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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Увод

Обща информация относно инсталацията 

Наименование на инсталациите, за която 
е издадено комплексно разрешително 
(КР) 

Химическа инсталация за производство на 
метилови естери на мастните киселини 
(биодизел) и глицерин 

Адрес по местонахождение на 
инсталацията 

9200 гр. Провадия, ул.”Добрина” № 1  

Регистрационен номер на КР № 305-НО/2008 г. 

Дата на подписване на КР 08.10.2008 г. 

Дата на влизане в сила на КР 15.11.2008 г. 

Дата на въвеждане в експлоатация на 
инсталацията за производство на 
биодизел 

03.12.2008 г. 
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Оператор на инсталацията “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД, гр. София 
Ул.”Фр.Ж.Кюри” № 20, ет.10 

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

9200 гр. Провадия,ул.”Добрина” № 1  

тел.: 0518/4 28 90 

факс: 0518/4 50 51 

e-mail: s_luchi.bg@abv.bg

Лице за контакти Христо Чираков-Изпълнителен Директор 
Светла Радичева- Производствен Директор 
Маргарита Камбурова- еколог 

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

9200 гр. Провадия, ул.”Добрина” №1 

тел.: 0518/4 21 80 

факс: 0518/ 4 50 51 

e-mail:s_luchi.bg@abv.bg
margaritakamburova@abv.bg

1.1 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията/инсталациите 

В “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД се произвеждат метилови естери на мастни киселини 
/биодизел/, глицерин като страничен продукт при производството на биодизел  и рафинирани 
слънчогледови масла за хранителни цели /извън обхвата на Приложение 4 от ЗООС/. 
Капацитетът на предприятието е 100 000 т/г. биодизел и 10 000 т/г. глицерин и 30 000 т/г. 
рафинирани слънчогледови масла. 

Суровините за производство на биодизел са слънчогледово и/или рапично масло и сурови 
слънчогледови масла за производство на рафинирани масла за хранителни цели.
През 2011 г. на територията на дружеството не  е осъществявана производствена дейност. 

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС: 
1.Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) 
и глицерин, включваща следните дейности: 
   -изсушаване на растително масло   
   -производство  на  биодизел- т.4.1.б от Приложение 4 на ЗООС  
   - подготовка метилов естер 

 динамичен смесител 
 сепарация метилов естер/глицерин  
 пречистване и концентриране на суров глицерин с отделяне на сапуни и метанол 
 естерификация на киселини 

   - производство на топлоенергия, включващо: 

 2 бр. ПКМ 12  по 7,6 МW на природен газ в Парова централа 
 1 бр. котел П10/11 на слънчогледова люспа 8.1. МW в Парова централа /в момента няма 

слънчогледова люспа- Маслоекстракционния цех не работи от ХІ.2007 г. поради 
предстояща реконструкция/. 
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Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 от ЗООС 

2.Маслодобивен завод- производство на рафинирани слънчогледови масла за хранителни цели. 

 1 бр. парен котел високо налягане “Garioni” – 0.582 МW на природен газ в цех 
«Рафинерия» 

1.2 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите  

Производственият капацитет на инсталациите, както и произведената продукция за 2011 г. 
са посочени в таблицата по-долу. 

Инсталации 
Произведена 
продукция 

t/y

Капацитет 
t/y

Биодизел 
Глицерин 
Рафинирани слънчогледови масла 

0

0

0

100 000
10 000
30 000

През 2011 г. инсталациите на територията на дружеството не са работили. 

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

В дружеството е въведена Система за управление по околна среда (СУОС), изградена в 
съответствие с изискванията на  КР № 305- НО/2008 г. на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД. 

На територията на Дружеството има въведена Система за управление на качеството и 
Система за управление на безопасността на хранителните продукти.  
 Организационната структура на “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД, отнасяща се до 
управлението на околната среда е следната: 

Изпълнителен Директор
Той отговаря за ръководството и управлението на дейността на дружеството в рамките 

на действащото законодателство, договора за управление и в съответствие с функционалните 
връзки на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД с юридически лица и институции. 

Той представлява дружеството и извършва дейностите, които са посочени от закона.      
Това включва: 

A/ Представляване на Дружеството: 
- пред всички правителствени институции и власти; 
- във всички съдебни и юридически процедури.  

Б/ Всекидневно ръководство и управление на Дружеството, включително: 
- закупуване на суровини и услуги; 
- продажба на продукти; 
- наемане и освобождаване на персонал;  
- финансите на Дружеството; 
- закупуване на дълготрайни активи;  
- организационно развитие и управление на качеството; 
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- устойчиво развитие и социална политика; 
- технологично функциониране и развитие; 
- сключване на договори, свързани с гореспоменатите 

В/ При отсъствие, тези правомощия могат да бъдат делегирани със специална заповед. 
Изпълнителният директор носи отговорност за провеждането на политиката и 

изпълнението на ангажиментите на Ръководството за ефективното функциониране, поддържане 
и развитие на Системата за управление на околната среда и система за качество.  

По конкретно: 
- организира разработването и изпълнението на стратегическите цели на  дружеството; 
- осъществява цялостната кадрова политика на Дружеството; 
- създава условия за социалното развитие на колектива в  дружеството, за подобряване 

условията на труд, както и за поддържане на добри партньорски отношения с 
властите и обществеността; 

- отговаря за спазване на законодателството в Дружеството 
- ръководи дейността по функционирането и поддържането на система за управление 

на дружеството; 
Едновременно с това Изпълнителния директор отговаря за осигуряване необходимите 

материални, финансови и човешки ресурси за постигане целите по качеството, здраве, 
безопасност и околна среда. 

Производствен Директор

Отговаря за организацията на производствения процес: 
- доставка на суровини, спомагателни материали и горива; 
- експедиция на готова продукция. 

Технически Директор
Отговаря за експлоатацията и поддръжката на технологичното оборудване на територията  
на дружеството. 

          Специалист “Опазване на Околната среда”

- Осигурява информация и следи за изпълнението на законовите и други изисквания  по 
опазване на околната среда и взаимодействието с контролните органи; 

- Контролира на експертно ниво спазването на изискванията за управление на околна 
среда; 

- Извършва оценка на съответствието със законовите изисквания; 
- Участва в анализа и оценката на аспектите на околната среда на територията на 

дружеството;  
- Участва в определянето на дейностите, които са свързани с идентифицираните 

значими аспекти по околна среда и поддържане на специфични процедури за това; 
- Участва при изготвянето на плановете за аварийни ситуации и способност за 

реагиране при бедствия и аварии; 
- Предоставя на Ръководството резултати и анализи за състоянието дружеството по 

отношение на опазване на околната среда. 

Инспектор “Здравословни и безопасни условия на труд”
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- Участва в разработването на политиката и стратегията на Дружеството по 
здравословни и безопасни условия на труда; 

- Ръководи, координира и контролира изцяло дейността по прилагане на политиката и 
ангажиментите  по здравословни и безопасни условия на труд на територията на 
дружеството;  

- Контролира спазването и прилагането на нормативните актове по здравословни и 
безопасни условия на труд на територията на дружеството;  

- Разработва програми и планове за действия, отнасящи се до здравословни и безопасни 
условия на труд на територията на дружеството;   

- Ръководи ефективното функциониране, поддържане и развитие на системата за 
здравословни и безопасни условия на труд на територията на дружеството. 

Специалист “СУК” и  „СУБХП”

- Участва в разработването на политиката и стратегията на Дружеството по Система за 
управление на качеството и Система за управление на безопасността на хранителните 
продукти;   

- Ръководи, координира и контролира изцяло дейността за прилагане на политиката и 
ангажиментите  по управление на качеството и  управление на безопасността на 
хранителните продукти; 

- Контролира спазването и прилагането на нормативните актове и разработването на 
програми и планове за действие отнасящи се до Система за управление на качеството 
и Система за управление на безопасността на хранителните продукти; 

- Ръководи ефективното функциониране, поддържане и развитие на Система за 
управление на качеството и Система за управление на безопасността на хранителните 
продукти.  

 Всички отговорни длъжностни лица и персонала познават основните принципи и 
задължения, поети с Политиката по околна среда /ОС/ на дружеството, упражняват контрол над 
процесите и дейностите, свързани със значими аспекти, за които носят пряка отговорност; 
регистрират съответните данни по ОС; осъществяват оперативния контрол; провеждат 
планираните обучения и инструктажи  в съответствие с утвърдената годишна програма за 
обучение. 

1.4 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
 Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ-гр.Варна, ул.”Ян Палах” № 4 

1.5 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
 Инсталацията е разположена на територията на Басейнова Дирекция за Черноморски Район  
гр.Варна, ул.”Александър Дякович” № 33 

2. Система за управление на околната среда

2.1 Структура и отговорност 
 Условия 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 
 Определен е персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията 
в комплексно разрешително № 305-НО/2008 г. и лицата, отговорни за изпълнение на условията 
в разрешителното. 
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 В резултат от разпределянето на тези отговорности са изготвени списъци с персонала, който 
извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, 
отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Същите се актуализират при всяка 
промяна на персонала/лицата или техните отговорности. 

