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1. УВОД  

 Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително. 
Комплексно разрешително №72/2005г. издадено на “Полимери” АД гр. Девня включва в 

обхвата си инсталации с наименование както следва:
Инсталации за производство на неорганични химични вещества 
- Производство “Хлор-алкална електролиза” 
- Производство “Диафрагмен каустик” 
- Производство “Очистен каустик” 
- Производство “Течен хлор” 
- Производство “Солна киселина” 
- Производство “Ферихлорид” 
Инсталации за производство на органични химични вещества 
- Производство “Дихлоретан” 

      Депо за карбонатен шлам 

 Адрес по местонахождение на инсталациите. 
9160 гр. Девня 
Девненска промишлена зона - Юг 
“Полимери” АД 

 Регистрационен номер на комплексното разрешително. 
Комплексно разрешително №72/2005г. 

 Дата на подписване на комплексното разрешително. 
27.12.2005 г. 

 Дата на влизане в сила на комплексното разрешително. 
14.01.2006 г. 

 Оператор на инсталациите. 
„Полимери” АД Девня 
Девненска промишлена зона - Юг 
Представител на оператора:  Милена Недялкова Шопова- изпълнителен директор 

 Адрес, телефонен номер, факс, e-mail, на оператора. 
9160 Девня 
Девненска промишлена зона-юг 
“Полимери” АД 
тел.: 0519/ 9 26-18 
факс: 0519/ 9 27-17 
Email: office@polimeri.org

 Лице за контакт. 
Милена Недялкова Шопова– Изпълнителен директор 

 Адрес, телефонен номер, факс, e-mail, на лицето за контакт. 
9160 Девня 
Девненска промишлена зона-юг 
“Полимери” АД 
тел.: 0519/ 9 26-18 
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факс: 0519/ 9 27-17 
Email: office@polimeri.org

 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталациите.
Производство “Хлор-алкална електролиза” 
Основна суровина за производството на неорганичните химични вещества в „Полимери” АД е 

суров разсол. Той постъпва в станция „Разсолоочистка”, към цех „Диафрагмена електролиза”, 
където се очиства от калциеви и магнезиеви йони. Така очистеният разсол с температура 35 Сº, 
под действието на постоянен електричен ток се разлага на хлор, водород и луга (12-13% 
натриева основа).   

Хлора (след изсушаване) и  водорода постъпват в цех “Втечняване на хлор и хлорни 
продукти”, а лугата се подава към цех “Диафрагмен Каустик”. 

Производство „Диафрагмен Каустик” 
В цех „Диафрагмен Каустик” лугата (12-13%) преминава през шестстепенна изпарителна 

батерия, където се концентрира до 50% каустик. 
 Производство „Очистен каустик” 
Част от концентрирания диафрагмен каустик (50%) постъпва в цех „Очистен каустик”, където 

се извършва доочистване от хлориди. Този процес се осъществява с амонячен разтвор в 
екстракционна колона. 

Производство „Течен хлор”  
Сухият хлор от цех „Диафрагмена електролиза” се охлажда чрез кондензатори, при което се 

втечнява и се подава към в резервоари за съхранение. 
Производство „Солна киселина” 
Една част от изсушения хлор и водорода от цех “Диафрагмена електролиза” се подават към 

станция „Солна киселина”. В станцията в синтезни печки се получава газ хлороводород. Същият 
се подлага на абсорбция с вода, при което се получава солна киселина (32- 34%).  

Производство „Ферихлорид”
В станция „Ферихлорид”, във вана се смесват железни стружки, вода и солна киселина. Под 

действието на киселината стружките се разграждат, при което се образува ферихлорид. 
Производство “Дихлоретан” 
Основни суровини за това производство са хлор и етилен. Чрез директен синтез в реактор и 

скрубер, в присъствие на катализатор се получава 1,2 дихлоетан. 

 Производствен капацитет на инсталациите. 

Инсталации 
Капацитет,  
съгласно  

КР №72/2005г. 

Количество произведена 
продукция за  

2010г. в тонове 
А. Инсталация за производство на неорганични химични вещества 
- производство ”Хлор-алкална 

електролиза” 
124 000 t ванна луга /y 
140 000 t хлор сух / y 

560,00 t ванна луга /y 
490,670  t хлор сух /y

- производство “Диафрагмен 
каустик” 

150 000 t/y
0 t/y

- производство “Очистен каустик” 80 000 t/y 0 t/y 
- производство “Течен хлор” 100 000 t/y 134,800 t/y 
- производство “Солна киселина” 50 000 t/y 963,566 t/y 
- производство “Ферихлорид” 11 100 t/y 422,500t/y 
Б. Инсталация за производство на органични химични вещества 
производство “Дихлоретан” 120 000 t/y 0 t/y 
В. Депо за карбонатен шлам  101 178 t 148,014 t
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Коментар: Количеството на произведената продукцията през 2010г. за производство ”Хлор-
алкална електролиза”, производство “Диафрагмен каустик”, производство “Очистен каустик”, 
производство “Течен хлор”, производство „Солна киселина” и производство “Ферихлорид”, за 
които в Условие 4 от КР №72/2005г. е определен максимален капацитет, не превишават
допустимите стойности.

С решение на Надзорния съвет на дружеството от 19.05.2010 г. и заповед на изпълнителния 
директор N 75/ 9.06.2010 г. са изведени окончателно от експлоатация производства  Хлор-
алкална електролиза, Диафрагмен каустик, Очистен каустик, Течен хлор, Солна киселина.

За извеждането от експлоатация е изготвен план и представен в РИОСВ- Варна. 

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

Със заповед № 279А/13.07.2006 г. в “Полимери” АД е въведена и действа система за 
управление на околна среда. 

 РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите. 
Регионална инспекция по опазване на околната среда-Варна 
9010 Варна  
ул.”Ян Палах” №4 

  Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите. 
Басейнова дирекция “Черноморски район” - Варна 
9000 гр. Варна 
ул.”Александър Дякович” № 33 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (СУОС). 
През отчетната 2010г. системата за управление на околна среда в "Полимери" АД 

функционира съгласно изготвените инструкции по Условията на КР. 
Във връзка с изпълнение на условията на КР№72/2005г. и във връзка с настъпили структурни 

промени в дружеството през годината са направени следните актуализации на основните 
документи - елементи на СУОС: 

 Структура и отговорности. 
Във връзка с решение на Надзорния съвет на дружеството от 19.05.2010 г. и заповед на 

изпълнителния директор N 75/ 9.06.2010 г. за извеждане от експлоатация на производства  Хлор-
алкална електролиза, Диафрагмен каустик, Очистен каустик, Течен хлор, Солна киселина се 
изготви нова структурапрез м. Юни  

 Обучение. 
Ежегодишно в „Полимери” АД се изготвя план за обучение на персонала. Той се актуализира 

при промяна на потребностите за обучение. 

 Обмен на информация. 
В дружеството се съхранява списък с имена, длъжност, местоположение на работното място 

и телефони за връзка на лицата, които са отговорни по изпълнение на условията в комплексното 
разрешително. 

 Документиране. 
Изготвен е списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. 
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 Управление на документи. 
Във връзка с изпълнение на Условие 5.5.1 и 5.5.2. от комплексното разрешително са 

изготвени инструкции за управление на документите както следва: 
 Инструкция разработване и актуализация на документите, в случай на промени в 

нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите; 
 Инструкция за изземване на невалидната документация; 

 Оперативно управление. 
В “Полимери” АД се изготвиха и се прилагаха всички инструкции, изисквани в КР №72/2005г., 

включително инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното 
оборудване. 

Инструкциите се съхраняват на площадката на дружеството в писмен вид и се представят на 
компетентните органи при поискване.

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия. 
В “Полимери” АД. се прилагаха писмени инструкции за мониторинг на техническите и 

емисионни показатели, както следва: 
 Инструкция за експлоатация и поддръжка на оптимален работен режим на ст. 

“Хлорунищожение” на цех “Диафрагмена електролиза”; 
 Инструкция за експлоатация и поддръжка на оптимален работен режим на ръкавен 

филтър в катодна работилница на цех “Диафрагмена електролиза’; 
 Инструкция за експлоатация и поддръжка на оптимален работен режим на скрубер в 

катодна работилница на цех “Диафрагмена електролиза”; 
 Инструкция за експлоатация и поддръжка на оптимален работен режим на ст. 

“Хлорунищожение” на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти”; 
  Инструкция за експлоатация и поддръжка на оптимален работен режим на санитарни 

колини на цех “Вечняване на хлор и хлорни продукти”; 
 Инструкция за експлоатация и поддръжка на оптимален работен режим на абсорбционна 

колона на ст. “Ферихлорид”; 
  Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии 

на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии на площадката на 
“Полимери” АД''; 
 Инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на 

“Неутрализационна станция 576”; 
През отчетната година се прилагаха писмените инструкции за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в 
условията на разрешителното, както следва: 
 Инструкция за периодична оценка на измерените стойности на контролираните 

параметри на ст. “Хлорунищожение” на цех “Диафрагмена електролиза”; 
 Инструкция за периодична оценка на измерените стойности на контролираните 

параметри на ръкавен филтър в катодна работилница на цех “Диафрагмена електролиза”; 
 Инструкция за периодична оценка на измерените стойности на контролираните 

параметри на скрубер на катодна работилница на цех “Диафрагмена електролиза”; 
 Инструкция за периодична оценка на измерените стойности на контролираните 

параметри на ст. “Хлорунищожение” на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти”; 
 Инструкция за периодична оценка на измерените стойности на контролираните 

параметри на санитарни колони на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти”; 
 Инструкция за периодична оценка на измерените стойности на контролираните 

параметри на абсорбционна колона на ст. “Ферихлорид”; 
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 Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и 
предотвратяване на неорганизираните емисии на територията на “Полимери” АД; 
 Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и 

намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества на територията на 
“Полимери” АД; 
 Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна 

изправност на “Неутрализационна станция 576”; 
 Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри

на “Неутрализационна станция 576”; 
 Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите 

на вредни и опасни вещества в отпадъчните води; 
 Инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на звуковите нива с 

разрешените такива; 
 Инструкция за периодична оценка на концентрацията на вредни вещества в подземните 

води с определените такива; 
 Инструкция за периодична оценка на състоянието на данните за мониторинга по почви 

спрямо базовото състояние; 
Във всяка инструкция има залегнали причини за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
За изпълнение на условие 5.8. - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации от 

комплесното разрешително в “Полимери” АД  се прилагаха документи/инструкции както следва:
 Инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване; 
 Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в 

резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария;  
 Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху 

околната среда и здравето на хората; 
 Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за 

действие при аварии; 
 Инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на 

работещите от района на аварията;  
 Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на 

коригиращи действия;  
 Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за 

оповестяване на аварията; 
 Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, на територията 

на “Полимери” АД; 
 Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии;  
 Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за 

изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии; 
 Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или 

други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии; 
С заповед №280А/14.07.2006 г. се определи периодичността на проверка за готовността на 

персонала на дружеството за изпълнение на Плана за действие при аварии. 

 Записи. 
Отговорните лица за изпълнение на документите/инструкциите съгласно КР№72/2005г. 

документират и съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и 
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резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното 
разрешително. При установяване на несъответствие се документират и съхраняват данните за 
причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия. 

При установяване на необходимост от преразглеждане и/или актуализация на инструкциите 
за работа на технологичното/пречиствателното оборудване данните се съхраняват. 

 Докладване. 
През отчитания период “Полимери” АД  докладва резултатите от собствения мониторинг. 

 Актуализация на СУОС. 
През 2010г. не е извършвана актуализиция на системата за управление на околната среда в 

“Полимери” АД. 

ДОКЛАДВАНЕ ПО УСЛОВИЕ 7 – УВЕДОМЯВАНЕ
За периода 01.01.-31.12.2010г. не е извършено уведомяване на областния управител, кмета 

на община Девня, РИОСВ, органите на държавна агенция "Гражданска защита" и Басейновата 
дирекция “Черноморски район” за настъпили залпови или други замърсявания и ситуации с 
възможност за замърсяване на повърхностен воден обект. 

 „Полимери” АД е информирало РИОСВ – Варна, кмета на общ. Девня и Гражданска защита - 
Девня за планираните промени в работата на инсталациите във връзка със спиране и пускане на 
инсталациите в обхвата на Условие 2 от КР №72/2005 г. през 2010 година, както следва: 
 Писмо изходящ номер наш 9/19.01.2010 относно “Спиране на инсталациите на територията 

на дружествотo; 
 Писмо изходящ номер наш 6/11.01.2010 относно “Пускане на инсталациите на територията 

на дружествотo; 
 Писмо изходящ номер наш 13/12.02..2010 относно “Престой на инсталациите на 

територията на дружествотo; 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на вода 

 „Полимери” АД използва вода - свежа и оборотна за производствени нужди на база актуално 
разрешително за водоползване №0312/19.05.2001г., за вода от язовир “Цонево” (Георги 
Трайков). Разрешителното е издадено на оператор “Консорциум Девня” АД, с място за 
водоползване, “Солвей Соди” АД, “Девня” АД, ”Провадсол” АД, “Агрополихим” АД и “Полимери” 
АД. Срока за действие на разрешителното е 2011г. 

Отчитането на използваните количествата вода за производствени нужди (свежа и оборотна) 
за инсталациите посочени в Условие 2 от КР №72/2005г. става чрез измервателни устройства 
(водомери). В съответствие със сроковете залегнали в Условие 8.1.3.1. са монтирани 
измервателни устройства на вход на всички инсталации от Условие 2 от комплексното 
разрешително. 

През 2010г. не се е налагала промяна на местоположението на измервателните устройства, 
а местоположението им е показаното в приложение № 2 от ГДОС №1 за 2006г. на дружеството. 

През 2010г.  в “Полимери” АД се спазваха изискванията на инструкциите:  
 „Инструкция за измерване и документиране на количествата използвана вода”; 
 „Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана 

производствена вода с количествата от КР №72/2005 г.”; 
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Във връзка с изпълнение на по-горе цитираните инструкции ежемесечно се прави протокол 
за сравнение на измерените стойности вода за производствени нужди – свежа и оборотна с 
водата лимитирана в комплексното разрешително. 

Коментар:
През 2006г. от влизане в сила на по-горе описаните инструкции т.е юли 2006 година до 

декември 2006г. няма отчетено превишаване на заложените стойности на вода (свежа и 
оборотна) използвана за производствени нужди. 

Коментар:
През 2007г. в дружеството не е отчетено превишаване на количеството свежа вода за 

инсталациите съгласно Условие №2 от КР №72/2005г. 
През 2007г. е отчетено превишаване на количеството оборотна вода за производствени 

нужди, както следва: 
 Месец август, оборотна вода за диафрагмен каустик. Отчетена 183 m3/т продукт при 

лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Планиран престой от три дни, работа на нисък товар. Високи температури. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец декември, оборотна вода за диафрагмен каустик. Отчетена 178 m3/т продукт при 

лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Планиран престой от три дни, работа на нисък товар, работа на нисък товар. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията.
Коментар: 
През 2008г. не е отчетено превишение на количеството на свежа вода за инсталациите в 

обхвата на КР №72/2005г. 
През отчетната 2008г. има превишение в количеството на оборотната вода използвана за 

производствени нужди, както следва: 
 Месец януари, оборотна вода за диафрагмен каустик. Отчетена 185 m3/т продукт при 

лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Престой на завода за четири дни. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец февруари, оборотна вода за диафрагмен каустик. Отчетена 192 m3/т продукт при 

лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Престой на завода за 88ч.. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец март, оборотна вода за диафрагмен каустик. Отчетена 181 m3/т продукт при 

лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Престой на завода два дни. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец май, оборотна вода за диафрагмен каустик. Отчетена 185 m3/т продукт при 

лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Престой на завода от пет дни. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец септември, оборотна вода за диафрагмен каустик. Отчетена 195 m3/т продукт при 

лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец октомври, оборотна вода за диафрагмен каустик. Отчетена 197 m3/т продукт при 

лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на инсталацията. 
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Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец октомври, оборотна вода за солна киселина. Отчетена 47 m3/т продукт при 

лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец ноември, оборотна вода за диафрагмена електролиза. Отчетена 52 m3/т продукт 

при лимитирана 39 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец ноември, оборотна вода за диафрагмен каустик. Отчетена 223 m3/т продукт при 

лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на инсталацията и спирания и пускания на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец ноември, оборотна вода за течен хлор. Отчетена 237 m3/т продукт при лимитирана 

165 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец ноември, оборотна вода за солна киселина. Отчетена 66 m3/т продукт при 

лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, оборотна вода за диафрагмена електролиза. Отчетена 57 m3/т продукт 

при лимитирана 39 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и 101-часов престой на цеха. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, оборотна вода за течен хлор. Отчетена 415 m3/т продукт при 

лимитирана 165 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и 101-часов престой на цеха. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, оборотна вода за солна киселина. Отчетена 123 m3/т продукт при 

лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Работата на нисък товар на инсталациите в „Полимери” АД се дължи на 
влошена пазарна конюнгтура. 

Коментар: 
През 2009г. има превишение на количеството на свежа вода използвана за производствени 

нужди, както следва: 
 Месец януари, свежа вода за цех ”Диафрагмена електролиза”. Отчетена 10,2 m3/т 

продукт при лимитирана 9,0 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец май, свежа вода за цех ”Диафрагмена електролиза”. Отчетена 9,3 m3/т продукт 

при лимитирана 9,0 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и 279-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец септември, свежа вода за цех ”Диафрагмена електролиза”. Отчетена 10,0 m3/т 

продукт при лимитирана 9,0 m3/ т продукт. 
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Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и 410-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, свежа вода за цех ”Диафрагмена електролиза”. Отчетена 14,0 m3/т 

продукт при лимитирана 9,0 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и 618-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 

През отчетната 2009г. има превишение в количеството на оборотната вода използвана за 
производствени нужди, както следва: 
 Месец януари, оборотна вода за цех „Диафрегмена електролиза”. Отчетена 53 m3/т 

продукт при лимитирана 39 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец януари, оборотна вода за производство „Течен хлор”. Отчетена 232 m3/т продукт 

при лимитирана 165 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец януари, оборотна вода за производство „Солна киселина”. Отчетена 80 m3/т 

продукт при лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец февруари, оборотна вода за цех „Диафрагмен каустик”. Отчетена 193 m3/т продукт 

при лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и свързаните с това спирания и пускания на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец февруари, оборотна вода за производство „Течен хлор”. Отчетена 377 m3/т 

продукт при лимитирана 165 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец февруари, оборотна вода за производство „Солна киселина”. Отчетена 102 m3/т 

продукт при лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец март, оборотна вода за цех „Диафрагмен каустик”. Отчетена 193 m3/т продукт при 

лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и свързаните с това спирания и пускания на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец март, оборотна вода за производство „Течен хлор”. Отчетена 282 m3/т продукт при 

лимитирана 165 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец март, оборотна вода за производство „Солна киселина”. Отчетена 83 m3/т продукт 

при лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец април, оборотна вода за цех „Диафрагмена електролиза”. Отчетена 44 m3/т 

продукт при лимитирана 39 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и 117-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
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 Месец април, оборотна вода за цех „Диафрагмен каустик”. Отчетена 193 m3/т продукт при 
лимитирана 175 m3/ т продукт. 

Причина: Нисък товар на работа и свързаните с това спирания и пускания на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец април, оборотна вода за производство „Течен хлор”. Отчетена 375 m3/т продукт 

при лимитирана 165 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец април, оборотна вода за производство „Солна киселина”. Отчетена 100 m3/т 

продукт при лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец май, оборотна вода за цех „Диафрагмена електролиза”. Отчетена 47 m3/т продукт 

при лимитирана 39 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и 279-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец май, оборотна вода за цех „Диафрагмен каустик”. Отчетена 198 m3/т продукт при 

лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и свързаните с това спирания и пускания на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец май, оборотна вода за производство „Течен хлор”. Отчетена 347 m3/т продукт при 

лимитирана 165 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец май, оборотна вода за производство „Солна киселина”. Отчетена 102 m3/т продукт 

при лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец юни, оборотна вода за цех „Диафрагмена електролиза”. Отчетена 44 m3/т продукт 

при лимитирана 39 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и 562-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец юни, оборотна вода за производство „Течен хлор”. Отчетена 291 m3/т продукт при 

лимитирана 165 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец юни, оборотна вода за производство „Солна киселина”. Отчетена 88 m3/т продукт 

при лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец септември, оборотна вода за цех „Диафрагмена електролиза”. Отчетена 46 m3/т 

продукт при лимитирана 39 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и 410-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец септември, оборотна вода за цех „Диафрагмен каустик”. Отчетена 193 m3/т 

продукт при лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и краткия цикъл на работа ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец септември, оборотна вода за производство „Течен хлор”. Отчетена 524 m3/т 

продукт при лимитирана 165 m3/ т продукт. 
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Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец септември, оборотна вода за производство „Солна киселина”. Отчетена 165 m3/т 

продукт при лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец октомври, оборотна вода за цех „Диафрагмена електролиза”. Отчетена 67 m3/т 

продукт при лимитирана 39 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и 247-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец октомври, оборотна вода за цех „Диафрагмен каустик”. Отчетена 211 m3/т продукт 

при лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и краткия цикъл на работа ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец октомври, оборотна вода за производство „Течен хлор”. Отчетена 411 m3/т продукт 

при лимитирана 165 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец септември, оборотна вода за производство „Солна киселина”. Отчетена 121 m3/т 

продукт при лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец ноември, оборотна вода за производство „Течен хлор”. Отчетена 298 m3/т продукт 

при лимитирана 165 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец ноември, оборотна вода за производство „Солна киселина”. Отчетена 89 m3/т 

продукт при лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец декември, оборотна вода за цех „Диафрагмена електролиза”. Отчетена 246 m3/т 

продукт при лимитирана 39 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и 618-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец декември, оборотна вода за цех „Диафрагмен каустик”. Отчетена 218 m3/т продукт 

при лимитирана 175 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и краткия цикъл на работа. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец декември, оборотна вода за производство „Течен хлор”. Отчетена 441 m3/т 

продукт при лимитирана 165 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Меседекември, оборотна вода за производство „Солна киселина”. Отчетена 129 m3/т 

продукт при лимитирана 46 m3/ т продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация Диафрегмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Работата на нисък товар на инсталациите в „Полимери” АД се дължи на 

влошена пазарна конюнгтура. 
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Количество за единица продукт, 
съгласно КР №72/2005 г. 

Използвано количество 
годишно м3 

Изпозвано количество за 
единица продукт 

Източник на вода Годишно 
количество, 

съгласно  
КР 

№72/2005г. 

Консумация  
на свежа вода, 

съгласно  
КР №72/2005 г. 
м3/т продукт 

Консумация на 
оборотна вода 

съгласно  
КР №72/2005 г. 
м3/т продукт 

Консумация 
на свежа 
вода м3 

Консумация 
на оборотна 

вода м3 

Консумация 
на свежа 
вода м3/т 
продукт 

Консумаци
я на 

оборотна 
вода м3/т 
продукт 

Съотве-
тствие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Използвана вода за производствени нужди – общо през 2010 година 
Вода от Язовир Цонево, 
съгласно разрешително за 
водоползване 
№0312/19.05.2001 г.

- - - 192 000 - - - -

2.Изпозвана вода по инсталации, съгласно Условие 2 от  КР №72/2005 г. 
А. Инсталация за производство на неорганични химични вещества 
- производство ”Хлор-
алкална електролиза” 

- 9 39 17 052 60 099 16,22 57,20 Не/Не 

- производство “Диафрагмен 
каустик” 

- - 175 - 0 - 0 Да  

- производство “Очистен 
каустик” 

- - 100 - 0 - 0 Да 

- производство “Течен хлор” - - 165 - 104 820 - 777,596 Не
- производство “Солна 
киселина” 

- 2 46 3918 221 157 4,06 219,141 Не/не   

- производство “Ферихлорид” - 7 - 1141 - 3,26 - Да  
Б. Инсталация за производство на органични химични вещества 
производство “Дихлоретан” - 5 100 0 0 0 0 Да  
В. Депо за карбонатен 
шлам  

- - - - - - - -
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Коментар:
За периода 01.01. - 31.12.2010г. има превишение на заложените стойности на свежа вода при 

използвано годишно количество за единица продукт. 
 “Диафрагмена електролиза”, отчетена стойност 16,22 m3/т продукт, при лимитирана 9 m3/ т 

продукт. 
   Причина : Нисък товар. Многократни спирания 

Коригиращо действие: Непрекъсната работа 
 Солна киселина”, отчетената стойност е 4,6m3/т продукт, при лимитирана 2 m3/т продукт. 

   Причина: Нисък товар.Многократни спирания 
Коригиращо действие: Непрекъсната работа 

За отчетния период има превишение на заложените стойности на оборотна вода за 
производства: 
 „Диафрагмена електролиза”, отчетена стойност 57,20 m3/т продукт, при лимитирана 39 m3/

т продукт. 
Причина: Нисък товар. Многократни спирания 

Коригиращо действие: Непрекъсната работа 
  „Течен хлор”, отчетената стойност е 777,596m3/т продукт, при лимитирана 165 m3/ т 

продукт. 
Причина: Нисък товар. Многократни спирания 

Коригиращо действие: Непрекъсната работа. 

  „Солна киселина”, отчетената стойност е 219,141 m3/т продукт, при лимитирана 46 m3/ т 
продукт. 

Причина: Многократни спирания 
Коригиращо действие: Непрекъсната работа 

3.2. Използване на енергия 

На територията на „Полимери” АД има монтирани измервателни устройства за отчитане на 
количествата електро- и топлоенергия. 

Основен консуматор на електроенергия и топлоенергия на територията на дружеството е цех 
„Диафрагмена електролиза”. Същия е определен в Условие 8.2.2. от комплексното 
разрешително. 

Коментар: 
От влизане в сила на по-горе описаните инструкции т.е юли 2006 година до декември 2006 г. 

има отчетено едно превишаване на заложените стойности на електроенергия, както следва: 
 Месец ноември, електроенергия за тон очистен каустик отчетена 81 kWh/t продукт при 

лимитирана 75 kWh/t продукт. 
Причина: Ниско производство. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
От влизане в сила на по-горе описаните инструкции т.е юли 2006 година до декември 2006г. 

