 03 

16 03 04 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Органични отпадъци, съдържащи опасни 

вещества (бракувани материали) 

16 03 05* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Органични отпадъци, различни от 

упоменатите 16 03 05  

(шлангове/маркучи) 

16 03 06 D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Пластмаса, стъкло и дървесен материал, 

съдържащи или замърсени с опасни 

17 02 04* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

Не  - Да  
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Инсталация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

вещества  

(дървени отпадъци) 

на топлината  

Почва и камъни, съдържащи опасни 

вещества 

17 05 03* D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 

(вата, асфалт, полимер и др.) 

17 06 04 D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината 

D5 

 

- Да  

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

(гарнитури) 

17 06 04 Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

(изолации от високо волтови съоръжения) 

17 06 04 Не  D5 

 

- Да  

Строителни материали, съдържащи азбест 

(етернитови плоскости) 

17 06 05* Не  D5 

 

- Да  

Други отпадъци от строителството и 

събаряне (включително смесени 

отпадъци), съдържащи опасни вещества 

17 09 03* Не  D5 

 

- Да  

Хартия и картон 

(хартия-конфиденциална информация) 

20 01 01 D10-Изгаряне с 

оползотворяване 

на топлината  

Не  - Да  
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Отпадъци приети за третиране на основна площадка 
 

Организация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

НТ ”Росенец” 

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 

(вата) 

17 06 04 Не  D5 

 

- Да  

НТ ”Росенец” 

Почва и камъни, съдържащи опасни 

вещества 

17 05 03* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

НТ ”Росенец” 

Други горива (включително смеси) 

(утайки от резервоари, вкл. 

нефтосъдържащи утайки от 

автоестакади) 

13 07 03* R3, R12,  

D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината 

Не  - Да  

НТ ”Росенец” 

Увлечена/ летяща пепел от котли за 

изгаряне на течно гориво 

10 01 04* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ 

БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 

(Римпак) 

17 06 04 Не  D5 

 

- Да  

ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ 

БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Увлечена/ летяща пепел от котли за 

изгаряне на течно гориво (сажди) 

10 01 04* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

„ПРОМЕТ СТИЙЛ”АД 

Отпадъци неупоменати другаде (активен 

въглен) 

13 08 99 D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

„ПРОМЕТ СТИЙЛ”АД 

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 

17 06 04 Не  D5 

 

- Да  
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Организация/Отпадък Код на 

отпадъка 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

ЛК”СЖС България”АД 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* Не  D13 във връзка с D5 

 

- Да  

„ПЧМВ”АД 

Утайки, съдържащи опасни вещества от 

други видове пречистване на 

промишлени отпадъчни води 

19 08 13* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

„ЕУРОЗАК”ООД 

Увлечена/ летяща пепел от котли за 

изгаряне на течно гориво  

10 01 04* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ АД 

Утайки от маслено-водни сепаратори 

13 05 02* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ АД 

Утайки от маслоуловителни шахти 

(колектори) 

13 05 03* D10-Изгаряне с 

оползотворяване на 

топлината  

Не  - Да  
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Таблица 5.1. Обезвреждане/оползотворяване на отпадъци извън площадката 

 
Наименование на 

инсталация/отпадък 

Код на 

отпадъка 

 

Име на оператора на инсталацията в 

която се извършва 

обезвреждането/оползотворяването 

Код на извършваната операция по 

обезвреждане/оползотворяване 

(D/R) 

Общо предадено 

количество на 

посочения 

оператор(т) 

Полипропилен 

Отпадъци от пластмаси 

07 02 13 „Адекс”ЕООД R 10.08 

„Балканпласт”ЕООД 42.4 

ЕТ”Бета Комерсиал” 23.86 

„Карабелев”ЕООД 49.02 

„Каскада”ООД 98.12 

„Металпласт БГ”ООД 42.06 

„Металпласт-Деведжиев”ООД 17.02 

„Пластимо”АД 5.1 

„Пластком”ЕООД 8.92 

Полиетилен високо налягане 

Отпадъци от пластмаси 

07 02 13 „Карабелев”ЕООД R 0.02 

„Пластимо”АД 0.3 

Общи отпадъци, образувани от 

дейности на площадката: 

Хартиени и картонени опаковки 

15 01 01 Скайинвест ООД 

 

R 

 

25.6 

 

Пластмасови опаковки 15 01 02 Скайинвест ООД 

 

R 

 

68.27 

 

Опаковки от дървесина 15 01 03 Скайинвест ООД 

 

R 

 

99.78 

 

Метални опаковки 15 01 04 Папир БГ ООД R 

 

13.34 

 

Излязло от употреба оборудване, 

различно от упоменатото в кодове 16 02 

09 до 16 02 13 

16 02 14 „Надин Комерс”ООД R 

 

30.84 

Смесени отпадъци от строителство и 

събаряне, различни от упоменатите в 

17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03 

17 09 04 „Ростер”ООД R 29422.42 

Торкрет ЕООД 4514.15 

 

Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 „Алси”ЕООД R 8034.39 

„Ел Комерс”ЕООД 2009.88 

Отпадъци от цветни метали 19 10 02 „Алси”ЕООД R 621.94 

„Ел Комерс”ЕООД 641.61 

Кабели, различни от упоменатите в 17 

04 10 

17 04 11 „Алси”ЕООД R 117.06 

„Ел Комерс”ЕООД 78.3 
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Наименование на 

инсталация/отпадък 

Код на 

отпадъка 

 

Име на оператора на инсталацията в 

която се извършва 

обезвреждането/оползотворяването 

Код на извършваната операция по 

обезвреждане/оползотворяване 

(D/R) 

Общо предадено 

количество на 

посочения 

оператор(т) 

Хартия и картон 20 01 01 отпадъците се предават чрез Екопак 

България АД на преработвателни 

фирми за оползотворяване/ 

рециклиране, събират се от 

Консорциум Титан Бургас ДДЗД 

R 

 

8.12 

 

Стъкло  20 01 02 отпадъците се предават чрез Екопак 

България АД на преработвателни 

фирми за оползотворяване/ 

рециклиране, събират се от 

Консорциум Титан Бургас ДДЗД 

R 

 

1.22 

 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* Еко Варна ООД R 2.22 

Дървесни материали, различни от 

упоменатите в 20 01 37  

(офис мебели) 

20 01 38 Предадени за оползотворяване на 

населението на с.Братово и с. Равнец 

R 138.46 

 

Пластмаси  20 01 39 отпадъците се предават чрез Екопак 

България АД на преработвателни 

фирми за оползотворяване/ 

рециклиране, събират се от 

Консорциум Титан Бургас ДДЗД 

R 

 

15.46 

 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 Общинско депо с. Братово D1 220.86 

 

 

4.4.1. Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР №6-Н1/2009 

количества 

На база на оценката, представена в колона 7 на Таблица 4 са констатирани несъответствия на количествата, образувани 

отпадъци с определените съгласно КР № 6-Н1/2009 г. по отношение на: 

 16 03 06 Органични отпадъци, различни от упоменатите 16 03 05 (шлангове/маркучи); 

 17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10; 

4.4.1.1. Причини за несъответствието и предприети/планирани коригиращи действия 

Отпадъците с код 16 03 06 и 17 04 11 са генерирани в резултат на извършени де монтажни дейности на инсталация ИСКО 
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4.4.2. Промени, свързани с пунктовете за събиране и съхранение на отпадъци  

Във връзка с извършен демонтаж на инсталация ИСКО са закрити и пунктовете за събиране на отпадъци към инсталацията. 

Обособена е временна площадка за събиране и временно съхранение на биоразградими отпадъци. Достъпа до площадката е 

ограничен с бариера и е поставена обозначителна табела. 

4.4.3. Резултати от оценка на съответствието на събирането и приемането / временното съхранение / третирането и 

транспортирането на отпадъци с условията на Комплексното разрешително 

В съответствие с документираните фирмени процедури, през 2011 г. е извършван контрол с цел оценка на съответствието на 

дейностите с отпадъци с условията на Комплексното разрешително и са проведени 81 броя тематични проверки в структурните 

единици и на външните (сервизни) организации.  

Установени са 46 случая на несъответствия по отношение на разделно събиране и съхранение на отпадъци. Несъответствията са 

приоритетно в резултат от действията на персонала на външните (сервизни) организации. За констатираните несъответствия са 

направени предписания за незабавни / коригиращи / превантивни действия. За удостоверяване на отстраняването на несъответствията и 

на ефикасното изпълнение на предписанията е извършван последващ контрол. Изпълняват се и действия с цел подобряване на 

системата за управление на отпадъците, насочени към повишаване на компетентността на персонала.  

При управлението на отпадъците са спазени изискванията за приоритета по начините за оползотворяването и обезвреждането им, в 

съответствие с нормативните изисквания. 

Дейностите по предаване и приемане на отпадъци през отчетния период, посочени в таблици 5 и 5.1. са извършвани на база 

договори, съгласно изискванията на ЗУО, със съпроводителни документи които се съхраняват в съответните структурни единици, 

както следва: 

 Сертификат на отпадъка за неопасни отпадъци генерирани на производствените площадки на Дружеството; 

 Транспортни карти за опасни отпадъци, предаване за третиране извън площадките на Дружеството и приемане на отпадъци 

от външни организации, които са предоставени в съответната РИОСВ, съгласно нормативните изисквания. 