2.2 Обучение 
 Условие 5.2.1 
 Дейностите по обучение на персонала/лицата, работещи в “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД 
се организират съгласно Годишна програма за обучение под отговорността на специалист 
„Екология”. Последният изготвя ежегодно Програма за обучение, съобразена с конкретните 
нужди от обучение на персонала. 

2.3 Обмен на информация 
 Условия 5.3.1, 5.3.2 
 Специалист „ООС” към “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД поддържа актуална информация 
на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, 
включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и 
телефоните за контакт.  
 Поддържа също така, актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат 
уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт 
(включително за спешни случаи). 

2.4 Документиране 
 Условия 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 
 Съставен е списък с нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията, който 
се актуализира периодично от специалист „ООС”. 
 Съхранява се и е предоставен на заинтересованите лица в дружеството списък със всички 
необходими инструкции, изисквани от разрешителното. 
 Специалист „ООС” съхранява и поддържа списък на кого от персонала (отговорните лица), 
какъв документ е предоставен. 

2.5 Управление на документи 
 Условия 5.5.1, 5.5.2 
 Управлението на документите в “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД се извършва съгласно 
Инструкции по Условия 5.5.1. и 5.5.2 на КР №305-НО/2008 г. В случай на промени в 
нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се извършва актуализация на 
документите, изисквани с комплексното разрешително, като невалидната документация се 
изземва. 

2.6 Оперативно управление 
 Всички инструкции, изисквани според КР №305-НО/2008 г. са изготвени съгласно Условия 
6.1  и 6.2. в срок до датата  на пускане на инсталацията  по Условие 2 от КР. 

2.7 Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия 
 Условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 
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 Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и 
емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. 
 В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на 
стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на 
разрешителното. 
 Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия, когато предприятието работи. 

2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
 Условие 5.8.1 
 Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на 
инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.  

 Условие 5.8.2 
 Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за аварийно планиране и действия при 
аварии, в които се уточняват дейности по: 
-определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена 
дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

-определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето 
на хората, включително и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; 

-определяне на  възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и  
действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда.
За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително 
действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване 
здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията; 
-определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за 
действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; 

-определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите 
от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на 
пътища, съоръжения и/или инсталации на територията на площадката; 
-определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; 

-определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; 

-определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка 
и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до  местата  за тяхното съхранение; 

-определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, 
коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, 
редовната им проверка и поддръжка в изправност; 

-определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера 
или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в 
Плана за действия при аварии. 

 Условие 5.8.3 
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 Инструкция по условие 5.8.2. се актуализира при всяка промяна на пътищата, съоръженията 
и инсталациите на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации 
и/или аварии. 

2.9 Записи 
 Условие 5.9.1 
 Съгласно Уславие 5.9.1.  от КР  на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД се документират  и 
съхраняват данните от наблюдението  на емисионните и технически  показатели и резултатите 
от оценка на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително. 

 Условие 5.9.2 
 Документирането и съхраняването на данните за причините за установените несъответствия 
и предприетите коригиращи действия се извършва съгласно Условие 5.9.2. от КР на „Слънчеви 
лъчи Провадия” ЕАД. 

 Условие 5.9.3 
 Документирането и съхраняването на данните от преразглеждането и/или актуализацията на 
инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване се осъществява 
съгласно Условие 5.9.3 от КР на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД. 

2.10 Докладване 
 Условие 5.10.1 
 “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД изпълнява изискванията за докладване съгласно 
нормативнaта уредба, както и в съответствие с условията на КР №305-НО/2008 г.  
 Периодично се докладват резултатите от собствения мониторинг, когато предприятието 
работи. 
 Дружеството представя в срок до 31 март на съответната година Годишен доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС). 

2.11 Актуализация на СУОС 
Условие 5.11.1 

 Внедрената в “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД система за управление на околната среда 
(СУОС) се актуализира при актуализация или изменение на комплексното разрешително или в 
случай на издаване на ново такова. 

2.12 Уведомяване 
Условие 7.1, 7.2. 
През отчетната 2011 г. няма аварийни и/или др.замърсявания  с нарушения на установените 

с КР или с др.нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. 
През 2011 г. предприятието не работи. 

3. Използване на ресурси

3.1 Използване на вода 
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Условие 8.1.1. 
Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) става от 

водоснабдителната система на гр.Провадия съгласно Договор от 24.10.2007 г. с „ВиК Варна” 
ООД и от доставка на вода от “Напоителни системи” ЕАД – Разрешително № 
01430007/23.02.2009 г., Договор от 20.11.2008 г. и  от “Провадсол” АД -Договор от 01.01.2009 г. 
при спазване на условията в тях и от река Провадийска, съгласно издадено Разрешително за 
водовземане № 2113 0004/16.11.2007 г., продължено с Решение № 546/15.01.2010 г. по Закона 
за водите и при спазване на условията в него. През 2011 г. има водоползване от „ВиК Варна” 
ООД за битови нужди от персонала. Водоползване за производствени нужди няма. 

3.1.1. Определяне на основните консуматори на вода 

 Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на хладилници и 
охладителни системи-основен консуматор на вода за производствени нужди /включително 
охлаждане/, съгласно Условие 8.1.3. 

3.1.2. Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа 

Проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се извършват съгласно 
инструкцията по Условие 8.1.4 , като резултатите от проверките се вписват в Журнал за 
проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа. През 2011 г. няма регистрирани 
течове. Състоянието на водопроводната мрежа е добро. 
            -брой извършени проверки: 4

 -брой установени течове: през отчетната година няма установени течове 
 - причини за течовете: 
 - предприети/планирани коригиращи действия: 

3.1.3. Измервателни устройства 

 Съгласно Условие 8.1.5.1.  количеството използвана вода за производствени нужди 
/включително охлаждане/ се отчита чрез измервателни устройства /Приложение № 12 от 
Заявлението за КР/. 

3.1.4. Годишни изразходвани водни количества и оценка на 
съответствието 

 Условия 8.1.5.2 
Изготвена е и се прилага инструкция за измерване на изразходваните количества вода за 

производствени нужди /включително и охлаждане/. 

Условия 8.1.5.3. 
Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на  

            измерените водни количества: 
- Брой извършени проверки:
- Установени несъответствия:
- Причини за несъответствията:
- Предприети/ планирани коригиращи действия:

            Условия 8.1.6.1. 
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Изразходваните количества вода  за производствени нужди /включително охлаждане/  се 
отчитат в Таблица 3.1  
                                                                                                                                           Таблица 3.1
Източник на 

вода 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт, 

съгласно КР 

Използвано 
годишно 

количество 

Използвано 
количесдтнво 

за единица 
продукт 

Съответствие

„Напоителни 
системи” 

чрез 
„Провадсол” 

15 500 m3/у 0,31 m3/у 0 0

През 2011 г. няма изразходвани количества вода за производствени нужди. 

3.2 Използване на енергия 

3.2.1. Определяне на основните консуматори на електроенергия и 
топлоенергия 

 От датата на пускане в експлоатация на инсталацията по Условие 2 се прилага методика 
за измерване консумацията на топлоенергия от инсталацията по Условие 2 чрез разходомерно 
устройство, монтирано в Парова централа. Определени са процесите/оборудването, свързани с 
най-голяма консумация на електроенергия и топлоенергия. Изготвена е и се прилага 
инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части 
на технологичното оборудване-помпи, което е основен консуматор на електро/топлоенергия, 
съгласно Условие 8.2.1.3.

3.2.2. Проверки на техническото състояние на топлопреносната 
мрежа 

 Изготвена е и се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на 
топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното 
отстраняване съгласно Условие 8.2.1.5. Съгласно инструкцията  веднъж годишно се  извършва 
оглед на топлопреносната мрежа за загуби. 
През 2011 г. Парова централа на територията на Дружеството не работи.             
.          -брой извършени проверки: 1

 -брой установени загуби: няма 
 - причини за загубите: 
 - предприети/планирани коригиращи действия: 

3.2.3. Консумация на енергия и оценка на съответствието на 
измерените количества 

 Условие 8.2.2.1.
 Изготвена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 
количествата електроенергия и топлоенергия. 

 Условие 8.2.3.1 
 През 2011 г. изразходваните количества електроенергия са за осветление и отопление. 
Няма изразходвани количества електроенергия и топлоенергия за производствени нужди. 
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Таблица 3.2. Консумация на енергия за 2011 г. за инсталация за производство на биодизел 
и глицерин  

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Количество за 
единица продукт1),

съгласно КР 

Използвано 
количество за 

единица продукт 
Съответствие 

Електроенергия за 
производство на 
биодизел и глицерин 
MWh/t

0,022 MWh/t 0

Топлоенергия за 
производство на 
биодизел и глицерин, 
MWh/t

0,003 MWh/t 0

 Условие 8.2.2.2 
 Резултатите от оценката на съответствието на консумираните количества електроенергия 
и топлоенергия с определените количества в КР са отразени в Таблица 3.2.