има отчетено едно превишаване на заложените стойности на топлоенергия, както следва: 
 Месец август, топлоенергия за тон очистен каустик отчетена 0,80 kWh/t продукт при 

лимитирана 0,76 kWh/t продукт. 
Причина: Ниско производство. 
Коригиращо действие: Утвърдения разход на 6 атм. пара  е за пълно натоварена 

инсталация. Увеличаване на товара. 
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Коментар: 
През 2007г. в дружеството е отчетено превишаване на количеството електроенергия за т/т 

продукт за инсталациите съгласно Условие №2 от КР №72/2005г. както следва: 
 Месец ноември, електроенергия за тон очистен каустик отчетена 85 kWh/t продукт при 

лимитирана 75 kWh/t продукт. 
Причина: Работа на нисък товар. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията, което пряко зависи от 

конюнктурата на пазара. 

През 2007г. в дружеството е отчетено превишаване на количеството топлоенергия на т/т 
продукт за инсталациите съгласно Условие №2 от КР №72/2005г. както следва: 
 Месец февруари, топлоенергия за тон очистен каустик отчетена 0,77 kWh/t продукт при 

лимитирана 0,76 kWh/t продукт. 
Причина: Работа на нисък товар. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията, което пряко зависи от 

конюнктурата на пазара. 
 Месец август топлоенергия за тон очистен каустик отчетена 0,80 kWh/t продукт при 

лимитирана 0,76 kWh/t продукт. 
Причина: Работа на нисък товар. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията, което пряко зависи от 

конюнктурата на пазара. 
 Месец декември, топлоенергия за електролизна зала отчетена 0,54 kWh/t продукт при 

лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Престой на завода за четири дни. По-големи топлинни загуби през зимата. 
Коригиращо действие: Изолиране на паропроводите. 
 Месец декември, топлоенергия за очистен каустик отчетена 0,597 kWh/t продукт при 

лимитирана 0,76 kWh/t продукт. 
Причина: Работа на нисък товар. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията, което пряко зависи от 

конюнктурата на пазара. 

Коментар: 
През 2008г. в дружеството е отчетено превишаване на количеството електроенергия т/т 

продукт за инсталациите съгласно Условие №2 от КР №72/2005г. както следва: 
 Месец януари, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 2706 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Престой на завода за четири дни и по-нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец януари, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 119kWh/t продукт при 

лимитирана 75 kWh/t продукт. 
Причина: Престой на завода за четири дни и по-нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец януари, електроенергия за тон очистен каустик отчетена 79 kWh/t продукт при 

лимитирана 75 kWh/t продукт. 
Причина: Престой на завода за четири дни и по-нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец февруари, електроенергия за тон очистен каустик отчетена 195 kWh/t продукт при 

лимитирана 75 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията, ниски температури. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
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 Месец септември, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 127 kWh/t продукт 
при лимитирана 115 kWh/t продукт. 

Причина: Работа на нисък товар и свързаните с това спирания и пускания на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец септември, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 133 kWh/t продукт 

при лимитирана 115 kWh/t продукт. 
Причина: Работа на нисък товар и свързаните с това спирания и пускания на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец ноември, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 2676 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и седем дена престой. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец ноември, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 145 kWh/t продукт 

при лимитирана 115 kWh/t продукт. 
Причина: Работа на нисък товар и свързаните с това спирания и пускания на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец ноември, електроенергия за тон очистен каустик отчетена 132 kWh/t продукт при 

лимитирана 75 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията, ниски температури. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 2867 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и 101-часов престой. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 122 kWh/t продукт 

при лимитирана 115 kWh/t продукт. 
Причина: Работа на нисък товар и свързаните с това спирания и пускания на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, електроенергия за тон очистен каустик отчетена 76 kWh/t продукт при 

лимитирана 75 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, електроенергия за тон солна киселина отчетена 22 kWh/t продукт при 

лимитирана 20 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 

Коментар: 
През 2008г. в дружеството е отчетено превишаване на количеството топлоенергия т/т 

продукт за инсталациите съгласно Условие №2 от КР №72/2005г. както следва: 
 Месец февруари, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,50 kWh/t 

продукт при лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Престой на инсталацията от 88 ч. – с оглед да се предотвратят замръзвания, 
парата не се спира. Ниски среднодневни температури. 
Коригиращо действие: Не е желателно спирането на завода при много ниски температури. 
 Месец февруари, топлоенергия за очистен каустик отчетена 0,91 kWh/t продукт при 

лимитирана 0,76 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. Ниски среднодневни температури. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 



ГДОС НА “ПОЛИМЕРИ” АД ДЕВНЯ ЗА 2010 ГОДИНА 

17

 Месец септември, топлоенергия за диафрагмен каустик отчетена 2,31 kWh/t продукт при 
лимитирана 2,23 kWh/t продукт. 

Причина: Работа на нисък товар и свързаните с това спирания и пускания на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец октомври, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,47 kWh/t продукт 

при лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и 11ч. Престой. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец октомври, топлоенергия за очистен каустик отчетена 0,82 kWh/t продукт при 

лимитирана 0,76 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец ноември, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,52 kWh/t продукт 

при лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа и седем дни престой. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,59 kWh/t продукт 

при лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа. Ниски среднодневни температури. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, топлоенергия за очистен каустик отчетена 0,87 kWh/t продукт при 

лимитирана 0,76 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. Ниски среднодневни температури. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 

Коментар: 
През 2009г. в дружеството е отчетено превишаване на количеството електроенергия т/т 

продукт за инсталациите съгласно Условие №2 от КР №72/2005г. както следва: 
 Месец януари, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 3076 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец януари, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 124 kWh/t продукт 

при лимитирана 115 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец януари, електроенергия за тон течен хлор, отчетена 32 kWh/t продукт при 

лимитирана 30 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация „Диафрагмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец януари, електроенергия за тон солна киселина отчетена 22 kWh/t продукт при 

лимитирана 20 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация „Диафрагмена електролиза”. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец февруари, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 2895 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и 23-часовия престой на завода. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец февруари, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 145 kWh/t продукт 

при лимитирана 115 kWh/t продукт. 
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Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец февруари, електроенергия за тон очистен каустик, отчетена 77 kWh/t продукт при 

лимитирана 75 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация „Диафрагмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец февруари, електроенергия за тон солна киселина отчетена 22 kWh/t продукт при 

лимитирана 20 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация „Диафрагмена електролиза”. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията.
 Месец март, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 2800 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и 43-часовия престой на завода. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец март, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 148 kWh/t продукт при 

лимитирана 115 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец март, електроенергия за тон солна киселина отчетена 21 kWh/t продукт при 

лимитирана 20 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация „Диафрагмена електролиза”. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията.
 Месец април, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 2736 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и 117-часовия престой на завода. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец април, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 133 kWh/t продукт при 

лимитирана 115 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец май, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 2834 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и 279-часовия престой на завода. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец май, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 137 kWh/t продукт при 

лимитирана 115 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец септември, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 2798 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и 410-часовия престой на завода. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец септември, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 135 kWh/t продукт 

при лимитирана 115 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и краткия цикъл на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец октомври, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 2758 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и 247-часовия престой на завода. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
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 Месец октомври, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 179 kWh/t продукт 
при лимитирана 115 kWh/t продукт. 

Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и краткия цикъл на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец октомври, електроенергия за тон солна киселина отчетена 23 kWh/t продукт при 

лимитирана 20 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация „Диафрагмена електролиза”. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията.
 Месец ноември, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 2863 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и 236-часовия престой на завода. 
 Месец ноември, електроенергия за тон течен хлор, отчетена 44 kWh/t продукт при 

лимитирана 30 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация „Диафрагмена електролиза. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец декември, електроенергия за тон диафрагмена електролиза, отчетена 3519 kWh/t 

продукт при лимитирана 2665 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и 618-часовия престой на завода. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, електроенергия за тон диафрагмен каустик отчетена 237 kWh/t продукт 

при лимитирана 115 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталацията и краткия цикъл. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара. 
 Месец декември, електроенергия за тон течен хлор отчетена 99 kWh/t продукт при 

лимитирана 30 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация „Диафрагмена електролиза”. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията.
 Месец декември, електроенергия за тон солна киселина отчетена 78 kWh/t продукт при 

лимитирана 20 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация „Диафрагмена електролиза”. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията.

Коментар: 
През 2009г. в дружеството е отчетено превишаване на количеството топлоенергия т/т 

продукт за инсталациите съгласно Условие №2 от КР №72/2005г. както следва: 
 Месец януари, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,60 kWh/t продукт 

при лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец февруари, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,58 kWh/t 

продукт при лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация и 23-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец март, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,60 kWh/t продукт при 

лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация и 43-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец април, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,70 kWh/t продукт 

при лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация и 117-часовия престой на инсталацията. 
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Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец май, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,56 kWh/t продукт при 

лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация и 279-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец юни, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,60 kWh/t продукт при 

лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация и 562-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец септември, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,73 kWh/t 

продукт при лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация и 410-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец септември, топлоенергия за диафрагмен каустик отчетена 2,41 kWh/t продукт при 

лимитирана 2,23 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация и краткия цикъл на работа на ВИБ. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец октомври, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,62 kWh/t продукт 

при лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация и 247-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец ноември, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 0,57 kWh/t продукт 

при лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация и 236-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец декември, топлоенергия за диафрагмена електролиза отчетена 1,29 kWh/t продукт 

при лимитирана 0,42 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация и 618-часовия престой на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 
 Месец декември, топлоенергия за диафрагмен каустик отчетена 2,46 kWh/t продукт при 

лимитирана 2,23 kWh/t продукт. 
Причина: Нисък товар на работа на инсталация и краткия цикъл на инсталацията. 
Коригиращо действие: Увеличаване на товара на инсталацията. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Работата на нисък товар на инсталациите в „Полимери” АД се дължи на 
влошена пазарна конюнгтура. 
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Електроенергия и 
топлоенергия 

Електроенергия за 
единица продукт, 

съгласно  
КР №72/2005 г. 

Топлоенергия за 
единица продукт, 

съгласно 
КР №72/2005 

Електроенергия за 
единица продукт за 

2010г. 

Топлоенергия за 
единица продукт 

за 2010г. 

Съответствие 

1 2 3 4 5 6
А. Общо за 2010 година - - 7 671794 kWh 1226 MW -
Б. Инсталация за производство на неорганични химични вещества
- производство ”Хлор-алкална 
електролиза” 

1330 kWh/1t ванна луга 
1335 kWh/1t  хлор сух 

220 kWh/1t  ванна луга 
200 kWh/1t  хлор сух 

1527,5 kWh/1t ванна луга 
1538,98 kWh/1t хлор сух 

751 kWh/1t  ванна луга 
713,3 kWh/1t хлор сух

Не/не   

- производство “Диафрагмен 
каустик” 

115 kWh/1t 2230 kWh/1t 0 kWh/1t 0 kWh/1t Да 

- производство “Очистен 
каустик” 

75 kWh/1t 760 kWh/1t 0 kWh/1t 0 kWh/1t Да 

- производство “Течен хлор” 30 kWh/1t - 66,88 kWh/1t - Не 
- производство “Солна 
киселина” 

20 kWh/1t - 45,99kWh/1t - Не 

- производство “Ферихлорид” 65 kWh/1t - 33,51kWh/1t - Да 
В. Инсталация за производство на органични химични вещества
производство “Дихлоретан” 10 kWh/1t 260 kWh/1 t 0 0 Да  
Г. Депо за карбонатен шлам  - - - - -
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Коментар:
За периода 01.01.-31.12.2010г. има превишение на заложените стойности на елекртоенергия 

за производства: 
 „Диафрагмена електролиза”, отчетена електроенергия 1527,5 kWh/1t ванна луга, при 

лимитирана 1330 kWh/1t ванна луга. Отчетена електроенергия 1538,98 kWh/1t хлор сух при 
лимитирана1335 kWh/1t хлор сух. 

   Причина: Нисък товар,многократни спирания. 
Коригиращо действие: непрекъсната работа на инсталациите 
 „Течен хлор”, отчетена електроенергия 66,88 kWh/1t, при лимитирана 30 kWh/1t. 
Причина: Нисък товар,многократни спирания. 
Коригиращо действие: непрекъсната работа на инсталациите  
 „Солна киселина”, отчетена електроенергия 45,99 kWh/1t , при лимитирана 20 kWh/1t. 
Причина: Нисък товар,многократни спирания.. 
Коригиращо действие: непрекъсната работа на инсталациите 

За периода 01.01.-31.12.2010г. има превишение на заложените стойности на топлоенергия за 
производства: 
 „Диафрагмена електролиза”, отчетена топлоенергия 751kWh/1t ванна луга, при лимитирана 

220 kWh/1t ванна луга. Отчетена топлоенергия 713,3 kWh/1t хлор сух при лимитирана 200 
kWh/1t хлор сух. 

   Причина: Нисък товар,многократни спирания. 
Коригиращо действие: непрекъсната работа на инсталациите 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

В условие 8.3. от КР №72/2005г. са посочени максималните количества на използваните 
суровини за инсталациите, по Условие 2. 

През 2010 г. се спазиха изискванита на следните инструкции: 
 „Инструкция за измерване и документиране на използваните количества суровини в 

инсталация за “Хлор-алкална електролиза”; 
 „Инструкция за измерване и документиране на използваните количества луга при 

производството на “Диафрагмен Каустик”; 
 „Инструкция за измерване и документиране на използваните суровини в инсталация за 

“Очистен Каустик”; 
 „Инструкция за измерване и документиране на използваните суровини в инсталация за 

“Хлор-алкална електролиза”; 
 „Инструкция за измерване и документиране на използваните суровини в инсталация за 

“Течен хлор”; 
 „Инструкция за измерване и документиране на използваните суровини в инсталация за 

“Солна киселина”; 
 „Инструкция за измерване и документиране на използваните суровини в станция за 

производство на “Ферихлорид”; 
 „Инструкция за измерване и документиране на използваните суровини в инсталация за 

производство на “Дихлоретан”; 
 „Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества на 

използваните суровини и спомагателни материали”; 
Във връзка с изпълнение на по-горе цитираните инструкции ежемесечно се прави протокол 

за сравнение на измерените стойности на използваните суровини и спомагателни материали за 
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тон продукт за изминалия месец с използваните суровини и спомагателни материали заложени в 
Условие 8.3.1.1. от КР №72/2005г. 

Коментар: 
От влизане в сила на по горе описаните инструкции т.е юли 2006 година до декември 2006г. 

има отчетени превишения на използваните суровини и спомагателни материали както следва: 
 Месец юли има надвишаване на разходна норма за сярна киселина, отчетено 0,027 т/т 

продукт, при лимитирано 0,020 т/т продукт. 
Причина: Отчетена фактура за предходния месец. 
Коригиращо действие: Подобряване на отчетността в дружеството. 
 Месец август има надвишаване на разходна норма за две от контролираните суровини. 
1. Сярна киселина, отчетено 0,029 т/т продукт при лимитирана 0,020 т/т продукт 
Причина: Отчетена фактура за предходен месец. 
Коригиращо действие: Подобряване на отчетността в дружеството. 
2. Азбестово влакно отчетено 0,000020 т/т продукт при лимитирано 0,00016 т/т продукт 
Причина: Монтиране на нови 12 клетки в станция “Електролизна зала” на цех ”Диафрагмена 
електролиза”. 
Коригиращо действие: няма 
 Месец декември има надвишаване на разходна норма за две от контролираните 

суровини. 
1. Сярна киселина, отчетено 0,029 т/т продукт при лимитирана 0,020 т/т продукт. 
Причина: Отчетена фактура за месец октомври. 
Коригиращо действие: Подобряване на отчетността в дружеството. 
2. Ванна луга за производство на Диафрагмен Каустик отчетено 1,09 т/т продукт при 
лимитирано 1,07 т/т продукт. 
Причина: Във връзка с изпълнение на заложени планови ремонти по втора вакуум 
изпарителна батерия се налага превключване и работа на първа вакуум изпарителна 
батерия на инсталацията за диафрагмен каустик. Първа вакуум изпарителна батерия работи 
без първа степен на изпарение в следствие, на което се използва по-голямо количество луга 
за производството на каустик – диафрагмен. 
Коригиращо действие: Възстановяване на първа степен на изпарение на първа вакуум 
изпарителна батерия (грееща камера). 

Коментар: 
През 2007г. в дружеството е отчетено превишаване на количеството суровини и материали 

за т/т продукт за инсталациите в обхвата на Условие 2 от КР №72/2005г. както следва: 
 Месец април е отчетен преразход на ванна луга за тон диафрагмен каустик. Отчетено 

1,077 т/т продукт при лимитирано 1,07 т/т продукт. 
Причина: Изключване на циркулационни помпи. 
Коригиращо действие: Да не се допуска завишаване на количеството твърда фаза в М1, 
което довежда до натрупване на сол в АВ5 и АВ6. При установяване на признаци за скъсано 
сито, центрофугата да се спира и да се подмяна ситото.
 Месец май е отчетен преразход на ванна луга за тон диафрагмен каустик. Отчетено 

1,086 т/т продукт при лимитирано 1,07 т/т продукт. 
Причина: Неточно отчитане. 
Коригиращо действие: Ревизия на приборите и по-точно замерване на добива по ток.
 Месец юни е отчетен преразход на свежа сярна киселина за тон хлор сух. Отчетено 0,022 

т/т продукт при лимитирано 0,020 т/т продукт. 
Причина: Високи температури. Разходната норма е средно годишна и летните месеци има 
превишение. Разходната норма за полугодието е  в границите на 0,0189т/т продукт.
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Коригиращо действие: Няма
 Месец август е отчетен преразход на свежа сярна киселина за тон хлор сух. Отчетено 

0,026 т/т продукт при лимитирано 0,020 т/т продукт. 
Причина: Много високи температури. Нараства потреблението на сярна киселина. 
Разходната норма за полугодието е в границите на 0,0189т/т продукт.
Коригиращо действие: Няма
 Месец октомври е отчетен преразход на свежа сярна киселина за тон хлор сух. Отчетено 

0,021 т/т продукт при лимитирано 0,020 т/т продукт. 
Причина: Занижено отчитане производството на хлор. 
Коригиращо действие: Да се отчита по-точно производството на хлор.
 Месец ноември отчетен преразход на ванна луга за тон диафрагмен каустик. Отчетено 

1,09 т/т продукт при лимитирано 1,07 т/т продукт. 
Причина: Алкализиране на барометричната вода. 
Коригиращо действие: Технологично заложено да се неутрализира със солна киселина.

Коментар: 
През 2008г. в дружеството е отчетено превишаване на количеството суровини и материали 

за т/т продукт за инсталациите в обхвата на Условие 2 от КР №72/2005г. както следва: 
 Месец юни има надвишаване на разходна норма за две от контролираните суровини. 
1. Ванна луга за производство диафрагмен каустик отчетено 1,08 т/т продукт при лимитирана 
1,07 т/т продукт. 
Причина: Технически недостатъци на центрофуга „Алфа Лавал”. 
Коригиращо действие: Няма 
2. Солна киселина за производство на ферихлорид, отчетено 0,563 т/т продукт при 
лимитирано 0,15 т/т продукт. 
Причина: За по пълно сработване на железните стружки. 
Коригиращо действие: Няма 
 Месец август има надвишаване на разходна норма за две от контролираните суровини. 
1. Сярна киселина за производство диафрагмена електролиза отчетено 0,037 т/т продукт при 
лимитирана 0,020 т/т продукт. 
Причина: Промиване на две колони за изсушаване на хлор. 
Коригиращо действие: Няма 
2. Ванна луга за производство диафрагмен каустик, отчетено 1,09 т/т продукт при лимитирано 
1,07 т/т продукт. 
Причина: Технически несъвършенства на центрофуга „Алфа Лавал”. 
Коригиращо действие: Закупуване на нова центрофуга. 
 Месец септември има надвишаване на разходна норма на ванна луга за производство 

диафрагмен каустик отчетено 1,16 т/т продукт при лимитирана 1,07 т/т продукт. 
Причина: Технически несъвършенства на центрофуга „Алфа Лавал” и загуба на алкалност 
при миене на четвърти бак и R601. 
Коригиращо действие: Закупуване на нова центрофуга. 
 Месец октомври има надвишаване на разходна норма за две от контролираните 

суровини. 
1. Ванна луга за производство диафрагмен каустик, отчетено 1,08 т/т продукт при лимитирано 
1,07 т/т продукт. 
Причина: Технически несъвършенства на центрофуга „Алфа Лавал”. 
Коригиращо действие: Закупуване на нова центрофуга. 
2. Солна киселина за производство ферихлорид, отчетено 0,395 т/т продукт при лимитирано 
0,15 т/т продукт. 
Причина: За по-пълно извличане на желязото от железните стружки. 
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Коригиращо действие: До сработване на железните стружки. 
 Месец ноември има надвишаване на разходна норма за три от контролираните суровини. 
1. Сярна киселина за производство диафрагмена електролиза отчетено 0,022 т/т продукт при 
лимитирана 0,020 т/т продукт. 
Причина: Промиване на две колони за изсушаване на хлор. 
Коригиращо действие: Няма 
2. Ванна луга за производство диафрагмен каустик, отчетено 1,11 т/т продукт при лимитирано 
1,07 т/т продукт. 
Причина: Технически несъвършенства на центрофуга „Алфа Лавал”. 
Коригиращо действие: Закупуване на нова центрофуга. 
3. Солна киселина за производство ферихлорид, отчетено 0,366 т/т продукт при лимитирано 
0,15 т/т продукт. 
Причина: За по-пълно извличане на желязото от железните стружки. 
Коригиращо действие: До сработване на железните стружки. 
 Месец декември има надвишаване на разходна норма на солна киселина за 

производство ферихлорид отчетено 0,635 т/т продукт при лимитирана 0,15 т/т продукт. 
Причина: За по-пълно извличане на желязото от железните стружки. 
Коригиращо действие: До сработване на железните стружки.

Коментар: 
През 2009г. в дружеството е отчетено превишаване на количеството суровини и материали 

за т/т продукт за инсталациите в обхвата на Условие 2 от КР №72/2005г. както следва: 
 Месец януари има надвишаване на разходна норма за две от контролираните суровини. 
1. Ванна луга за производство диафрагмен каустик отчетено 1,09 т/т продукт при лимитирана 
1,07 т/т продукт. 
Причина: Технически несъвършенства на центрофуга „Алфа Лавал”. 
Коригиращо действие: Закупуване на нова центрофуга. 
2. Солна киселина за производство ферихлорид, отчетено 0,685 т/т продукт при лимитирано 
0,15 т/т продукт. 
Причина: За по-пълно извличане на желязото от железните стружки. 

   Коригиращо действие: До сработване на железните стружки. 
 Месец февруари има надвишаване на разходна норма заедна от контролираните 

суровини. 
1. Солна киселина за производство ферихлорид, отчетено 0,467 т/т продукт при лимитирано 
0,15 т/т продукт. 
Причина: За по-пълно извличане на желязото от железните стружки. 

   Коригиращо действие: До сработване на железните стружки. 
 Месец март има надвишаване на разходна норма за две от контролираните суровини. 
1. Ванна луга за производство диафрагмен каустик отчетено 1,08 т/т продукт при лимитирана 
1,07 т/т продукт. 
Причина: Технически несъвършенства на центрофуга „Алфа Лавал”. 
Коригиращо действие: Закупуване на нова центрофуга. 
2. Солна киселина за производство ферихлорид, отчетено 0,705 т/т продукт при лимитирано 
0,15 т/т продукт. 
Причина: За по-пълно извличане на желязото от железните стружки. 

   Коригиращо действие: До сработване на железните стружки. 
 Месец април има надвишаване на разходна норма за две от контролираните суровини. 
1. Ванна луга за производство диафрагмен каустик отчетено 1,10 т/т продукт при лимитирана 
1,07 т/т продукт. 
Причина: Технически несъвършенства на центрофуга „Алфа Лавал”. 
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Коригиращо действие: Закупуване на нова центрофуга. 
2. Солна киселина за производство ферихлорид, отчетено 0,562 т/т продукт при лимитирано 
0,15 т/т продукт. 
Причина: За по-пълно извличане на желязото от железните стружки. 

   Коригиращо действие: До сработване на железните стружки. 
 Месец май има надвишаване на разходна норма за три от контролираните суровини. 
1. Сярна киселина за производство диафрагмена електролиза отчетено 0,029 т/т продукт при 
лимитирана 0,020 т/т продукт. 
Причина: Промиване на двете кули за изсушаване на хлор. 
Коригиращо действие: Няма. 
2. Солна киселина за производство ферихлорид, отчетено 0,685 т/т продукт при лимитирано 
0,15 т/т продукт. 
Причина: За по-пълно извличане на желязото от железните стружки. 

   Коригиращо действие: До сработване на железните стружки. 
 Месец юни има надвишаване на разходна норма за две от контролираните суровини. 
1. Сярна киселина за производство диафрагмена електролиза отчетено 0,029 т/т продукт при 
лимитирана 0,020 т/т продукт. 
Причина: Промиване на двете кули за изсушаване на хлор. 
Коригиращо действие: Няма. 
2. Солна киселина за производство ферихлорид, отчетено 0,676 т/т продукт при лимитирано 
0,15 т/т продукт. 
Причина: За по-пълно извличане на желязото от железните стружки. 

   Коригиращо действие: До сработване на железните стружки. 
 Месец юли има надвишаване на разходна норма за една от контролираните суровини. 
1. Солна киселина за производство ферихлорид, отчетено 0,405 т/т продукт при лимитирано 
0,15 т/т продукт. 
Причина: За по-пълно извличане на желязото от железните стружки. 

   Коригиращо действие: До сработване на железните стружки. 
 Месец септември има надвишаване на разходна норма за две от контролираните 

суровини. 
1. Сярна киселина за производство диафрагмена електролиза отчетено 0,024 т/т продукт при 
лимитирана 0,020 т/т продукт. 
Причина: Промиване на двете кули за изсушаване на хлор. 
Коригиращо действие: Няма. 
2. Азбест за производство диафрагмена електролиза, отчетено 0,00038 т/т продукт при 
лимитирано 0,00016 т/т продукт. 
Причина: Регламентирания престой на инсталация „Диафрагмена електролиза”. 
Коригиращо действие: Няма. 
 Месец декември има надвишаване на разходна норма за две от контролираните 

суровини. 
1. Сярна киселина за производство диафрагмена електролиза отчетено 0,025 т/т продукт при 
лимитирана 0,020 т/т продукт. 
Причина: Промиване на двете кули за изсушаване на хлор. 