Транспортирането на производствените отпадъци се извършва от външни фирми със специализирани транспортни средства, въз 

основа на сключени договори. 

По отношение на транспортирането на отпадъци, няма констатирани несъответствия. 

4.4.4.Докладване на информация за спазване на определени в Комплексното разрешително срокове 

В Комплексното разрешително няма заложени условия със срок на изпълнение 2011г. 

4.4.5. Докладване за изпълнение на специфични условия в КР, свързани с дейностите по управление на отпадъците 
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През годината са извършени физикохимични изпитания на стабилизирани (солидифицирани) отпадъци за оценка на съответствие с 

резултатите от основно охарактеризиране. Не са констатирани несъответствия. 

При експлоатация на „Цех за изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди технологични отпадъци” е спазено изискването по 

отношение накаляване на дънна пепел и шлака в граници под 5% от сухото тегло. Последното е контролирано с извършване на 

ежемесечни изпитания. 

По отношение изпълнението на Условие 11.6.10.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да поддържа системи за 

автоматично преустановяване на подаването на отпадъци в пещи F101 и F2101, които да се активират в следните случаи: 

 по време на операциите по пускане и спиране на пещи F101 и F 2101, до достигане на минимална температура 850
о
C; 

 при всяко понижение на температурата под 850
о
C; 

 при всяко превишаване на една или повече от определените с Условие 9.2.3. НДЕ на SO2, NOх, прах, органични съединения, 

изразени като общ органичен въглерод, HCl, HF и CO, регистрирано при извършване на задължителни непрекъснати измервания 

по реда на Условие 9.6.1. 

На пещ F101 съществува блокировка, която при достигане на температура 650
о
C  в камерата за доизгаряне, респ. над 850 

0
С в 

горивната част на барабана, разрешава: подаване на нефтен шлам с помпа в пещта; отварянето на шибъра на пълначната фуния за 

подаване на твърди отпадъци в пещта. В момента не съществува блокировка за подаване на центрофугирани утайки с помпи в пещ 

F101 и по тази причина не се изгарят такива в пещта. На пещ F101 е изградена СНИ и информацията от измерванията е изведена в 

операторната зала на пещта. Оперативният персонал на пещта следи стойностите на параметрите НДЕ на SO2, NOх, прах, органични 

съединения, изразени като общ органичен въглерод, HCl, HF и CO. При превишаване на някой от параметрите или смущение при 

функционирането на СНИ се предприемат коригиращи действия (намаля или спира подаването на всякакви отпадъци за изгаряне в 

пещта) като води записи за това в оперативния дневник.  

На пещ F2101 съществува блокировка, която при достигане на температура 650
о
C,  в камерата за доизгаряне, респ. над 850 

0
С в 

горивната част на барабана, разрешава: подаване на нефтен шлам с помпа в пещта; подаване на центрофугирани утайки с помпи в 

пещта. На пещ F2101 няма изградена СНИ, в следствие на което не могат да се контролират параметрите НДЕ на SO2, NOх, прах, 

органични съединения, изразени като общ органичен въглерод, HCl, HF и CO. 

През 2012г. ще бъде изградена СНИ на пещ F2101, съгласно Програма за техническо превъоръжаване на ЛНХБ за 2012г. 

Стартирана е процедура съгласно Бизнес план за строителство на система за очистка на димните газове на пещи F101 и F2101. 

Забележка: В момента  няма възможност да се следят постоянно температурите в горивните камери на пещи F101 и F 2101, но се 

следят температурите в камерите за доизгаряне на пещите. Поради тази причина блокировките разрешения за подаване на отпадъци за 

изгаряне следят температурите в камерите за доизгаряне на пещите.При направени опитни замери е установено, че температурата в 

камерите за доизгаряне на пещите са по-ниски с около 200÷250
 о

C от тези в горивните камери, следователно при температура 650
о
C в 

камерите за доизгаряне температурите в горивните камери са минимум 850
о
C. 

През отчетния период не е констатирана промяна на вида на отпадъците, обусловен от промяна на технологичната експлоатация на 

съоръженията на Дружеството. 
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По отношение изпълнение на условие Условие 11.6.11., през отчетния период дейностите с отпадъци за които са посочени повече от една 

операция по оползотворяване и обезвреждане е спазена заложената в условието йерархия на отпадъците. Не са осъществявани операции по 

оползотворяване/обезвреждане на отпадъци стоящи на по ниско йерархично ниво, за което е необходимо съгласуване с компетентен орган. 
 

Резултати от осъществяван мониторинг за състояние на тялото на „Депо за опасни и неопасни отпадъци”*: 

 

№ по ред Показатели По време на експлоатация на депото След закриване на депото 

1. Площ заета от отпадъци 8461.272  - 

2. Обем и състав на отпадъците 1867.19 тона 

Състава/видът на отпадъците е съгласно 

Таблица 5 

- 

3. Технология на депониране Солидификация и директно депониране - 

4. Свободен капацитет 341084.730 - 

5. Поведение (слягания) на повърхността на 

тялото на депото 

Не са констатирани отклонения - 

* Забележка: Данните в горепосочената таблица са на база общия капацитет/площ на ДОНО-22 бр. клетки. 
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4.5.  Шум 

 

В „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е разработена и се прилага Програма за собствен 

мониторинг на шума в околната среда, излъчван от Основна площадка на “ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ БУРГАС”АД”. 

След влизане в сила на новото комплексно разрешително през 2009г., през 2011г. са 

направени офертни проучвания относно определяне на обща звукова  мощност и ниво на 

шум от основна площадка в съответствие с условия 12.1; 12.2 и 12.3 от КР №6-Н1/2009г, 

„Лукойл Нефтохим Бургас” е задължен да извършва определяне на общата звукова мощност 

и шумово въздействие по границите на производствената площадка. Съобразно техните 

отговори е стартирана процедура за избор на Лаборатория и подписване на договор за 

изпълнение и в края на 2011г. са извършени измерванията. Резултатите от тях са приложени 

в Таблица 6. 

През 2011 г. няма посътпили жалби от населението, живеещо около Основна площадка на 

Дружеството във връзка с шум. 

 

Таблица 6. Шумови емисии 

Място на измерване Ниво на звуково 

налягане в dB 

(A) 

Измерено през 

деня/ нощта 

Съответствие 

Път КПП2 50,3 дневен съответствие 

ЦВК-2 51,5 дневен съответствие 

Път КПП1 до РМЗ 55,4 дневен съответствие 

Нормални 

парафини 

51,1 дневен съответствие 

Цех за тръбни 

възли 

55,8 дневен съответствие 

м/у резервоарен 

парк към 17 и 18 и 

склад за титаново 

оборудване 

59,1 дневен съответствие 

До път 11, инст. 

ВДМ-1 

62,2 дневен съответствие 

До ГПП-2 63,4 дневен съответствие 

Резервоарен парк 

към 91 

59,7 дневен съответствие 

Ацеталдехид 55,9 дневен съответствие 

Път 11 и битумна 

инсталация 

52,6 дневен съответствие 

Път 11 и СКА 

(старо) 

56,5 дневен съответствие 

Път 12 и СКА 

(старо) 

61,0 дневен съответствие 

Път 12 и олеумна 

очистка  и РОК -1,2 

56,2 дневен съответствие 

Път 12 - ХВО-4  и 

цех за катализатори 

51,3 дневен съответствие 

Път 12, ХВО-4  и 46,8 дневен съответствие 
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реагентно 

стопанство 2 

Път 5 и ХВО-4 и 

склад за вторични 

суровини 

51,6 дневен съответствие 

Път 5 и ХВО-4 54,2 дневен съответствие 

Път 8 и граница 

ЛЕГБ 

55,9 дневен съответствие 

Път 3 и път 6, 

граница ЛЕГБ и 

ВБ-1 

59,2 дневен съответствие 

Път 3, граница 

ЛЕГБ и ПЕНН 

57,6 дневен съответствие 

Път 2 и реагентно 

стопанство-1-ТЕЦ 

52,8 дневен съответствие 

ж.п. линия и 

Реагентно 

стопанство-1-ТЕЦ 

53,5 дневен съответствие 

Буферен авариен 

резервоар - 2 

53,1 дневен съответствие 

ПБ - Камено 48,6 дневен съответствие 

м/у ПБ-Камено и 

БПВ-2 

52,9 дневен съответствие 

БПВ-2 54,4 дневен съответствие 

БПВ-2 49,7 дневен съответствие 

БПВ-2 51,3 дневен съответствие 

До резервоарен 

парк ККр 

50,9 дневен съответствие 

До резервоарен 

парк ККр 

54,7 дневен съответствие 

Титул 1100 50,3 дневен съответствие 

м/у БПВ-1 и Титул 

1100 

55,0 дневен съответствие 

БПВ-1 56,8 дневен съответствие 

БПВ-1 52,2 дневен съответствие 

Титул 1000 51,5 дневен съответствие 

Ж.п. прелез (КПП) 51,2 дневен съответствие 

Резервоарни 

паркове  

46,5 дневен съответствие 

К и Л 42,2 дневен съответствие 

ЕБС 42,6 дневен съответствие 

ЕБС 47,3 дневен съответствие 

ВБ 10 51,8 дневен съответствие 

Пиролен 47,5 дневен съответствие 

Полипропилен 50,0 дневен съответствие 

Полипропилен 51,5 дневен съответствие 

Акрилнитрил 52,2 дневен съответствие 

Ацетонцианхидрин  51,7 дневен съответствие 

ПАНВ 47,9 дневен съответствие 
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ПАНВ 47,4 дневен съответствие 

ГПП-1 50,1 дневен съответствие 

м/у ААЕ и РП за 

втечнени газове 

42,7 дневен съответствие 

Кв. Долно езерово 35,7 дневен съответствие 

С. Свобода 35,2 дневен съответствие 

 

Път КПП2 47,1 нощта съответствие 

ЦВК-2 50,4 нощта съответствие 

Път КПП1 до РМЗ 54,2 нощта съответствие 

Нормални 

парафини 

50,7 нощта съответствие 

Цех за тръбни 

възли 

55,5 нощта съответствие 

м/у резервоарен 

парк към 17 и 18 и 

склад за титаново 

оборудване 

58,4 нощта съответствие 

До път 11, инст. 