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на 
измерените количества електроенергия:

- Брой извършени проверки:
- Установени несъответствия:
- Причини за несъответствията:
- Предприети/ планирани коригиращи действия:

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на 
измерените количества топлоенергия:

- Брой извършени проверки:
- Установени несъответствия:
- Причини за несъответствията:
- Предприети/ планирани коригиращи действия:

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

3.3.1. Употребени количества суровини, спомагателни материали и 
горива 

           Условие 8.3.1. 
 През 2011 г. няма употребените количества суровини, спомагателни материали и горива 

                                                                                                                                          Таблица 3.3.1 

Суровини 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт1),

Употребено 
годишно 

количество

Количество за 
единица 
продукт 

Съответствие 
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съгласно КР 

Растително 
неутрализирано 

масло 
99 300 t/y 0,993 t/t 0 0

метанол 11 000 t/y 0,11 t/t  0 0  

                                                                                                                                            Таблица 3.3.2

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт1),

съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество

Количество за 
единица 
продукт 

Съответствие 

Сярна киселина 60 t/y 0,0006 t/t 0
0

Солна киселина 800 t/y 0,008 t/t 0 0

Сода каустик 200 t/y 0,002 t/t  0 0  

Лимонена 
киселина 

65 t/y 0,0007 t/t 0 0

Натриев 
метилат 

(катализатор ) 
500 t/y 0,005 t/t 0 0

Хексан-р-л за 
екстракция в 
МЕЦ- МДЗ 

37 t/y - - -

МЕЦ не работи
поради 

предстояща 
реконструкция 

                                                                                                                                          Таблица 3.3.3 

Гориво 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт1),

съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество

Количество за 
единица 
продукт 

Съответствие 

Природен газ 
2 260 000

нм3
22,6 нм3 0 0
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3.3.2. Оценка на съответствието на употребените количества 
суровини, спомагателни материали и горива 

 Условие 8.3.2.2 
 В Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 е отразена оценката на съответстието на употребените 
количества суровини, спомагателни материали и горива с определените в Комплексното 
разрешително количества. 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на 
годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с 
определените такива в условията на КР: 

- Брой извършени проверки:
- Брой установени несъответствия:
- Предприети/ планирани коригиращи действия:

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

 От дата на влизане в сила на КР №305-НО/2008 г. съхранението на 
суровини,спомагателни материали и продукти се осъществява съгласно Условие 8.3.4.1.2.от 
КР. “Схема с разположение на резервоарите за суровини и спомагателни материали и 
продукти на територията на площадка за производство на биодизел”- Приложение № 33 от 
Заявлението за издаване на комплексно разрешително на “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД 

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на 
опасност съгласно ЗЗВВХВП са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове 
на безопасност, съгласно изискванията на Наредбата  за реда и начина на класифициране, 
опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.Съхранението на химичните 
вещества /ХВ/ и препарати се извършва при спазване на условията за съхранение, посочени в 
Информационните листи за безопасност. 

Условие 8.3.4.2 

От   датата на влизане в сила на КР № 305-НО/2008 г. на „Слънчеви лъчи Провадия” 
ЕАД течните суровини, спомагателни материали и продукти се съхраняват съгласно Условие
8.3.4.2.

                                                                                                                                                        Таблица 3.3.4. 
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№ 
резер-
воар 

Проектен 
капацитет

(м3)
Съхранявано вещество 

Тип  и материал на 
резервоара 

Средства за защита 
на почвите, 

подземните и 
повърхностни води

1
2000 м3 – 1

бр. 
Растително неутрализираномасло 

Стоманен, вертикален, 
диам.15 м, височина 11 

м 

Бетонова обваловка 
с обем 2000 м 

2
49,5 м3 – 7

бр. 
Метанол 

Еднокамерни, 
хоризонтални, 

стоманени, двустенни, за 
подземен монтаж, диам. 

2,8 м, дължина 8,05 м 

Вкопани в земята в 
бетонов, обмазан с 

битум  саркофаг 
съгласно 

п/пожарните 
изисквания 

3 1м3 Сярна киселина 
Пластмасов транспортен 

резервоар 

Съхранява се в 
транспортен 

резервоар във 
вътрешно 

помещение на 
инсталацията с 

киселинно-устойчив 
под и обваловка 

4
49,5 м3 – 1

бр. 
Солна киселина 

Стоманен, хоризонтален, 
надземен, диам. 2,3 м, 

дължина 8,05 м 
Бетонова обваловка 

5
49,5 м3 – 1

бр. 
Сода каустик 

Стоманен, хоризонтален, 
надземен, диам. 2,8 м, 

дължина 8,05 м 
Бетонова обваловка 

6
49,5 м3 – 2

бр. 
Натриев метилат 

Еднокамерни, 
хоризонтални, 

стоманени, двустенни, за 
подземен монтаж, диам. 

2,8 м, дължина 8,05 м 

Вкопани в земята в 
бетонов, обмазан с 

битум  саркофаг 
съгласно 

п/пожарните 
изисквания 

7
50 м3 – 1

бр. 
Антифриз 

Стоманен, еднокамерен, 
едностенен, надземен, 

диам. 3,5 м, височина 5,2 
м 

Бетонова обваловка 

8
300 м3 – 3

бр. 
Биодизел 

Стоманени, вертикални, 
надземни 

Бетонова обваловка 

9
50 м3 – 2

бр. 
Глицерин 

Стоманени, 
еднокамерни, 

едностенни, вертикални, 
надземни, диам. 3,5 м, 

височина 5,2 м 

Бетонова обваловка 

10
300 м3 –

2бр. 
Неутрализирани масла 

Стоманени, вертикални, 
диам. 7,6 м, височина 

6,82 м 
Бетонова обваловка 

11 5 м3 – 1 бр. Мастни киселини 
Стоманен, вертикален, 
надземен, диам. 1,5 м, 

височина 2,52 м 
Бетонова обваловка 

12
2000 м3 – 3

Биодизел 
Стоманени, вертикални, 
диам.15 м, височина 11 

Бетонова обваловка, 
монолитна от 
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№ 
резер-
воар 

Проектен 
капацитет

(м3)
Съхранявано вещество 

Тип  и материал на 
резервоара 

Средства за защита 
на почвите, 

подземните и 
повърхностни води

бр. м стоманобетон. 
Възможност за 
прехвърляне на 

биодизел от един в 
друг резервоар. 

 Изградени са обваловки на всички резервоари, цитирани в Таблица 3.3.4. 

Условие 8.3.4.2 
Товароразтоварните дейности се осъществяват единствено на означените в Приложение 

№ 33 от Заявлението за КР места. 

 Условие 8.3.4.6. 

            Съгласно Условие 8.3.4.6 е изготвена инструкция за поддръжка на резервоарите и 
обваловките по Условие 8.3.4.2. За всеки резервоар е съставено техническо досие, което 
съдържа цялата налична документация за него, инструкции за безопасна експлоатация, 
протоколи от изпитания, замервания и информация за извършени ремонтни работи. Всяка 
периодична проверка и ремонтна дейност се отразяват в ревизионна книга.    

Условие 8.3.4.10. 

Съгласно Условие 8.3.4.10 е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка 
на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни 
материали и продукти към инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и 
условията на КР, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригирщи действия. 

            Съгласно инструкциите към Условие 8.3.4.6 и 8.3.4.10  от КР оперативния персонал,  
отговарящ за резервоарите и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, 
горива, междинни и крайни продукти извършва оглед и при забелязани нередности ги отразява 
в сменен дневник и докладва на Производствения и Технически Директор и на отговорното 
лице за безопасна работа на резервоарите.

            Съгласно инструкциите към Условие 8.3.4.6 и 8.3.4.10 от КР, веднъж годишно се  
извършва външен оглед на резервоарите  по Условие 8.3.4.2. за: 

      наличие на корозия; 
      състояние на заваръчни шевове; 
      състояние на дъно,фундаменти и опори; 
      изправност на КИП и А; 
      изправност на заземителна инсталация и мълниезащита; 
      дебелометрия на стените /веднъж на 8 години за откритите резервоари и веднъж на 5  
      години за вкопаните/ 

            Резултатите от огледа се вписват в ревизионната книга. 

           - брой извършени проверки: 1
     - брой установени несъответствия: няма 
     - причини за несъответствията:  
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     - предприети/планирани коригиращи действия:  

 Условие 8.3.4.11 

 В изпълнение на Условие 8.3.4.11 е изготвена и се прилага инструкция за установяване и 
отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по 
тръбопреносната мрежа. Съгласно инструкцията веднъж годишно се  извършва оглед на 
тръбопреносната мрежа. През 2011 г. тръбопреносната мрежа е в добро техническо състояние. 

            -брой извършени проверки: 1
 -брой установени несъответствия: няма

 - причини за несъответствията: 
 - предприети/планирани коригиращи действия:  

           Условие 8.3.4.12 

 В изпълнение на Условие 8.3.4.12 е изготвена и се прилага инструкция за установяване и 
отстраняване на течове от резервоари и обваловките към тях  за течни суровини, спомагателни 
материали и междинни продукти. Съгласно инструкцията веднъж годишно се  извършва 
външен оглед на резервоарите  и обваловките към тях за течове. През отчетната 2011 г. няма 
констатирани случаи на течове. 