   Коригиращо действие: Няма 
2. Железни стружки за производство ферихлорид, отчетено 0,520 т/т продукт при 

лимитирано 0,245 т/т продукт. 
Причина: Натрупване на фактури (забавяне при фактурирането). 

   Коригиращо действие: Няма 
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В таблицата по-долу са описани и сравнени допустимите количества суровини и 
спомагателни материали и използваните през 2010г. от инсталациите по Условие 2 от КР 
№72/2005г.
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Суровини Годишно количество, 
съгласно 

КР№ 72/200 г. (t/y) 

Количество за единица 
продукт, съгласно 
КР№ 72/2005г. (t/ y) 

Употребено годишно 
количество 

 за 2010г. (t/y) 

Количество за 
единица продукт за 

2010 (t/y)

Съответствие 

А) Инсталация за производство на неорганични химични вещества 
1. производство “Диафрагмен каустик” 
Луга  160 500 1,07 0 0 Да  
2.Производство “Очистен Каустик” 
Диафрагмен каустик 77 669 1,03 0 0 Да  
Амоняк  320 0,004 0 0 Да  
3. производство “Течен хлор” 
Хлор сух 103 000 1,03 134,800 1 Да 
4. производство “Солна киселина” 
Хлор газ 17 000 0,34 327,612 0,34 Да/да  
Водород газ 1 190 265 м3/т 255,345 265 м3/т Да/да  
5. Производство “Ферихлорид” 
Течен хлор 3441 0,310 101,421 0,240 Да 
Желязо  2720 0,245 110,866 0,262 Да /не  
Солна киселина 1665 0,15 21,802 0,051 Да 
Б. Инсталация за производство на органични химични вещества 
1. Производство “Дихлоретан”
Етилен  35 640 0,297 0 0 Да  
Изпарен хлор 86 160 0,718 0 0 Да  

Спомагателни сурови Годишно количество, 
съгласно 

КР№ 72/2005 г. 

Количество за единица 
продукт, съгласно 

КР№ 72/2005 г. 

Употребено годишно 
количество  

за 2010г. 

Количество за 
единица продукт за 

2010г. 

Съответствие 

А) Инсталация за производство на неорганични химични вещества
1. производство “Хлор-алкална електролиза” 
Сярна киселина 2480 0,02 10,00 0,02 Да 
Азбест  19,84 0,00016 3,00 0,00285 Да /не  
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Коментар:
За периода януари –декември 2010г. има превишаване на разходна норма за производство 
„Ферихлорид” както следва: 
 Желязо за тон продукт отчетено годишно количество 0,262 т/у при лимитирано 0,245т/у.
Причина: ниски температури 
Коригиращо действие:
производство „Хлор-алкална електролиза” както следва: 
 Азбест за тон продукт отчетено годишно количество 0,00285 т/у при лимитирано 

0,00016т/у.
Причина: Изработка на нови диафрагми не влезли в употреба. 
Коригиращо действие: -

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти. 
За всяко химично вещество и препарат в „Полимери” АД се съхранява информационен лист 

за безопасност, който е изготвен съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на 
класифициране, опаковане и етикиране на химичните вещества и препарати. Съхранението на 
веществата се извършва съгласно условията посочени в информационните листи за 
безопасност. 

Всички суровини, спомагателни материали и продукти се съхраняват в резервоари както 
следва: 
 Резервоари за течен хлор  – 8 бр. - 5*100m3  и 3*80m3 ;
 Резервоари за амоняк  – 2 бр. - 2*48m3 ;
 Резервоари за солна киселина  – 5 бр. - 5*100m3;
 Резервоари за хипохлорит  – 5 бр. – 1*25m3, 1*10m3 и 2*13m3, 1*3 m3,
 Резервоари за ферихлорид  – 2бр. - 2*50m3;
 Резервоари за луга   – 4бр.– 2*25m3, 1*1 800m3,1*5 000m3

 Резервоари за тризон   – 2бр. – 2*5m3,
 Резервоари за дихлоретан  – 5бр. – 2*200m3, 1*5 000m3, 1*15 000m3, 1* 5 000m3,
 Резервоари за сярна киселина   – 2бр. - 2*60m3;
 Резервоари за каустик   – 7бр. -2*620m3, 1*1 000m3, 2*3 000m3, 1*800
В дружеството се съхранява “Инструкция за безопасна експлоатация на резервоари за 

химически продукти и обваловки”, както и „Инструкция за безопасна експлоатация на 
технологичните тръбопроводи”. 

В изпълнение на по-горе цитираните инструкции, ръководител отдел ''ВТН'' веднъж годишно 
организира проверка на състоянието на резервоарите за съхранение на опасните химични 
вещества.  

Хидравличното изпитване на резервоарите за хлор се извършва при Р пр. =1,54 МРа, а за 
амоняк при Р пр. = 20 атм. За всеки резервоар се води отделно досие с резултатите от 
извършените проверки. 

За периода януари – декември 2010г. няма установени течове по тръбoпреносната мрежа и 
резервоарите за течни суровини.  

Хладилните агрегати използващи Фреон 12 са изведени от експлоатация, а хладилия агент е 
съхранен в машините. Наличните количества химични вещества, разрушаващи озоновия слой са 
описани в Приложение 4 и 6 към чл 34 и 36. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

   4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR. 

В условията на Комплексно разрешително №72/2005г. издадено на „Полимери” АД са 
залегнали и се следят определени показатели.

Изчисление на количествата вредни вещества (замърсители), свързани с EPEBB и PRTR. 

Вредни вещества в атмосферен въздух
Количествата на замърсителите в атмосферния въздух са изчислени на база резултати от анализи на 

акредитирана лаборатория, като количеството на масовия поток на съответния замърсител се умножи по 
отработените часове за годината.  

През 2010г. „Полимери” АД се е извършило  1 измерване на емисиите от неподвижните източници  
поради факта, че:  
За периода януари – юни 2010г. (първите шест месеца на 2010г.), инсталациите на 

територията на „Полимери” АДса работили 170 часа след което са изведени от 
експлоатация за което РИОСВ – Варна е уведомена с писма изх. номера (наши) както 
следва: Писмо изходящ номер наш 13/12.02..2010 относно “Престой на инсталациите на 
територията на дружествотo;
За периода юли-декември 2010г. (вторите шест месеца на 2010г.), инсталациите на 

територията на „Полимери” АД не са работили, съгласно решение на Надзорния съвет на 
дружеството от 19.05.2010 г. и заповед на изпълнителния директор N 75/ 9.06.2010 г. за 
извеждането от експлоатация на производства  Хлор-алкална електролиза, Диафрагмен 
каустик, Очистен каустик, Течен хлор, Солна киселина. За извеждането от експлоатация е 
изготвен план и представен в РИОСВ- Варна.

Халогенни въглеводороди 
Замърсител Измерена стойност Изчислена стойност Базова стойност 

съгласно ИЕО 
Халогенни 

въглеводороди 
- 0 кг/год - 

** През 2010 година няма отчетена стойност на халогенни въглеводороди във въздуха.  
Причина: Инсталацията за 1,2 ДХЕ е в престой и не е работила през отчитания период. 
Коментар: Заложените стойности според европейския регистър на емисиите на вредни и опасни 
вещества EPEBB и PRTR е 1 кг/годишно във въздух 

1,2  Дихлоретан
Замърсител Измерена стойност Изчислена стойност Базова стойност 

съгласно ИЕО 
1,2  Дихлоретан - 0 кг/год. - 

** През 2010 година няма отчетена стойност на 1,2, Дихлоретан във въздуха.  
Причина: Инсталацията за 1,2 ДХЕ е в престой и не е работила през отчитания период. 
Коментар: Заложените стойности според европейския регистър на емисиите на вредни и опасни 
вещества EPEBB и PRTR е 1 000 кг/годишно във въздух. 

Хлор и неорганични съединения (като HCl) 
Замърсител Измерена стойност Изчислена стойност Базова стойност 

съгласно ИЕО 
Хлор и неорганични 

съединения (като HCl) 
0,00063 kg/ч *170 часа 0,1071 кг/год. 10 000кг/год 

Протоколи 
53,54,56,57,58/15.01.2010г 
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Обяснение относно начина на определяне на емисията: 
Сумарният масов поток от всички неподвижни източници умножен по броя на часовете работа. 
Коментар:
Заложените стойности според европейски регистър на емисиите на вредни и опасни вещества EPEBB и 
PRTR е 10 000 кг/годишно във въздух. 

Азбест 
Замърсител Измерена стойност Изчислена стойност Базова стойност 

съгласно ИЕО 
Азбест - - - 

Коментар:
Заложените стойности според европейския регистър на емисиите на вредни и опасни вещества EPEBB и 
PRTR е 1 кг/годишно във въздух. 

Коментар: 
Всички стойности на емисии са посочени въз основа на проведените през година анализи и 

измервания. Анализите са извършени от акредитирани лаборатории както следва: 
 емисии в атмосферен въздух – „Ценрална изпитвателна лаборатория” при „Полимери” АД гр. 
Девня и „Практик - ХД” ЕООД гр. Ямбол; 
 емисии в отпадъчни води – “ВиК” Варна, Изпитвателна лаборатория ”Соли, разтвори и дисперсии” 
ХТМУ София, лаборатория на “НЦООЗ” София и ЦИЛ към “Полимери” АД;
 подземни води – „Ценрална изпитвателна лаборатория” при „Полимери” АД;

Вредни вещества в отпадъчни води.
Начин на определяне на емисиите: 
 Изчислението на емисията за отпадъчни води се извършва по следните формули: 

 А = А1 + А2 + А3 +..................Аn / бр. измервания през 2010г. 
 N = А Х  С 

където,  
А                                              – средна измерена стойност на емисията за 2010г. 
А1 + А2 + А3 +..................Аn -  сбор на резултатите от мониторинга за 2010г. 
N                                              - изчислена емисия  
С                                              -  годишно количество заустени води (164180m3)

Базовата стойност се изчислява по формулата: 

Б =  Е Х Q 

където, 
Б                                              - базова стойност 
Е                                              - ИЕО съгласно комплексното разрешително 
Q                                 - максимално годишно количество заустени води съгласно КР №72/2005г. 
(968 426 m3 = 968 426 000 dm3)

Замърсител Измерена стойност Изчислена стойност Базова стойност 
съгласно ИЕО 
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1,2 Дихлоретан -   
Коментар:
Заложените стойности според европейския регистър на емисиите на вредни и опасни вещества 
EPEBB и PRTR е 10 кг/годишно във води за 1,2 Дихлоретан.  

Замърсител Измерена стойност Изчислена стойност Базова стойност 
съгласно ИЕО 

Халогенирани 
органични съединения 

(като АОХ) 

0,82мг/л 134,627кг/год 

Коментар: 
Заложените стойности според европейския регистър на емисиите на вредни и опасни вещества 
EPEBB и PRTR е 1 000 кг/годишно във води за халогенирани органични съединения (като АОХ).  

Замърсител Измерена стойност Изчислена стойност Базова стойност 
съгласно ИЕО 

Общ органичен 
въглерод (TOC) (като 

общ С или ХПК/3) 

-

Замърсител Измерена стойност Изчислена стойност Базова стойност 
съгласно ИЕО 

Хлориди  
(като общ хлор) 

27,7mg/l 4547 кг/год. 2000000 кг/год. 

Коментар: Заложените стойности според европейския регистър на емисиите на вредни и опасни 
вещества EPEBB и PRTR е 50 000 кг/годишно във води за общ органичен въглерод (TOC) (като общ С или 
ХПК/3). 
Коментар:  
Заложените стойности според европейски регистър на емисиите на вредни и опасни вещества EPEBB и 
PRTR е 2 млн. кг/годишно във води за хлориди като общ хлор. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферен въздух.
На територията на „Полимери” АД съществуват единадесет броя точкови източници на емисии в 

атмосферен въздух, както следва: 
 Изпускащо устройство №1, контролираната емисия е хлор; Изведено от експлоатация 9.06 2010г. 
 Изпускащо устройство №2, контролираната емисия е хлор; Изведено от експлоатация 9.06 2010г 
 Изпускащо устройство №3, контролираната емисия е азбест (фин прах); Изведено от 

експлоатация 9.06 2010г 
 Изпускащо устройство №4, контролираната емисия е азбест (фин прах); Изведено от 

експлоатация 9.06 2010г 
 Изпускащо устройство №5, контролираната емисия е хлор; 
 Изпускащо устройство № 6, контролираната емисия е хлороводород; Изведено от експлоатация 

9.06 2010г 
 Изпускащо устройство № 7, контролираната емисия е хлороводород; Изведено от експлоатация 

9.06 2010г 
 Изпускащо устройство № 8, контролираната емисия е хлороводород; Изведено от експлоатация 

9.06 2010г 
 Изпускащо устройство № 9, контролираната емисия е хлороводород; Изведено от експлоатация 

9.06 2010г 
 Изпускащо устройство № 10, контролираната емисия е 1,2 дихлоретан, хлороводород и 

въглеводороди; 
 Изпускащо устройство № 11, контролираната емисия е хлор; 
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Съгласно условие 9.6.1. от КР №72/2005г. издадено на „Полимери” АД, честота на собствените 
периодични измервания на емисиите от неподвижните източници на територията на дружеството е 
веднъж на шест месеца или два пъти в годината.  

След влизане в сила на КР №72/2005 г. в „Полимери” АД са разработени и се прилагат инструкции за 
експлоатация и поддръжка на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. В 
инструкциите са заложени стойностите на контролираните параметри на всяко пречиствателно 
съоръжение. Същите са изброени по-долу: 
 ''Инструкция за експлоатация и поддръжка на оптимален работен режим на ст. “Хлорунищожение” 

на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти”; 
 ''Инструкция за експлоатация и поддръжка на оптимален работен режим на абсорбционна колона 

на ст. “Ферихлорид”; 
 ''Инструкция за периодична оценка на измерените стойности на контролираните параметри на ст. 

“Хлорунищожение” на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти”; 
 ''Инструкция за периодична оценка на измерените стойности на контролираните параметри на 

абсорбционна колона на ст. “Ферихлорид”; 
В изпълнение на горепосочените инструкции ежемесечно се отчитат стойностите на технологичните 

параметри. За периода януари – декември 2010г. за всяко пречиствателно съоръжение са изготвени 
оценки на съответствие на технологичните параметри.  

Коментари:
 Изпускащо устройство №5, контролираната емисия е хлор; - пречиствателното съоръжение е 

хлорунищожителна колона. Същата улавя хлор-газ. Параметрите за контрол са температура и 
налягане. Измерването им става непрекъснато чрез термосъпротивление и уобразник. 
Резултатите от измерването се отчитат чрез пишещ прибор изведен в командната зала на цеха и 
се записват в журнала на станция “Хлорунищожение”. 

За 2010г. са извършени 1проверка (за месеци:януари). Не са установени несъответствия. Няма 
предприети коригиращи действия. 
 Изпускащо устройство № 11, контролираната емисия е хлор - пречиствателното съоръжение е 

абсорбционна колона за улавяне на хлор-газ. Параметъра за контрол е температура. 
Измерването и става непрекъснато чрез термометър. Резултатите от измерването се отчитат и се 
записват в журнала на станция “Ферихлорид”.  

За отчетния период за извършени 1 проверки. Не са установени несъответствия. Няма 
предприети коригиращи действия.

След влизане в сила на КР №72/2005 г. в „Полимери” АД са разработени и се прилагат изискванията 
на следните инструкции:
“Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 

площадката на “Полимери” АД; 
“Инструкция за периодична оценка на спазване на мерките за ограничаване и предотвратяване на 

неорганизирани емисии на територията на “Полимери” АД; 
Във връзка с изпълнение на по-горе описаните инструкции бяха извършени заплануваните мерки за 

намаляване на неорганизирани емисии, които включваха: 
1. Изпълнение на план - график за метрологично потвърждаване на средствата за наблюдение и 

измерване за 2010г.; 
2. Изпълнение на годишен план – график за провеждане на планово периодичните прегледи и 

ремонт за 2010г. 
3. Изпълнение на план-графика за периодичен преглед на съоръженията с повишена опасност за 

20109г. 
След влизане в сила на КР №72/2005 г. в „Полимери” АД се разработи и се прилага:
 “Инструкция за периодична оценка за спазване на мерките за ограничаване и намаляване на 

емисиите на интензивно миришещи вещества на територията на “Полимери” АД”; 
Във връзка с изпълнение на по-горе описаната инструкция бяха извършени заплануваните мерки за 

намаляване на интензивно миришещи вещества, които включват изготвяне и представяне на ежемесечни 
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протоколи за санитарни анализи на: цех “Диафрагмена електролиза” – компресорно за хлор и 
електролизни клетки; цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти” – склад за течен хлор, площадка 
втечняване на хлор, склад солна киселина, участък синтез и абсорбция; станция “Хлорни продукти” 
пълначно за течен хлор, склад за течен хлор и станция ферихлорид; сградата на ЦИЛ и цех “Ремонт на 
хлорни тари”; 

Коментар: Няма установено превишаване на граничните стойности за работна среда. 

     4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.
В резултат на производствените процеси в „Полимери” АД се образуват производствени отпадъчни 

води. Заедно с дъждовните води те образуват смесен поток, който се отвежда за неутрализиране в 
пречиствателно съоръжение - „Неутрализационна станция” 576. 

В дружеството се съхраняват и прилагат следните инструкции: 
 Инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на 

„Неутрализационна Станция” 576; 
 Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационната 

изправност на „Неутрализационна Станция” 576; 
 Инструкция за периодична проверка на съответствие на стойностите на контролираните 

параметри на „Неутрализационна Станция” 576. 
Контролираните параметри на пречиствателното съоръжение заложени в КР №72/2005г. издадено на 

„Полимери” АД и в по-горе посочените инструкции са: 
 Водороден показател на вход на 576 – оптимална стойност 12,2; 
 Водороден показател на изход на 576 – оптимална стойност 6-9; 
 Неразтворени вещества на изход - оптимална стойност 20 mg/l 

Проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на станция за 
неутрализиране на отпадъчни води на територията на “Полимери” АД  

за месец януари 2010 година 

1. Отчетена стойност на вход на 576 
През месец януари 2010 година са извършени осем (8) анализа на отпадъчните води на вход 

на станция 576. 
Анализите са извършени от ЦИЛ към “Полимери” АД. Отчетената средна стойност на рН е 

11,6 при оптимална такава 12,2 (виж приложение 1), т.е. рН на вход на станция 576 е в 
границите на оптималната стойност.

2. Отчетена стойност на изход на 576 
През месец януари 2010 година са извършени осем (8) анализа на отпадъчните води на 

изход на станция 576. 
Анализите са извършени от ЦИЛ към “Полимери” АД. Отчетената средна стойност на рН е 

7,85 при оптимална такава 9 (виж приложение 1), т.е. рН е в границите на оптималната 
стойност. 

3. Отчетена стойност на неразтворени вещества на изход 576 
Отчетената стойност на неразтворени вещества на изход 576 за месец януари 2010 година е 

25,5 mg/l, при оптимална стойност 20 mg/l (виж приложение 1), т.е. показател неразтворени 
вещества превишава оптималната стойност с 5,5 mg/l.

Анализът е извършен от акредитирана лаборатория и се изготвя въз основа на еднократна 
проба. 
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Извод: 
Отчетените стойности показват, че станция за неутрализиране на отпадъчни води на 

територията на дружеството е функционирала в рамките на оптималните стойности. 
Станцията за неутрализиране на отпадъчни води, която функционира на територията на 

дружеството не може да повлияе върху показател неразтворени вещества. 
Посочения показател не е критерии за поддържане на оптимален работен режим на 

съоръжението. 

Проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на станция за 
неутрализиране на отпадъчни води на територията на “Полимери” АД  

за месец февруари 2010 година 
През месец февруари станцията за неутрализиране на отпадъчни води на територията на 

„Полимери” АД не функционира. 
Причина: От 18.01.2010г. инсталациите на територията на „Полимери” АД са в престой, за 

което РИОСВ – Варна е уведомена с писмо наш изх. номер 9/19.01.2010г. 

Въпреки по-горе посоченото обстоятелството на вход и изход на пречиствателното 
съоръжение са извършвани анализи на рН. Резултатите показват:   

4. Отчетена стойност на вход на 576 
През месец февруари 2010 година са извършени седемнадесет (17) анализа на отпадъчните 

води на вход на станция 576. 
Анализите са извършени от ЦИЛ към “Полимери” АД. Отчетената средна стойност на рН е 

11,35 при оптимална такава 12,2 (виж приложение 1), т.е. рН на вход на станция 576 е в 
границите на оптималната стойност.

5. Отчетена стойност на изход на 576 
През месец февруари 2010 година са извършени седемнадесет (17) анализа на отпадъчните 

води на изход на станция 576. 
Анализите са извършени от ЦИЛ към “Полимери” АД. Отчетената средна стойност на рН е 

8,56 при оптимална такава 9 (виж приложение 1), т.е. рН е в границите на оптималната 
стойност. 

6. Отчетена стойност на неразтворени вещества на изход 576 
Отчетената стойност на неразтворени вещества на изход 576 за месец февруари 2010 

година е 22,4 mg/l, при оптимална стойност 20 mg/l (виж приложение 1), т.е. показател 
неразтворени вещества превишава оптималната стойност с 2,4 mg/l.

Анализът е извършен от акредитирана лаборатория и се изготвя въз основа на еднократна 
проба. 

Извод: 
Отчетените стойности показват, че станция за неутрализиране на отпадъчни води на 

територията на дружеството е функционирала в рамките на оптималните стойности. 
Станцията за неутрализиране на отпадъчни води, която функционира на територията на 

дружеството не може да повлияе върху показател неразтворени вещества. 
Посочения показател не е критерии за поддържане на оптимален работен режим на 

съоръжението. 
Проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на станция за 

неутрализиране на отпадъчни води на територията на “Полимери” АД  
за месец март 2010 година 
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През месец март станцията за неутрализиране на отпадъчни води на територията на 
„Полимери” АД не функционира. 

Причина: От 18.01.2010г. инсталациите на територията на „Полимери” АД са в престой, за 
което РИОСВ – Варна е уведомена с писмо наш изх. номер 9/19.01.2010г. 

Въпреки по-горе посоченото обстоятелството на вход и изход на пречиствателното 
съоръжение са извършвани анализи на рН. Резултатите показват:   

7. Отчетена стойност на вход на 576 
През месец март 2010 година са извършени петнадесет (15) анализа на отпадъчните води на 

вход на станция 576. 
Анализите са извършени от ЦИЛ към “Полимери” АД. Отчетената средна стойност на рН е 

10,77 при оптимална такава 12,2 (виж приложение 1), т.е. рН на вход на станция 576 е в 
границите на оптималната стойност.

8. Отчетена стойност на изход на 576 
През месец март 2010 година са извършени петнадесет (15) анализа на отпадъчните води на 

изход на станция 576. 
Анализите са извършени от ЦИЛ към “Полимери” АД. Отчетената средна стойност на рН е 

8,4 при оптимална такава 9 (виж приложение 1), т.е. рН е в границите на оптималната 
стойност. 

9. Отчетена стойност на неразтворени вещества на изход 576 
Отчетената стойност на неразтворени вещества на изход 576 за месец март 2010 година е 

5,0 mg/l, при оптимална стойност 20 mg/l (виж приложение 1), т.е. показател неразтворени 
вещества е в границите на оптималната стойност.

 Анализът е извършен от акредитирана лаборатория и се изготвя въз основа на еднократна 
проба. 

Извод: 
Отчетените стойности показват, че станция за неутрализиране на отпадъчни води на 

територията на дружеството е функционирала в рамките на оптималните стойности. 
Станцията за неутрализиране на отпадъчни води, която функционира на територията на 

дружеството не може да повлияе върху показател неразтворени вещества. 
Посочения показател не е критерии за поддържане на оптимален работен режим на 

съоръжението. 
Проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на станция за 

неутрализиране на отпадъчни води на територията на “Полимери” АД  
за месец април 2010 година 

През месец април станцията за неутрализиране на отпадъчни води на територията на 
„Полимери” АД не функционира. 

Причина: От 18.01.2010г. инсталациите на територията на „Полимери” АД са в престой, за 
което РИОСВ – Варна е уведомена с писмо наш изх. номер 9/19.01.2010г. 

Въпреки по-горе посоченото обстоятелството на вход и изход на пречиствателното 
съоръжение са извършвани анализи на рН. Резултатите показват:   

10. Отчетена стойност на вход на 576 
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През месец април 2010 година са извършени пет (5) анализа на отпадъчните води на вход на 
станция 576. 

Анализите са извършени от ЦИЛ към “Полимери” АД. Отчетената средна стойност на рН е 
9,99 при оптимална такава 12,2 (виж приложение 1), т.е. рН на вход на станция 576 е в 
границите на оптималната стойност.

11. Отчетена стойност на изход на 576 
През месец април 2010 година са извършени пет (5) анализа на отпадъчните води на изход 

на станция 576. 
Анализите са извършени от ЦИЛ към “Полимери” АД. Отчетената средна стойност на рН е 

8,05 при оптимална такава 9 (виж приложение 1), т.е. рН е в границите на оптималната 
стойност. 

12. Отчетена стойност на неразтворени вещества на изход 576 
Отчетената стойност на неразтворени вещества на изход 576 за месец април 2010 година е 

5,1 mg/l, при оптимална стойност 20 mg/l (виж приложение 1), т.е. показател неразтворени 
вещества е в границите на оптималната стойност.

 Анализът е извършен от акредитирана лаборатория и се изготвя въз основа на еднократна 
проба. 

Извод: 
Отчетените стойности показват, че станция за неутрализиране на отпадъчни води на 

територията на дружеството е функционирала в рамките на оптималните стойности. 
Станцията за неутрализиране на отпадъчни води, която функционира на територията на 

дружеството не може да повлияе върху показател неразтворени вещества. 
Посочения показател не е критерии за поддържане на оптимален работен режим на 

съоръжението. 
Проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на станция за 

неутрализиране на отпадъчни води на територията на “Полимери” АД  
за месец май 2010 година 

През месец май станцията за неутрализиране на отпадъчни води на територията на „Полимери” 
АД не функционира. 