ВДМ-1 

62,1 нощта съответствие 

До ГПП-2 61,8 нощта съответствие 

Резервоарен парк 

към 91 

59,8 нощта съответствие 

Ацеталдехид 55,0 нощта съответствие 

Път 11 и битумна 

инсталация 

50,5 нощта съответствие 

Път 11 и СКА 

(старо) 

45,7 нощта съответствие 

Път 12 и СКА 

(старо) 

41,6 нощта съответствие 

Път 12 и олеумна 

очистка  и РОК -1,2 

39,7 нощта съответствие 

Път 12 - ХВО-4  и 

цех за катализатори 

40,2 нощта съответствие 

Път 12, ХВО-4  и 

реагентно 

стопанство 2 

45,0 нощта съответствие 

Път 5 и ХВО-4 и 

склад за вторични 

суровини 

49,9 нощта съответствие 

Път 5 и ХВО-4 54,4 нощта съответствие 

Път 8 и граница 

ЛЕГБ 

54,2 нощта съответствие 

Път 3 и път 6, 

граница ЛЕГБ и 

ВБ-1 

58,9 нощта съответствие 

Път 3, граница 

ЛЕГБ и ПЕНН 

57,6 нощта съответствие 

Път 2 и реагентно 52,7 нощта съответствие 
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стопанство-1-ТЕЦ 

ж.п. линия и 

Реагентно 

стопанство-1-ТЕЦ 

53,5 нощта съответствие 

Буферен авариен 

резервоар - 2 

52,5 нощта съответствие 

ПБ - Камено 47,8 нощта съответствие 

м/у ПБ-Камено и 

БПВ-2 

51,3 нощта съответствие 

БПВ-2 53,8 нощта съответствие 

БПВ-2 49,9 нощта съответствие 

БПВ-2 50,5 нощта съответствие 

До резервоарен 

парк ККр 

50,6 нощта съответствие 

До резервоарен 

парк ККр 

54,1 нощта съответствие 

Титул 1100 50,1 нощта съответствие 

м/у БПВ-1 и Титул 

1100 

54,8 нощта съответствие 

БПВ-1 56,6 нощта съответствие 

БПВ-1 52,1 нощта съответствие 

Титул 1000 48,8 нощта съответствие 

Ж.п. прелез (КПП) 48,5 нощта съответствие 

Резервоарни 

паркове  

45,4 нощта съответствие 

К и Л 41,5 нощта съответствие 

ЕБС 41,3 нощта съответствие 

ЕБС 46,0 нощта съответствие 

ВБ 10 50,8 нощта съответствие 

Пиролен 46,5 нощта съответствие 

Полипропилен 50,1 нощта съответствие 

Полипропилен 51,6 нощта съответствие 

Акрилнитрил 52,3 нощта съответствие 

Ацетонцианхидрин  51,4 нощта съответствие 

ПАНВ 47,9 нощта съответствие 

ПАНВ 46,6 нощта съответствие 

ГПП-1 49,5 нощта съответствие 

м/у ААЕ и РП за 

втечнени газове 

41,3 нощта съответствие 

Кв. Долно езерово 34,6 нощта съответствие 

С. Свобода 34,3 нощта съответствие 
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4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

В Дружеството е организиран собствен мониторинг на подземните води на Основна 

площадка. 

Съгласно Условие 13 на Комплексно разрешително № 6-Н1/2009, мониторингът през 2010 г. 

е изпълняван на 15 броя наблюдателни пункта. Мониторингът се провежда съобразно 

регламентираните процедури в следните общофирмени документи: 

o ПгЕ 1-01-508-5.1 Програма за собствен мониторинг на подземни води на Основна 

площадка на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС4 АД; 

o ПгЕ 1-01-511-5.1 Програма за контрол и мониторинг на депо за опасни и неопасни 

отпадъци на  "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД. В съответствие с Условие 

13.8.1.2. Програмата е съгласувана с ИАОС (Писмо изх. № 335-БС-842 от 11.09.2009 

г.) и Басейнова дирекция за черноморски район с център Варна (Писмо изх. № 26-00-

2566/13.08.2009 г.) 

Извършването на изпитвания е съобразено с заложената в Комплексно разрешително №6-

Н1/2009 периодичност. 

При проведените през годината наблюдения върху общото състояние на пунктове за 

мониторинг във пиезометри ВН 128, ВН 137, ВН 144, СП 1 и СП 2 е констатирано наличие 

на замърсител. През трета и четвърта сесия на обследване, в пункт за мониторинг ВН 137 и 

през трета сесия във ВН 144 не е налично водно ниво, осигуряващо възможности за 

извършване на трикратно изчерпване на обема на кладенеца. През четвърта сесия е 

установено наличие на продукт в пиезометри ВН 129 и ВН 130. 

Анализ за причините и източниците на замърсяване на подземните води в тези и останалите 

пунктове за мониторинг, в съответствие с Условие 13.8.3 на Комплексното разрешително, 

както и състоянието на незабавните / коригиращите / превантивните действия са представени 

в Таблица 7к и в информацията след нея. 

В таблиците с резултати от изпитванията по показатели и характеристики на подземните 

води, оценката на съответствието е представена по отношение на посочените в Комплексно 

разрешително № 6-Н1/2009 ограничения. В колона „резултати от мониторинг”, по 

показателите, за които честотата на изпитване е веднъж на три месеца, са посочени резултати 

от всички измервания. В колона „съответствие, %”, предвид регламентираната честота на 

мониторинг, заключението е качествено.  

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Таблица 7а Мониторингов пункт ВН 113 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Статично водно ниво, cm   - 140 / 165 / 200 / 165 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Динамично водно ниво, 

cm 
- 140 / 165 / 200 / 165 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 15.4 / 16 / 19.3 / 17.3 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 0.13 / 0.10 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 500 0.5 / 0.5 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 
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Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 2000 Веднъж годишно съответства 

Обща твърдост, mg eqv/l 12 7.0 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mg О2/l 
5.0 10.6 

Веднъж на две 

години 
не съответства 

Активна реакция 6.5 ÷ 9.5 7.45 / 7.55 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Амониев йон, mg/l 0.50 <0.01 Веднъж годишно съответства 

Нитрати, mg/l 50.0 9.5 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0.50 <0.002 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 253 Веднъж годишно не съответства 

Хлориди, mg/l 250 85 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0.5 0.30 Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 5.0 0.93 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Живак, μg /l 1.0 <0.1 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Кадмий,  g/l 5.0 0.12 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 2.0 0.0324 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 2.4 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 < 1.0 Веднъж годишно съответства 

Селен, g/l 10 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Хром-общ, μg/l 10 18.6 Веднъж годишно не съответства 

Алуминий, g/l 50 4.3 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Желязо, g/l 200 262 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Калций, mg/l 150 74.2 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Магнезий, mg/l 80 67.4 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Манган, g/l 50 15.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Цинк, mg/l 5.0 0.0323 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Естествен уран, mg/l 0.06 0.0001 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Натрий, mg/l 200 180 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бор, mg/l 1.0 0.23 
Веднъж на две 

години 
съответства 
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Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Антимон, g/l 5.0 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Арсен, mg/l 0.05 < 0.0013 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1.0 < 2 Веднъж годишно - 

Бенз(а)пирен, g/l 0.01 < 0.001 Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3.0 <0.5 Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0.10 < 0.004 Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 < 1.0 Веднъж годишно съответства 

Пестициди, g/l 0.1 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Пестициди общо, g/l 0.5 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Цианиди, g/l 0.01 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Таблица 7b Мониторингов пункт ВН 129 

Забележка: При провежданите през годината наблюдения на общото състояние на пункта за мониторинг, 

през ІV-то тримесечие е констатирано наличие на замърсител във фаза свободен продукт; в таблицата са 

представени резултатите от изпитванията І, І и ІІІ тримесечия. 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

%, 

Статично водно ниво, cm   - 585 / 395 / 445 / - 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Динамично водно ниво, 

cm 
- 585 / 395 / 445 / - 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 17.1 / 17.3 / 18.8 / - 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 0.32 / 0.18 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 500 0.8 / 8.4 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 1100 Веднъж годишно съответства 

Обща твърдост, mg eqv/l 12 9.4 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mg О2/l 
5.0 5.7 

Веднъж на две 

години 
не съответства 

Активна реакция 6.5 ÷ 9.5 7.42 / 7.49 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Амониев йон, mg/l 0.50 0.65 Веднъж годишно не съответства 