            -брой извършени проверки: 1
 -брой установени течове: няма  

 - причини за течовете: 
 - предприети действия:  

4. Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда

4.1 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

4.2.1. Контрол на пречиствателното оборудване 

Условие 9.1.2 
 Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стайности на 
технологичните параметри, които осигуряват оптимален работен режим на пречиствателните 
съоръжения, описани в таблици 9.1.3.1- 9.1.3.7 от КР. 

            Условие 9.1.3 
През 2011 г. мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения  в съответствие с 

изискванията на таблици 9.1.3.1- 9.1.3.7 от КР № 305-НО/2008 г. не е правен. На територията на 
Дружеството не е осъществявана производствена дейност. 

Производство Инсталация за производство на биодизел
1.Номер на емисионната точка: 
 - Изпускащо устройство № 6 комин след охладителя на парите 
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   Източник: комин след охладителя на парите 
2. Описание на пречиствателното съоръжение: 
 - Система от маслен и воден скрубер 
3.Мониторинг:                    

Таблица 9.1.3.1. 

Пречиствателно 
съоръжение 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Мониторинг, 
който трябва да 

се извършва 

Оборудване 
за 

мониторинг 

Резервно 
оборудване 

Система от 
маслен и воден 

скрубер 

Скорост на 
подавания 

флуид 
100 кг/ч 

Периодичен, 
веднъж дневно 

дебитомер - 

През 2011 г. инсталацията за производство на биодизел не работи 

Производство на топлоенергия 
1.Номер на емисионната точка: 
 - Изпускащо устройство № 1 
   Източник: 1 бр. П-10/11 - 8,1 МW на слънчогледова люспа 
2. Описание на пречиствателното съоръжение:
 -  Модул от ръкавни филтри 246 бр. 
3. Мониторинг:
                                                                                                                                    Таблица 9.1.3.2. 

Пречиствателно 
съоръжение 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Мониторинг, 
който трябва да 

се извършва 

Оборудване 
за 

мониторинг 

Резервно 
оборудване 

Модул от ръкавни 
филтри 246 бр 

Разлика в 
налягането 

1.1 Автоматичен манометър - 

Мониторинг не се прави поради това, че Маслоекстракционен цех /МЕЦ/ не работи от 
16.11.2007 г.  /писмо Изх.№ 1651/19.11.2007 г. до РИОСВ гр.Варна/ поради предстояща 
реконструкция и не се генерира слънчогледова люспа. 

Маслодобивен завод, участък полифилтруване
1.Номер на емисионната точка: 
- Изпускащо устройство № 7 
  Източник: Аспирация към възел „полирфилтруване”. 
2.Описание на пречиствателното съоръжение: 
- Батерия от 6 циклона 
 3. Мониторинг:           

Таблица 9.1.3.3.

Пречиствателно 
съоръжение 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Мониторинг, 
който трябва да 

се извършва 

Оборудване 
за 

мониторинг 

Резервно 
оборудване 

Циклон 
Ниво на 

утаената прах 
50 см. 

Периодичен, 
веднъж дневно 

Лата - 
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През 2011 г. цех „Рафинерия” не работи 

Маслодобивен завод 
1.Номер на емисионната точка: 
- Изпускащо устройство № 4 
  Източник: лющачно отделение – аспирации към тарар-машини 
2. Описание на пречиствателното съоръжение: 
-  Циклони 3 броя 
3. Мониторинг:                                                                         

Таблица 9.1.3.4.

Пречиствателно 
съоръжение 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Мониторинг, 
който трябва да 

се извършва 

Оборудване 
за 

мониторинг 

Резервно 
оборудване 

Циклон 
Ниво на 

утаената прах 
50 см. 

Периодичен, 
веднъж дневно 

Лата - 

Маслоекстракционен цех не работи  от 16.11.2007 г.поради предстояща реконструкция 

Маслодобивен завод 
1.Номер на емисионната точка: 
- Изпускащо устройство № 3. 
  Източник: аспирации към лющачни машини 
2. Описание на пречиствателното съоръжение: 
-  Циклони, 11 броя 
3.Мониторинг:                                                                                                             Таблица 9.1.3.5. 

Пречиствателно 
съоръжение 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Мониторинг, 
който трябва да 

се извършва 

Оборудване 
за 

мониторинг 

Резервно 
оборудване 

Циклони, 11 броя
Ниво на 

утаената прах 
50 см. 

Периодичен, 
веднъж дневно 

Лата - 

Маслоекстракционен цех не работи  от 16.11.2007 г.поради предстояща реконструкция 

Маслодобивен завод 
1.Номер на емисионната точка: 
- Изпускащо устройство № 5 
  Източник: силоз за шрот 
2. Описание на пречиствателното съоръжение: 
-  Циклон 
3.Мониторинг:
                                                                                                                                  Таблица 9.1.3.6. 

Пречиствателно 
съоръжение 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Мониторинг, 
който трябва да 

се извършва 

Оборудване 
за 

мониторинг 

Резервно 
оборудване 

Циклони 
Ниво на 

утаената прах 
50 см. 

Периодичен, 
веднъж дневно 

Лата - 



22

Маслоекстракционен цех не работи  от 16.11.2007 г.поради предстояща реконструкция, включително и 
силоза за шрот. 

Маслодобивен завод 
1.Номер на емисионната точка: 
- Изпускащо устройство № 9 
  Газоход след дефлегмация –цех екстракция 
2. Описание на пречиствателното съоръжение: 
-  Маслен скрубер 
3. Мониторинг:
                                                                                                                                     Таблица 9.1.3.7.

Пречиствателно 
съоръжение 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Мониторинг, 
който трябва да 

се извършва 

Оборудване 
за 

мониторинг 

Резервно 
оборудване 

Маслен скрубер 
Скорост на 
подавания 

флуид 
-

Периодичен, 
веднъж дневно 

дебитомер - 

Маслоекстракционен цех не работи  от 16.11.2007 г.поради предстояща реконструкция 

           Условие 9.1.4.1 
Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с 
определените оптимални стойности на технологичните параметри, които осигуряват оптимален 
работен режим на пречиствателните съоръжения, описани в таблици 9.1.3.1- 9.1.3.7 от КР. 

            -брой извършени проверки: ежедневно при работа 
 -брой установени несъответствия:  

 - причини за несъответствията: 
 - предприети/планирани коригиращи действия:  

Условие 9.2.1 
             Дебитът на технологичните и вентилационните газове /емисии в атмосферата/ от всички 
организирани източници не превишават определените в КР, когато Дружеството работи. 

Условие 9.2.2. Маслодобивен завод
Таблица 9.2.2.1. 

Изпускащо 
устройство 
пореден № 

Източник на отпадъчни 
газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

3
аспирации към лющачни 

машини 
Циклони 11 броя 7 500 20 
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4
аспирации към тарар-

машини 
Циклони 3 броя 1000 10 

5 Силоз за шрот Циклон 10 000 22 

7
аспирация към възел 
„полирфилтруване” 

Батерия от 6 
циклона 

3000 8

Маслоекстракционен цех не работи  от 16.11.2007 г.поради предстояща реконструкция 

Таблица 9.2.2.1.- продължение 

Параметър Норми за допустими емисии, (mg/Nm3)

Прахообразни вещества 

20 при масов поток от съответното ИУ по-
голям от 0.20 кг/час, 

150 при масов поток  от съответното ИУ по-
малък или равен на 0.20 кг/час 

Котелът ПК 10/11 в ПЦ на слънчогледова люспа не работи 

Условие 9.2.2.2. Маслодобивен завод – екстракция  

Таблица 9.2.2.2 

Изпускащо 
устройство 
пореден № 

Източник на отпадъчни 
газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

9
Газоход след 
дефлегмация 

Маслен скрубер 44.5 22 

Маслоекстракционен цех не работи  от 16.11.2007 г.поради предстояща реконструкция 

Таблица 9.2.2.5.- продължение  

Параметър НОЕ, (kg/t)

ЛОС Рапица – семена, слънчогледово семе: 1 kg/t 

Маслоекстракционен цех не работи  от 16.11.2007 г.поради предстояща реконструкция 

Условие 9.2.3.  Инсталация за производство на биодизел
Таблица 9.2.3. 

Изпускащо 
устройство 
пореден № 

Източник на отпадъчни 
газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

6
Инсталация за биодизел, 

отделение за метанол 
Маслен и воден 

скрубер 
25.2 18
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Таблица 9.2.3.- продължение 

Параметър Норми за допустими емисии, (mg/Nm3)

CH3OH, определен като общ органичен въглерод 20 

През 2011 г. инсталацията за производство на биодизел не работи. 

Условие 9.2.4. Производство на биодизел 
Таблица 9.2.4. 