Причина: От 18.01.2010г. инсталациите на територията на „Полимери” АД са в престой, за 
което РИОСВ – Варна е уведомена с писмо наш изх. номер 9/19.01.2010г. 

Въпреки по-горе посоченото обстоятелството на изход на пречиствателното съоръжение е 
извършен анализ на рН. Резултат показа:   

13. Отчетена стойност на изход на 576 
През месец май 2010 година е извършен един (1) анализ на отпадъчните води на изход на 

станция 576. 
Анализът е извършен от ЦИЛ към “Полимери” АД. Отчетената стойност на рН е 7,61 при 

оптимална такава 9 (виж приложение 1), т.е. рН е в границите на оптималната стойност. 

14. Отчетена стойност на неразтворени вещества на изход 576 
Отчетената стойност на неразтворени вещества на изход 576 за месец май 2010 година е 6,1 

mg/l, при оптимална стойност 20 mg/l (виж приложение 1), т.е. показател неразтворени вещества
е в границите на оптималната стойност.



ГДОС НА “ПОЛИМЕРИ” АД ДЕВНЯ ЗА 2010 ГОДИНА 

38

 Анализът е извършен от акредитирана лаборатория и се изготвя въз основа на еднократна 
проба. 

Извод: 
Отчетените стойности показват, че станция за неутрализиране на отпадъчни води на 

територията на дружеството е функционирала в рамките на оптималните стойности. 
Станцията за неутрализиране на отпадъчни води, която функционира на територията на 

дружеството не може да повлияе върху показател неразтворени вещества. 
Посочения показател не е критерии за поддържане на оптимален работен режим на 

съоръжението. 

Съгласно условие 10.1.4. през 2009г. „Полимери” АД извършва собствен мониторинг на 
смесен поток отпадъчни води, зауствани в река Девненска. Заустването се извършва през една 
единствена точка с координати: 43º 11,45.2 СШ; 27º 37,42.3 ИД. Пробовземните точки са както 
следва: 

1.Пробовземна точка №1 - изход “Неутрализационна станция“ с координати: 43° 11' 45,2" СШ 
и 27° 37' 42,3" ИД; 

2.Пробовземна точка №2 - преди заустване на отпадъчните води в р. Девненска (последната 
ревизионна шахта) с координати: 43° 11' 50,1" СШ и 27° 37' 54,2" ИД. 

В дружеството е разработена и се прилага: 
 “Инструкция за проверка на съответствието на измерените стойности на концентрациите 

на вредни вещества в отпадъчните води”. 
За отчетния период януари – декември 2010г. са извършени 5. анализа на отпадъчните води, 

образувани в резултат на производствената дейност в „Полимери” АД. 
Анализите по съответните показатели за периода. са извършени от акредитирани 

лаборатории както следва 
„Централна изпитвателна лаборатория при „Полимери” АД. 
Проверка/сравнение на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри на вредни вещества в отпадъчните води зауствани от “Полимери” АД в река 
Девненска за месец януари 2010 година 

Във връзка с изпълнение на условие 10.1.4.2. от КР №72/2005 г., на територията на 
„Полимери” АД се пробонабират и анализират отпадъчните води, зауствани в повърхностен 
обект (река Девненска) в две точки, както следва: 

1. Пробовземна точка 1 - на изход „Неутрализационна станция“ 
№ 
по 

ред 

Показател ИЕО Резултат от 
изпитването 

1. рН 6-9 8,92 
2. Неразтворени вещества 20 mg/dm3 25,5
3. ХПК 150 mg/dm3 18,2
4. Хлор 0,1 mg/dm3 29,8
5. Сулфити 1,0 mg/dm3 <1,0
5. АОХ 0,5 mg/dm3 0,98
6. 1,2 ДХЕ 1,25 mgd/m3 следи 
7. Нефтопродукти 0,5 mg/dm3 1,3

Отчетените стойности на вредни вещества в отпадъчните води на изход на станция 576 през 
месец януари 2010г. показват, че има превишаване на ИЕО в четири от анализираните 
показателя: 
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- Неразтворени вещества, констатирани 25,5 mg/l, при норма в разрешителното 20
mg/l, т.е. има превишение на ИЕО от 5,5 mg/l;

- Хлор, констатиран 29,8 mg/l, при норма в разрешителното 0,1 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 29,7 mg/l;

- АОХ констатирани 0,98 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 0,48 mg/l;

- Нефтопродукти констатирани 1,3 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. 
има превишение на ИЕО от 0,8 mg/l;

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Централна изпитвателна 
лаборатория” към „Полимери” АД. 

2. Пробовземна точка 2 - преди заустване на отпадъчните води в река Девненска 
№ 
по 

ред 

Показател ИЕО Резултат от 
изпитването 

1. рН 6-9 8,34 
2. Неразтворени вещества 20 mg/dm3 21,6
3. ХПК 150 mg/dm3 12,8
4. Хлор 0,1 mg/dm3 17
5. Сулфити 1,0 mg/dm3 <1,0
5. АОХ 0,5 mg/dm3 0,86
6. 1,2 ДХЕ 1,25 mgd/m3 следи 
7. Нефтопродукти  0,5 mg/dm3 0,7

Отчетените стойности на вредни вещества в отпадъчните води преди заустването им в река 
Девненска през месец януари 2010г. показват, че има превишаване на ИЕО в четири от 
анализираните показателя: 

- Неразтворени вещества, констатирани 21,6 mg/l, при норма в разрешителното 20
mg/l, т.е. има превишение на ИЕО от 1,6 mg/l;

- Хлор, констатиран 17 mg/l, при норма в разрешителното 0,1 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 16,9 mg/l;

- АОХ констатирани 0,86 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 0,36 mg/l;

- Нефтопродукти констатирани 0,7 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. 
има превишение на ИЕО от 0,2 mg/l;

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Централна изпитвателна 
лаборатория” към „Полимери” АД. 

ИЗВОД: 
Горепосочените данни показват: 
 Показател Неразтворени вещества  към заустване бележи понижение с 3,9 mg/l в 

сравнение със същия показател на изход 576; 
 Показател хлор към заустване бележи понижение с 12,8 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 
 Показател АОХ към заустване бележи понижение с 0,12 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 
 Показател нефтопродукти бележи понижение с 0,7 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 
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Трябва да се вземе в предвид, че българско законодателство не предоставя норма за 
стойности на вредни вещества в отпадъчните води за азбестова електролиза (в гратисния 
период до 2012г.), а дружеството е задължено да покрива норми за хлор-алкална електролиза с 
без азбестова диафрагма, дори показател хлор е по-нисък от заложения в нормативната уредба 
(ДВ бр. 97/2000г. Наредба № 6 за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.), и в следствие на това 
констатираните показатели над норма не би трябвало да се вземат в предвид при установяване  
на приноса  на дружеството за замърсяване на река Девненска. 

Тук е момента да се обърне внимание, че заложените норми за заустване на отпадъчни 
води са многократно по-ниски от изискванията на нормите за водоприемник III категория, 
например показател  неразтворени вещества: 

- Нормата за заустване е 20 mg/l, а за водоприемник III категория 100 mg/l. 
Проверка/сравнение на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри на вредни вещества в отпадъчните води зауствани от “Полимери” АД в река 
Девненска за месец февруари 2010 година 

Във връзка с изпълнение на условие 10.1.4.2. от КР №72/2005 г., на територията на 
„Полимери” АД се пробонабират и анализират отпадъчните води, зауствани в повърхностен 
обект (река Девненска) в две точки, както следва: 

3. Пробовземна точка 1 - на изход „Неутрализационна станция“ 
№ 
по 

ред 

Показател ИЕО Резултат от 
изпитването 

1. рН 6-9 8,64 
2. Неразтворени вещества 20 mg/dm3 22,4
3. ХПК 150 mg/dm3 22,6
4. Хлор 0,1 mg/dm3 18,6
5. Сулфити 1,0 mg/dm3 <1,0
5. АОХ 0,5 mg/dm3 0,75
6. 1,2 ДХЕ 1,25 mgd/m3 следи 
7. Нефтопродукти 0,5 mg/dm3 1,2

Отчетените стойности на вредни вещества в отпадъчните води на изход на станция 576 през 
месец февруари 2010г. показват, че има превишаване на ИЕО в четири от анализираните 
показателя: 

- Неразтворени вещества, констатирани 22,4 mg/l, при норма в разрешителното 20
mg/l, т.е. има превишение на ИЕО от 2,4 mg/l;

- Хлор, констатиран 18,6 mg/l, при норма в разрешителното 0,1 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 18,5 mg/l;

- АОХ констатирани 0,75 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 0,25 mg/l;

- Нефтопродукти констатирани 1,2 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. 
има превишение на ИЕО от 0,7 mg/l;

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Централна изпитвателна 
лаборатория” към „Полимери” АД. 

4. Пробовземна точка 2 - преди заустване на отпадъчните води в река Девненска 
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№ 
по 

ред 

Показател ИЕО Резултат от 
изпитването 

1. рН 6-9 8,28 
2. Неразтворени вещества 20 mg/dm3 19,3
3. ХПК 150 mg/dm3 18,1
4. Хлор 0,1 mg/dm3 16,7
5. Сулфити 1,0 mg/dm3 <1,0
5. АОХ 0,5 mg/dm3 0,91
6. 1,2 ДХЕ 1,25 mgd/m3 следи 
7. Нефтопродукти  0,5 mg/dm3 0,86

Отчетените стойности на вредни вещества в отпадъчните води преди заустването им в река 
Девненска през месец февруари 2010г. показват, че има превишаване на ИЕО в три от 
анализираните показателя: 

- Хлор, констатиран 16,7 mg/l, при норма в разрешителното 0,1 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 16,6 mg/l;

- АОХ констатирани 0,91 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 0,41 mg/l;

- Нефтопродукти констатирани 0,86 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. 
има превишение на ИЕО от 0,36 mg/l;

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Централна изпитвателна 
лаборатория” към „Полимери” АД. 

ИЗВОД: 
Горепосочените данни показват: 
 Показател Неразтворени вещества  към заустване бележи понижение с 3,1 mg/l в 

сравнение със същия показател на изход 576 и е в границите на ИЕО; 
 Показател хлор към заустване бележи понижение с 1,9 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 
 Показател АОХ към заустване бележи повишение с 0,16 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 
 Показател нефтопродукти бележи понижение с 0,34 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 

Трябва да се вземе в предвид, че българско законодателство не предоставя норма за 
стойности на вредни вещества в отпадъчните води за азбестова електролиза (в гратисния 
период до 2012г.), а дружеството е задължено да покрива норми за хлор-алкална електролиза с 
без азбестова диафрагма, дори показател хлор е по-нисък от заложения в нормативната уредба 
(ДВ бр. 97/2000г. Наредба № 6 за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.), и в следствие на това 
констатираните показатели над норма не би трябвало да се вземат в предвид при установяване  
на приноса  на дружеството за замърсяване на река Девненска. 

Тук е момента да се обърне внимание, че заложените норми за заустване на отпадъчни 
води са многократно по-ниски от изискванията на нормите за водоприемник III категория, 
например показател  неразтворени вещества: 

- Нормата за заустване е 20 mg/l, а за водоприемник III категория 100 mg/l. 
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Проверка/сравнение на съответствието на измерените стойности на контролираните 
параметри на вредни вещества в отпадъчните води зауствани от “Полимери” АД в река 

Девненска за месец март 2010 година 

Във връзка с изпълнение на условие 10.1.4.2. от КР №72/2005 г., на територията на 
„Полимери” АД се пробонабират и анализират отпадъчните води, зауствани в повърхностен 
обект (река Девненска) в две точки, както следва: 

5. Пробовземна точка 1 - на изход „Неутрализационна станция“ 
№ 
по 

ред 

Показател ИЕО Резултат от 
изпитването 

1. рН 6-9 8,24 
2. Неразтворени вещества 20 mg/dm3 5,0
3. ХПК 150 mg/dm3 47
4. Хлор 0,1 mg/dm3 14,7
5. Сулфити 1,0 mg/dm3 <1,0
5. АОХ 0,5 mg/dm3 0,69
6. 1,2 ДХЕ 1,25 mgd/m3 отсъства 
7. Нефтопродукти 0,5 mg/dm3 0,3

Отчетените стойности на вредни вещества в отпадъчните води на изход на станция 576 през 
месец март 2010г. показват, че има превишаване на ИЕО в два от анализираните показателя: 

- Хлор, констатиран 14,7 mg/l, при норма в разрешителното 0,1 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 14,6 mg/l;

- АОХ констатирани 0,69 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 0,19 mg/l;

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Централна изпитвателна 
лаборатория” към „Полимери” АД. 

6. Пробовземна точка 2 - преди заустване на отпадъчните води в река Девненска 
№ 
по 

ред 

Показател ИЕО Резултат от 
изпитването 

1. рН 6-9 7,91 
2. Неразтворени вещества 20 mg/dm3 16,3
3. ХПК 150 mg/dm3 35
4. Хлор 0,1 mg/dm3 1,24
5. Сулфити 1,0 mg/dm3 <1,0
5. АОХ 0,5 mg/dm3 0,77
6. 1,2 ДХЕ 1,25 mgd/m3 отсъства 
7. Нефтопродукти  0,5 mg/dm3 0,6

Отчетените стойности на вредни вещества в отпадъчните води преди заустването им в река 
Девненска през месец март 2010г. показват, че има превишаване на ИЕО в три от анализираните 
показателя: 

- Хлор, констатиран 1,24 mg/l, при норма в разрешителното 0,1 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 1,14 mg/l;

- АОХ констатирани 0,77 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. има 
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превишение на ИЕО от 0,27 mg/l;
- Нефтопродукти констатирани 0,6 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. 

има превишение на ИЕО от 0,1 mg/l;

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Централна изпитвателна 
лаборатория” към „Полимери” АД. 

ИЗВОД: 
Горепосочените данни показват: 
 Показател хлор към заустване бележи понижение с 13,46 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 
 Показател АОХ към заустване бележи повишение с 0,08 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 
 Показател нефтопродукти бележи повишение с 0,3 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 

Трябва да се вземе в предвид, че българско законодателство не предоставя норма за 
стойности на вредни вещества в отпадъчните води за азбестова електролиза (в гратисния 
период до 2012г.), а дружеството е задължено да покрива норми за хлор-алкална електролиза с 
без азбестова диафрагма, дори показател хлор е по-нисък от заложения в нормативната уредба 
(ДВ бр. 97/2000г. Наредба № 6 за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.), и в следствие на това 
констатираните показатели над норма не би трябвало да се вземат в предвид при установяване  
на приноса  на дружеството за замърсяване на река Девненска. 

Тук е момента да се обърне внимание, че заложените норми за заустване на отпадъчни 
води са многократно по-ниски от изискванията на нормите за водоприемник III категория, 
например показател  неразтворени вещества: 

- Нормата за заустване е 20 mg/l, а за водоприемник III категория 100 mg/l. 
Проверка/сравнение на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри на вредни вещества в отпадъчните води зауствани от “Полимери” АД в река 
Девненска за месец април 2010 година 

Във връзка с изпълнение на условие 10.1.4.2. от КР №72/2005 г., на територията на 
„Полимери” АД се пробонабират и анализират отпадъчните води, зауствани в повърхностен 
обект (река Девненска) в две точки, както следва: 

7. Пробовземна точка 1 - на изход „Неутрализационна станция“ 
№ 
по 

ред 

Показател ИЕО Резултат от 
изпитването 

1. рН 6-9 8,15 
2. Неразтворени вещества 20 mg/dm3 5,1
3. ХПК 150 mg/dm3 45
4. Хлор 0,1 mg/dm3 9,4
5. Сулфити 1,0 mg/dm3 <1,0
5. АОХ 0,5 mg/dm3 0,67
6. 1,2 ДХЕ 1,25 mgd/m3 отсъства 
7. Нефтопродукти 0,5 mg/dm3 0,3
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Отчетените стойности на вредни вещества в отпадъчните води на изход на станция 576 през 
месец април 2010г. показват, че има превишаване на ИЕО в два от анализираните показателя: 

- Хлор, констатиран 9,4 mg/l, при норма в разрешителното 0,1 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 9,3 mg/l;

- АОХ констатирани 0,67 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 0,17 mg/l;

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Централна изпитвателна 
лаборатория” към „Полимери” АД. 

8. Пробовземна точка 2 - преди заустване на отпадъчните води в река Девненска 
№ 
по 

ред 

Показател ИЕО Резултат от 
изпитването 

1. рН 6-9 7,81 
2. Неразтворени вещества 20 mg/dm3 15,1
3. ХПК 150 mg/dm3 34
4. Хлор 0,1 mg/dm3 1,11
5. Сулфити 1,0 mg/dm3 <1,0
5. АОХ 0,5 mg/dm3 0,74
6. 1,2 ДХЕ 1,25 mgd/m3 отсъства 
7. Нефтопродукти  0,5 mg/dm3 0,6

Отчетените стойности на вредни вещества в отпадъчните води преди заустването им в река 
Девненска през месец април 2010г. показват, че има превишаване на ИЕО в три от 
анализираните показателя: 

- Хлор, констатиран 1,11 mg/l, при норма в разрешителното 0,1 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 1,01 mg/l;

- АОХ констатирани 0,74 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 0,24 mg/l;

- Нефтопродукти констатирани 0,6 mg/l, при норма в разрешителното 0,5 mg/l, т.е. 
има превишение на ИЕО от 0,1 mg/l;

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Централна изпитвателна 
лаборатория” към „Полимери” АД. 

ИЗВОД: 
Горепосочените данни показват: 
 Показател хлор към заустване бележи понижение с 8,29 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 
 Показател АОХ към заустване бележи повишение с 0,07 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 
 Показател нефтопродукти бележи повишение с 0,3 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 
Трябва да се вземе в предвид, че българско законодателство не предоставя норма за стойности 
на вредни вещества в отпадъчните води за азбестова електролиза (в гратисния период до 
2012г.), а дружеството е задължено да покрива норми за хлор-алкална електролиза с без 
азбестова диафрагма, дори показател хлор е по-нисък от заложения в нормативната уредба (ДВ 
бр. 97/2000г. Наредба № 6 за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.), и в следствие на това 
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констатираните показатели над норма не би трябвало да се вземат в предвид при установяване  
на приноса  на дружеството за замърсяване на река Девненска. 

Тук е момента да се обърне внимание, че заложените норми за заустване на отпадъчни 
води са многократно по-ниски от изискванията на нормите за водоприемник III категория, 
например показател  неразтворени вещества: 

- Нормата за заустване е 20 mg/l, а за водоприемник III категория 100 mg/l. 
Проверка/сравнение на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри на вредни вещества в отпадъчните води зауствани от “Полимери” АД в река 
Девненска за месец май 2010 година 

Във връзка с изпълнение на условие 10.1.4.2. от КР №72/2005 г., на територията на 
„Полимери” АД се пробонабират и анализират отпадъчните води, зауствани в повърхностен 
обект (река Девненска) в две точки, както следва: 

9. Пробовземна точка 1 - на изход „Неутрализационна станция“ 
№ 
по 

ред 

Показател ИЕО Резултат от 
изпитването 

1. рН 6-9 7,61 
2. Неразтворени вещества 20 mg/dm3 6,1
3. ХПК 150 mg/dm3 46
4. Хлор 0,1 mg/dm3 1,4
5. Сулфити 1,0 mg/dm3 <1,0
5. АОХ 0,5 mg/dm3 0,44
6. 1,2 ДХЕ 1,25 mgd/m3 отсъства 
7. Нефтопродукти 0,5 mg/dm3 0,3

Отчетените стойности на вредни вещества в отпадъчните води на изход на станция 576 през 
месец май 2010г. показват, че има превишаване на ИЕО в един от анализираните показателя: 

- Хлор, констатиран 1,4 mg/l, при норма в разрешителното 0,1 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 1,3 mg/l;

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Централна изпитвателна 
лаборатория” към „Полимери” АД. 

10. Пробовземна точка 2 - преди заустване на отпадъчните води в река Девненска 
№ 
по 

ред 

Показател ИЕО Резултат от 
изпитването 

1. рН 6-9 7,42 
2. Неразтворени вещества 20 mg/dm3 7,2
3. ХПК 150 mg/dm3 38
4. Хлор 0,1 mg/dm3 0,87
5. Сулфити 1,0 mg/dm3 <1,0
5. АОХ 0,5 mg/dm3 0,42
6. 1,2 ДХЕ 1,25 mgd/m3 отсъства 
7. Нефтопродукти  0,5 mg/dm3 0,24
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Отчетените стойности на вредни вещества в отпадъчните води преди заустването им в река 
Девненска през месец май 2010г. показват, че има превишаване на ИЕО в един от 
анализираните показателя: 

- Хлор, констатиран 0,87 mg/l, при норма в разрешителното 0,1 mg/l, т.е. има 
превишение на ИЕО от 0,77 mg/l;

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Централна изпитвателна 
лаборатория” към „Полимери” АД. 

ИЗВОД: 
Горепосочените данни показват: 
 Показател хлор към заустване бележи понижение с 0,53 mg/l в сравнение със същия 

показател на изход 576; 

Трябва да се вземе в предвид, че българско законодателство не предоставя норма за 
стойности на вредни вещества в отпадъчните води за азбестова електролиза (в гратисния 
период до 2012г.), а дружеството е задължено да покрива норми за хлор-алкална електролиза с 
без азбестова диафрагма, дори показател хлор е по-нисък от заложения в нормативната уредба 
(ДВ бр. 97/2000г. Наредба № 6 за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.), и в следствие на това 
констатираните показатели над норма не би трябвало да се вземат в предвид при установяване  
на приноса  на дружеството за замърсяване на река Девненска. 

Тук е момента да се обърне внимание, че заложените норми за заустване на отпадъчни 
води са многократно по-ниски от изискванията на нормите за водоприемник III категория, 
например показател  неразтворени вещества: 

- Нормата за заустване е 20 mg/l, а за водоприемник III категория 100 mg/l
Във връзка с изпълнение на предписание от Констативен протокол №02589/08.11.2007г., 

изпитванията по показател АОХ за периода 5 са извършвани от Централна изпитвателна 
лаборатория на „Полимери” АД. За отчитания период лабораторията в е процес на акредитация 
и разполага с нужната апаратура и метод за изпитване. 

Анализите по съответните показатели за периода. са извършени от акредитирана 
лаборатория – „Централна изпитвателна лаборатория при „Полимери” АД. 

Резултатите от анализите по месеци за 2010 г. са представени в таблица 3, Приложение 2 
от настоящия годишен доклад. 

През 2010г. се спазваха изискванията на: 
 „Инструкция за проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа” 
Изпълненото на инструкцията е възложено на оператора на парни и водни съоръжения към 

цех “Азот, въздух и пара, вода и канал”. Проверката се извършва два пъти на смяна, а 
резултатите се записват в докладна тетрадка в цеха. 

Коментар: За периода януари – декември 2010г. Няма  констатирани течове. 

Във връзка с изпълнение на условие 10.7. от КР №72/2005г., през 2009г. контролно 
измервателните прибори към системата за собствен мониторинг са поддържани в техническа и 
експлоатационна изправност.  
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За изпълнение на Условие 10.8. в Приложение 2 от ГДОС №1 за 2006г. на „Полимери” АД е 
обозначен разходомера, които отчита количеството на заустваните отпадъчни води – смесен 
поток, производствени и дъждовни. 

4.4. Управление на отпадъците 

На територията на „Полимери” АД се образуват общо петнадесет вида отпадъка. Четири от 
тях са образувани пряко от производствените процеси, а останалите единадесет от цялата 
площадка на завода. 

През 2010г. се спазваха изискванията на: 
 Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани 

отпадъци с разрешените такива на територията на „Полимери” АД. 
В настоящия годишен доклад №5 на „Полимери” АД се докладват количествата генерирани 

отпадъци, несъответствия и предприети коригиращи действия за периода от влизане в сила на 
КР № 72/2005г. до отчетната 2010г. 

Коментар: 
През 2006г. се извърши една оценка/сравнение на съответствието на количествата 

образувани отпадъци с разрешените такива на територията на “Полимери” АД, която установи: 

Таблица 1.  
Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични 

химични вещества - производство “Хлор-алкална електролиза” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество 

за 2006 г. 
Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт t/y 
Твърди соли и разтвори, различни от 

упоменатите в 06.03.11 и 06.03.13 
(карбонатен шлам) 

06.03.14 0,015 2 300 0,001 1201,9

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2006г. и количествата образувани на т/т 

продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 2.  
Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични 

химични вещества - производство “Хлор-алкална електролиза” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество 

за 2006 г. 
Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт t/y 
Отпадъци от електролиза, съдържащи 

азбест 
06.07.01* 0,00016 19,84 0,00004 6,37

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2006 г. и количествата образувани на т/т 

продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 
Таблица 3.  
Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на органични химични 

вещества - производство “Дихлоретан” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество 

за 2006 г. 
Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт t/y 
Халогенирани остатъци от дестилации 
и остатъци от реакция (тежки фракции) 

07.01.07* 0,0025 300 0 0
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Извод: 
 Инсталацията за производство на 1,2, Дихлоретан не е работила през 2006 г. 

Таблица 4. 
Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични химични 

вещества – производство “Ферихлорид” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество 

за 2006 г. 
Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт t/y 
Разтвори и киселини, например 

киселини, получени по контактен 
метод 

06.07.04* 0,05 70 0,025 67,7

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2006 г. и количествата образувани на т/т 

продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 5.  
Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество 
 t/y, съгласно КР№ 

72/2005 г. 

Количество 
 t/y през 2006 

Пластмасови опаковки (бутилки от минерална 
вода) 

15.01.02 5 0

Хартия и картон (от администрация) 20.01.01 2 2,84 
Стъкло (от лаборатория) 20.01.02 0,06 0,020 

Извод: 
 През 2006 г. няма генерирани отпадъци от пластмасови опаковки 
 Количеството на отпадъците на стъкло от лабораторията генерирани през 2006 г. не 

превишават заложените  в КР №72/2005 г. 
 Количеството отпадъци от хартия превишават заложените с 0,84 т. 
Причина: Предаване на част от архива на дружеството, поради изтекъл срок на съхранение. 

Таблица 6.  
Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество 
 t/y, съгласно КР№ 

72/2005 г. 