Нитрати, mg/l 50.0 7.2 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0.50 <0.002 Веднъж годишно съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 4 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

%, 

Сулфати, mg/l 250 25.1 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 38.7 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0.5 0.20 Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 5.0 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Живак, μg /l 1.0 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Кадмий,  g/l 5.0 0.12 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 2.0 0.0353 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 9.0 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 < 1.0 Веднъж годишно съответства 

Селен, g/l 10 <1 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Хром-общ, μg/l 10 9.4 Веднъж годишно съответства 

Алуминий, g/l 50 < 2 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Желязо, g/l 200 130 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Калций, mg/l 150 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Магнезий, mg/l 80 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Манган, g/l 50 21.8 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Цинк, mg/l 5.0 0.0268 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Естествен уран, mg/l 0.06 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Натрий, mg/l 200 66.6 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бор, mg/l 1.0 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Антимон, g/l 5.0 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Арсен, mg/l 0.05 <0.0013 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1.0 < 2 Веднъж годишно - 

Бенз(а)пирен, g/l 0.01 - Веднъж годишно - 

1,2 Дихлоретан, g/l 3.0 - Веднъж годишно - 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0.10 - Веднъж годишно - 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 5 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

%, 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 - Веднъж годишно - 

Пестициди, g/l 0.1 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Пестициди общо, g/l 0.5 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Цианиди, g/l 0.01 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Таблица 7c Мониторингов пункт ВН 130 

Забележка: При провежданите през годината наблюдения на общото състояние на пункта за мониторинг, 

през ІV-то тримесечие е констатирано наличие на замърсител във фаза свободен продукт; в таблицата са 

представени резултатите от изпитванията І, І и ІІІ тримесечия. 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Статично водно ниво, cm   - 334 / 339 / 390 / - 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Динамично водно ниво, 

cm 
- 334 / 339 / 390 / - 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 17.8 / 17.7 / 19 / - 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 0.28 / 0.21 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 500 <0.1 / 1.8 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 1800 Веднъж годишно съответства 

Обща твърдост, mg eqv/l 12 11.0 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mg О2/l 
5.0 10.9 

Веднъж на две 

години 
не съответства 

Активна реакция 6.5 ÷ 9.5 7.44 / 7.24 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Амониев йон, mg/l 0.50 <0.01 Веднъж годишно съответства 

Нитрати, mg/l 50.0 2.9 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0.50 <0.002 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 35.4 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 129 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0.5 0.2 Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 5.0 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Живак, μg /l 1.0 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Кадмий,  g/l 5.0 0.11 Веднъж годишно съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 6 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Мед, mg/l 2.0 
0.0367 

Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 < 1.0 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 < 1.0 Веднъж годишно съответства 

Селен, g/l 10 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Хром-общ, μg/l 10 36.0 Веднъж годишно не съответства 

Алуминий, g/l 50 3.3 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Желязо, g/l 200 219.0 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Калций, mg/l 150 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Магнезий, mg/l 80 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Манган, g/l 50 164.0 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Цинк, mg/l 5.0 0.0505 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Естествен уран, mg/l 0.06 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Натрий, mg/l 200 174.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бор, mg/l 1.0 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Антимон, g/l 5.0 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Арсен, mg/l 0.05 <0.0013 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1.0 <2 Веднъж годишно - 

Бенз(а)пирен, g/l 0.01 - Веднъж годишно - 

1,2 Дихлоретан, g/l 3.0 - Веднъж годишно - 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0.10 - Веднъж годишно - 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 - Веднъж годишно - 

Пестициди, g/l 0.1 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Пестициди общо, g/l 0.5 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Цианиди, g/l 0.01 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Таблица 7d Мониторингов пункт ВН 143 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 7 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Статично водно ниво, cm   - 427 / 417 / 542 / 497 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Динамично водно ниво, 

cm 
- 427 / 417 / 542 / 497 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 

16.9 / 16.4 / 17.8 / 

15.5 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 0.2 / 0.83 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 500 <0.1 / 0.4 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 1700 Веднъж годишно съответства 

Обща твърдост, mg eqv/l 12 7.8 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mg О2/l 
5.0 3.2 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Активна реакция 6.5 ÷ 9.5 7.91 / 7.62 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Амониев йон, mg/l 0.50 <0.01 Веднъж годишно съответства 

Нитрати, mg/l 50.0 24.9 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0.50 <0.002 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 231 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 98 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0.5 0.5 Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 5.0 1.86 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Живак, μg /l 1.0 <0.1 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Кадмий,  g/l 5.0 0.12 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 2.0 0.036 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 14.9 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 < 1.0 Веднъж годишно съответства 

Селен, g/l 10 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Хром-общ, μg/l 10 23.6 Веднъж годишно не съответства 

Алуминий, g/l 50 88.5 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Желязо, g/l 200 160 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Калций, mg/l 150 17.8 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Магнезий, mg/l 80 62.9 
Веднъж на две 

години 
съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 8 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Манган, g/l 50 12.2 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Цинк, mg/l 5.0 0.0343 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Естествен уран, mg/l 0.06 0.0005 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Натрий, mg/l 200 166 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бор, mg/l 1.0 0.22 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Антимон, g/l 5.0 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Арсен, mg/l 0.05 < 0.0013 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1.0 < 2 Веднъж годишно - 

Бенз(а)пирен, g/l 0.01 < 0.001 Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3.0 <0.5 Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0.10 < 0.004 Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <1.0 Веднъж годишно съответства 

Пестициди, g/l 0.1 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Пестициди общо, g/l 0.5 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Цианиди, g/l 0.01 - 
Веднъж на две 

години 
 

Таблица 7е Мониторингов пункт ВН 146 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Статично водно ниво, cm   - 318 / 218 / 428 / 261 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Динамично водно ниво, 

cm 
- 318 / 218 / 428 / 261 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 14.5 / 15.6 / 17.1 / 15.9 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 0.24 / 0.24 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 500 0.5 / 0.4 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 1300 Веднъж годишно съответства 

Обща твърдост, mg eqv/l 12 10.2 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mg О2/l 
5.0 3.2 

Веднъж на две 

години 
съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 9 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Активна реакция 6.5 ÷ 9.5 7.66 / 7.69 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Амониев йон, mg/l 0.50 <0.01 Веднъж годишно съответства 

Нитрати, mg/l 50.0 29.1 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0.50 < 0.002 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 143 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 41.3 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0.5 1.0 Веднъж годишно не съответства 

Флуориди, mg/l 5.0 1.72 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Живак, μg /l 1.0 < 0.1 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Кадмий,  g/l 5.0 0.42 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 2.0 0.0451 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 8.7 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 < 1.0 Веднъж годишно съответства 

Селен, g/l 10 < 1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Хром-общ, μg/l 10 18.6 Веднъж годишно не съответства 

Алуминий, g/l 50 213 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Желязо, g/l 200 177 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Калций, mg/l 150 35.6 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Магнезий, mg/l 80 123 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Манган, g/l 50 5.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Цинк, mg/l 5.0 0.0573 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Естествен уран, mg/l 0.06 0.0001 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Натрий, mg/l 200 78.3 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бор, mg/l 1.0 0.15 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Антимон, g/l 5.0 < 1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Арсен, mg/l 0.05 < 0.0013 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1.0 < 2 Веднъж годишно - 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 10 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Бенз(а)пирен, g/l 0.01 < 0.001 Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3.0 < 0.5 Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0.10 < 0.004 Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <1.0 Веднъж годишно съответства 

Пестициди, g/l 0.1 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Пестициди общо, g/l 0.5 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Цианиди, g/l 0.01  
Веднъж на две 

години 
- 

Таблица 7f Мониторингов пункт ВН 153 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Статично водно ниво, cm   - 329 / 339 / 349 / 339 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Динамично водно ниво, 

cm 
- 329 / 339 / 349 / 339 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 18.1 / 18.2 / 20.3 / 18 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 0.27 / 0.14 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 500 <0.1 / 0.4 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 1300 Веднъж годишно съответства 

Обща твърдост, mg eqv/l 12 11.7 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mg О2/l 
5.0 5.7 

Веднъж на две 

години 
не съответства 

Активна реакция 6.5 ÷ 9.5 7.05 / 7.03 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Амониев йон, mg/l 0.50 0.85 Веднъж годишно не съответства 

Нитрати, mg/l 50.0 0.60 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0.50 <0.002 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 44 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 44 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0.5 0.5 Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 5.0 1.92 
Веднъж на две 

години 
съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 11 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Живак, μg /l 1.0 <0.1 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Кадмий,  g/l 5.0 0.14 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 2.0 0.0547 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 17.8 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 < 1.0 Веднъж годишно съответства 

Селен, g/l 10 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Хром-общ, μg/l 10 11.8 Веднъж годишно не съответства 

Алуминий, g/l 50 3.6 
Веднъж на две 

години 
съответствие 

Желязо, g/l 200 209 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Калций, mg/l 150 65.3 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Магнезий, mg/l 80 111 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Манган, g/l 50 145 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Цинк, mg/l 5.0 0.0359 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Естествен уран, mg/l 0.06 0.0001 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Натрий, mg/l 200 56.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бор, mg/l 1.0 0.13 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Антимон, g/l 5.0 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Арсен, mg/l 0.05 < 0.0013 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1.0 <2.0 Веднъж годишно - 