Изпускащо 
устройство 
пореден № 

Източник на отпадъчни 
газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)
Общообмен

на 
вентилация, 
състояща се 

от 8 
покривни 

вентилатора 

Производство на 
биодизел 

- 80 000 (8х10 000) 5 

Условие 9.2.5. Производство на топлоенергия 
                                                                                                                                            Таблица 9.2.5 

Изпускащо 
устройство 

пореден 
№

Източник 
на 

отпадъчни 
газове 

Мощност, 
MW

Пречиства-
телно 

съоръжение

Максимален 
дебит на 
газовете 
(Nm3/h)

Височина 
на изпуска-

щото 
устройство 

(m)

Вид на горивото 

10

Парен котел 
високо 

налягане 
“Garioni”

0.582 - 769 17 Природен газ 

2 2хКМ 12 2х 7.6 - 11 772 20 Природен газ 

1 1хПК 10/11 8.1
Модул от 

246 ръкавни 
филтъра - 

2х52 560 40
Твърдо гориво 

(суха слънчогледова 
люспа) 

                                                                                                              Таблица 9.2.5.- продължение 

Параметър 

Норми за допустими 
емисии, (mg/Nm3),

съдържание на кислород 
11% - твърдо гориво

Норми за допустими 
емисии, (mg/Nm3),

съдържание на кислород в 
димните газове 3 % об-

газообразно гориво 
прахообразни вещества 150 -

SO2 2000 35
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NOх 650 250
СО 250 100 

През 2011 г. Парова централа на територията на Дружеството не работи. 

Условие 9.2.6 
Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности на емисии на вредни вещества с определените в 
разрешителното норми за допустими емисии. 

            -брой установени несъответствия:  
 - причини за несъответствията: 
 - предприети/планирани коригиращи действия:  

4.2.2. Неорганизирани емисии 

Условие 9.3.2 и 9.3.3. 
Изготвени са и се прилагат инструкции за извършване на периодична оценка на 

наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката и за извършване на 
периодична оценка на спазване на мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани 
емисии. 

-брой установени несъответствия: през отчетната година няма установени  
       несъответствия 

 - причини за несъответствията: 
 - предприети/планирани коригиращи действия: 
            Всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие 2 се изпускат в 
атмосферния въздух организирано.  

            При извършване на товаро-разтоварни дейности на площадката се предприемат всички 
необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, съгласно 
изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на 
вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 
източници на емисии. 

4.2.3. Интензивно миришещи вещества 

 Условие 9.4.3. 
 Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерки  за 
предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. 
Няма постъпили оплаквания от миризми в резултат на дейности, извършвани на площадката. 

4.2.4. Собствен мониторинг 

 Условие 9.6.1. 
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През 2011 г. не са извършвани собствени периодични измервания на емисии на вредни 
вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферата поради това, че Дружеството не работи. 

Таблица 9.6.1. Мониторинг на изпускащо устройство № 6 (Инсталация за биодизел, отделение за 
метанол) 

Показател Mетод Честота на измерване 
Общ органичен въглерод ЕN 12619 Веднъж годишно 

През 2011 г. инсталацията за производство на биодизел не работи. 

Таблица 9.6.2. Мониторинг на изпускащи устройства №№10(1хкотел “Garioni”, Производство на 
топлоенергия ), 2(2хКМ 12 , Производство на топлоенергия), 1 (1хП10/11, Производство на 
топлоенергия) 

Показател Mетод Честота на измерване 
SO2 ЕN 14792:2005 Веднъж годишно 
NOх ЕN 14791:2005 Веднъж годишно 
СО prЕN 15058 Веднъж годишно 

прахообразни вещества ЕN 13284-1:2001 
Веднъж годишно (само за котела на 

твърдо гориво) 

През 2011 г. парова централа на територията на Дружеството не работи.

Таблица 9.6.3. Мониторинг на изпускащи устройства №№ 3 (аспирации към лющачни машини, 
Маслодобивен завод ), 4 (аспирации към тарар-машини, Маслодобивен завод ), 5(силоз за шрот, 
Маслодобивен завод ) , 7 (аспирация към възел „полирфилтруване”, Маслодобивен завод) 

Показател Метод Честота на измерването 
Прах 

ЕN 13284-1:2001 Веднъж годишно 

Маслоекстракционният цех не работи поради предстояща реконструкция от 16.11.2007 г. 

Таблица 9.6.4. Мониторинг на изпускащо устройство № 9(Газоход след дефлегмация, участък 
екстракция на маслодобивен завод )

Показател Примерен метод Честота на измерването 
ЛОС ЕN ISO 16017-2:2003 Веднъж годишно 

Маслоекстракционният цех не работи поради предстояща реконструкция от 11.2007 г. 

4.2 Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса  на 
замърсители (ЕРИПЗ)  

            Условие 9.6.1.3.  
Годишните количества на замърсителите по Таблица 9.6.1.3 се изчисляват съгласно 

изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Таблица 9.6.1.3. 
Инсталация, съгласно Приложение 4 на ЗООС Вещества, kg/y 

ФПЧ10

SO2

1. Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните 
киселини (биодизел) и глицерин, включваща следните дейности 

-Изсушаване на растително масло  
-Производство  на  биодизел- т.4.1.б от Приложение 4 на ЗООС  

NOx
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Инсталация, съгласно Приложение 4 на ЗООС Вещества, kg/y 

CO- подготовка метилов естер 
 динамичен смесител 
 сепарация метилов естер/глицерин  
 Пречистване и концентриране на суров глицерин с отделяне на сапуни и 

метанол 
 Естерификация на киселини 

- производство на топлоенергия, включващо: 

 2 бр. ПКМ 12  по 7,6 МW на природен газ 
 1 бр. парен котел високо налягане “Garioni” – 0.582 МW на природен газ 
 1 бр. котел П10/11 на слънчогледова люспа 8.1. МW 

Общ органичен 
въглерод (TОC) 

            Условие 9.6.1.5. 
План за управление на разтворители за 2011 г. не е изготвен поради това, че 

Маслоекстракционен цех не е работил през 2011 г. и на територията на завода не са използвани 
разтворители /МЕЦ е спрян за реконструкция XІ.2007 г./. 

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

4.3.1. Контрол на пречиствателните съоръжения (Условие 10.1.1.2) 

 Производствените отпадъчни води се пречистват в  собствена Пречиствателна станция 
за отпадъчни води, състояща се от две групи помпи, пет броя ресивери, осем броя 
маслоуловители и два броя трисекционни маслоуловители след пречиствателна станция 
съгласно Условие 10.1.1.1 от КР. 

 Условие 10.1.1.2.1, 10.1.1.2.2. 
Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптимална стойност на 

контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 и инструкция 
за периодична проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на 
пречиствателните съоръжения с определените в КР. 

-брой извършени проверки:  ежедневно при работа 
 -брой установени несъответствия:  

 - причини за несъответствията: 
 - предприети/планирани коригиращи действия:  

През 2011 г. не са генерирани производствени отпадъчни води на територията на Дружеството 
поради спряна производствена дейност. 

            Условие 10.1.1.2.2.1 
Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка /ремонт/ на 

пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1.

            Условие 10.1.1.2.3 
Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

състоянието на канализационните мрежи на територията на дружеството. 
            -брой извършени проверки: 4

 -брой установени течове: през отчетната година няма установени течове 
 - причини за течовете: 
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 - предприети/планирани коригиращи действия:  

4.3.2. Емисионни норми- индивидуални емисионни ограничения 

 Условие 10.1.2.1. 
Производствените отпадъчни води след пречистване в ЛПСОВ се заустват в градска 

канализация и се предават за пречистване в ГПСОВ съгласно сключен Договор с „ВиК” ООД 
гр.Варна, въз основа на който същите осъществяват контрол на качеството на заустените в ГК 
отпадъчни води на основание Наредба № 7/2000 г. за условията и реда за заустване на 
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. През 2011 г. 
няма заустени производствени отпадъчни води в р.Провадийска с изключение на дъждовни 
води. 

             Условие 10.1.2.2. 

Географски координати на точката на заустване на производствените отпадъчни води в 
ГК и пробовземните точки по условие 10.1.2.1.

 Точка на заустване на производствени отпадъчни води в ГК 

с.ш. 43 09, 512

и.д. 027 26, 834

                Пробовземни точки: 

             1.Изходен краен трисекционен маслоуловител 

с.ш. 43 09, 586

и.д. 027 26, 886

2.Последна шахта преди точката на заустване и точката на заустване съвпадат 

с.ш. 43 09, 512

и.д. 027 26, 834

4.3.3. Собствен мониторинг и оценка на съответствието на емисиите 
на вредни вещества в отпадъчните води 

            Условие 10.1.4.1
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      Във връзка с провеждане на собствен мониторинг на производствени отпадъчни води по 
Условие 10.1.2.1., зауствани в ГК има сключен Договор с акредитирана лаборатория. През 
отчетната година няма производствени отпадъчни води и не е извършван собствен мониторинг.

            Условие 10.1.4.2., 10.1.4.3 
Изготвена е и се прилага инструкция за изчисляване количествата зауствани 

производствени води от площадката по Условие 10.1.4.2. и инструкция за периодична проверка 
на съответствието на измерените стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества 
в производствените отпадъчни води с определените в Условие 10.1.2.1 стойности на 
максимално допустимите концентрации. 

-брой извършени проверки: 
 -брой установени несъответствия: 

 - причини за несъответствията: 
 - предприети/планирани коригиращи действия: 

            Условие 10.1.4.4 
Годишни количества, изразени като килограм за година се докладват в рамките на 

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

4.3.4. Охлаждащи води 

Охлаждащи води от Маслоекстракционен цех  през 2011 г. няма поради предстояща 
реконструкция на цеха от 16.11.2007 г. 