Количество 
 t/y през 2006 

Други хидравлични масла 13.01.13* 1 1 
Други моторни, смазочни и масла за зъбни 

предавки 
13.02.08* 1 1

Други изолационни и топлопредаващи масла 13.03.10* 4 4,39 
Оловни акумулаторни батерии 16.06.01* 5 броя 0 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20.01.21* 200 броя 170 

Извод: 
 През 2006 г. няма генерирани отпадъци от акумулаторни батерии.  
 Количеството на отпадъците от други хидравлични масла, други моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 
 Количеството на отпасъци от флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

генерирани през 2006 г. не превишават заложените в КР №72/2005 г. 
 Количеството отпадъци от други изолационни и топлопредаващи масла превишават 

заложените с 0,39 т. 
Причина: Смяна на маслото в хлорен компресор на цех “Диафрагмена електролиза” 
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Коригиращо действие: Изпълнение на инвестиционната програма към комплексното 
разрешително (подмяна на  хлорните компресори). 

Таблица 7. 
Строителни отпадъци 

Отпадък Код Количество 
 t/y, съгласно КР№ 

72/2005 г. 

Количество 
 t/y през 2006 

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

от упоменатите в 17.01.06 

17.01.07 300 56,5

Желязо и стомана 17.04.05 1000 813,3 

Извод: 
 Количеството на отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 
керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 и желязо и стомана генерирани през 
2006 г. не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 8.  
Битови отпадъци 

Отпадък Код Количество 
t/y

Смесени битови отпадъци 20.03.01 360 360 

Извод: 
 Количеството на смесените битови отпадъци генерирани през 2006 г. не превишават
заложените  в КР №72/2005 г. 

Коментар: 
През 2007г. се извърши оценка/сравнение на съответствието на количествата образувани 

отпадъци с разрешените такива на територията на “Полимери” АД, която установи: 

Таблица 1.  
Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични 

химични вещества - производство “Хлор-алкална електролиза”, станция “Разсолоочистка” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество за 2007 г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт 
по месеци  

t за месец 

0,0017 168,6
0,0012 106,12
0,0011 108,2
0,0011 95,72
0,0011 114,4
0,0014 112,36
0,0012 118,60
0,0012 97,80
0,0012 114,44
0,0012 124,8
0,0012 89,5
0,0012 85,312

t/t продукт за 
година

t/y

Твърди соли 
 и разтвори,  
различни от 

 упоменатите в 
 06.03.11 и 06.03.13 
 (карбонатен шлам) 

06.03.14 0,015 2 300

0,0012 1335,9

Извод: 
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 Количеството на отпадъците генерирани през 2007 г. и количествата образувани на т/т 
продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 
Таблица 2.  
Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични 

химични вещества - производство “Хлор-алкална електролиза”, Катодна работилница 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество за 2007 г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t за месец 

0,00004 0,6
0,00006 0,804
0,00007 1,1
0,00007 0,960
0,00007 1,160

0,000075 1,120
0,000041 0,6
0,000046 0,6
0,00005 0,7
0,00006 1
0,00006 0,7
0,00007 0,8

t/t продукт за 
година 

t/y

Отпадъци 
от електролиза,  

съдържащи азбест

06.07.01* 0,00016 19,84

0,00006 10,14

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2007 г. и количествата образувани на т/т 
продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 3.  
Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на органични химични 

вещества - производство “Дихлоретан” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество за 2007 г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t
за месец 

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

t/t продукт за 
година 

t/y

Халогенирани остатъци 
от дестилации и 

остатъци от реакция 
(тежки фракции)

07.01.07* 0,0025 300

0 0

Извод: 
 Инсталацията за производство на 1,2 Дихлоретан не е работила през 2007 г. 
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Таблица 4. 
Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични химични 
вещества – производство “Ферихлорид” 

Количество 
съгласно КР №72/2005 г. 

Количество за 2007 г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t
за месец 

0,29 6,7
0,02 4,93
0,02 6,46
0,02 3,3
0,02 3,03
0,02 4,3
0,02 5,7
0,02 6,643
0,02 6,397
0,02 4,804
0,02 5,017
0,02 6,728

t/t продукт за 
година 

t/y

Разтвори и 
 киселини,  

например киселини,  
получени  

по контактен метод

06.07.04* 0,05 70

0,02 64,0

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2007 г. и количествата образувани на т/т 
продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 5.  
Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество 
 t/y, съгласно КР№ 

72/2005 г. 

Количество в 
 t за месец през 2007 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Пластмасови опаковки  
(бутилки от минерална вода) 

15.01.02 5

Общо 0 тона за 2007 
година 

0
0

1,78
0
0

0,62
0

Хартия и картон (от администрация) 20.01.01 2 

0
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0
0
0

1,32
Общо 3,72 тона за 

2007 година 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,05

Стъкло (от лаборатория) 20.01.02 0,06 

Общо 0,05 тона за 
2007 година 

Извод: 
 През 2007 г. няма генерирани отпадъци от пластмасови опаковки. 
 Количеството отпадъци от хартия превишават заложените с 1,72 т. 
Причина: Неправилно залагане на годишното количество на отпадъците от хартия и картон 

при изготвяне на информацията за издаване на комплексното разрешително. Предаване на част 
от архива на дружеството, поради изтекъл срок на съхранение. 

Коригиращо действие: Преразглеждане на комплесното разрешително. 
 Количеството на отпадъците на стъкло от лабораторията генерирани през 2007г. не 
превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 6.  
Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество 
 t/y, съгласно КР№ 

72/2005 г. 

Количество 
 t/y през 2007 

0
0

0,960
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Други хидравлични масла 13.01.13* 1 

Общо 0,96 тона за 2007 
година 

0
0
0
0
0

Други моторни,  
смазочни и 

 масла за зъбни предавки 

13.02.08* 1

0
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0
0
0
0
0
0

Общо 0 тона за 
2007година 

0
0

4,160
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Други изолационни и топлопредаващи 
масла 

13.03.10* 4

Общо 4,160 тона за 
2007 година 

0
0
0
0

1 бр. 
0
0
0
0
0

1 бр. 
0

Оловни акумулаторни батерии 16.06.01* 5 броя 

Общо 2 броя за 2007 
година 

0
0
0
0
0
0

85 бр. 
0
0

60 бр.  
53 бр.  

0

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20.01.21* 200 броя 

Общо 198 броя за 2007 
година 

Извод: 
 През 2007 г. количеството на отпадъците от други хидравлични масла не превишават
заложените  в КР №72/2005 г. 
 През 2007г. няма генерирано количетво от други моторни, смазочни и масла за зъбни 
предавки. 
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 През  2007 г. количеството на отпадъците от други изолационни и топлопредаващи масла 
превишава заложеното с 0,160 тона. 
Причина: Смяна на маслото в хлорен компресор на цех “Диафрагмена електролиза” 
Коригиращо действие: Изпълнение на инвестиционната програма към комплексното 

разрешително (подмяна на  хлорните компресори). 
 През 2007г. количеството на отпадъците от акумулаторни батерии не превишава
заложенити такива. 
 През 2007г. количеството на отпадъците от флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак не превишава заложенити такива. 

Таблица 7. 
Строителни отпадъци 

Отпадък Код Количество t/y, 
съгласно  

КР№ 72/2005 г. 

Количество 
през 2007 

0
0

9,6
84,02

0
49,84

18,440
28,080

0
0

173,66
0

Смеси от бетон, 
 тухли, керемиди,  

плочки,  
фаянсови и керамични 

изделия,  
различни от 

 упоменатите в 17.01.06 

17.01.07 300

Общо 364,64 тона за 
2007 година 

0
413,84
174,48
60,36

0
195,78
17,540

35,8
97,540
90,580

0

Желязо 
 и стомана 

17.04.05 1000

Общо 1160,97 тона за 
2007 година 

Извод: 
 През 2007 г. количеството на отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06  превишават с 64,64 
тона заложените такива. 
Причина: Неправилно залагане на годишното количество на отпадъците от смеси от бетон, 

тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06  
при изготвяне на информацията за издаване на комплексното разрешително.  

Коригиращо действие: Преразглеждане на комплесното разрешително.
 През 2007 г. количеството на отпадъците от желязо и стомана превишават с 160,97 тона 
заложените такива. 
Причина: Неправилно залагане на годишното количество на отпадъците Желязо и стомана 

при изготвяне на информацията за издаване на комплексното разрешително. 
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Коригиращо действие: Преразглеждане на комплесното разрешително. 

Таблица 8.  
Битови отпадъци 

Отпадък Код Количество t/y Количество през 2007 
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Смесени  
битови  

отпадъци 

20.03.01 360

Общо 360 тона за 2007 година 

Извод: 
 Количеството на смесените битови отпадъци генерирани през 2007 г. не превишават
заложените  в КР №72/2005 г. 

Коментар: 
През 2008г. се извърши оценка/сравнение на съответствието на количествата образувани 

отпадъци с разрешените такива на територията на “Полимери” АД, която установи: 

Таблица 1.  
Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични 

химични вещества - производство “Хлор-алкална електролиза”, станция “Разсолоочистка” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество за 2008г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт 
по месеци  

t за месец 

0,0011 68,256
0,0011 68,256
0,0012 81,53
0,0011 94,800
0,0011 75,840
0,0011 106,176
0,0011 91,008
0,0012 94,800
0,0013 53,088
0,0011 64,464
0,0012 45,504
0,0015 56,880

t/t продукт за 
година

t/y

Твърди соли 
 и разтвори,  
различни от 

 упоменатите в 
 06.03.11 и 06.03.13 
 (карбонатен шлам) 

06.03.14 0,015 2 300

0,0010 900,6

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2008г. и количествата образувани на т/т 
продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 
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Таблица 2.  
Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични 

химични вещества - производство “Хлор-алкална електролиза”, Катодна работилница 

Количество 
съгласно КР №72/2005 г. 

Количество за 2008г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t за месец 

0,00002 0,2
0 0

0,000037 0,4
0,000056 0,760
0,000055 0,600
0,000054 0,800

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

t/t продукт за 
година 

t/y

Отпадъци 
от електролиза,  

съдържащи азбест

06.07.01* 0,00016 19,84

0,000018 2,76

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2008г. и количествата образувани на т/т 
продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 3.  
Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на органични химични 

вещества - производство “Дихлоретан” 

Количество 
съгласно КР №72/2005 г. 

Количество за 2008г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t
за месец 

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

t/t продукт за 
година 

t/y

Халогенирани остатъци 
от дестилации и 

остатъци от реакция 
(тежки фракции)

07.01.07* 0,0025 300

0 0
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Извод: 
 Инсталацията за производство на 1,2 Дихлоретан не е работила през 2008г. 

Таблица 4. 
Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични химични 

вещества – производство “Ферихлорид” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество за 2008г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t
за месец 

0,02 4,7
0,02 5,6
0,02 8,97
0,03 8,97
0,02 6,49
0,02 4,85
0,02 4,37
0,02 8,93
0,02 6,456
0,02 5,236
0,02 5,47

0 0
t/t продукт за 

година 
t/y

Разтвори и 
 киселини,  

например киселини,  
получени  

по контактен метод

06.07.04* 0,05 70

0,02 70,044

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2008г. превишават заложените в КР 
№72/2005 г. с 0,044 т.    
Причина: По-голямо производство през 2008г.
Коригиращо действие: Преразглеждане на КР №72/2005 г.
 Количествата образувани на т/т продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 5.  
Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество 
 t/y, съгласно КР№ 72/2005 г. 

Количество в 
 t за месец през 2008г. 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Пластмасови опаковки  
(бутилки от минерална вода) 

15.01.02 5

Общо 0 тона за 2008 
година 

0
0
0

Хартия и картон (от администрация) 20.01.01 2 

0
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0
0
0
0
0
0
0
0

Общо 0 тона за 2008 
година 
0,098

0,1
0,06

0
0,066
0,066

0
0
0
0
0
0

Стъкло (от лаборатория) 20.01.02 0,06 

Общо 0,39 тона за 2008 
година 

Извод: 
 През 2008г. няма генерирани отпадъци от пластмасови опаковки и хартия и картон. 
 Количеството отпадъци от стъкло превишават заложените с 0,33 т. 
Причина: Почистване на помещение за съхранение на лабораторно стъкло. 
Коригиращо действие: Преразглеждане на комплексното разрешително. 

Таблица 6.  
Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество 
 t/y, съгласно КР№ 

72/2005 г. 

Количество 
 t/y през 2008 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Други хидравлични масла 13.01.13* 1 

Общо 0 тона за 2008 
година 

0
0
0
0
0
0

Други моторни,  
смазочни и 

 масла за зъбни предавки 

13.02.08* 1

0
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0
0
0
0
0

Общо 0 тона за 2008 
година 

0
0
0

3,78
0
0
0
0
0
0
0
0

Други изолационни и топлопредаващи 
масла 

13.03.10* 4

Общо 3,78 тона за 2008 
година 

0
0

3 бр. 
0

2 бр. 
0
0
0
0
0
0
0

Оловни акумулаторни батерии 16.06.01* 5 броя 

Общо 5 броя за 2008 
година 

0
0

50 бр. 
0
0

85 бр. 
0
0
0
0
0
0

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20.01.21* 200 броя 

Общо 135 броя за 2008 
година 

Извод: 
 През 2008г. няма генерирано количетво от други хидравлични масла, други моторни, 
смазочни и масла за зъбни предавки. 
 През  2008г. количеството на отпадъците от други изолационни и топлопредаващи масла 
не превишава заложеното в КР №72/2005 г . 
 През 2008г. количеството на отпадъците от акумулаторни батерии не превишава
заложенити такива. 
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 През 2008г. количеството на отпадъците от флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак не превишава заложенити такива. 

Таблица 7. 
Строителни отпадъци 

Отпадък Код Количество t/y, 
съгласно  

КР№ 72/2005 г. 

Количество 
през 2008г. 

0
5,420

26,700
4,660
7,820

0
0
0

744,78
14,280
73,900

0

Смеси от бетон, 
 тухли, керемиди,  

плочки,  
фаянсови и керамични 

изделия,  
различни от 

 упоменатите в 17.01.06 

17.01.07 300

Общо 877,56 тона за 
2008 година 

16,1
57,9

35,02
67,78

21,865
67,8

0
16,68
55,06

61,200
71,66
98,74

Желязо 
 и стомана 

17.04.05 1000

Общо 569,8 тона за 2008 
година 

Извод: 
 През 2008г. количеството на отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06  превишават с 577,56 
тона заложените такива. 
Причина: Неправилно залагане на годишното количество на отпадъците от смеси от бетон, 

тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06  
при изготвяне на информацията за издаване на комплексното разрешително.  

Коригиращо действие: Преразглеждане на комплесното разрешително.
 През 2008г. количеството на отпадъците от желязо и стомана не превишават
заложените такива. 

Таблица 8.  
Битови отпадъци 

Отпадък Код Количество t/y Количество през 2008 
30
30

Смесени  
битови  

отпадъци 

20.03.01 360

30
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30
30
30
30
30
30
30
30
30

Общо 360 тона за 2008 година 

Извод: 
 Количеството на смесените битови отпадъци генерирани през 2008г. не превишават
заложените  в КР №72/2005 г. 

Коментар: 
През 2009г. се извърши оценка/сравнение на съответствието на количествата образувани 

отпадъци с разрешените такива на територията на “Полимери” АД, която установи: 

Таблица 1.  
Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични 

химични вещества - производство “Хлор-алкална електролиза”, станция “Разсолоочистка” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество за 2009г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт 
по месеци  

t за месец 

0,0014 60,672
0,0013 47,400
0,0012 43,608
0,0011 37,920
0,0013 32,232
0,0013 13,272

0 0
0 0

0,0013 18,960
0,0015 32,725
0,0013 18,129

0,00084 4,958
t/t продукт за 

година
t/y

Твърди соли 
 и разтвори,  
различни от 

 упоменатите в 
 06.03.11 и 06.03.13 
 (карбонатен шлам) 

06.03.14 0,015 2 300

0,00125 309,876

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2009г. и количествата образувани на т/т 
продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 2.  
Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични 

химични вещества - производство “Хлор-алкална електролиза”, Катодна работилница 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество за 2009г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t за месец 

0 0Отпадъци 
от електролиза,  

06.07.01* 0,00016 19,84
0,00007 0,400
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0 0
0 0

0,00008 0,300
0,000065 0,100

0 1,2
0 1,08

0,00019 0,4
0 0
0 0
0 0

t/t продукт за 
година 

t/y

съдържащи азбест

0,00010 3,48

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2009г. и количествата образувани на т/т 
продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 3.  
Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на органични химични 

вещества - производство “Дихлоретан” 

Количество 
съгласно КР №72/2005 г. 

Количество за 2009г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t
за месец 

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

t/t продукт за 
година 

t/y

Халогенирани остатъци 
от дестилации и 

остатъци от реакция 
(тежки фракции)

07.01.07* 0,0025 300

0 0

Извод: 
 Инсталацията за производство на 1,2 Дихлоретан не е работила през 2009г. 

Таблица 4. 
Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични химични 

вещества – производство “Ферихлорид” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество за 2009г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t
за месец 

0 0
0 0
0 0
0 0

Разтвори и 
 киселини,  

например киселини,  
получени  

по контактен метод

06.07.04* 0,05 70

0 0
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0,02 2,370
0,02 4,930
0,02 1,620
0,02 1,230
0,02 3,800
0,02 3,460
0,02 1,420

t/t продукт за 
година 

t/y

0,02 18,830

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2009г. и количествата образувани на т/т 
продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 5.  
Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество 
 t/y, съгласно КР№ 72/2005 г. 

Количество в 
 t за месец през 2009г. 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Пластмасови опаковки  
(бутилки от минерална вода) 

15.01.02 5

Общо 0 тона за 2009 
година 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Хартия и картон (от администрация) 20.01.01 2 

Общо 0 тона за 2009 
година 

0,01
0
0
0
0

0,02
0
0

Стъкло (от лаборатория) 20.01.02 0,06 

0
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0
0
0

Общо 0,03 тона за 2009 
година 

Извод: 
 През 2009г. няма генерирани отпадъци от пластмасови опаковки и хартия и картон. 
 Количеството отпадъци от стъкло през 2009г. не превишават заложените  в КР 
№72/2005 г. 

Таблица 6.  
Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество 
 t/y, съгласно КР№ 

72/2005 г. 

Количество 
 t/y през 2009 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Други хидравлични масла 13.01.13* 1 

Общо 0 тона за 2009 
година 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Други моторни,  
смазочни и 

 масла за зъбни предавки 

13.02.08* 1

Общо 0 тона за 2009 
година 

0
2,16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Други изолационни и топлопредаващи 
масла 

13.03.10* 4

Общо 2,16 тона за 2009 
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година 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Оловни акумулаторни батерии 16.06.01* 5 броя 

Общо 0 броя за 2009 
година 
43 бр. 
30 бр. 

0
0

94 бр. 
0
0
0
0
0
0
0

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20.01.21* 200 броя 

Общо 167 броя за 2009 
година 

Извод: 
 През 2009г. няма генерирано количетво от други хидравлични масла, други моторни, 
смазочни и масла за зъбни предавки. 
 През  2009г. количеството на отпадъците от други изолационни и топлопредаващи масла 
не превишава заложеното в КР №72/2005 г . 
 През 2009г. няма генерирани отпадъци от акумулаторни батерии.  
 През 2009г. количеството на отпадъците от флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак не превишава заложенити такива. 

Таблица 7. 
Строителни отпадъци 

Отпадък Код Количество t/y, 
съгласно  

КР№ 72/2005 г. 

Количество 
през 2009г. 

0
22,18

15,700
0
0
0
0
0
0
0
0

Смеси от бетон, 
 тухли, керемиди,  

плочки,  
фаянсови и керамични 

изделия,  
различни от 

 упоменатите в 17.01.06 

17.01.07 300

0



ГДОС НА “ПОЛИМЕРИ” АД ДЕВНЯ ЗА 2010 ГОДИНА 

66

Общо 37,88 тона за 2009 
година 
55,46
39,98
7,28

0
99,78

0
2,88

19,74
5,120
52,68
96,92

156,72

Желязо 
 и стомана 

17.04.05 1000

Общо 536,56 тона за 
2009 година 

Извод: 
 През 2009г. количеството на отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06  не превишават
заложените в КР №72/2005 г . 
 През 2009г. количеството на отпадъците от желязо и стомана не превишават
заложените такива. 

Таблица 8.  
Битови отпадъци 

Отпадък Код Количество t/y Количество през 2009 
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Смесени  
битови  

отпадъци 

20.03.01 360

Общо 360 тона за 2009 година 

Извод: 
 Количеството на смесените битови отпадъци генерирани през 2009г. не превишават
заложените  в КР №72/2005 г. 

През 2010г. се извърши оценка/сравнение на съответствието на количествата образувани 
отпадъци с разрешените такива на територията на “Полимери” АД, която установи: 

Таблица 1.  
Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични 

химични вещества - производство “Хлор-алкална електролиза”, станция “Разсолоочистка” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество за 2010г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт  t  
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0,0015 148,014
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

t/t продукт за 
година

t/y

0,0015 148,014 t

Твърди соли 
 и разтвори,  
различни от 

 упоменатите в 
 06.03.11 и 06.03.13 
 (карбонатен шлам) 

06.03.14 0,015 2 300

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2010г. и количествата образувани на т/т 
продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 2.  
Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични 

химични вещества - производство “Хлор-алкална електролиза”, Катодна работилница 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество за 2010г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t за месец 

0,00285 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

t/t продукт за 
година 

t/y

Отпадъци 
от електролиза,  

съдържащи азбест

06.07.01* 0,00016 19,84

0,00285 3,00

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2010г. и количествата образувани на т/т 
продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 3.  
Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на органични химични 

вещества - производство “Дихлоретан” 

Количество 
съгласно КР №72/2005 г. 

Количество за 2010г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t
за месец 
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

t/t продукт за 
година 

t/y

Халогенирани остатъци 
от дестилации и 

остатъци от реакция 
(тежки фракции)

07.01.07* 0,0025 300

0 0

Извод: 
 Инсталацията за производство на 1,2 Дихлоретан не е работила през 2010г. 

Таблица 4. 
Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на неорганични химични 

вещества – производство “Ферихлорид” 
Количество 

съгласно КР №72/2005 г. 
Количество за 2010г. Отпадък Код 

t/t продукт t/y t/t продукт за 
месец 

t
за месец 

0,02 2,842
0 0

0,02 0,594
0 0
0 0

0,02 1
0,02 0,52
0,02 1,182
0,02 0,782
0,02 0,896
0,02 0,6

0 0
t/t продукт за 

година 
t/y

Разтвори и 
 киселини,  

например киселини,  
получени  

по контактен метод

06.07.04* 0,05 70

0,02 8,416

Извод: 
 Количеството на отпадъците генерирани през 2010 количествата образувани на т/т 
продукт не превишават заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 5.  
Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество 
 t/y, съгласно КР№ 72/2005 г. 

Количество в 
 t за месец през 2010г. 

0
0
0
0
0

Пластмасови опаковки  
(бутилки от минерална вода) 

15.01.02 5

0
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0
0
0
0
0
0

Общо 0 тона за 
2010година 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Хартия и картон (от администрация) 20.01.01 2 

Общо 0 тона за 
2010година 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Стъкло (от лаборатория) 20.01.02 0,06 

Общо 0 тона за 2010 
година 

Извод: 
 През 2010г. няма генерирани отпадъци от пластмасови опаковки, стъкло и хартия и 
картон. 

Таблица 6.  
Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество 
 t/y, съгласно КР№ 

72/2005 г. 

Количество 
 t/y през 2010 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Други хидравлични масла 13.01.13* 1 

0
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0
Общо 0 тона за 

2010година 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Други моторни,  
смазочни и 

 масла за зъбни предавки 

13.02.08* 1

Общо 0 тона за 2010 
година 

2,72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Други изолационни и топлопредаващи 
масла 

13.03.10* 4

Общо 2,72 тона за 2010 
година 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Оловни акумулаторни батерии 16.06.01* 5 броя 

Общо 0 броя за 2010 
година 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20.01.21* 200 броя 

0
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Общо 0 броя за 
2010година 

Извод:  
 Количеството отпадъци от други хидравлични масла, други моторни, смазочни и масла за 
зъбни предавки, други изолационни и топлопредаващи масла, оловни акумулаторни батерии 
и флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак през 2010г. не превишават
заложените  в КР №72/2005 г. 

Таблица 7. 
Строителни отпадъци 

Отпадък Код Количество t/y, 
съгласно  

КР№ 72/2005 г. 

Количество 
през 2010г. 

0
0
0
0
0
0
0
0
0

139,870
0
0

Смеси от бетон, 
 тухли, керемиди,  

плочки,  
фаянсови и керамични 

изделия,  
различни от 

 упоменатите в 17.01.06 

17.01.07 300

Общо за 2010година 
139,870 т 

54,34
0

3,82
819,718
819,718
819,718
819,718
819,718
819,718
819,718
819,718
819,718

Желязо 
 и стомана 

17.04.05 1000

Общо  за 2010година 
7435,622 т 

Извод: 
 През 2010г. количеството на отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06  не превишават
заложените в КР №72/2005 г . 
 През 2010г. количеството на отпадъците от желязо и стомана превишават заложените 
такива. 
Причина: Превишението на разрешеното количество съгласно КР е в резултат на решението 

на КОУ на дружеството за извеждане на инсталации от експлоатация и демонтажа им. 
Коригиращо действие: Завършване на демонтажа 

Таблица 8.  
Битови отпадъци 

Отпадък Код Количество t/y Количество през 2010 
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Смесени  
битови  

отпадъци 

20.03.01 360

Общо 360 тона за 2010 година 

Извод: 
 Количеството на смесените битови отпадъци генерирани през 2010г. не превишават
заложените  в КР №72/2005 г. 

През отчетната 2010 година се спазваха изискванията на:  
 “Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване на отпадъците в 
съответствие с условията на КР 72/2005г.” 
 “Инструкция за оценка на съответствието на площадките за временно съхраняване на 
отпадъците в съответствие с условията на КР 72/2005г.” 
В настоящия годишен доклад №5 на „Полимери” АД се докладват резултатите от оценка на 

съответствието на временното съхранение на отпадъци генерирани в резултат на 
производствената дейност на „Полимери” АД, несъответствия и предприети коригиращи 
действия за периода от влизане в сила на КР № 72/2005г. до отчетната 2010г 
 Констатираното несъответствие по условие 11.2.1 от Обобщен констативен протокол № 5 
– КР – 72 / 13.07.2010г. е изпълнено. 