Бенз(а)пирен, g/l 0.01 < 0.001 Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3.0 <0.5 Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0.10 < 0.004 Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <1.0 Веднъж годишно съответства 

Пестициди, g/l 0.1 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Пестициди общо, g/l 0.5 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Цианиди, g/l 0.01 - 
Веднъж на две 

години 
- 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 12 от 20 

 

 

Таблица 7g Мониторингов пункт НСК 176 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Статично водно ниво, cm   - 248 / 253 / 323 / 273 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Динамично водно ниво, 

cm 
- 248 / 253 / 323 / 273 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 

16.4 /16.5 / 18.4 / 

17.7 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 0.09 / 0.2 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 500 <0.1 / <0.1 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 2800 Веднъж годишно не съответства 

Обща твърдост, mg eqv/l 12 7.0 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mg О2/l 
5.0 10.7 

Веднъж на две 

години 
не съответства 

Активна реакция 6.5 ÷ 9.5 7.48 / 7.53 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Амониев йон, mg/l 0.50 10.7 Веднъж годишно не съответства 

Нитрати, mg/l 50.0 0.4 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0.50 < 0.002 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 112 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 431 Веднъж годишно не съответства 

Фосфати, mg/l 0.5 0.2 Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 5.0 4.1 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Живак, μg /l 1.0 <0.1 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Кадмий,  g/l 5.0 0.34 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 2.0 0.0504 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 154 Веднъж годишно не съответства 

Олово, μg/l 10 < 1.0 Веднъж годишно съответства 

Селен, g/l 10 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Хром-общ, μg/l 10 15.3 Веднъж годишно не съответства 

Алуминий, g/l 50 113 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Желязо, g/l 200 205 
Веднъж на две 

години 
не съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 13 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Калций, mg/l 150 23 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Магнезий, mg/l 80 40 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Манган, g/l 50 6.2 
Веднъж на две 

години 
съответства  

Цинк, mg/l 5.0 0.0336 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Естествен уран, mg/l 0.06 0.00008 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Натрий, mg/l 200 272 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Бор, mg/l 1.0 0.04 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Антимон, g/l 5.0 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Арсен, mg/l 0.05 < 0.0013 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1.0 < 2 Веднъж годишно - 

Бенз(а)пирен, g/l 0.01 < 0.001 Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3.0 <0.5 Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0.10 < 0.004 Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <1.0 Веднъж годишно съответства 

Пестициди, g/l 0.1 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Пестициди общо, g/l 0.5 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Цианиди, g/l 0.01 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Таблица 7h Мониторингов пункт НСК 177 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Статично водно ниво, cm   - 250 / 258 / 300 / 285 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Динамично водно ниво, 

cm 
- 250 / 258 / 300 / 285 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 

16.8 / 16.6 / 18.8 / 

17.3 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 0.06 / 0.17 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 500 <0.1/ <0.1 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 2100 Веднъж годишно не съответства 

Обща твърдост, mg eqv/l 12 18.0 Веднъж годишно не съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 14 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Перманганатна 

окисляемост, mg О2/l 
5.0 6.1 

Веднъж на две 

години 
не съответства 

Активна реакция 6.5 ÷ 9.5 7.49 / 7.47 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Амониев йон, mg/l 0.50 0.55 Веднъж годишно не съответства 

Нитрати, mg/l 50.0 3.1 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0.50 < 0.002 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 382 Веднъж годишно не съответства 

Хлориди, mg/l 250 51.6 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0.5 0.30 Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 5.0 0.72 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Живак, μg /l 1.0 <0.1 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Кадмий,  g/l 5.0 0.39 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 2.0 0.0468 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 9.7 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 < 1.0 Веднъж годишно съответства 

Селен, g/l 10 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Хром-общ, μg/l 10 18.4 Веднъж годишно не съответства 

Алуминий, g/l 50 63.5 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Желязо, g/l 200 154 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Калций, mg/l 150 171 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Магнезий, mg/l 80 121 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Манган, g/l 50 90.0 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Цинк, mg/l 5.0 0.0727 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Естествен уран, mg/l 0.06 0.00008 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Натрий, mg/l 200 122 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бор, mg/l 1.0 0.15 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Антимон, g/l 5.0 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Арсен, mg/l 0.05 < 0.0013 
Веднъж на две 

години 
съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 15 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Бензен, g/l 1.0 < 2 Веднъж годишно - 

Бенз(а)пирен, g/l 0.01 < 0.001 Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3.0 <0.5 Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0.10 < 0.004 Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <1.0 Веднъж годишно съответства 

Пестициди, g/l 0.1 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Пестициди общо, g/l 0.5 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Цианиди, g/l 0.01 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Таблица 7i Мониторингов пункт НСК 178 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Статично водно ниво, cm   - 425 / 415 / 500 / 490 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Динамично водно ниво, 

cm 
- 425 / 415 / 500 / 490 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 16.1 / 15.8 / 16.8 / 12.2 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 0.08 / 0.22 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 500 < 0.1/ < 0.1 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 1400 Веднъж годишно съответства 

Обща твърдост, mg eqv/l 12 5.50 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mg О2/l 
5.0 3.30 

Веднъж на две 

години 
съответства 

Активна реакция 6.5 ÷ 9.5 7.97 / 7.67 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Амониев йон, mg/l 0.50 <0.01 Веднъж годишно съответства 

Нитрати, mg/l 50.0 11.0 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0.50 <0.002 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 55.0 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 59.0 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0.5 0.20 Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 5.0 2.40 
Веднъж на две 

години 
съответства 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 

т. 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   Стр. 16 от 20 

Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Живак, μg /l 1.0 <0.10 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Кадмий,  g/l 5.0 0.06 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 2.0 0.0449 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 21.40 Веднъж годишно не съответства 

Олово, μg/l 10 <1.0 Веднъж годишно съответства 

Селен, g/l 10 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Хром-общ, μg/l 10 8.1 Веднъж годишно съответства 

Алуминий, g/l 50 32.90 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Желязо, g/l 200 176 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Калций, mg/l 150 92.7 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Магнезий, mg/l 80 56.2 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Манган, g/l 50 17.1 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Цинк, mg/l 5.0 0.022 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Естествен уран, mg/l 0.06 0.0001 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Натрий, mg/l 200 134 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бор, mg/l 1.0 0.24 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Антимон, g/l 5.0 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Арсен, mg/l 0.05 <0.0013 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1.0 < 2 Веднъж годишно - 

Бенз(а)пирен, g/l 0.01 <0.001 Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3.0 <0.5 Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0.10 <0.004 Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <1.0 Веднъж годишно съответства 

Пестициди, g/l 0.1 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Пестициди общо, g/l 0.5 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Цианиди, g/l 0.01 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Таблица 7j Мониторингов пункт СП-3 



Годишен доклад за изпълнение на  дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2011г. 
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Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Статично водно ниво, cm   - 300 / 295 / 400 / 335 
Веднъж на три 

месеца 
- 

Динамично водно ниво, 

cm 
- 300 / 295 / 400 / 335 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Температура, 
o
C - 15 /15.6/20.2/15.6 

Веднъж на три 

месеца 
- 

Феноли, mg/l - 0.27 / 0.34 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти, mg /l 500 0.8 / 4.6 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Електропроводимост, 

μS/cm
-1

 
2000 1200 Веднъж годишно съответства 

Обща твърдост, mg eqv/l 12 7.8 Веднъж годишно съответства 

Перманганатна 

окисляемост, mg О2/l 
5.0 10.9 

Веднъж на две 

години 
не съответства 

Активна реакция 6.5 ÷ 9.5 7.64 / 6.99 
Веднъж на шест 

месеца 
съответства 

Амониев йон, mg/l 0.50 <0.01 Веднъж годишно съответства 

Нитрати, mg/l 50.0 1.2 Веднъж годишно съответства 

Нитрити, mg/l 0.50 < 0.002 Веднъж годишно съответства 

Сулфати, mg/l 250 18.9 Веднъж годишно съответства 

Хлориди, mg/l 250 36.1 Веднъж годишно съответства 

Фосфати, mg/l 0.5 0.2 Веднъж годишно съответства 

Флуориди, mg/l 5.0 0.83 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Живак, μg /l 1.0 <0.1 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Кадмий,  g/l 5.0 0.42 Веднъж годишно съответства 

Мед, mg/l 2.0 0.0336 Веднъж годишно съответства 

Никел, μg/l 20 <1.0 Веднъж годишно съответства 

Олово, μg/l 10 <1.0 Веднъж годишно съответства 

Селен, g/l 10 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Хром-общ, μg/l 10 20.8 Веднъж годишно не съответства 

Алуминий, g/l 50 88.5 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Желязо, g/l 200 158 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Калций, mg/l 150 31.1 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Магнезий, mg/l 80 32.8 
Веднъж на две 

години 
съответства 
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Показател 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие, 

% 

Манган, g/l 50 143 
Веднъж на две 

години 
не съответства 

Цинк, mg/l 5.0 0.03 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Естествен уран, mg/l 0.06 0.00008 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Натрий, mg/l 200 112 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бор, mg/l 1.0 0.13 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Антимон, g/l 5.0 <1.0 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Арсен, mg/l 0.05 < 0.0013 
Веднъж на две 

години 
съответства 

Бензен, g/l 1.0 < 2 Веднъж годишно - 

Бенз(а)пирен, g/l 0.01 <0.001 Веднъж годишно съответства 

1,2 Дихлоретан, g/l 3.0 <0.5 Веднъж годишно съответства 

Полициклични ароматни 

въглеводороди, g/l 
0.10 <0.004 Веднъж годишно съответства 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен, g/l 
10 <1.0 Веднъж годишно съответства 

Пестициди, g/l 0.1 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Пестициди общо, g/l 0.5 - 
Веднъж на две 

години 
- 

Цианиди, g/l 0.01 - 
Веднъж на две 

години 
- 

 

 

Таблица 7k 

Несъответствие Анализ на причините 

Състояние на незабавните / 

коригиращите / превантивните 

действия 

Наличие на замърсител във фаза 

свободен продукт в пункт за 

мониторинг ВН 128 (в база Камено) 

През годината няма констатирани 

разливи / течове от резервоарите и 

от тръбопроводите в база Камено. 