            Условие 10.2.1.2.1, 10.2.1.2.2. 
Изготвена е инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.2.1.1 и инструкция за периодична 
проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните 
съоръжения с определените в КР. 

            Условие 10.2.1.2.2.1 
Изготвена е инструкция за периодична проверка и поддръжка /ремонт/ на 

пречиствателните съоръжения по Условие 10.2.1.1.

            Условие 10.2.2.2. 
Охлаждащи води за инсталацията за производство на биодизел са на оборотен цикъл. 

През 2011 г. инсталацията за производство на биодизел не работи. 

4.3.5. Собствен мониторинг и оценка на съответствието на емисиите 
на вредни вещества в отпадъчните води 

            Условие 10.2.4.1. Собствен мониторинг 
Охлаждащи води от Маслоекстракционен цех  през 2011 г. няма поради това, че цеха е 

спрян за реконструкция от 16.11.2007 г. 



30

            Условие 10.2.4.2 
            Има монтирано сертифицирано измервателно устройство за отчитане количествата, 
зауствани в р.Провадийска от смесен поток охлаждащи и дъждовни води. 

                    Условие 10.2.4.3 
           Изготвена е инструкция за периодична проверка на съответствието на измерените 
стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества в смесен поток охлаждащи и 
дъждовни  води с определените в КР стойности на максимално допустимите концентрации. 

4.3.6. Битово-фекални води 

            Битово – фекалните води се заустват в градска канализация и се предават за пречистване 
в ГПСОВ съгласно сключен Договор с „ВиК” ООД гр.Варна, 

4.4 Управление на отпадъците 

4.4.1. Образуване на отпадъци 

 Условия 11.1.1 

През 2011 г. на територията на Дружеството не са генерирани отпадъци с изключение на 
отпадък с код 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали от демонтаж на 
съоръжения от спрения за реконструкция в края на 2007 г. Маслоекстракционен цех и отпадък с 
код 20 03 01 – смесени битови отпадъци от персонала. През 2011 г. на територията на  
Дружеството не е осъществявана производствена дейност. 

                             Отпадъци, образувани по време на строителните работи 

Отпадък Код 

Количество 
съгласно 

КР 
[t/y]

Количества 
за 2011г. 

[t/y]

Смесени отпадъци от 
строителство и 

събаряне, различни от 
упоменатите в 170901, 

170902 и 170903 

17 09 04 500 0

                             Отпадъци, образувани от Химическа инсталация за производство на метилови  
                               естери на мастните киселини (биодизел) 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y]

Количества 
за 2011г. 

[t/y]
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Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води 
на мястото на 

образуването им 
(от ЛПСОВ) 

02 03 05 300 0

Други остатъци 
от дестилация и 

остатъци от 
реакция 

(глицерин) 

07 06 08* 10 000
0

Сгурия, шлака и 
дънна пепел от 

котли (с 
изключение на 

пепел от 
котли, упомената 

в 10 01 04 (от 
изгарянето на 
слънчогледови 

люспи) 

10 01 01 440 0

Абсорбенти, 
филтърни 

материали, кърпи 
за изтриване и 

предпазни 
облекла, 

различни от 
упоменатите в 15 
02 02 (платна от 
ръкавни филтри) 

15 02 03 1 0

Наситени или 
отработени 

йонообменни 
смоли 

19 09 05 4,1 m3/y 0

                               Производствени отпадъци, образувани от Маслодобивен завод  

Отпадък Код Количество Количества 



32

[t/y] за 2011г. 
[t/y]

Утайки от 
измиване, 

почистване, 
белене, 

центрофугиране  
и сепариране/ 

разделяне (от цех 
“Рафинерия”) 

02 03 01 460 0

Утайки от 
измиване, 

почистване, 
белене, 

центрофугиране 
и 

сепариране / 
разделяне 

(белилна пръст) 

02 03 01 380 0

Материали, 
негодни за 

консумация или 
преработване 

(слънчогледова 
люспа) 

02 03 04 20 000 0

Отпадъци, 
неупоменати 

другаде (прах, 
уловен в 

прахопречистващ
и съоръжения) 

02 03 99 9 0

Пластмасови 
опаковки 
(от цех 

“Бутилиране”) 

15 01 02 1,9 0

                              Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y]

Количества 
за 2011г. 

[t/y]
Стърготини 

стружки и изрезки 
от черни метали 

12 01 01 100 20,190

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 2,8 0

                           Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 
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Отпадък Код 
Количество 

[t/y]

Количества 
за 2011 г. 

[t/y]
Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

13 02 05* 0,35 0

Други моторни, 
смазочни и масла за 

зъбни предавки 
13 02 08* 0,5 0

Опасни компоненти, 
отстранени от излязло 

от употреба 
оборудване 

(произход бифенил и 
бифенилоксид от 

котел „Даутерм”- не е 
в експлоатация) 

16 02 15*
2 t

еднократно 
0

Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 0,3 0

Флуоресцентни тръби 
и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 0,15 0

               Битови отпадъци 

Отпадък Код 
Количество 

[m3/y]

Количества 
за 2011г. 

[t/y]

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 1 200 294

           Условия 11.1.2 
Програмата за управление на дейностите по отпадъци на дружеството по чл.29 от ЗУО е 

актуализирана и утвърдена от РИОСВ гр.Варна с Решение № 109-03-П/22.06.2009 г.  

4.4.2. Оценка на съответствието на събирането и приемането на 
отпадъци  

 Събирането на отпадъците на площадката на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД се 
извършва разделно. Съгласно Условие 11.2.7 е изготвена и се прилага инструкция за 
периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в КР. Оценка 
на съответствието се извършва ежемесечно когато Дружеството работи. 

4.4.3. Оценка на съответствието на временното съхранение на 
отпадъци 

 Съгласно Условие 11.3.12 е изготвена и се прилага инструкция за оценка на временното 
съхраняване с условията на разрешителното. Оценката се извършва ежемесечно, когато 
Дружеството работи.
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4.4.4. Оценка на съответствието на дейностите по  транспортиране 
на отпадъци 

 Съгласно Условие 11.4.3 е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното. Оценката 
се извършва ежемесечно, когато Дружеството работи. 

4.4.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци 

            Условие 11.5.2 
Маслоекстракционен цех не работи и няма слънчогледова люспа, която да  се 

оползотворява като гориво.           

            Условие 11.5.3 
            Отпадък с код 07 06 08* не се генерира на територията на дружеството.  Глицеринът се 

реализира като суровина.

         Съгласно Условие 11.5.5 е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието 
на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците с условията на 
разрешителното. През отчетната 2011 г. на територията на дружеството няма оползотворени, 
преработени и рециклирани отпадъци, генерирани от дейността на дружеството. МЕЦ не 
работи и няма слънчогледова люспа, която да  се оползотворява като гориво. Глицеринът се 
реализира като суровина, когато Дружеството работи. 

4.4.6. Обезвреждане  на отпадъци 

          Съгласно Условие 11.6.2 е изготвена и се прилага инструкция за оценка на 
съответствието на обезвреждането на отпадъците с условията на разрешителното. Оценката на 
съответствието се извършва ежемесечно, когато Дружеството работи. 

4.4.7. Контрол и измерване на на отпадъците 

            Условие 11.7.2.,11.7.3. 
Изготвена е  и се прилага инструкция за измерване/изчисляване на образуваните 

количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и инструкция за периодична 
проверка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените с КР. 

- Брой на проверките-
- Установени несъответствия-
- Причини-
- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети

              Условие 11.8.2 
             Извършено е основно охарактеризиране на 2 отпадъка с код 020301 –  Утайки от 
измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне от цех „Рафинерия- 
отработен перфил и отработена белилна пръст, образувани от дейността на цех „Рафинерия” и 
предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част І, 
раздзел 1, т.1.1. на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията 
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за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци. 

             Условие 11.9.1 
„Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД документира и докладва дейностите по управление на 

отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците по които 
се предоставя информация за дейностите по отпадъци. 
            Условие 11.9.7 

Съгласно Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) се 
докладват изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в 
приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), за които са надвишени пределните количества, 
както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания 
регламент случаи. През 2011 г. на територията на дружеството няма изпускани в почвата 
замърсители, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006 г., както и преноси на опасни 
отпадъци извън площадката.

4.5 Шум 

4.5.1. Жалби от живущи около площадката 

           През 2011 г. няма постъпили жалби от дейността на Дружеството. 

4.5.2. Наблюдения на общата звукова мощност на площадката 

 Съгласно Условие 12.2.1 от КР се извършва наблюдение веднъж на две години на 
общата звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шум в определени точки по 
оградата и в мястото на въздействие. През 2008 г. е изготвен и утвърден от РИОСВ гр.Варна 
Доклад за собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от 
дружеството /писмо Изх.№ 26-00-7520/1/10.12.2008 г.на РИОСВ гр.Варна/. Няма констатирани 
отклонения от нормите за шум в околната среда. През 2010  и 2011 г. не е правено наблюдение 
на общата звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шум в определени точки по 
оградата и в мястото на въздействие поради това, че Дружеството не работи. 