Коментар: 
За периода юли - декември 2006г. се извърши една оценка/сравнение на събирането на 

отпадъците, които се генерират на територията на „Полимери” АД с условията на комплексното 
разрешително, която установи: 

След оглед на територията на дружеството се установи, че събирането на отпадъците, които 
се генерира на територията на “Полимери” АД се извършва както следва: 

1. Отпадъци от твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06.03.11 и 06.03.13 
(карбонатен шлам), с код 06.03.14 се събират и депонират в утайник (шламоотвал) разположен 
на територията на дружеството. Отпадъците се отвеждат до шламоотвала по тръбопровод.   

За периода юли-декември 2006 г. няма регистрирано изтичане  или разливане при 
отвеждането на отпадъка до мястото за депониране. 

2. Отпадъците от електролиза, съдържащи азбест с код 06.07.01* се събират в двойна 
опаковка – полиетиленови и ютени чували. При събирането на отпадъците от азбест същите се 
подлагат на омокряне, с цел елиминиране на възможността за разпиляване на азбестови 
частици в околната среда и привеждането им в удобен за транспортиране и депониране вид. 
Отпадъците се депонират на депо за азбест изградено на територията на дружеството. 

3. Отпадъци от Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция – тежки 
фракции с код 07.01.01* от февруари 2005 г. не се генерират. Причина: цех за производство на 
1,2 дихлоретан не работи. На територията на дружеството има резервоар (бак) за събиране и 
съхранение на отпадъци от Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция – тежки 
фракции. Същите се отвеждат до резервоара (бака) по тръбопровод. Резервоара има изграден 
котлован, т.е при възстановяване работата на цех “Дихлоретан” има възможност за съхранение 
на по-горе описания отпадък. 
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4. Отпадъците от разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод с 
код 06.07.04* се събират разделно, на площадка в непосредствена близост до инсталацията за 
производство на ферихлорид. 

5. Отпадъци от хартия и картон с код 20.01.01 се събират разделно в чували, разположени 
на предварително определени за целта места. 

6. Отпадъци от стъкло с код 20.01.02 се събират на мястото на генериране т.е. в ЦИЛ 
(централна изпитвателна лаборатория) към “Полимери” АД в контейнер 

7. Отпадъците от: 
7.1. други хидравлични масла (13.01.13*),  
7.2. други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки (13.02.08*), 
7.3. други изолационни и топлопредаващи масла (13.03.10*),  

се събират в затворени съдове (варели), които са химически устойчиви спрямо отработените 
масла и отпадъчните нефтопродукти. За периода юли-декември 2006 г. няма регистрирано
разливане или изтичане. 

8. Флуоресцентните тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21* се събират 
разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табела площадка. Поставени са на рафтове в 
кашони. Площадката е обработена със сяра. 

9. Отпадъците от оловни акумулаторни батерии с код 16.06.01* не са генерирани за 
периода юли-декември 2006 г., но при генериране ще се събират разделно на изградена, закрита 
площадка, като е осигурена вентилация на въздуха (поставени са палети). Площадката е 
обозначена с табела. 

10. Отпадъците от желязо и стомана с код 17 04 05 се събират се събират разделно, в 
оградена и обозначена с табела площадка.  

11. Смесените битови отпадъци (20.03.01) се събират в контейнери. 
12. Отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 17.01.06 (17.01.07) се събират в шахти, разположени до всяка от 
инсталациите в дружеството. Шахтите са с затворени врати и са обозначени с табели. 

13. Отпадъци от пластмасови опаковки с код  15.01.02 не са генерирани за периода юли - 
декември 2006 г. и не се събират. 
Причина: този отпадък се образува след раздаването на минерална вода в пластмасови 

бутилки на работещите в дружеството. От 01.01.2006 г.  вода не се дава в пластмасови бутилки и 
няма генериране на такъв вид отпадък, няма и съхранение. 

Извод: Събирането на отпадъците образувани на площадката на “Полимери” АД се 
извършва съгласно изискванията на КР № 72/2005 г.

Коментар: 
През 2007г. се извършиха две оценки/сравнения на събирането на отпадъците, които се 

генерират на територията на „Полимери” АД с условията на комплексното разрешително.
За периода януари-юни 2007г. проверката установи: 
1. Отпадъци от твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06.03.11 и 06.03.13 

(карбонатен шлам), с код 06.03.14. 
Констатации:
 Отпадъците се събират и депонират в шламоотвал разположен на територията на 
дружеството; 
 Отпадъците се отвеждат до шламоотвала по тръбопровод. За периода януари – юни 
2007г. няма регистрирано изтичане или разливане при отвеждането на отпадъка до мястото 
за депониране; 
 Шламоотвала е ясно обозначен с табела и отделен от останалите съоръжения в 
дружеството. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
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2. Отпадъците от електролиза, съдържащи азбест с код 06.07.01*  
Констатации: 
 Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка. Площадката има 
три зони, както следва: 

- Зона за приемане на отпадъка; 
- Зона за третиране на отпадъка; 
- Зона за съхранение на отпадъка; 

 Зоните са ясно обозначени с табели; 
 Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
 Площадката има трайна бетонна настилка; 
 Умокрените отпадъци от електролиза съдържащи азбест се обработват, като се смесват 
с цимент и пясък. Така получената смес се оставя да се втвърди във форми. Получените 
циментови блокчета предотвратяват отделянето на азбестови частици в околната среда. 
Така отпадъците са приведени в удобен за транспортиране и депониране вид. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
3. Отпадъци от Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки 

фракции) с код 07.01.07*  
Констатации: 
 Отпадъците от тежки фракции не се генерират от февруари 2005г. Причина: цех за 
производство на 1,2 дихлоретан не работи; 
 Отпадъците се събират в резервоар за съхранение на отпадъци от Халогенирани 
остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки фракции). 
 Отпадъците се отвеждат до резервоара по тръбопровод; 
 Резервоара има изграден котлован; 
 Резервоара не е обозначен с табела; 
Коригиращо действие. 
 Резервоара за събиране и временно съхранение на отпадъците от тежки фракции да се 
обозначи с табела. 
4. Отпадъците от разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен 

метод с код 06.07.04*
 Отпадъците се събират разделно на площадка, която е ясно отделена от останалите 

съоръжения в дружеството. 
 Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
 Площадката за събиране на отпадъците от производството на ферихлорид не е 

обозначена с табела; 
 В непосредствена близост до инсталацията за производство на “Ферихлорид” има 

изхвърлен отпадък с код 06.07.04*, които не е разположен на ясно отделената площадка 
Ск2. 

Коригиращо действие. 
 Площадката за събиране и временно съхранение на отпадъците от ферихлорид да се 

обозначи с табела. 
 Отпадъка с код 06.07.04 да се премести на отредената за целта площадка Ск2. 
 Подробно запознаване на работещите на станция Ферихлорид с изискванията на Условеие 

11 от комплесното разрешително на дружеството.  
5. Отпадъци от хартия и картон с код 20.01.01
 Отпадъците се събират разделно в чували, разположени на предварително определени за 

целта места. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
6. Отпадъци от стъкло с код 20.01.02
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 Отпадъците се събират на мястото на генериране т.е. в ЦИЛ (централна изпитвателна 
лаборатория) към “Полимери” АД в контейнер. 
 Контейнерът е обозначен и отделен от останалите съоръжения в дружеството. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
7.Отпадъците от други хидравлични масла (13.01.13*), други моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки (13.02.08*) и други изолационни и топлопредаващи масла 
(13.03.10*)
 Отпадъците се събират в затворени съдове (варели); 
 Съдовете са химически устойчиви спрямо отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти. 
 Площадките са ясно обозначени с табели и са отделени от останалите съоръжения в 

дружеството. 
 За периода януари-юли 2007 г. няма регистрирано разливане или изтичане. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
7. Флуоресцентните тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21* 
 Отпадъците се събират разделно в закрито помещение;
 Площадката е оградена и обозначена с табела;
 Отпадъците се събират в кашони, които са поставени на рафтове;
 Площадката е обработена със сяра;
 Площадката е оборудвана със съд за събиране и съхранение на счупени лампи;
 Площадката няма връзка с канализацията на дружеството;
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
9. Отпадъците от оловни акумулаторни батерии с код 16.06.01*  
 За периода януари – юни 2007г. е генериран 1 брой акумулатор; 
 Отпадъците се събират разделно на изградена и закрита площадка; 
 На отпадъците е осигурена вентилация на въздуха (поставени са палети); 
 Площадката е обозначена с табела; 
 Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
 Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
10.Отпадъците от желязо и стомана с код 17 04 05 
 Отпадъците се събират разделно;
 Площадката е оградена и обозначена с табела;
 Площадката има трайна бетонна настилка;
 На площадката са разпилени твърди битови отпадъци и пластмасови бутилки;
 Част от оградата е съборена;
 Метални отпадъци с код 17.04.05 са събрани пред склада за техническа сол и не са на 

отредената за целата площадка.
Коригиращо действие. 
 Площадката за събиране и временно съхранение на отпадъците от желязо и стомана да 

се почисти от разпилените твърди отпадъци; 
 Да се възстанови падналата ограда; 
 Да се маркира с боя границата на площадката; 
 Отпадъците с код 17.04.05 пред склада за техничекса сол да се преместят на отредената 

за целта площадка. 
11. Отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от черни и цветни метали с код 12.01.01 
 Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка в непосредствена 

близост до станция Ферихлорид; 
 Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
 Площадката не е обозначена с табела; 
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Коригиращо действие. 
 Площадката за събиране и временно съхранение на отпадъците от стърготини, стружки и 

изрезки от черни и цветни да се обозначи с табела. 
12. Смесените битови отпадъци (20.03.01) 
 Отпадъците се събират в контейнери; 
 Има разпилени битови отпадъци с код 20.03.01 в шахтите за събиране на отпадъци с код 

17.01.07.
Коригиращо действие: 
 Отпадъците с код 20.03.01 да се съберат от шахтата за отпадъци с код 17.01.07 и 

преместят в определените за целта контейнери. 
 Подробно запознаване на работещите с изискванията на Условие 11 от комплексното 

разрешително на дружеството. 
13. Отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 (17.01.07)  
 Отпадъците се събират в шахти, разположени до всяка от инсталациите в дружеството; 
 Шахтите са със затворени врати и са обозначени с табели; 
 Има разпилени битови отпадъци с код 20.03.01 в шахтите за събиране на отпадъци с код 

17.01.07.
Коригиращо действие: 
 Отпадъците с код 20.03.01 да се съберат от шахтата за отпадъци с код 17.01.07 и 

преместят в определените за целта контейнери. 
 Подробно запознаване на работещите с изискванията на Условие 11 от комплексното 

разрешително на дружеството 
14. Отпадъци от пластмасови опаковки с код 15.01.02 
 Отпадъци от пластмасови опаковки не са генерирани за периода януари-юни 2007 г. и не 

се събират; Причина: този отпадък се образува след раздаването на минерална вода в 
пластмасови бутилки на работещите в дружеството. От 01.01.2006 г.  вода не се дава в 
пластмасови бутилки и няма генериране на такъв вид отпадък, няма и събиране. 

За периода юли-декември 2007г. проверката установи; 
1. Отпадъци от твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06.03.11 и 06.03.13 

(карбонатен шлам), с код 06.03.14. 
Констатации:
 Отпадъците се събират и депонират в шламоотвал разположен на територията на 

дружеството; 
 Отпадъците се отвеждат до шламоотвала по тръбопровод. За периода юли – декември

2007г. няма регистрирано изтичане или разливане при отвеждането на отпадъка до 
мястото за депониране; 

 Шламоотвала е ясно обозначен с табела и отделен от останалите съоръжения в 
дружеството. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
2. Отпадъците от електролиза, съдържащи азбест с код 06.07.01*  
Констатации: 
 Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка. Площадката има 

три зони, както следва: 
- Зона за приемане на отпадъка; 
- Зона за третиране на отпадъка; 
- Зона за съхранение на отпадъка; 

 Зоните са ясно обозначени с табели; 
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 Площадката няма връзка с канализацията на дружеството. Площадката има трайна 
бетонна настилка; 

 Умокрените отпадъци от електролиза съдържащи азбест се обработват, като се смесват 
с бетон и пясък. Така получената смес се оставя да се втвърди във форми. Получените 
бетони блокчета предотвратяват отделянето на азбестови частици в околната среда. 
Така отпадъците са приведени в удобен за транспортиране и депониране вид. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
3. Отпадъци от Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки 

фракции) с код 07.01.07*  
Констатации: 
 Отпадъците от тежки фракции не се генерират от февруари 2005г. Причина: цех за 

производство на 1,2 дихлоретан не работи; 
 Отпадъците са събирани в резервоар за съхранение на отпадъци от Халогенирани 

остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки фракции). 
 Отпадъците се отвеждат до резервоара по тръбопровод; 
 Резервоарът има изграден котлован; 
 Резервоарът е обозначен с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
4. Отпадъците от разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен 

метод с код 06.07.04*
 Отпадъците се събират разделно на площадка, която е ясно отделена от останалите 

съоръжения в дружеството. 
 Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
 Площадката за събиране на отпадъците от производството на ферихлорид е обозначена 

с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
5. Отпадъци от хартия и картон с код 20.01.01
 Отпадъците се събират разделно в чували, разположени на предварително определени 

за целта места. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
6. Отпадъци от стъкло с код 20.01.02
 Отпадъците се събират на мястото на генериране т.е. в ЦИЛ (централна изпитвателна 

лаборатория) към “Полимери” АД в контейнер. 
 Контейнерът е обозначен и отделен от останалите съоръжения в дружеството. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
7.Отпадъците от други хидравлични масла (13.01.13*), други моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки (13.02.08*) и други изолационни и топлопредаващи масла 
(13.03.10*)
 Отпадъците се събират в затворени съдове (варели); 
 Съдовете са химически устойчиви спрямо отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти. Площадките са ясно обозначени с табели и са отделени от останалите 
съоръжения в дружеството. 

 За периода юли – декември 2007 г. няма регистрирано разливане или изтичане. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
8. Флуоресцентните тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21* 
 Отпадъците се събират разделно в закрито помещение;
 Площадката е оградена и обозначена с табела;
 Отпадъците се събират в кашони, които са поставени на рафтове;
 Площадката е обработена със сяра.
 Площадката е оборудвана със съд за събиране и съхранение на счупени лампи;



ГДОС НА “ПОЛИМЕРИ” АД ДЕВНЯ ЗА 2010 ГОДИНА 

78

 Площадката няма връзка с канализацията на дружеството;
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
9. Отпадъците от оловни акумулаторни батерии с код 16.06.01*  
 За периода юли – декември 2007г. е генерирана 1 брой акумулаторна клетка; 
 Отпадъците се събират разделно на изградена и закрита площадка; 
 На отпадъците е осигурена вентилация на въздуха (поставени са палети); 
 Площадката е обозначена с табела; 
 Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
 Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
10. Отпадъците от желязо и стомана с код 17 04 05
 Отпадъците се събират разделно; 
 Границата на площадката е маркирана с боя. 
 Площадката е оградена и обозначена с табела; 
 Площадката има трайна бетонна настилка; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
11. Отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от черни и цветни метали с код 12.01.01 
 Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка в непосредствена 

близост до станция Ферихлорид; 
 Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
 Площадката е обозначена с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
12. Смесените битови отпадъци (20.03.01) 
 Отпадъците се събират в контейнери; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
13. Отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 (17.01.07)  
 Отпадъците се събират в шахти, разположени до всяка от инсталациите в дружеството; 
 Шахтите са със затворени врати и са обозначени с табели; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
14. Отпадъци от пластмасови опаковки с код 15.01.02  
 Отпадъци от пластмасови опаковки не са генерирани за периода юли – декември 2007 г. 

и не се събират;  
Причина: този отпадък се образува след раздаването на минерална вода в пластмасови 
бутилки на работещите в дружеството. От 01.01.2006 г.  вода не се дава в пластмасови 
бутилки и няма генериране на такъв вид отпадък, няма и събиране. 

Коментар: 
През 2008г. се извършиха две оценки/сравнения на събирането на отпадъците, които се 

генерират на територията на „Полимери” АД с условията на комплексното разрешително.

За периода януари-юни 2008г. проверката установи: 
I. Отпадъци от твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06.03.11 и 06.03.13 

(карбонатен шлам), с код 06.03.14. 
Констатации:
1. Отпадъците се събират и депонират в шламоотвал разположен на територията на 

дружеството; 
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2. Отпадъците се отвеждат до шламоотвала по тръбопровод. За периода януари–юни 2008г., 
няма регистрирано изтичане или разливане при отвеждането на отпадъка до мястото за 
депониране; 

3. Шламоотвала е ясно обозначен с табела и отделен от останалите съоръжения в 
дружеството. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

II. Отпадъците от електролиза, съдържащи азбест с код 06.07.01*  
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка. Площадката има три 

зони, както следва: 
- Зона за приемане на отпадъка; 
- Зона за третиране на отпадъка; 
- Зона за съхранение на отпадъка; 

2. Зоните са ясно обозначени с табели; 
3. Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
4. Площадката има трайна бетонна настилка; 
5. Умокрените отпадъци от електролиза съдържащи азбест се обработват, като се смесват с 

бетон и пясък. Така получената смес се оставя да се втвърди във форми. Получените бетони 
блокчета предотвратяват отделянето на азбестови частици в околната среда. Така отпадъците 
са приведени в удобен за транспортиране и депониране вид. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

III. Отпадъци от Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки 
фракции) с код 07.01.07* 

Констатации:
1. Отпадъците от тежки фракции не се генерират от февруари 2005г. Причина: цех за 

производство на 1,2 дихлоретан не работи; 
2. Отпадъците се събират в резервоар (5000м3) за съхранение на отпадъци от Халогенирани 

остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки фракции). 
3. Отпадъците се отвеждат до резервоара по тръбопровод; 
4. Резервоара има изграден котлован; 
5. Резервоарът е обозначен с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

IV. Отпадъците от разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен 
метод с код 06.07.04*

Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на площадка, която е ясно отделена от останалите 

съоръжения в дружеството. 
2. Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
3. Площадката за събиране на отпадъците от производството на ферихлорид не е 

обозначена с табела; 
Коригиращо действие:
1. Площадката за събиране и временно съхранение на отпадъците от ферихлорид да се 

обозначи с табела. 

V. Отпадъци от хартия и картон с код 20.01.01 
Констатации:
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1. Отпадъците се събират разделно в чували, разположени на предварително определени за 
целта места. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

VI. Отпадъци от стъкло с код 20.01.02 
Констатации:
1. Отпадъците се събират на мястото на генериране т.е. в ЦИЛ (централна изпитвателна 

лаборатория) към “Полимери” АД в контейнер. 
2. Контейнерът е обозначен и отделен от останалите съоръжения в дружеството. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

VII.Отпадъците от други хидравлични масла (13.01.13*), други моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки (13.02.08*) и други изолационни и топлопредаващи масла 
(13.03.10*)

Констатации:
1. Отпадъците се събират в затворени съдове (варели); 
2. Съдовете са химически устойчиви спрямо отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти. 
3. Площадките са ясно обозначени с табели и са отделени от останалите съоръжения в 

дружеството. 
4. За периода януари-юни 2008г. няма регистрирано разливане или изтичане. 
5. Площадката е снабдена с абсорбент (дървени стърготини или перлит), който може да се 

използва при евентуален разлив. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

VIII. Флуоресцентните тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21* 
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно в закрито помещение; 
2. Входната врата на помещението е счупена;
3. Площадката е оградена и обозначена с табела; 
3. Отпадъците се събират в кашони, които са поставени на рафтове; 
4. Площадката не е обработена със сяра. 
5. Площадката е оборудвана със съд за събиране и съхранение на счупени лампи; 
6. Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
Коригиращо действие:
1.Входната врата на помещението да се ремонтира; 
2. Площадката да се обработи със сяра; 

IX. Отпадъците от оловни акумулаторни батерии с код 16.06.01*  
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на изградена и закрита площадка; 
2. На отпадъците е осигурена вентилация на въздуха (поставени са палети); 
3. Площадката е обозначена с табела; 
4. Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
5. Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
6. В непосредствена близост до отпадъците от оловни акумулаторни батерии е разположен 

чувал с абсорбент, който може да се използва при евентуален разлив на електролит. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

X. Отпадъците от желязо и стомана с код 17 04 05 
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Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно; 
2. Площадката е оградена и обозначена с табела; 
3. Границите на площадката са маркирани с боя; 
4. Площадката има трайна бетонна настилка; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

XI. Отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от черни и цветни метали с код 12.01.01 
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка в непосредствена 

близост до станция Ферихлорид; 
2. Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
3. Площадката не е обозначена с табела; 
Коригиращо действие:
1.Площадката за събиране и временно съхранение на отпадъците от стърготини, стружки и 

изрезки от черни и цветни да се обозначи с табела. 

 XII. Смесените битови отпадъци (20.03.01) 
Констатации:
1. Отпадъците се събират в контейнери; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

      XIII. Отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 (17.01.07)  

Констатации:
1. Отпадъците се събират в шахти, разположени до всяка от инсталациите в дружеството; 
2. Шахтите са със затворени врати и са обозначени с табели; 
3. На територията на така наречената „стара част” на завода или “старо PVC” има разпилени 

строителни отпадъци. 
Коригиращо действие:
Възстановяване (почистване) на територията от разпилените строителни отпадъци, чрез 

съвместен проект между „Полимери” АД и Община Девня за „Изграждане на инсталация за 
оползотворяване на строителни отпадъци”. 

XIV. Отпадъци от пластмасови опаковки с код 15.01.02  
1. Отпадъци от пластмасови опаковки не са генерирани за периода януари-юни 2008 г. и не 

се събират; 
Причина: този отпадък се образува след раздаването на минерална вода в пластмасови 

бутилки на работещите в дружеството. От 01.01.2006 г.  вода не се дава в пластмасови бутилки и 
няма генериране на такъв вид отпадък, няма и събиране. 

За периода юли-декември 2008г. проверката установи: 
1. Отпадъци от твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06.03.11 и 06.03.13 

(карбонатен шлам), с код 06.03.14. 
Констатации:
 Отпадъците се събират и обезвреждат чрез депониране, на депо разположено на 

територията на дружеството; 
 Отпадъците се отвеждат до депото по тръбопровод; 

За отчетния период, няма регистрирано изтичане или разливане при отвеждането на 
отпадъка до мястото за депониране; 
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 Депото за карбонатен шлам е обозначено с табела, отделено е от останалите 
съоръжения в дружеството. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

2. Отпадъците от електролиза, съдържащи азбест с код 06.07.01*  
Констатации:
 Отпадъците се събират разделно на площадка, разположена в цех „Диафрагмена 

електролиза”.
 Площадката е изградена специално за временно съхранение на отпадъка. Същата има 

три зони, както следва:
 - Зона за приемане на отпадъка; 
 - Зона за третиране на отпадъка; 
 - Зона за съхранение на отпадъка; 

 Зоните са обозначени с табели; 
 Площадката има трайна бетонна настилка и няма връзка с канализацията на 

дружеството; 
 Умокрените отпадъци от електролиза съдържащи азбест се смесват с бетон и пясък. 

Получената смес се оставя да се втвърди във форми. Готовите бетони блокчета предотвратяват 
отделянето на азбестови частици в околната среда. Така отпадъците са приведени в удобен за 
транспортиране и депониране вид. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

3. Отпадъци от Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки 
фракции) с код 07.01.07* 

Констатации:
 Отпадъци от тежки фракции не се генерират от февруари 2005г.  

Причина: цех за производство на 1,2 дихлоретан не работи; 
 Халогенираните остатъци от дестилация и остатъци от реакция се събират в резервоар 

от 5000м3, където временно се съхраняват. 
 Резервоара има изграден котлован; 
 Отпадъците се отвеждат до резервоара по тръбопровод; 
 Резервоарът е обозначен с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

4. Отпадъците от разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен 
метод с код 06.07.04*

Констатации:
 Отпадъците се събират разделно на площадка, която е ясно отделена от останалите 

съоръжения в дружеството. 
 Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
 Площадката за събиране на отпадъците от разтвори и киселини, например киселини, 

получени по контактен метод не е обозначена с табела; 
Коригиращо действие:
Площадката за събиране и временно съхранение на отпадъците от да се обозначи с табела. 

5. Отпадъци от хартия и картон с код 20.01.01 
Констатации:
 Отпадъците се събират разделно в чували, разположени на предварително определени 

за целта места. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.
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6. Отпадъци от стъкло с код 20.01.02 
Констатации:
 Отпадъците от стъкло се събират в контейнер, разположен в Централна изпитвателна 

лаборатория на “Полимери” АД. 
  Контейнерът е обозначен. 
  Отделен е от останалите съоръжения в дружеството. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

7. Отпадъците от други хидравлични масла (13.01.13*), други моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки (13.02.08*) и други изолационни и топлопредаващи масла 
(13.03.10*)

Констатации:
 Отпадъците се събират в затворени съдове (варели). 
 Съдовете са химически устойчиви спрямо отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти. 
 Площадката е снабдена с абсорбент (дървени стърготини или перлит).  
 Площадките за временно съхранение са обозначени с табели. 
 Отделени са от останалите съоръжения в дружеството. 
 За отчетния период няма регистрирано разливане или изтичане. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

8. Флуоресцентните тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21* 
Констатации:

 Отпадъците се събират разделно в закрито помещение; 
 Площадката е оградена; 
 Площадката е обозначена с табела; 
 Отпадъците се събират в кашони, поставени на рафтове; 
 Площадката е обработена със сяра. 
 Площадката е снабдена със съд за събиране и съхранение на счупени лампи; 
 Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

9. Отпадъците от оловни акумулаторни батерии с код 16.06.01*  
Констатации:
 Отпадъците се събират и временно съхраняват разделно на закрита площадка. 
 Отпадъците са поставени на дървени палети, което осигурява добра вентилация на 

въздуха. 
 Площадката е обозначена с табела; 
 Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
 Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
 В непосредствена близост до отпадъците от оловни акумулаторни батерии е разположен 

чувал с абсорбент, който може да се използва при евентуален разлив на електролит. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

10. Отпадъците от желязо и стомана с код 17 04 05 
Констатации:
 Отпадъците се събират разделно на определена за тази цел площадка; 
 Площадката има трайна бетонна настилка; 
 Площадката е оградена и обозначена с табела; 
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 Границите на площадката са маркирани с боя; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

11. Отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от черни и цветни метали с код 12.01.01 
Констатации:
 Отпадъците се събират разделно на специална площадка, намираща се в 

непосредствена близост до станция Фири хлорид; 
 Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
 Площадката е обозначена с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 

12. Смесените битови отпадъци (20.03.01) 
Констатации:
 Отпадъците се събират в контейнери, разположени до всяко производствено звено; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително.

13. Отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 (17.01.07)  

Констатации:
 Отпадъците се събират в шахти, разположени до всяка от инсталациите в дружеството; 
 Шахтите са обозначени с табели; 
 На шахтите са монтирани врати, които са затворени; 
 На територията на така наречената „стара част” на завода или “старо PVC” има 

разпилени строителни отпадъци. 
Коригиращо действие:
Възстановяване (почистване) на територията от разпилените строителни отпадъци, чрез 

съвместен проект между „Полимери” АД и Община Девня за „Изграждане на инсталация за 
оползотворяване на строителни отпадъци”. 

14. Отпадъци от пластмасови опаковки с код 15.01.02  
 Отпадъци от пластмасови опаковки не са генерирани за периода юли – декември 2008 г. 

и не се събират; 
Причина: този отпадък се образува след раздаването на минерална вода в пластмасови 

бутилки на работещите в дружеството. От 01.01.2006 г.  вода не се дава в пластмасови бутилки и 
няма генериране на такъв вид отпадък, няма и събиране. 

Коментар: 
През 2009г. се извършиха две оценки/сравнения на събирането на отпадъците, които се 

генерират на територията на „Полимери” АД с условията на комплексното разрешително.

За периода януари-юни 2009г. проверката установи: 
I. Отпадъци от твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06.03.11 и 

06.03.13 (карбонатен шлам), с код 06.03.14. 
Констатации:
1. Отпадъците се събират и депонират в шламоотвал разположен на територията на 

„Полимери” АД; 
2. Отпадъците се отвеждат до шламоотвала по тръбопровод. За периода януари–юни 

2009г., няма регистрирано изтичане или разливане при отвеждането на отпадъка до мястото за 
депониране; 
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3. Шламоотвалът е обозначен с табела и отделен от останалите съоръжения в 
дружеството. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 
разрешително.

II. Отпадъците от електролиза, съдържащи азбест с код 06.07.01*  
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка. Площадката има 

три зони, както следва: 
- Зона за приемане на отпадъка; 
- Зона за третиране на отпадъка; 
- Зона за съхранение на отпадъка; 
2. Зоните са ясно обозначени с табели; 
3. Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
4. Площадката има трайна бетонна настилка; 
5. Умокрените отпадъци от електролиза съдържащи азбест се обработват, като се 

смесват с бетон и пясък. Така получената смес се оставя да се втвърди във форми. Получените 
бетони блокчета предотвратяват отделянето на азбестови частици в околната среда. Така 
отпадъците са приведени в удобен за транспортиране и депониране вид. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 
разрешително.

III. Отпадъци от Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция 
(тежки фракции) с код 07.01.07* 

Констатации:
1. Отпадъците от тежки фракции не се генерират от февруари 2005г.  
Причина: Цехът за производство на 1,2 дихлоретан не работи; 
2. Отпадъците се събират в резервоар (5000м3) за съхранение на отпадъци от 

Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки фракции). 
3. Отпадъците се отвеждат до резервоара по тръбопровод; 
4. Резервоара има изграден котлован; 
5. Резервоарът е обозначен с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

IV. Отпадъците от разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен 
метод с код 06.07.04*

Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на площадка, която е ясно отделена от останалите 
съоръжения в дружеството. 
4. Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
5. Площадката за събиране на отпадъците от производството на ферихлорид е 

обозначена с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

V. Отпадъци от хартия и картон с код 20.01.01 
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно в чували, разположени на предварително 

определени за целта места. 
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Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 
разрешително.

VI. Отпадъци от стъкло с код 20.01.02 
Констатации:
1. Отпадъците се събират на мястото на генериране т.е. в ЦИЛ (централна изпитвателна 

лаборатория) към “Полимери” АД в контейнер. 
2. Контейнерът е обозначен и отделен от останалите съоръжения в дружеството. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

VII.Отпадъците от други хидравлични масла (13.01.13*), други моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки (13.02.08*) и други изолационни и топлопредаващи масла 
(13.03.10*)

Констатации:
1. Отпадъците се събират в затворени съдове (варели); 
2. Съдовете са химически устойчиви спрямо отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти. 
3. Площадките са ясно обозначени с табели и са отделени от останалите съоръжения в 

дружеството. 
4. За отчетния период (януари-юни 2009г.) няма регистрирано разливане или изтичане. 
5. Площадката е снабдена с абсорбент (дървени стърготини или перлит), който може да 

се използва при евентуален разлив. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

VIII. Флуоресцентните тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21* 
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно в закрито помещение; 
2. Площадката е оградена и обозначена с табела; 
3. Отпадъците се събират в кашони, които са поставени на рафтове; 
4. Площадката е обработена със сяра. 
5. Площадката е оборудвана със съд за събиране и съхранение на счупени лампи; 
6. Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

IX. Отпадъците от оловни акумулаторни батерии с код 16.06.01*  
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на изградена и закрита площадка; 
2. На отпадъците е осигурена вентилация на въздуха (поставени са палети); 
3. Площадката е обозначена с табела; 
4. Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
5. Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
6. В непосредствена близост до отпадъците от оловни акумулаторни батерии е 

разположен чувал с абсорбент, който може да се използва при евентуален разлив на електролит. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

X. Отпадъците от желязо и стомана с код 17 04 05 
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Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно; 
2. Площадката е оградена и обозначена с табела; 
3. Границите на площадката са маркирани с боя; 
4. Площадката има трайна бетонна настилка; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

XI. Отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от черни и цветни метали с код 
12.01.01

Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка в непосредствена 

близост до станция Ферихлорид; 
2. Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
3. Площадката не е обозначена с табела; 
Коригиращо действие:

     1.Площадката за събиране и временно съхранение на отпадъците от стърготини, стружки 
и изрезки от черни и цветни да се обозначи с табела. 

      XII. Смесените битови отпадъци (20.03.01) 
Констатации:
1. Отпадъците се събират в контейнери; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

      XIII. Отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 (17.01.07)  

Констатации:
1. Отпадъците се събират в шахти, разположени до всяка от инсталациите в 

дружеството; 
2. Шахтите са със затворени врати и са обозначени с табели; 
3. На територията на така наречената „стара част” на завода или “старо PVC” има 

разпилени строителни отпадъци, от саморазрушаващите се сгради. 
Коригиращо действие:
Събиране на строителните отпадъци в близост до сградите до последващото 

възстановяване (почистване) на територията. 

XIV. Отпадъци от пластмасови опаковки с код 15.01.02  
1. Отпадъци от пластмасови опаковки не са генерирани за периода януари-юни 2009 г. и не 

се събират; 
Причина: този отпадък се образува след раздаването на минерална вода в пластмасови 

бутилки на работещите в дружеството. От 01.01.2006 г.  вода не се дава в пластмасови бутилки и 
няма генериране на такъв вид отпадък, няма и събиране. 

За периода юли - декември 2009г. проверката установи: 
I. Отпадъци от твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06.03.11 и 

06.03.13 (карбонатен шлам), с код 06.03.14. 
Констатации:
1. Отпадъците се събират и депонират в шламоотвал разположен на територията на 

„Полимери” АД; 
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2. Отпадъците се отвеждат до шламоотвала по тръбопровод. За периода юли – декември
2009г., няма регистрирано изтичане или разливане при отвеждането на отпадъка до мястото за 
депониране; 

3. Шламоотвалът е обозначен с табела и отделен от останалите съоръжения в 
дружеството. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 
разрешително.

II. Отпадъците от електролиза, съдържащи азбест с код 06.07.01*  
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка. Площадката има 

три зони, както следва: 
- Зона за приемане на отпадъка; 
- Зона за третиране на отпадъка; 
- Зона за съхранение на отпадъка; 
2. Зоните са ясно обозначени с табели; 
3. Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
4. Площадката има трайна бетонна настилка; 
5. Умокрените отпадъци от електролиза съдържащи азбест се обработват, като се 

смесват с бетон и пясък. Така получената смес се оставя да се втвърди във форми. Получените 
бетони блокчета предотвратяват отделянето на азбестови частици в околната среда. Така 
отпадъците са приведени в удобен за транспортиране и депониране вид. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 
разрешително.

III. Отпадъци от Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция 
(тежки фракции) с код 07.01.07* 

Констатации:
1. Отпадъците от тежки фракции не се генерират от февруари 2005г.  
Причина: Цехът за производство на 1,2 дихлоретан не работи; 
2. Отпадъците се събират в резервоар (5000м3) за съхранение на отпадъци от 

Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки фракции). 
3. Отпадъците се отвеждат до резервоара по тръбопровод; 
4. Резервоара има изграден котлован; 
5. Резервоарът е обозначен с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

IV. Отпадъците от разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен 
метод с код 06.07.04*

Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на площадка, която е ясно отделена от останалите 
съоръжения в дружеството. 
6. Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
7. Площадката за събиране на отпадъците от производството на ферихлорид е 

обозначена с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

V. Отпадъци от хартия и картон с код 20.01.01 
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Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно в чували, разположени на предварително 

определени за целта места. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

VI. Отпадъци от стъкло с код 20.01.02 
Констатации:
1. Отпадъците се събират на мястото на генериране т.е. в ЦИЛ (централна изпитвателна 

лаборатория) към “Полимери” АД в контейнер. 
2. Контейнерът е обозначен и отделен от останалите съоръжения в дружеството. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

VII.Отпадъците от други хидравлични масла (13.01.13*), други моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки (13.02.08*) и други изолационни и топлопредаващи масла 
(13.03.10*)

Констатации:
1. Отпадъците се събират в затворени съдове (варели); 
2. Съдовете са химически устойчиви спрямо отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти. 
3. Площадките са ясно обозначени с табели и са отделени от останалите съоръжения в 

дружеството. 
4. За отчетния период (януари-юни 2009г.) няма регистрирано разливане или изтичане. 
5. Площадката е снабдена с абсорбент (дървени стърготини или перлит), който може да 

се използва при евентуален разлив. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

VIII. Флуоресцентните тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21* 
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно в закрито помещение; 
2. Площадката е оградена и обозначена с табела; 
3. Отпадъците се събират в кашони, които са поставени на рафтове; 
4. Площадката е обработена със сяра. 
5. Площадката е оборудвана със съд за събиране и съхранение на счупени лампи; 
6. Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

IX. Отпадъците от оловни акумулаторни батерии с код 16.06.01*  
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на изградена и закрита площадка; 
2. На отпадъците е осигурена вентилация на въздуха (поставени са палети); 
3. Площадката е обозначена с табела; 
4. Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
5. Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
6. В непосредствена близост до отпадъците от оловни акумулаторни батерии е 

разположен чувал с абсорбент, който може да се използва при евентуален разлив на електролит. 
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Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 
разрешително.

X. Отпадъците от желязо и стомана с код 17 04 05 
Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно; 
2. Площадката е оградена и обозначена с табела; 
3. Границите на площадката са маркирани с боя; 
4. Площадката има трайна бетонна настилка; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

XI. Отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от черни и цветни метали с код 
12.01.01

Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка в непосредствена 

близост до станция Ферихлорид; 
2. Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
3. Площадката е обозначена с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

      XII. Смесените битови отпадъци (20.03.01) 
Констатации:
1. Отпадъците се събират в контейнери; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.

      XIII. Отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 (17.01.07)  

Констатации:
1. Отпадъците се събират в шахти, разположени до всяка от инсталациите в 

дружеството; 
2. Шахтите са със затворени врати и са обозначени с табели; 
3. На територията на така наречената „стара част” на завода или “старо PVC” има 

разпилени строителни отпадъци, от саморазрушаващите се сгради. 
Коригиращо действие:
Събиране на строителните отпадъци в близост до сградите до последващото 

възстановяване (почистване) на територията. 

XIV. Отпадъци от пластмасови опаковки с код 15.01.02  
1. Отпадъци от пластмасови опаковки не са генерирани за периода юли – декември 2009г. и 

не се събират; 
Причина: този отпадък се образува след раздаването на минерална вода в пластмасови 

бутилки на работещите в дружеството. От 01.01.2006 г.  вода не се дава в пластмасови бутилки и 
няма генериране на такъв вид отпадък, няма и събиране. 

Коментар за периода 1.01 - 31.12.2010 година 
1. Отпадъци от Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки 

фракции) с код 07.01.07*  
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Констатации: 
 Отпадъците от тежки фракции не се генерират от февруари 2005г. Причина: цех за 

производство на 1,2 дихлоретан не работи; 
 Отпадъците са събирани в резервоар за съхранение на отпадъци от Халогенирани 

остатъци от дестилация и остатъци от реакция (тежки фракции). 
 Отпадъците се отвеждат до резервоара по тръбопровод; 
 Резервоарът има изграден котлован; 
 Резервоарът е обозначен с табела; 
2. Отпадъците от разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен 

метод с код 06.07.04*
 Отпадъците се събират разделно на площадка, която е ясно отделена от останалите 

съоръжения в дружеството. 
 Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
 Площадката за събиране на отпадъците от производството на ферихлорид е обозначена 

с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
3. Отпадъци от хартия и картон с код 20.01.01
 Отпадъците се събират разделно в чували, разположени на предварително определени 

за целта места. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
4. Отпадъци от стъкло с код 20.01.02
 Отпадъците се събират на мястото на генериране т.е. в ЦИЛ (централна изпитвателна 

лаборатория) към “Полимери” АД в контейнер. 
 Контейнерът е обозначен и отделен от останалите съоръжения в дружеството. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
5.Отпадъците от други хидравлични масла (13.01.13*), други моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки (13.02.08*) и други изолационни и топлопредаващи масла 
(13.03.10*)
 Отпадъците се събират в затворени съдове (варели); 
 Съдовете са химически устойчиви спрямо отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти. 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
6. Флуоресцентните тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21* 

1. Отпадъците се събират разделно в закрито помещение; 
2. Площадката е оградена и обозначена с табела; 
3. Отпадъците се събират в кашони, които са поставени на рафтове; 
4. Площадката е обработена със сяра. 
5. Площадката е оборудвана със съд за събиране и съхранение на счупени лампи; 
6. Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 

разрешително.
7. Отпадъците от оловни акумулаторни батерии с код 16.06.01*  
    Съществуващата площадка не се използва поради разрушаване на сградата. За отчетната 

година няма образувани количества. 
    Не е изпълнено предписание по условие 11.3.6. от протокол 5/2010г. 
    Нова площадка ще бъде отредена след вземане на решение за бъдещото използване на 

съществуващите сгради. 
 8.Отпадъците от желязо и стомана с код 17 04 05 
      Дейността по демонтиране на съоръженията, в резултат на което се образуват  отпадъци 
с код  17 04 05 се извършва от външни фирми. 
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    Отпадъците се съхраняват временно на местото на образуване и се предават за 
оползотворяване. 
9. Отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от черни и цветни метали с код 12.01.01 
 Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка в непосредствена 

близост до станция Ферихлорид; 
 Площадката има трайна настилка (киселинно устойчиви плочки); 
 Площадката е обозначена с табела; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
10. Смесените битови отпадъци (20.03.01) 
         Отпадъците се събират в контейнери; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
11. Отпадъците от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 (17.01.07)  
Отпадъците се събират в шахти, разположени до всяка от инсталациите в дружеството; 
Шахтите са със затворени врати и са обозначени с табели; 
Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното разрешително. 
12. Отпадъци от пластмасови опаковки с код 15.01.02  
 Отпадъци от пластмасови опаковки не са генерирани за периода и не се събират;  
Причина: този отпадък се образува след раздаването на минерална вода в пластмасови 
бутилки на работещите в дружеството. От 01.01.2006 г.  вода не се дава в пластмасови 
бутилки и няма генериране на такъв вид отпадък, няма и събиране. 
 13. Отпадъците от електролиза, съдържащи азбест с код 06.07.01*  

Констатации:
1. Отпадъците се събират разделно на специално изградена площадка. Площадката има 

три зони, както следва: 
- Зона за приемане на отпадъка; 
- Зона за третиране на отпадъка; 
- Зона за съхранение на отпадъка; 
2. Зоните са ясно обозначени с табели; 
3. Площадката няма връзка с канализацията на дружеството; 
4. Площадката има трайна бетонна настилка; 
5. Умокрените отпадъци от електролиза съдържащи азбест се обработват, като се 

смесват с бетон и пясък. Така получената смес се оставя да се втвърди във форми. Получените 
бетони блокчета предотвратяват отделянето на азбестови частици в околната среда. Така 
отпадъците са приведени в удобен за транспортиране и депониране вид. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 
разрешително.
14. Отпадъци от твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06.03.11 и 06.03.13 

(карбонатен шлам), с код 06.03.14. 
15. Фреон – 12- Хладилната инсталация е изведена от експлоатация, поради преустановяване 

на дейноста на цех „Втечняване на хлора”.Отпадното количество фреон се образува 
еднократно. Фреона е изведен от системата и се съхранява в стоманени съдове под 
налягане.
Причина: Преустановяване на дейността на инсталацията съгласно Заповед 75 от 
09.06.2010г. 
Корегиращо действие: Ще се извърши класификация на отпадъка и ще се предаде за 
обезвреждане. 

Констатации:
1. Отпадъците се събират и депонират в шламоотвал разположен на територията на 

„Полимери” АД; 
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2. Отпадъците се отвеждат до шламоотвала по тръбопровод. За периода юли – декември
2009г., няма регистрирано изтичане или разливане при отвеждането на отпадъка до мястото за 
депониране; 

3. Шламоотвалът е обозначен с табела и отделен от останалите съоръжения в 
дружеството. 

Извод: Няма констатирани несъответствия с изискванията на комплексното 
разрешително.

За транспортиране на производствени отпадъци за всяка партида отпадък има:
 Съпроводителен документ описващ превозвания отпадък (работен лист на отпадъка); 
За транспортиране на опасни отпадъци за всяка партида има: 
 Съпроводителен документ описващ превозвания отпадък (работен лист на отпадъка); 
 “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на 
закритите обекти и дейности; 
 Писмена инструкция за действие при авария, съгласно приложение № 5 на Наредба за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци; 

4.5. Шум 
В срок с условията на комплексното разрешително са разработени и се прилагат: 
 “Инструкция за наблюдение на обща звукова мощност и нивата на звуково налягане на 

територията на “Полимери” АД”; 
 “Инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на звуковите нива с 

разрешените такива”; 
През 2010 година не са извършвани измервания на обща звукова мощност и нива на звуково 

налягане на площадката на дружеството.

4.6. Опазване на почвите и подземните води от замърсяване  

През 2010 г. се спазваха изискванията на: 
 “Инструкция за безопасна експлоатация на тръбопроводи”; 
 “Инструкция за мерки за отстраняване на разливи на вредни (опасни) вещества на 
производствената площадка”; 

Опазване на подземните води от замърсяване
На територията на “Полимери” АД има изградени 14 броя мониторингови пунктове за 

подземни води. 
В дружеството е въведена и се спазва:  
 “Инструкция за периодична проверка на концентрацията на вредни вещества в 

подземните води с определените такива”. 
Опазване на почвите от замърсяване
С писмо изходящ номер 1852/26.04.2006г. на РИОСВ - Варна бяха съгласувани пунктовете за 

мониторинг на почви на територията на „Полимери” АД.  
 Пункт 1 N  43° 11' 689" –между стар и нов шламотвал 

E 27° 37' 309"
 Пункт 2 N  43° 11' 892" –до депо за азбест 

E 27° 36' 943"
 Пункт 3 N  43° 11' 737" –между цех “ВХ и ХП” и цех “ДЕ” 
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E 27° 37' 642"
 Пункт 4 N  43° 11' 587" –до бивш товарен портал 

E 27° 37' 949"

В дружеството се спазваха изискванията на: 
 “Инструкция за периодична оценка на състоянието на данните от мониторинга по почви 

спрямо базовото състояние”Полимери” АД. 

В края на 2008г. „Полимери” АД подготви и представи на Министъра на околната среда и 
водите информация по Приложение №7 на Наредбата за условията и ред за издаване на 
комплексни разрешителни, за преразглеждане на в момента действащото Комплексно 
разрешително. В нея са описани инсталациите в обхвата на приложение №4 от ЗООС – проект 
солна киселина и инсталация извън обхвата на приложение №4 от ЗООС, а именно “Инсталация 
за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия”. 

През 2009г. беше поискана допълнителна информация към Приложение №7 на Наредбата 
за условията и ред за издаване на комплексни разрешителни за инвестиционно намерение 
„Изграждане на инсталация за синтез на солна киселина”, в резултат беше изпратен нов 
математически модел за емисии от бъдещите неподвижни източници на „Полимери” АД. 

През 2009г. „Полимери” АД подготвя заявление за издаване на Комплексно разрешително на 
“Инсталация за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия”. 

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съотведствие с условията на КР 
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ДОКЛАД 
за изпълнението на дейностите по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с изискванията на комплексното 

разрешително за 2010година 

№ 
по 

ред 

Дейности Начало  
на 

дейността 

Край  
На 

 дейността 

Резултата от изпълнение на дейността Коментар,  
забележка  

1. Проучване на оферти за 
подмяна на оборудването на 
работещата с забранения 
азбест диафрагмена 
електролиза и преминаване 
към мембранна електролиза 
за производство на 
основните химични продукти 
в завода 

Януари 
2005г. 

До техническа 
оферта 

 Референтни посещения на действащи инсталации на 
трите фирми лицензатори, състезаващи се за проекта. 

 Провеждане на технически срещи с инженеринговите 
фирми за уточняване на технически решения, обхвата 
на доставка и др. 

 Провеждане на срещи с цел подобряване на 
търговските и финансови условия на предложенията. 

 Интегриране на проекта „Хладилна инсталация за 
втечняване на хлор” и проекта “Течен мембранен 
каустик„ в проект “Мембранна електролиза”, поради по-
доброто техническо решение предложено от 
инженеринговите фирми 

 Провеждане на техническа среща със „Солвей – Соди” 
за потвърждаване съгласието им за приемане на 
обеднен разсол от Полимери АД. (Това е важен въпрос, 
тъй като евентуален отказ на „Солвей – Соди” би 
предизвикал промяна на концепцията и обхвата на 
доставка на инсталацията. Очаква се отговор)

 Получени са окончателни технически предложения 
 Изготвена е сравнителната таблица за техническите 

параметри на предложените инсталации. Избор на нова 
площадка за инсталацията с цел компактно 
разположение и оптимизация на технологичните 

Няма отчетено 
забавяне в срока 
на изпълнение на 
тази точка от 
ИППСИКР  



ГДОС НА “ПОЛИМЕРИ” АД ДЕВНЯ ЗА 2010 ГОДИНА 

96

връзки. 
 Изготвен бизнес план на проекта. 
 Поставено допълнително условие от “Солвей Соди”АД 

за съдържание на натриев хлорат в обеднен разсол, 
което налага преработване на офертите. 

 Получени проекто договори от УДЕ и САС. 
 Преговори с финансови институции за осигуряване на 

финансиране на проекта. 
 Промяна на капацитета на инсталацията от 

120 000т/год на 60 000 т/год 
2. Въвеждане в експлоатация 

на нова инсталация за 
мембранна електрлиза за 
производство на основните 
химични продукти в завода 

Май 2006 
година 

31.12.2011г.  Реализирането на инвестиционното намерение 
предстои. 

3. Проучване на оферти за 
подмяна на хладилните 
компресори при 
втечняването на хлор.  

Януари 
2005г. 

До техническа 
оферта 

 Проекта „Хладилна инсталация за втечняване на хлор” 
бе интегриран в проект „ Мембранна електролиза”, 
поради по-доброто техническо решение предложено от 
инженеринговите фирми. 

4. Монтиране на нови хладилни 
мощности работещи с 
разрешени хладилни агенти. 

Май 2006 
година 

31.12.2011г.  Реализирането на инвестиционното намерение 
предстой. 

5. Проучване на оферти за 
инсталиране на нова 
инсталация за производство 
на железен трихлорид 

Януари 
2005г. 

До техническа 
оферта 

 Подготвено задание за оферта за инсталация за 
ферихлорид. 

6. Въвеждане в експлоатция на 
нова инсталация за 
производство на железен 
трихлорид 

Май 2006 
година 

31.12.2011г.  Реализирането на инвестиционното намерение 
предстой. 

-

7. Проучване на оферти за Януари До техническа  Проектът бе интегриран в проект „Мембранна  
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инсталация за производство 
на каустик (твърд) 

2005г. оферта електролиза”, поради по-доброто техническо решение 
предложено от инженеринговите фирми. 

8. Въвеждане в експлоатция на 
нова инсталация за 
производство на течен 
мебранен каустик 

Септеври 
2006 г. 

31.12.2011г.  Реализирането на инвестиционното намерение 
предстой. 

 Проектът бе интегриран в проект „Мембранна 
електролиза”, поради по-доброто техническо решение 
предложено от инженеринговите фирми. 

-

9. Проучване на оферти за 
построяване на нова 
инсталация за производство 
на солна киселина 

Януари 
2005г. 

До техническа 
оферта 

 Корекция на заданието за оферта за инсталация с 
капацитет 120 000т/г. 

 Получени оферти от “Carbone Lorraine” и “SGL Carbon 
group”.

 Референтни посещения на действащи инсталации на 
двете фирми. 

 Провеждане на срещи за уточняване на технически 
решения и обхвата на доставка. 

 Провеждане на срещи за подобряване на търговските и 
финансови условия. 

 Изготвяне на сравнителна таблица за техническите 
параметри на двете инсталации. 

 Провеждане на експертен съвет за класиране на 
техническите предложения. 

 Окончателен избор на инженерингова фирма. 
Уведомена е фирма “Carbone Lorraine” – Франция, че е 
предпочетена нейната оферта и е поискан проекто - 
договор. Проекто-договора е финализиран и е подписан 
окончателен договор. Осигурено в финансиране чрез 
лизинг. Срок за финализиране на проекта – 12 месеца. 

 Изготвено задание за детайлен инжинеринг (Работен 
проект); 

 Сключен и изпълнен договор за работен проект; 
 Сключен договор за изпълнение на СМР; 
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 Инсталацията е доставена в дружеството 
10. Въвеждане в експлоатация 

на нова инсталация за 
производство на солна 
киселина 

Юли 2006г. 31.12.2011г.  Реализирането на инвестиционното намерение  е в 
пряка връзка с реализиране на мембранната 
електролиза и ще бъде извършено едновременно. 