От архивната информация е 

видно, че при проведените от 

„Хайдер” през 1999г. проучвания 

на замърсяването на подземните 

води е констатирано съдържание 

на ароматни въглеводороди в 

наблюдателния пункт над прага на 

замърсяване. 

Ежесменно, от оперативния 

персонал се следи за външни 

дефекти – появяване на течове в 

шевовете на корпуса или изпод 

дъното на резервоара, ненормален 

шум в резервоара, преливане. 

Провеждат се периодични 

проверки (ежесменни) от страна 

на оперативния персонал за 

установяване на течове по 

тръбопреносната система. 

Наличие на замърсител във фаза 

свободен продукт в пункт за 

мониторинг ВН 137 (на 40m западно 

В близост до наблюдателния 

пункт са разположени спрени от 

експлоатация, полувкопани 

Извършено е подробно проучване 

на количеството и характеристики 

на утайките от съхранение на 
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Несъответствие Анализ на причините 

Състояние на незабавните / 

коригиращите / превантивните 

действия 

от Централна административна 

сграда) през втората половина на 

годината. През второ полугодие 

пиезометъра е сух 

резервоари (Резервоарен парк 

25/1), в които се съхраняват 

утайки, формирани при 

съхранението на нефтопродукти. 

От архивната информация е 

видно, че при проведените от 

„Хайдер” през 1999г. проучвания 

на замърсяването на подземните 

води е констатирано съдържание 

на ароматни въглеводороди в 

наблюдателния пункт над прага на 

замърсяване. 

нефтопродукти. 

Предстои провеждане на 

процедура по избор на фирма за 

сключване на договор с 

организация за изземване и 

последващо третиране на 

утайките. 

Наличие на замърсител във фаза 

свободен продукт в пункт за 

мониторинг ВН 144 (в района на 

спряна от експлоатация инсталация 

Етилбензолстирол) . 

Потенциален източник – работна 

площадка на изведена от 

експлоатация и демонтирана 

инсталация Етилбензолстирол 

През 2009 г. е извършен демонтаж 

на оборудването, което се очаква 

да доведе до подобряване на 

състоянието. 

Наличие на замърсител във фаза 

свободен продукт в пунктове за 

мониторинг СП 1 („фонов” за Депо 

за ТПО) и в СП 2 (в района на Депо 

за ТПО). 

В близост до наблюдателните 

пунктове са разположени: 

- спрени от експлоатация 

полувкопани резервоари 

(Резервоарен парк 25/1), в които 

се съхраняват утайки, формирани 

при съхранението на 

нефтопродукти; 

- полувкопани резервоари в 

експлоатация и освободени 

резервоари, проектирани за 

депониране на отпадъци 

(Резервоарен парк 25/2). 

Състоянието на действията по 

отношение на Резервоарен парк 

25/1 е посочено по – горе. 

По отношение на резервоарите в 

експлоатация се изпълняват 

превантивни действия: 

Ежесменно, от оперативния 

персонал се следи за 

диагностични признаци на земна 

повърхност, индикиращи 

евентуални пропуски / течове. 

Очаква се дейностите по 

подготовка (почистване) на 

резервоарите за приемник на 

предварително обработени твърди 

промишлени отпадъци да доведе 

до подобряване състоянието на 

подземните води. 

Наличие на замърсител във фаза 

свободен продукт в пункт за 

мониторинг ВН 130 през четвърто 

тримесечие на годината.  

В близост до наблюдателния 

пункт са разположени спрени от 

експлоатация, полувкопани 

резервоари Резервоарен парк 

25/3), в които се съхраняват 

утайки, формирани при 

съхранението на нефтопродукти. 

Резервоарите са изведени от 

експлоатация. Резервоар Р-89 е 

обособен като сборен резервоар за 

отпадни течни нефтопродукти, 

които се формират от 

производствената дейност. 

От архивната информация е 

видно, че при проведените от 

„Хайдер” през 1999г. проучвания 

на замърсяването на подземните 

води е констатирано съдържание 

на ароматни въглеводороди в 

Извършено е подробно проучване 

на количеството и характеристики 

на утайките от съхранение на 

нефтопродукти. 

Предстои провеждане на 

процедура по избор на фирма за 

сключване на договор с 

организация за изземване и 

последващо третиране на 

утайките. 
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Несъответствие Анализ на причините 

Състояние на незабавните / 

коригиращите / превантивните 

действия 

наблюдателния пункт над прага на 

замърсяване. 

Замърсител във фаза свободен 

продукт е констатиран в 

пиезометъра през 2007 г. и І-во 

тримесечие на 2008 г. 

 

Наличие на замърсител във фаза 

свободен продукт в пункт за 

мониторинг ВН 129 през четвърто 

тримесечие на годината.  

В близост до наблюдателния 

пункт е разположен басейн за 

съхранение на нефтени утайки, 

включен в Проект „Ликвидиране 

на стари екологични щети”. 

По данни от ГДОС – 2007 г. в 

пиезометъра е констатирано 

наличие на нефтопродукти над 

стандарта за качество. 

В План-програма с оздравителни 

мерки  - І-ви етап  към 

Допълнително споразумение № 2 

между Р България и "Лукойл 

Нефтохим Бургас" АД  по Проект 

„Ликвидиране на стари 

екологични щети”е планирано 

оползотворяване на натрупаните 

до момента на приватизацията 

количества нефтени и други 

отпадъци.мероприятията са 

планирани за реализация до к рая 

на 2017 г. 

Констатираните наднормени стойности по показатели: манган, магнезий, натрий, 

електропроводимост се дължат на замърсяване на подземните водни тела BG2G000000Q008 

и BG2G0000Pg029, описани и в „Оценка за актуалното състояние на водите в Черноморски 

басейнов район за 2010 г.” на БДЧР. Състоянието на подземно водно тяло BG2G000000Q008 

е охарактеризирано като лошо. 

Потенциалните източници на замърсяване на подземните води (по показателите, посочени в 

таблиците по-горе) в другите пунктове за мониторинг могат да бъдат обобщени както следва: 

- обработваеми селскостопански площи граничещи с площадката на Дружеството; 

- постъпване на замърсители от повърхността при инцидентни / аварийни разливания 

/ разсипвания; 

- постъпването на замърсители от канализацията и от пречиствателните съоръжения 

за отпадъчни води при инцидентни / аварийни пропуски. 

Изпълнението на Условия 13.1. и 13.4. и специфични условия в Комплексното разрешително 

(8.3.4.), свързани с опазването на подземните води и почвите от замърсяване е описано в 

раздели „Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти” и „Емисии 

на вредни и опасни вещества в отпадъчните води”. 

Собственият мониторинг на състоянието на почвите на Основна площадка извън засегнатите 

от стари екологични щети зони на почвено замърсяване се осъществява в съответствие с 

утвърдена от ИАОС Програма за мониторинг на състоянието на почвите (ПгЕ 9-02-030-4.5). 

Предвид регламентираната периодичност в Комплексно разрешително № 6-Н1/2009, 

информация ще се представи за мониторинг през 2012 г. в съответния ГДОС. 

Дискусия за несъответствия във връзка с посочените възможни източници на замърсявания и 

състоянието на незабавните / коригиращите / превантивните действия във връзка с 

констатираните  несъответствия е направена в раздели „Съхранение на суровини, 

спомагателни материали, горива и продукти” и „Емисии на вредни и опасни вещества в 

отпадъчните води”. 
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5. Доклад по ИППСУКР 

 

 

Доклад за 2011 година относно изпълнението на мероприятията от инвестиционната програма за привеждане в съответствие с 

условията на Комплексно разрешително № 6 Н-1/2009 г.(ИППСУКР) 

 

 
 

№ по КР№ 

6 Н-1/2009 

 

Мероприятие по ИППСУКР 
 

Срокове по КР № 6 Н-

1/2009 

 

Анализ на състоянието 

1.  Изграждане и въвеждане в експлоатация на 

комплекс за преработване на тежки остатъци 

31.12.2011 г. Предстои подписване на EPC договор (проектиране/доставка/изграждане 

”до ключ”) на обектите от комплекса за преработка на тежки остатъци 

(КПТО). 

2.  Подмяна на горелки на Пещ 101 и Пещ 102 

към Атмосферна дестилация 3 с нискоазотни. 

31.12.2011 г. Предвид обстоятелството, че инсталацията е във временен престой поради 

намалената преработка на суровина мероприятието ще се осъществи след 

вземане на решение за привеждането и в редовна експлоатация.  