            Условие 12.2.2.,12.2.3. 
Изготвена е  и се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на  

показателите по условие 12.2.1. и инструкция за оценка на съответствието на установените 
еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на 
въздействие с разрешените такива с КР. 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 През изтеклата отчетна година не е констатирано пряко или непряко отвеждане на 
вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. 

 Условие 13.2 
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Изготвена е  и се прилага инструкция за периодична проверка за наличието на течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. През отчетната година няма 
констатирани течове. 

            Условие 13.5 
Изготвена е  и се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, 

които замърсяват почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. През 
отчетната година няма констатирани разливи от вещества/препарати в почвите и подземните 
води. 

4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води и оценка на 
съответствието на измерените концентрации 

 Съгласно Условие 13.8.1 от КР № 305- НО/2008 г. на “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД е 
необходимо да се провежда собствен мониторинг на подземни води по показатели , посочени в 
Таблица 13.8.1. За целта е проведена процедура и е издадено Разрешително от МОСВ за 
ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води, предназначени за 
мониторинг № 02559936/14.10.2009 г. със срок на действие 14.05.2010 г. Същите са 
съгласувани с БДЧР гр.Варна  /писмо Изх.№ 26-00-2143/21.07.2009 г./. 

 През 2010 г. са изградени 3 броя съоръжения за подземни води, предназначени за мониторинг, 
съгласно горецитираното Разрешително.С писмо изх.№ 59/27.04.2010 г. са информирани 
МОСВ и БДЧР за започване на сондажни работи и изграждане на съоръженията, съграсно 
Разрешителното. С писмо Изх.№ е 109/12.10.2010 г. е изпратен в БДЧР Доклад с описание на 
изграждането на мониторинговите пиезометри, методика на камералните и полски работи , 
лабораторните тестове и обработката на резултатите от полевите и лабораторните тестове, 
съгласно изискванията на Разрешителното. През 2011 г. не е извършван мониторинг на 
подземни води, с изключение на измерване на водни нива. През 2011 г. на територията на 
Дружеството не е осъществявана производствена дейност. 

            Условие 13.8.2. 
Изготвена е инструкция за периодична проверка на съответствието на концентрациите 

на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на 
подземни води, посочени в Таблица 13.8.2.

4.6.2. Собствен мониторинг на почви и оценка на съответствието на 
измерените концентрации 

 Съгласно Условие 13.9.1 от КР № 305-НО/2008 г. на “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД 
през 2009 г. е извършен анализ за състоянието на почвите /базово състояние/ на територията на 
производствената площадка по показатели, посочени в Таблица 13.9. на определени  и 
съгласувани с РИОСВ гр.Варна пунктовете за мониторинг на почвите /писмо изх.№ 26-00-
700/2/20.02.2009 г./ и ИАОС  /писмо Изх.№ 247-ВА-666/6.04-2009 г./ 
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          Местоположение и географски координати на пунктовете за 
мониторинг на почви в обект: Инсталация за производство на биодизел и 

Маслодобивен завод гр.Провадия 

Пункт  Разположение Географски  координати 
№  с.ш. и.д. 

Пункт №1 Тревна площ до заводска 
лаборатория /инсталация за биодизел/

43° 09,683' 027° 26,797'

Пункт №2 Тревна площ до цех 
„Маслоекстракция” 

43° 09,661' 027° 26,862'

Пункт №3 Тревна площ до хексаново 
стопанство 

43° 09,660' 027° 26,895'

Пункт №4 Тревна площ между цех „Рафинерия” 
и ЛПСОВ 

43° 09,569' 027°26,933'

Резултати от изпитването /базово състояние/  на почви 

Пункт № 1  
№ показател Единица Стандарт Стойност 
1. рН рН единици ISO 10390 8,52+0.10 
2. нефтопродукти mg/кg ISO 16703 18,34+0,92 

   Пункт № 2 
№ показател Единица Стандарт Стойност 
1. рН рН единици ISO 10390 8,02+0.10 
2. нефтопродукти mg/кg ISO 16703 76,83+3,84 

Пункт № 3 
№ показател Единица Стандарт Стойност 
1. рН рН единици ISO 10390 8,23+0.10 
2. нефтопродукти mg/кg ISO 16703 26,13+1,31 

Пункт № 4 
№ показател Единица Стандарт Стойност 
1. рН рН единици ISO 10390 8,52+0.10 
2. нефтопродукти mg/кg ISO 16703 18,34+0,92 

      Съгласно Условие 13.9.1. от КР № 305-НО/2008 г. е необходимо да се извършва анализ за 
състоянието на почвите на територията на производствената площадка по показателите, посочени в 
Таблица 13.9. веднъж на 3 години. Последващ мониторинг 2012 г. 

            Условие 13.9.5 
Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от 

мониторинга на показателите по Таблица 13.9. и базовото състояние на почвите. 
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5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с КР

ИНВЕСНИЦИОННА ПРОГРАМА НА „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ” ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2009-20013 г. 
№ Мероприятия Срок за 

реализация 
Размер на 

инвестицията в 
лв. 

Източник на 
финансиране 

Изпълнение 

1. Въвеждане на система за 
управление на околна среда: 

- определяне на пунктове 
  за мониторинг на почви и     
  подземни води съгласно КР 
- сключване на Договори за  
  мониторинг с акредитирани 
  лаборатории 
- осигуряване на технически  
  средства за собствен    
  мониторинг 

      - решаване на проблема с  
        последващо третиране на  
        отпадъци, генерирани на  
        територията на  
        дружеството 

2009 г. 200 000 Собствено 
финансиране 

Въведена е СУОС 
Определени са 
пунктовете за 
мониторинг  и 
базовото състояние 
на почви.  
Изградени  са 
пунктовете за 
мониторинг на 
подземни води, 
съгласно 
Разрешително №   
02559936/14.10.2009
Сключени са 
договори с 
акредитирани лаб. 
за мониторинг на 
води, зауствани в 
ГК, атмосферен 
въздух, основно 
охарактеризиране 
на отпадъци. 
За някой отпадъци е 
решен проблема с 
последващо 
третиране, за други 
се прави проучване 
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2. Реконструкция на инсталация за 
пресоване и екстракция 

2010 г.-2011 г. 15 000 000 Инвестиционен 
кредит 

В момента се 
реконструира 

3. Реконструкция на ЛПСОВ: 
- проучване на оферти за  
      технологии и оборудване 
-    проектиране и реализация 

     на проекта 

2011 г. 

2012г.-2013 г. 

500

2 000 000

Собствено 
финансиране 

Инвестиционен 
кредит 

Предстои 

4. Реконструкция на парокотелна 
централа 

2011 г.-2013 г. 4 000 000 Инвестиционен 
кредит 

Предстои 

 ОБЩО: 21 200 500

През 2011 г. не е правен  собствен мониторинг на емисии в атмосферен въздух, производствени отпадни води, зауствани в 
градска канализация, охлаждащи води от МЕЦ, зауствани в  р.Провадийска и шум- обща звукова мощност по границите на 
площадката и в мястото на въздействието поради това, че  на територията на  Дружеството не е осъществявана производствена 
дейност. Правен е собствен мониторинг на водовземане от р.Провадийска и шахтов кладенец, находящ се на територията на 
завода, съгласно Разрешителни за водовземане по Закона за водите и ежемесечно отчитане и контрол на площадките за 
временно съхранение на отпадъци.
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6. Предотвратяване и действия при аварии

 Условие 14.1 
 Изготвен е Авариен план, утвърден от Изпълнителния Директор на дружеството, 
включващ следните елементи: 

 действия и средства по известяване на персонала и компетентните 
обществени органи за аварията; 

 действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от 
характера на аварията; 

 действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и 
маршрути за евакуация; 

 действия за предотвратяване /ограничаване на въздействието върху здравето 
и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от 
характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и 
пречиствателните съоръжения както и отклоняването на 
производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на 
аварията; 

 действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна 
медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”); 

 помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; 
 действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и 

нейните околности, предизвикани от аварията;  
 поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; 
 актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в 

плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни 
действия и съседните оператори; 

Дружеството има изработен и утвърден План за провеждане на спасителни и 
неотложни аварийно- възстановителни работи при бедствия и аварии.  Има 
изготвена оценка на възможните случаи на непосредствена заплаха за 
екологични щети и на случаите на причинени екологични щети на територията 
на Дружеството, съгласно изискванията на Наредба № 1 за вида на 
превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за 
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за 
минималния размер на разходите за тяхното изпълнение /ДВ бр.96/07.11.2008 г./ 

 През 2011 г. на територията на дружеството не са регистрирани аварийни или  
            извънредни ситуации. 

Условие 14.5 
            Изготвена е инструкция с мерки за ограничаване и/или ликвидиране на 
последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води в следствие на аварийни 
ситуации.

            Условие 14.7 
На площадката на “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД не се съхраняват вещества и 

препарати, които по количества са равни или надвишават посочените в Приложение 3 
към Глава VІІ на ЗООС.  
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Дружеството е получило отговор от МОСВ относно необходимата процедура по 
чл. 104 на ЗООС във връзка с изграждането на инсталацията за биодизел (/писмо Изх.№ 
26-00-2969/09.10.2006 г. на МОСВ ), в което се казва, че не е необходимо издаването на 
разрешително за работата с опасни вещества. 