-

11. Инсталиране на 
измервателни устройства за 
вода за производствени 
нужди за всяка една от 
инсталациите по условие 2 

19.09. 2005г. 28.02. 2006 г.  В срока залегнал в ИППСИКР бяха монтирани 
измервателни устройства за вода за производствени 
нужди на всяка една от инсталациите по Условие 2.  

Изпълнено е 
условието от 
ИППСИКР 

12. Изготвяне на хидро-геоложки 
доклад на подземните води, 
съгласно Наредба № 1/07.07. 
2000 г. за ППОПВ. Да се 
определи срок за 
представяне на доклада в 
РИОСВ и БД. 

Подобряване 
на 

техническа 
оферта 

31.10. 2006 г.  С писмо изходящ номер наш 1162/16.10.2006 г. 
РИОСВ–Варна и БД бяха уведомени за резултатите от 
проведено хидрогеоложко проучване в обсега на 
Полимери АД.  

Изпълнено е 
условието от 
ИППСИКР 

13. Изграждане на пунктове за 
мониторинг на подземни 
води на площадката, в 
съответствие с изискванията 
№ 1/07.07. 2000 г. за 
ППОПВ/. 

01.12.2006 г. 30.04.2007 г.  Съгласно условие 13.7.1.1. през 2007г. в “Полимери” АД 
се изградиха 14 броя МП. Дейността се извърши на 
база издадено разрешително от Министъра на 
околната среда и водите за изграждане на съоръжения 
за мониторинг на подземни води №003973/26.11.2007г. 

Изпълнено е 
условието от 
ИППСИКР 

14. Монтаж на нова станция за 
неутрализиране на  
отпадъчните води от 
производството. 

При 
одобряване 

на 
техническа 

оферта 

31.12.2011г.  Изпълнено е 
условието от 
ИППСИКР 

15. Монтиране на измервателно 
устройство за количеството 
на заустваните отпадъчни 
води -  по Условия 10. 1.2.1. 

31.10.2005 г. 31.03.2006 г.  В сроковете заложени в ИППСИКР бе монтирано 
измервателно устройство за измерване на 
количеството зауствани отпадъчни води. 

Изпълнено е 
условието от 
ИППСИКР 
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ДОКЛАДВАНЕ ПО УСЛОВИЕ 15 – ПРЕХОДНИ И АНОРМАЛНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА

Във връзка с изпълнение на условие 15.4. на комплексното разрешително през 2010 година в 
дружеството се приложи план за мониторинг при анормален режим на работа на инсталациите 
по Условие 2. 

За изпълнение на план-мониторинга веднъж годишно, при пускане на инсталациите по т. 
1,2,3 и 4 се извършва мониторинг на отпадъчните газове. Мониторинга се извърши от Централна 
изпитвателна лаборатория към „Полимери” АД, както следва: 

№ 
по 

ред 

Инсталация Контролирана 
емисия 

Метод за измерване Измерена 
Емисия 
mg/m3

1. Инсталация за “Хлор-алкална” електролиза
1.1. Хлорунищожителна колона – комин № 1 Хлор  Абсорбционен метод
1.2. Хлорунищожителна колона – комин № 2 Хлор  Абсорбционен метод 0,66
2. Инсталация за производство на Течен хлор
2.1. Хлорунищожителна колона- комин № 5 Хлор  Абсорбционен метод 0,96
3. Инсталация за производство на Солна киселина
3.1 Синтезна пещ – комин № 6 Хлороводород  Абсорбционен метод 5,3
3.2. Синтезна пещ – комин № 7 Хлороводород  Абсорбционен метод 6,91
3.3. Синтезна пещ – комин № 8 Хлороводород  Абсорбционен метод
3.4. Синтезна пещ – комин № 9 Хлороводород  Абсорбционен метод
4. Станция за производство на “Ферихлорид”
4.1. Абсорбционна колона - комин № 11 Хлор  Абсорбционен метод 1,19

Контрола по изпълнение на план-графика се извършва от р-л отдел “ЦИЛ и ХТК” и от еколога 
на дружеството. 

Протоколите от мониторинга се съхраняват на достъпно място на територията на „Полимери” 
АД. 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

През 2005г. инсталацията за производство на органични химични вещества цех “Дихлоретан”, 
която попада в обхвата на Условие 2 от комплексното разрешително бе обявена в престой. За 
същото РИОСВ – Варна е уведомен с писмо изходящ номер наш № 620-с/17.05.2006 г. 

През 2006г., 2007г., 2008г. и 2009г. инсталацията продължава да бъде в престой, като 
основна причина за това е икономическа целесъобразност. 

По време на отчитания период инсталацията се поддържа в работен режим и към нея се 
подава електроенергия, свежа вода, но инстанцията не преработва етилен и хлор газ до 1,2 
дихлоретан.  

През 2009г. инсталациите: „Диафрагмена електролиза”, „Втечняване на хлор и хлорни 
продукти”, станция „Солна киселина”, „Диафрагмен каустик” и „Очистен каустик”, които попадат в 
обхвата на Условие 2 от комплексното разрешително бяха обявени в престой за периода от 
08.06.2009г. до 18.09.2009г. Основна причина за престоя са влошената пазарна конюнктура и 
финансовата криза. РИОСВ – Варна е уведомена с писмо изходящ номер наш № 
189/08.06.2009г. 

С решение на Надзорния съвет на дружеството от 19.05.2010 г. и заповед на изпълнителния 
директор N 75/ 9.06.2010 г. са изведени окончателно от експлоатация производства « Хлор-
алкална електролиза», Диафрагмен каустик, Очистен каустик, Течен хлор, Солна киселина. 
За извеждането от експлоатация е изготвен план и представен в РИОСВ- Варна. 
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7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 
7.1.  Аварии 

През 2010г. няма възникнали аварийни ситуации. 

7.2.Оплаквания или възражения, свързани в дейността на инсталациите, за които е 
издадено КР 

През 2010г. в „Полимери” АД няма постъпили оплаквания или възражения, свързани в 
дейността на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително. 
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Таблица 1  
Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ и РRTR 

Емисионни прагове (колона1) 

Във въздух  
(колона 1а) 

Във води 
(колона 1б) 

В почвата 
(колона 

1с) 

Праг за 
пренос на 

замърсител
и извън 
площ.  

( koлона 2) 

Праг за 
производст

во, 
обработка 

или 
употреба 
(колона 3) 

№ CAS 
номер 

Замърсител 

кг/год. кг/год. кг/год. кг/год. кг/год. 

16 Халогенни 
въглеводороди 

- - - 1 *

34# 107-06-2 1,2 Дихлоретан 
(EDC)

- - - 1000 -

80#
 Хлор и неговите 

съединения 
(като HCl) 

-
(0,1071 кг/год.)  

- - 10000 *

81 1332-21-4 Азбест - - - 1 -

34# 107-06-2 1,2 Дихлоретан 
(EDC)

- Праг 10 кг/год. 
Емисия – 0 

Начин на 
определяне: С - 
изчислено е на 
база измерени 
концентрации на 
замърсителя и 
количество на 
заустените 
отпадъчни води.

- - -

40#  Халогенирани 
органични 
съединения 
(като АОХ) 

-  Праг 1000 кг/год, 
Емисия – 
(134,627кг/год) 
Начин на 
определяне: С - 
изчислено е на 
база измерени 
концентрации на 
замърсителя и 
количество на 

- - **
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заустените 
отпадъчни води. 

76#  Общ органичен 
въглерод (TOC) 
(като общ 
въглерод С или 
ХПК/3) 

-  Праг 50000 кг/год. 
Емисия: - 0 

Начин на 
определяне: С - 
изчислено е на 
база измерени 
концентрации на 
замърсителя и 
количество на 
заустените 
отпадъчни води. 

- - **

79#  Хлориди като 
общ Cl 

-  Праг 2 млн.  
Емисия –  
(4547 кг/год.) 
Начин на 
определяне: С - 
изчислено е на 
база измерени 
концентрации на 
замърсителя и 
количество на 
заустените 
отпадъчни води. 

- - -
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Таблица 2  
Емисии на атмосферен въздух 

Комин 1 (Н 15м) на цех “Диафрагмена електролиза” 
Резултат от мониторингаПараметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие 
брой /% 

Хлор Mg/Nm3 6 - - Веднъж на 
шест месеца 

Брой извършени измервания през 2010г. -  
Брой установени несъответствия – Няма
Коригиращи действия: Няма

Комин 2 (Н 12м) на цех “Диафрагмена електролиза” 
Резултат от мониторингаПараметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие 
брой /% 

Хлор Mg/Nm3 6 - 0,69 Веднъж на 
шест месеца 

Да 

Брой извършени измервания през 2010г.- 1 бр 
Брой установени несъответствия – Няма
Коригиращи действия: Няма

Комин 3 (Н 6м) на цех “Диафрагмена електролиза”, Катодна работилница”  
Резултат от мониторинга Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Прекъснат 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие 
брой/% 

Азбест Mg/Nm3 0,1 - - Веднъж на 
шест месеца 

Брой извършени измервания през 2010г.-  
Брой установени несъответствия – Няма
Коригиращи действия – Няма

Комин 4 (Н 6м) на цех “Диафрагмена електролиза” Катодна работилница” 
Резултат от мониторинга Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Прекъснат 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие 
брой/% 

Азбест Mg/Nm3 0,1 - - Веднъж на 
шест месеца 

Брой извършени измервания през 2010г.-  
Брой установени несъответствия – Няма 
Коригиращи действия – Няма

Комин 5 (Н 20м) на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти” 
Резултат от мониторинга Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Прекъснат 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие 
брой/% 

Хлор Mg/Nm3 6 - 1,03 Веднъж на 
шест месеца 

Да 
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Брой извършени измервания през 2010г.- 1 бр. 
Брой установени несъответствия – Няма
Коригиращи действия: Няма

Комин 6 (Н 18м) на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти” станция Солна киселина 
Резултат от мониторинга Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Прекъснат 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие 
брой/% 

Хлороводород Mg/Nm3 6 - 5,89 Веднъж на 
шест месеца да 

Брой извършени измервания през 2010г.- 1бр 
Брой установени несъответствия – 
Коригиращи действия: 

Комин 7 (Н 18м) на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти” станция Солна киселина 
Резултат от мониторинга Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Прекъснат 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие 
брой/% 

Хлороводород Mg/Nm3 6 - 7,63 Веднъж на 
шест месеца 

Не 

Брой извършени измервания през 2010 -1 бр 
Брой установени несъответствия – 1 
Коригиращи действия: 

Комин 8 (Н 18м) на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти” станция Солна киселина 
Резултат от мониторинга Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Прекъснат 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие 
брой/% 

Хлороводород Mg/Nm3 6 - - Веднъж на 
шест месеца 

-

Комин 9 (Н 18м) на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти” станция Солна киселина 
Резултат от мониторинга Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Прекъснат 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие 
брой/% 

Хлороводород Mg/Nm3 6 - - Веднъж на 
шест месеца 

Брой извършени измервания през 2010-  
Брой установени несъответствия – Няма
Коригиращи действия: Няма

Комин 10 (Н 38м) на цех “ Дихлоретан” 
Резултат от мониторинга Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Прекъснат 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие 
брой/% 

1,2 ДХЕ 20 - - Веднъж на 
шест месеца 

-

Хлороводород 6 - - Веднъж на 
шест месеца 

-

Общи 

Mg/Nm3

200 - - Веднъж на - 
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въглеводороди  шест месеца 
Коментар: През 2010г. не е извършен мониторинг на комин 10. 
Причина: Инсталацията за производство на 1,2 Дихлоретан е в престой не работи. 

Комин 11 (Н 6.5м) на цех “Втечняване на хлор и хлорни продукти” станция Ферихлорид 
Резултат от мониторинга Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Прекъснат 
мониторинг

Честота на 
мониторинга

Съответствие 
брой/% 

Хлор  Mg/Nm3 6 - 1,25 Веднъж на 
шест месеца 

Да 

Брой извършени измервания през 2010- 1 бр 
Брой установени несъответствия –  
Коригиращи действия: Няма

Таблица 3  
Емисии на отпадъчни води 

Смесен поток отпадъчни води – производствени и дъждовни зауствани в река Девненска. 

Месец Януари
Резултат от мониторинг Съответстви

е 
Параметър Едини 

ца 
НДЕ, 

съгласно 
КР Пробовземна 

точка 1 – 
изход 

Неутрализац
ионна 

станция  

Пробовземна 
точка 2 – 
Последна 

ревизионна 
шахта преди 

заустване 

Честота на 
мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 8
Емисии докладвани в таблица 1, колона 1* 
1,2  ДХЕ mg/l 1,25 - - Ежемесечно    
Халогенирани органични 
съединения (като АОХ) 

mg/l 0,5 1,05 0,82 Ежемесечно Не  Не  

Общ органичен въглерод 
(TOC) като общ С или 
ХПК/3) 

mg/l 150 12,8 18,2 Ежемесечно   

Остатъчен свободен хлор mg/l 0,1 29,8 17 Ежемесечно Не  Не  

Дебит на отпадъчните 
води 

- - - - -

Други** 

рН - 6-9 8,92 8,34 Ежемесечно  Да  Да  
Неразтворени вещества mg/l 20 25,2 21,6 Ежемесечно Да  Да  

Нефтопродукти mg/l 0,5 1,3 0,7 Ежемесечно Да  Да 
Сулфити mg/l 1 <1 <1 Ежемесечно Не  Не  
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Таблица 4  
Образуване на отпадъци 

Годишни количества Годишни количества за 
единица продукт 

Отпадък Код 

Количества 
определени 

с КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени 

 с КР 

Реално 
измерено 

Временно 
съхранение на 

площадката 

Транспорти
ране - 

собствен 
транспорт/ 

външна 
фирма 

Съот 
ветст 
вие 

Твърди соли и 
разтвори, различни от 
упоменатите в 
06.03.11 и 06.03.13 
(карбонатен шлам) 

06.03.14 2300 т 148,014 0,015 т/т 
продукт 

0,015 т/т 
продукт 

- Собствен 
транспорт по 
тръбопровод 

Да  

Отпадъци от 
електролиза 
съдържащи азбест 

06.07.01* 19,84 т 3,0 т 0,00016 т/т 
продукт 

0,00015т/т 
продукт 

- Собствен 
транспорт 

Да  

Халогенирани 
остатъци от 
дестилация и  
остатъци от реакция 

07.01.07* 300 т 0 т 0,0025 т/т 
продукт 

0 т/ т 
продукт 

Ск4 от 
приложение 47 от 

КР 72/2005 г. 

- Да  

Разтвори и киселини, 
например киселини 
получени по контактен 
метод 

06.07.04* 70 т 8,416 0,05 т/т 
продукт 

0,02t/t Ск2 от 
приложение 47 от 

КР 72/2005 г. 

Собствен 
транспорт 

Да  

Пластмасови опаковки 
(бутилки от минерална 
вода 

15.01.02 5 т 0 т - - - - -  

Хартия и картон (от 
администрацията) 

20.01.01 2 т 0 т - - В чували в 
администрацията 

- Да 

Стъкло от 
лабораторията) 

20.01.02 0,06 т 0, т - - В контейнер в 
сградата на ЦИЛ 

- Да 

Други хидравлични 
масла 

13.01.13* 1 0 т - - Ск5 от 
приложение 47 от 

КР 72/2005 г. 

- Да  

Други моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки 

13.02.08* 1 0 т - - Ск5 от 
приложение 47 от 

КР 72/2005 г. 

- Да  

Други изолационни и 
топлопредаващи 
масла 

13.03.10* 4 2,72 - - Ск5 от 
приложение 47 от 

КР 72/2005 г. 

„Емакс”ЕООД Да 

Оловни акумулаторни 
батерии 

16.06.01* 5 броя 0 броя  - - Ск3 от 
приложение 47 от 

КР 72/2005 г. 

- Да  

Флуоресцентни тръби 
и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20.01.21* 200 броя 0бр - - Ск1 от 
приложение 47 от 

КР 72/2005 г. 

- Да  

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 
фаянсови изделия, 
различни от 
упоменатите в 
17.01.06

17.01.07 300 т 139,870 - - Шахти за твърди 
отпадъци до 

всяко 
производствено 

звено 

Собствен 
транспорт 

Да 

Желязо и стомана 17.04.05 1000 т 7506,452 - - Цялата Площадка „Надин”,”Еска
ватор”Транс 

кобалт” 

Не 

мед, бронз, месинг 17.04.01 - 168.898 - - Цялата Площадка „Надин”,”Еска
ватор”Транс 

кобалт” 

-

алуминий 17.04.02 - 68.133 - - Цялата Площадка „Надин”,”Еска
ватор”Транс 

кобалт” 

-

кабели, съдържащи 
масла, каменовъглен 

17.04.10* - 13.66 - - Цялата Площадка „Надин”,”Еска
ватор”Транс 

-
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катран и други опасни 
             вещества 

кобалт” 

Смесени битови 
отпадъци 

20.03.01  360 т 360 т - - - БКС -Девня Да  

Таблица 5  
Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма извършила 
операция по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

Твърди соли и 
разтвори, различни 
от упоменатите в 

06.03.11 и 06.03.13 
(карбонатен шлам) 

06.03.14 Не  Да - Д-1 - Да 

Отпадъци от 
електролиза 

съдържащи азбест 

06.07.01* Не  Не  Отпадъците времнно се съхраняват на 
площадката. Не са предадени за 
последващо третиране. 

Да 

Халогенирани 
остатъци от 

дестилация и  
остатъци от реакция 

07.01.07* Не Не Отпадъците времнно се съхраняват на 
площадката. Не са предадени за 
последващо третиране. 

Да 

Разтвори и 
киселини, например 
киселини получени 
по контактен метод 

06.07.04* Не Не Отпадъците времнно се съхраняват на 
площадката. Не са предадени за 
последващо третиране. 

Да 

Хартия и картон (от 
администрацията) 

20.01.01 Не Не - - 

Стъкло (от 
лабораторията) 

20.01.02 Не Не - - 

Други изолационни и 
топлопредаващи 

масла 

13.03.10* Да  Не ЕМАКС ООД- R9 Да 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

16.06.01* Не Не - - 

Флуоресцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи живак 

20.01.21* Не Не - - 

Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови 
изделия, различни 
от упоменатите в 

17.01.06

17.01.07 Не Не  Феромакс ЕООД Да 

Желязо и стомана 17.04.05 Да  Не „Надин” Дa 

мед, бронз, месинг 17.04.01 - - „Надин”,”Ескаватор”Транс кобалт” - 

алуминий 17.04.02 - - „Надин”,”Ескаватор”Транс кобалт” - 

кабели, съдържащи 
масла, 
каменовъглен 
катран и други 

17.04.10* - - „Надин”,”Ескаватор”Транс кобалт” - 
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опасни 
             вещества 

Смесени битови 
отпадъци 

20.03.01 Не Не “БКС-Девня” ЕООД 
Решение №03-ДО-157-02191.04.2007г. 
Решение №03-ДО-157-03/31.07.2009г. 
операция Д-1 

Да 

Стърготини, стружки 
и изрезки от черни 

метали 

12.01.01 Да  Не - Да 

Таблица 7 
 Опазване на подземните води 

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

Не/Не 

1,2  Дихлоретан - 400g/l   Един път 
годишно 

Да 

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №1 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Не/Да 

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан -  
Брой установени несъответствия – няма
Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  Мониторингов 
пунк №2  

30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

Не/Не 
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1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Да  

Нефтопродукти 50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Не/Да  

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан  
Брой установени несъответствия – няма
Брой извършени измервания през 2010г. по показатели хлориди и нефтопродукти  
Брой установени несъответствия – 
Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -  - Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

Не/Не 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Да  

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №3 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Не/Не  

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

Не/Да 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Да  

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №4 

50gl 500g/l   Два пъти Не/Не  



ГДОС НА “ПОЛИМЕРИ” АД ДЕВНЯ ЗА 2010 ГОДИНА 

111

годишно 
Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответ 
ствие 

Водно ниво - -  - Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

Не/Не 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Да  

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №5 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Не/Не  

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно  

Не/Не 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Да  

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №6 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Не/Да  

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
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Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води 

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

Не/Да 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Да  

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №7 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Не/Да 

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

Не/Не 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Да  

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №8 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Не/Не 

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
Брой извършени измервания през 2010г. по показатели хлориди и нефтопродукти - 
Брой установени несъответствия –
Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
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хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

Не/Не 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Да  

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №9 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Да/Да 

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
Брой извършени измервания през 2010г. по показатели хлориди и нефтопродукти - 
Брой установени несъответствия –
Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №10 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
Брой извършени измервания през 2010г. по показатели хлориди и нефтопродукти - 
Брой установени несъответствия –
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Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №11 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
Брой извършени измервания през 2010г. по показатели хлориди и нефтопродукти - 
Брой установени несъответствия –
Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №12 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
Брой извършени измервания през 2010г. по показатели хлориди и нефтопродукти - 
Брой установени несъответствия –
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Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

-

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №13 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
Брой извършени измервания през 2010г. по показатели хлориди и нефтопродукти - 
Брой установени несъответствия –
Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Показател Пробовземна 
точка 

Концентрация в 
подземни води , 

съгласно КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинга 

Съответствие 

Водно ниво - -   Един път 
годишно 

-

Водороден 
показател (рН) 

- -   Един път 
годишно 

Хлориди  30 mg/l 100 mg/l   Два пъти 
годишно 

1,2
Дихлоретан 

- 400g/l   Един път 
годишно 

Нефтопродукти 

Мониторингов 
пунк №14 

50gl 500g/l   Два пъти 
годишно 

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водно ниво, водороден показател и 1,2 
Дихлоретан - 
Брой установени несъответствия – няма
Брой извършени измервания през 2010г. по показатели хлориди и нефтопродукти - 
Брой установени несъответствия –
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Причина: Подземните водите са смесен тип: сулфатно-хидрокарбонатно-хлорни и хидрокарбонатно-
натриево-магнезиеви и хидрокарбонатно-натриево-калциеви. Територията на дружеството е в 
непосредствена близост до река Девненска - водосборна за подземните води в района, които район е със 
силно промишлен характер. Можем да приемем, че причина за регистрираните високи стойности на 
хлориди се дължат на природната характеристика на водите и разположението на дружеството в една от 
най-големите промишлени зони в страната – Девненска промишлена зона. 
Коригиращо действие: Водочерпене на подземните води

Таблица 8 
Опазване на почви 

Показател Концентрация 
в почвите 

(базово 
състояние), 
съгласно КР

Пробовземна 
точка

Резултат от 
мониторинга

Честота на 
мониторинга

Съответствие

рН 8,08 - Един път на 
три години 

Нефтопродукти 29 mg/kg - Един път на 
три години

1,2  Дихлоретан 0,03 mg/kg - Един път на 
три години 

Обменни йони (определяне на 
вредна киселинност) 

7,59

Пункт №1 
между стар и 

нов 
шламоотвал 

- Един път на 
три години

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водороден показател, нефтопродукти, 1,2 
Дихлоретан и обменни йони (определяне на вредна киселинност)  
Брой установени несъответствия – няма
Забележка: ОММ – Определяем минимум на метода е 100μg/g; Обменните йони (определяне на 
обща киселинност) се анализират в случаите, когато рН на съответната почвена проба е по-
малко от 5,0; 

Показател Концентрация 
в почвите 

(базово 
състояние), 
съгласно КР

Пробовземна 
точка

Резултат от 
мониторинга

Честота на 
мониторинга

Съответствие

рН 8,11  - Един път на 
три години 

Нефтопродукти 21,7 mg/kg - Един път на 
три години

1,2  Дихлоретан < 0,03 mg/kg 

Пункт №2 до 
депо за азбест 

- Един път на  
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три години 
Обменни йони (определяне на 
вредна киселинност) 

7,59 - Един път на 
три години

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водороден показател, нефтопродукти, 1,2 
Дихлоретан и обменни йони (определяне на вредна киселинност)  
Брой установени несъответствия – няма
Забележка: ОММ – Определяем минимум на метода е 100μg/g; Обменните йони (определяне на 
обща киселинност) се анализират в случаите, когато рН на съответната почвена проба е по-
малко от 5,0; 

Показател Концентрация 
в почвите 

(базово 
състояние), 
съгласно КР

Пробовземна 
точка

Резултат от 
мониторинга

Честота на 
мониторинга

Съответствие

рН 7,92  - Един път на 
три години 

Нефтопродукти 15,9 mg/kg - Един път на 
три години

1,2  Дихлоретан <0,03 mg/kg - Един път на 
три години 

Обменни йони (определяне на 
вредна киселинност) 

7,37

Пункт №3 
между цех 

„ВХХП” и „ДЕ” 

- Един път на 
три години

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водороден показател, нефтопродукти, 1,2 
Дихлоретан и обменни йони (определяне на вредна киселинност)  
Брой установени несъответствия – няма
Забележка: ОММ – Определяем минимум на метода е 100μg/g; Обменните йони (определяне на 
обща киселинност) се анализират в случаите, когато рН на съответната почвена проба е по-
малко от 5,0; 

Показател Концентрация 
в почвите 

(базово 
състояние), 
съгласно КР

Пробовземна 
точка

Резултат от 
мониторинга

Честота на 
мониторинга

Съответствие

рН 8,26   Един път на 
три години 

Нефтопродукти 20,5 mg/kg  Един път на 
три години

1,2  Дихлоретан <0,03 mg/kg  Един път на 
три години 

Обменни йони (определяне на 
вредна киселинност) 

7,67

Пункт №4 до 
товарен портал 

 Един път на 
три години

Брой извършени измервания през 2010г. по показатели водороден показател, нефтопродукти, 1,2 
Дихлоретан и обменни йони (определяне на вредна киселинност)  
Брой установени несъответствия – няма
Забележка: ОММ – Определяем минимум на метода е 100μg/g; Обменните йони (определяне на 
обща киселинност) се анализират в случаите, когато рН на съответната почвена проба е по-
малко от 5,0; 
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Таблица 10  
Оплаквания или възражения, свързани с дейноста на инсталациите за които е 
предоставено комплексното разрешително. 

Дата на 
оплакването, 
възражението 

Приносител 
на 

оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

1. Миризми 
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 

2. Шум 
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 

3. Води  
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 

4. Въздух 
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 