3.  Възстановяване на футировката на пеща на 

Атмосферна дестилация 4 и замяна на 

горелки с нискоазотни. 

31.12.2011 г.  Футировката е възстановена по време на капиталният ремонт на 

инсталацията през 2010 г..  

Подмяна на горелките ще се осъществи в рамките на Програма за 

техническо превъоръжаване (ПТП) до края на 2012 г. 

4.  Подмяна на горелки на Пещ 1 и Пещ 3 към 

Битумна инсталация с нискоазотни. 

31.12.2011 г. Подмяна на горелките ще се осъществи в рамките на Програма за 

техническо превъоръжаване (ПТП) до края на 2012 г. 

5.  Подмяна на горелки на пещите към 

Хидроочистките с нискоазотни. 

31.12.2011 г. Подмяна на горелките ще се осъществи в рамките на Програма за 

техническо превъоръжаване (ПТП) до края на 2012 г. 

6.  Възстановяване работния слой на 

футировката на пещите към Хидроочистките. 

31.12.2011 г. Футировката на пещите на инсталации ХО-1, ХО-3 и ХО-4 е възстановена 

по време на капиталният ремонт на инсталациите през 2010 г. 

7.  Подмяна на горелки на пещи 101 и 102 към 

Каталитичен крекинг с нискоазотни. 

31.12.2011 г. Подмяна на горелките ще се осъществи в рамките на Програма за 

техническо превъоръжаване (ПТП) до края на 2012 г. 

8.  Възстановяване работния слой на 

футировката на пещи 101 и 102 към 

Каталитичен крекинг. 

31.12.2011 г. Изпълнено по време на капиталният ремонт през 2010 г. 

9.  Замяна на пароежекторната система към 

Термичен крекинг и Вакуумна дестилация на 

мазут-2 с нова вакуум-създаваща инсталация, 

31.12.2011 г. Мероприятието е изпълнено. Вакуум-създаващата система е въведена в 

експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-823/09.07.2010 г. 
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№ по КР№ 

6 Н-1/2009 

 

Мероприятие по ИППСУКР 
 

Срокове по КР № 6 Н-

1/2009 

 

Анализ на състоянието 

използваща течен агент – дизелово гориво 

10.  Изграждане на система за утилизация на 

етиленоксид, етилен и органични вещества 

чрез изгаряне. 

31.12.2010 г. Към настоящия момент инсталациите, за които се отнасят мероприятията 

са изведени от експлоатация за неопределен период от време.  При 

вземане на управленско решение за промяна на статуса им ще се 

коментира възможността и целесъобразността от реализация на 

посочените дейности в срокове съобразени с нормативните изисквания. 

Към настоящия момент не е настъпила промяна на статуса на 

инсталациите. 

11.  Монтиране и въвеждане в експлоатация на 

съоръжение за кондензация на парите от 

S23A – органичен колектор 

31.12.2010 г. 

12.  Монтиране и въвеждане в експлоатация на 

абсорбери след скруберна колона Т-3 към 

S23В – неорганичен колектор 

31.12.2010 г. 

13.  Реконструкция и модернизация на ЦПС и 

канализационната система за отпадъчните 

води от основната площадка 

31.12.2012 г През 2012 г. ще приключи работното проектиране на Комплекс за 

преработка на тежки остатъци (КПТО). Това ще позволи да се 

актуализират данните за количествата на отпадните води, съответно 

замърсителите, постъпващи на вход на ЦПС и да се пристъпи към работно 

проектиране с отчитане на новите условия. Към настоящия момент не е 

настъпила промяна на статуса на проекта. Дружеството потвърждава 

ангажимента си да предостави информация на РИОСВ – Бургас след 

приключване на текущите и предстоящи процедури. 

13.1. Разработване на концепция 31.12.2010 г. 

13.2. Извършване на реконструкцията 31.12.2012 г. 
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6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях  

Редът за прекратяване на работата на инсталации или части от тях в „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ 

БУРГАС” АД е определен във фирмена документирана процедура. В нея са описани 

дейностите и са дефинирани отговорностите по планирането и извършването на извеждане 

на инсталациите / части от тях от технологичната схема, подготовката им за демонтаж и 

обезопасяването им при отчитане на аспектите на околната среда във връзка с 

идентифицираните източници на въздействие. 

През 2011 г. няма решение от заседание на Управителния съвет на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ 

БУРГАС” АД за прекратяване/ временно прекратяване на дейността (по смисъла ва Условие 

№ 16 на КР № 6-Н1/2009 г.) на инсталации и съоръжения или части от тях, упоменати в 

Условие № 2 на действащото Комплексно разрешително. 

Информация относно статуса на исталациите, упоменати в Условие 2 е представен в Таблица 

№ 6. 

Таблица № 6 

 

Инсталации съгласно Условие 2 от 

Комплексно разрешително 6-Н1/2009 г. 
Статус 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

АД (Атмосферна дестилация ) - 3 Поради намалена преработка във временен 

престой. (РИОСВ – Бургас е информирана с 

писмо с изх. №234-01-0151-11.01.11г. и изх. 234-

01-0240-13.02.12) 

АД (Атмосферна дестилация ) - 4 В експлоатация  

АВД (Атмосферна-вакуумна дестилация) - 1 В експлоатация  

БИ (Битумна инсталация) В експлоатация  

КР (Каталитичен реформинг)-1 В експлоатация  

ХО (Хидроочистка) -1 В експлоатация. За необходимостта от 

удължаване срока на експлоатация на 

инсталацията след въвеждане в експлоатация на 

инсталация ХО-5 е водена кореспонденция с 

МОСВ и ИАОС за хода, на която РИОСВ гр. 

Бургас е информирана(писма изх. № 234-01-

6503-10.11.10 г.,  № 234-01-0386-19.01.11. г.). С 

писмо изх. № 234-01-2385-16.03.12 „ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ БУРГАС” АД уведомява ИАОС, че 

промяната в дейността на инсталация ХО-1 ще 

бъде обект на предстояща процедура по издаване 

на ново Комплексно разрешително, която ще 

бъде инициирана в изпълнение на указания на 

МОСВ (писмо ОВОС-1907/07.10.2010г.) във 

ръзка с други планирани промени (изграждане на 

КПТО).  

ХО (Хидроочистка) -2 Взето управленско решение за престой на 

инсталацията, за неопределен период от време 

(РИОСВ – Бургас е информирана с писмо с изх. 

№234-01-0151-11.01.11г. и изх. 234-01-0240-
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Инсталации съгласно Условие 2 от 

Комплексно разрешително 6-Н1/2009 г. 
Статус 

13.02.12). 

ХО (Хидроочистка) -3 В експлоатация. 

ХО (Хидроочистка) -4 Поради намалена преработка във временен 

престой. (РИОСВ – Бургас е информирана с 

писмо с изх. №234-01-0151-11.01.11г. и изх. 234-

01-0240-13.02.12) 

ХО (Хидроочистка) -5 В експлоатация 

ХОБ (Обезсерване на бензина) -1 В експлоатация 

ГО (Газоочистка) В експлоатация 

ГС (Газова сяра) -2 В експлоатация. За необходимостта от 

удължаване срока на експлоатация на 

исталацията и провежданата в тази връзка 

кореспонденция РИОСВ гр. Бургас е 

своевременно информирана чрез копие на писма 

до МОСВ, ИАОС. (изх. № 100-01-9125-

16.12.11г., изх. № 100-01-1467-09.02.12г.). 

Предстои провеждането на процедура по 

преразглеждане на КР. 

ГС (Газова сяра) -3  В експлоатация 

ККр (Каталитичен крекинг) В експлоатация  

Алкална очистка на пропанпропиленова 

фракция (ППФ) 
В експлоатация  

ВДМ (Вакуумна дестилация на мазут) -2 В експлоатация  

ТК (Термичен крекинг) В експлоатация  

ВИ (Водородна инсталация) В експлоатация  

ИСКО (Алкилиране и Инсталация за сярна 

киселина и олеум) - 1 

Прекратена експлоатация и демонтаж, за което 

РИОСВ гр. Бургас е информира (писмо изх. № 

234-01-6792/19.09.11 г.) 

СКА (Инсталация сярно – кисело алкилиране) В експлоатация. 

РОК (Регенерация на отработена сярна 

киселина) 
В експлоатация. 

АГФИ (Абсорбционна газофракционна 

инсталация) 
В експлоатация.  

ЦГФИ (Централна газофракционна 

инсталация) 
В експлоатация.  

МТБЕ (Метилтретичен бутилов етер) В експлоатация. 

Изомеризация на нормален бутан През отчетния период не е въведена в 

експлоатация. 

Производство на етилен (Етилен 150)  Временно изведена от експлоатация за 

неопределен период от време на основание на 

План-мероприятия за повишаване ефективността 

на инсталацията, за което РИОСВ гр. Бургас е 

информирана (писмо изх. № 234-01-

0151/11.01.2011 г. и изх. 234-01-0240-13.02.12)  

Производство на пропилен В експлоатация  

Производство на тоулен, бензен, ортоксилен, 

аризол 78 (ксилолна смес) 

Временно изведени от експлоатация за 

неопределен период от време на основание на 
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Инсталации съгласно Условие 2 от 

Комплексно разрешително 6-Н1/2009 г. 
Статус 

Производство на етиленов окис План-мероприятия за повишаване ефективността 

на инсталацията, за което РИОСВ гр. Бургас е 

информирана (писмо изх. № 234-01-

0151/11.01.2011 г. и изх. 234-01-0240-13.02.12)  

Производство на етиленгликоли 

Производство на етаноламини 

Производство на акрилонитрил 

Производство на полипропилен В експлоатация  

Производство на пиролен Временно изведени от експлоатация за 

неопределен период от време на основание на 

План-мероприятия за повишаване ефективността 

на инсталациите, за което РИОСВ Бургас е 

информирана (писмо изх. № 234-01-

0151/11.01.2011 г. и изх. 234-01-0240-13.02.12).  

Полиетилен високо налягане - ПЕВН-1 

Полиетилен високо налягане - ПЕВН-2 

Производство на дивинил 

Цех за изгаряне на нефтени и биологични 

утайки и твърди технологични отпадъци 
В експлоатация  

Депо за твърди опасни и неопасни 

производствени отпадъци ДТОНПО 
В експлоатация  

Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС 

Катализатори В експлоатация 

Производство Транспорт и съхранение на 

нефтопродукти (ТСНП) 
В експлоатация 

Автоматизирана ж.п. наливна естакада В експлоатация 

Ж.п. наливна естакада В експлоатация 

Автоналивна естакада В експлоатация 

Автоматизирана автоналивна естакада В експлоатация 

ВГ и АЖПНЕ (Втечнени газове и авто и ж.п. 

наливни естакади) 
В експлоатация 

 Хладилен Цех „Топлоснабсяване и МЦК” Изведен от експлоатация  

Цех „Суровинно и оборотно водоснабдяване” В експлоатация 

Цех АК-1 Въздухоразделителни инсталации В експлоатация 

Цех “Напълнителна станция за кислород,азот 

и пожарогасителни средства” 
В експлоатация 

Цех АК-2 - Въздухоразделителна инсталация 

КА-13,5 

Временно изведени от експлоатация за 

неопределен период от време 

Инсталация ЦВК В експлоатация 

ЦПС - Цех “БПВ 1” и Цех “БПВ 2” В експлоатация 

Канализация и окислителни езера В експлоатация 

Управление МТС – склад 111 Маслено 

стопанство 
В експлоатация 

В случай на взето решение за прекратяване/временно прекратяване на дейността на 

инсталации или части от тях РИОСВ гр. Бургас ще бъде своевременно уведомена. 
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7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения  

7.1. Аварии 

Аварии, свързани с дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително, не са 

възникнали. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

предоставено КР 

Информация за оплаквания или възражения , свързани с дейността на инсталациите на „ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, за които е предоставено Комплексно разрешително № 6-Н1/2009 г. е 

представена в Таблица 10. 

В Таблица 10 по т. 7.2 са докладвани всички оплаквания и сигнали постъпили при нас на 

Зеленият телефон за 2011г. 
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Таблиица 10 

Дата на 

оплакване

то или 

възражени

ето 

Приносител на оплакването Причини Предприети действия Планирани действия 
Органи, които са 

уведомени 

05.01.2011г. Получен сигнал от дежурен ГЗ-

Бургас за оплакване на тел. 112 от 

гражданин, живущ в кв. „Долно 

езерово” за „миризма”. 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Екип на ГЗ-

Бургас  и ГСС са извършили 

анализ  на замърсители в 

атмосферния въздух – не са 

измерени наднормени 

концентрации. Изготвен е 

анализен протокол за 

отсъствие на замърсители в 

присъствието на подалия 

сигнала и протокола е 

подписан от него. 

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия.  

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 

06.02.2011г. Получен сигнал от дежурен ГЗ-

Бургас за оплакване от гражданин, 

живущ в ж.к. „Меден рудник” в 

района на у-ще „Елин Пелин” за 

„мирис на сероводород”. 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Екип на ГЗ-

Бургас  и ГСС са извършили 

анализ  на замърсители в 

атмосферния въздух – не са 

измерени наднормени 

концентрации. 

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия.  

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 

11.02.2011г. Получен сигнал от дежурен ГЗ-

Бургас за постъпила жалба на тел. 

112 от гражданка, живуща на ул. 

„Хан Крум”№54 за „задушлива 

миризма”. 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. При 

проведен повторен разговор 

от страна на  ГЗ-Бургас  с 

подалата сигнала за 

локализиране на мястото и 

присъствие на измерването, 

тя отговаря, че миризмата се 

е разнесла и отказва 

извършването на измерване. 

По същото време екип на 

ГСС е извършил анализ  на 

замърсители в атмосферния 

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия.  

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 
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Дата на 

оплакване

то или 

възражени

ето 

Приносител на оплакването Причини Предприети действия Планирани действия 
Органи, които са 

уведомени 

въздух в няколко точки на 

основна площадка на ЛНХБ 

и извън нея – не са измерени 

наднормени концентрации. 

11.03.2011г. Получен сигнал от дежурен ГЗ-

Бургас за оплакване от кметицата 

кв. „Долно езерово” за „миризма 

на въглеводороди” в района на 

училището. 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Екип на ГЗ-

Бургас  и ГСС са извършили 

анализ  на замърсители в 

атмосферния въздух – не са 

измерени наднормени 

концентрации. Изготвен е 

анализен протокол за 

отсъствие на замърсители в 

присъствието на кметицата 

и протокола е подписан от 

него. 

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия.  

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 

16.05.2011г. Получен сигнал от дежурен ГЗ-

Бургас за оплакване на тел. 112 от 

гражданин, живущ в кв. „Долно 

езерово” за „силна миризма”. 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Екип на ГЗ-

Бургас  и ГСС са извършили 

анализ  на замърсители в 

атмосферния въздух – не са 

измерени наднормени 

концентрации. 

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия.  

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 

18.06.2011г. Получен сигнал от дежурен ГЗ-

Бургас за оплакване на тел. 112 от 

гражданин, живущ в района до 

Билкова аптека (ул. „Сан 

Стефано”) за „миризма на серни 

оксиди”. 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Екип на ГЗ-

Бургас  е изпратен на място 

и не са констатирани 

неприятни миризми.  

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия.  

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 

16.08.2011г. Получен сигнал от дежурен ГЗ-

Бургас за постъпили няколко 

оплаквания на тел. 112 от 

граждани, живущи в ж.к. 

„Зорница”, ж.к. „Славейков” и до 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Извършено 

е обследване на 

производствена площадка 

ЛНХБ и анализ от ГСС.  

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия.  

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 
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Дата на 

оплакване

то или 

възражени

ето 

Приносител на оплакването Причини Предприети действия Планирани действия 
Органи, които са 

уведомени 

сградата на РИОСВ-Бургас за 

„миризма на пропан-бутан”. 

По същото време екип на 

ГЗ-Бургас е извършил 

анализ  на замърсители в 

атмосферния въздух в гр. 

Бургас – не са измерени 

наднормени концентрации. 

 

30.08.2011г. Получен сигнал от дежурен ГЗ-

Бургас за постъпили няколко 

оплаквания на тел. 112 от 

граждани, живущи в кв. „Долно 

езерово” и ж.к. „Славейков” за 

„миризма на пропан-бутан”. 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Екип на ГЗ-

Бургас  и ГСС са извършили 

анализ  на замърсители в 

атмосферния въздух – не са 

измерени наднормени 

концентрации. 

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия.  

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 

01.09.2011г. Получен сигнал на „зелен 

телефон” на ЛНХБ  от гражданин, 

живущ в кв. „Долно езерово” за 

„остра неопределена миризма”. 

Сигналът е получен и в ГЗ-Бургас. 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Екип на ГЗ-

Бургас  и ГСС са извършили 

анализ  на замърсители в 

атмосферния въздух – не са 

измерени наднормени 

концентрации. 

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия.  

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 

22.11.2011г. Получен сигнал от дежурен 

Община-Бургас за постъпил 

сигнал от гражданин, живущ в кв. 

„Долно езерово” за „задушлива 

миризма”. 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Екип на 

ГСС е извършил анализ  на 

замърсители в атмосферния 

въздух в посочения район– 

не са измерени наднормени 

концентрации. 

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия.  

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 

23.11.2011г. Получен сигнал от дежурен ГЗ-

Бургас за постъпили няколко 

оплаквания на тел. 112 от 

граждани, живущи в ж.к. 

„Славейков” и ж.к. „Лазур”  и 

получен сигнал от дежурен 

Работещите инсталации са 

в оптимален технологичен 

режим и няма обективни 

причини за формиране на 

неприятни миризми. 

Уведомен е Главен еколог 

на Дружеството. Екип на ГЗ-

Бургас  и ГСС са извършили 

анализ  на замърсители в 

атмосферния въздух – не са 

измерени наднормени 

С оглед резултатите от 

извършената проверка не 

възниква необходимост от 

планиране на последващи 

действия.  

С оглед резултатите 

от извършената 

проверка не възниква 

необходимост от 

уведомяване. 
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Дата на 

оплакване

то или 

възражени

ето 

Приносител на оплакването Причини Предприети действия Планирани действия 
Органи, които са 

уведомени 

Община-Бургас за постъпило 

оплакване от гражданин, живущ в 

кв. „Долно езерово”за „миризма на 

пропан-бутан”. 

концентрации. 
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