Използваното гориво – природен газ, състоящ се на 98,0% от метан - се подава 
към инсталацията директно от газопровода чрез газоразпределителен пункт. 

Дружеството има разработен План за предотвратяване, ликвидация и 
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 
бедствия, аварии и катастрофи. 

7. Преходни и анормални режими на работа

            Условие 15.1. 
Изготвена е  и се прилага инструкция за пускане на пречиствателните 

съоръжения преди пускането на свързаните с тях производствени инсталации или части 
от тях и спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на 
производствения процес. 

            Условие 15.2. 
            Изготвена е и се прилага технологична инструкция за пускане /влизане в 
стабилен работен режим/ и спиране на инсталацията по Условие 2, съдържаща 
необходимите мерки и действия, осигуряващи оптимално протичане на 
производствения процес. 

            Условие 15.2.1. 
            Изготвена е и се прилага инструкция за документиране на действията по 
Условие 15.2, включваща продължителност на процесите по пусане и спиране на 
инсталацията по Условие 2.

Условие 15.3. 
            План за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2,  
            Изготвен е план за мониторинг при анормални режими на работа на 
инсталацията за производство на биодизел съгласно Условие 15.3. от КР. 

8. Прекратяване работата на инсталациите или на части 
от тях

            През 2010 г. и 2011 г. на територията на Дружеството не е осъществявана 
производствена дейност. Изготвен е План за временно прекратяване дейностите на 
площадката на територията на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД, който е предоставен на 
Директора на РИОСВ гр.Варна./писмо Изх.№ 110/12.10.2010 г./. През 2007 г. е 
прекратена дейността на Маслоекстракционния цех към Маслодобивния завод поради 
предстояща реконструкция, за което са уведомени РИОСВ гр.Варна и БДЧР гр.Варна. 
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9. Подписване на годишния доклад

Декларация 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация 
в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително № 305-НО/2008 г. на “Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД. 

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

Изготвил,  

Еколог  

подпис:_____________________                                                дата:02. 03.2011 г.  

            (М.Камбурова)                                                           място: гр. Провадия 

Утвърдил,  

Изпълнителен директор  

                              подпис:__________________                         дата:02.03.2011 г. 

                                      (Хр.Чираков)                                       място: гр. Провадия 
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Приложение № 1: Таблици по Приложение 1 от Методика за 
реда и начина за контрол на комплексното разрешително 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

№ CAS
номер 

Замърсител

във въздух (колона 
1a)

във води (колона 1b) в почва 
(колона 

1c)

Праг за 

пренос на 

замърсит

ели извън 

площ. 

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

2# 630-08-0 Въглероден 
оксид (CO) 

Праг: 500 000
Емисия:  - 0

- - - *

8#  Азотни 
оксиди 
(NOx/NO2)

Праг: 100 000
Емисия:- 0

- - - *

11# Серни оксиди 
(Sox/SO2)

Праг: 150 000
Емисия: - 0

- - - *

12#  Общ азот - Праг: 50 000
Емисия: - 0

50 000 10 000 10 000

76 Общ 
органичен 
въглерод 
(ТОС) (като 
общ С или 
ХПК/3) 

Праг: 50 000
Емисия: - 0

- - **

86#  Фини 
прахови 
частици<10м
m PM10

Праг: 50 000
Емисия:- 0

-

Забележка: През 2011 г. „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД не работи 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR
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Резултати от мониторинг Параметър Единица НДЕ, 
съгласно 

КР Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1)

Съответствие

Брой / 
%

ИУ за котел КМ 12 № 1 

Азотни оксиди 
(NOx/NO2)

mg/Nm3 250 - 0 Веднъж 
годишно 

-

Въглероден 
оксид (CO) 

mg/Nm3 100 - 0 Веднъж 
годишно 

-

Серни оксиди 
(SOx/SO2)

mg/Nm3 35 - 0 Веднъж 
годишно 

-

ИУ за котел КМ 12 № 2 

Азотни оксиди 
(NOx/NO2)

mg/Nm3 250 - 0 Веднъж 
годишно 

-

Въглероден 
оксид (CO) 

mg/Nm3 100 - 0 Веднъж 
годишно 

-

Серни оксиди 
(SOx/SO2)

mg/Nm3 35 - 0 Веднъж 
годишно 

-

ИУ от котел високо налягане Garioni” в МДЗ 

Азотни оксиди 
(NOx/NO2)

mg/Nm3 250 - 0 Веднъж 
годишно 

-

Въглероден 
оксид (CO) 

 100  0 Веднъж 
годишно 

-

Серни оксиди 
(SOx/SO2)

 35  0 Веднъж 
годишно 

-

ИУ- аспирация към възел „полирфилтруване” в цех „Рафинерия” на МДЗ 

Прах mg/Nm3 20 при 
масов 
поток 
>0,20
кг/час 

150 при 
МП</= 

0.20 кг/ч. 

- 0 Веднъж 
годишно 

-

ИУ- комин след охладителя на парите в инсталация за производство на биодизел 

Общ 
органичен 
въглерод 

(ТОС) 

mg/Nm3 20 - 0 Веднъж 
годишно 

-

Забележка: През 2011 г. „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД не работи 

Таблица 2- Емисии в атмосферния въздух
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води :

Производствени отпадъчни води от инсталация за производство на биодизел и от 
цех „Рафинерия” на МД след ЛПСОВ, зауствани в ГК на гр.Провадия 

Точка на пробовземане № 1 – изход краен трисекционен маслоуловител  

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

pH pH единици 6,5-9,0 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

БПК mg/dm3 200 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Неразтворени вещества mg/dm3 300 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Растителни масла mg/dm3 120 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

ХПК mg/dm3 400  0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Нефтопродукти mg/dm3 15   0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Общ азот mg/dm3 35 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Точка на пробовземане № 2 - последна шахта преди точката на заустване  

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

pH pH единици 6,5-9,0 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

БПК mg/dm3 200 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Неразтворени вещества mg/dm3 300 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Растителни масла mg/dm3 120 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

ХПК mg/dm3 400  0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Нефтопродукти mg/dm3 15    0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Общ азот mg/dm3 35 0 Веднъж на 
шест месеца 

-
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Точка на пробовземане № 1 – изход краен трисекционен маслоуловител  

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

pH pH единици 6,5-9,0 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

БПК mg/dm3 200 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Неразтворени вещества mg/dm3 300 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Растителни масла mg/dm3 120 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

ХПК mg/dm3 400  0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Нефтопродукти mg/dm3 15   0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Общ азот mg/dm3 35 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Точка на пробовземане № 2 Последна шахта преди точката на заустване  

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

pH pH единици 6,5-9,0 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

БПК mg/dm3 200 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Неразтворени вещества mg/dm3 300 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Растителни масла mg/dm3 120 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

ХПК mg/dm3 400  0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Нефтопродукти mg/dm3 15  0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Общ азот mg/dm3 35 0 Веднъж на 
шест месеца 

-

Забележка: През 2011 г. „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД не работи
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Годишно количество Годишно количесвто за 
единица продукт 

Отпадък Код 

Количества 
определени с 

КР[t/y]

Реално 
измерен

о [t/y]

Количества 
определени 
с КР, 

Реално 
измерено 

Временно 
съхранение 
на площад-

ката* 

Транспорт
иране – 

собствен 
транспорт/ 

външна 
фирма t/y 

Съответ 
ствие 

Производствени отпадъци 

Утайки от 
пречистване на 

отпадъчни 
води на 

мястото на 
образуването 

им 
 (от ЛПСОВ)

02 03 05 300 0 - - Площадка  
№3

- -

 Сгурия, шлака 
и дънна пепел 

от котли (с 
изключение на 
пепел от котли, 

упомената в  
10 01 04

(от изгарянето 
на 

слънчогледови 
люспи)

10 01 01 440
0 - - Площадка  

№1
- -

Абсорбенти, 
филтърни 

материали, 
кърпи за 

изтриване и 
предпазни 
облекла, 

различни от 
упоменатите в 

15 02 02
(платна от 
ръкавни 
филтри) 

15 02 03 1 0 - - Площадка  
№20

- -

Наситени или 
отработени 

йонообменни 
смоли 

19 09 05 4,1 m3/y 0 - - Площадка  
№15

- -

Утайки от 
измиване, 

почистване, 
белене, 

центрофугиран
е и 

сепариране / 
разделяне (от 

цех 
„Рафинерия) 

02 03 01 460 0 - - Площадка  
№2 

- -

Таблица 4. Образуване на отпадъци
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Годишно количество Годишно количесвто за 
единица продукт 

Отпадък Код 

Количества 
определени с 

КР[t/y]

Реално 
измерен

о [t/y]

Количества 
определени 
с КР, 

Реално 
измерено 

Временно 
съхранение 
на площад-

ката* 

Транспорт
иране – 

собствен 
транспорт/ 

външна 
фирма t/y 

Съответ 
ствие 

Утайки от 
измиване, 

почистване, 
белене, 

центрофугиран
е и 

сепариране / 
разделяне 

(белилна пръст)

02 03 01 380
0 - - Площадка  

№5 
- -

Материали, 
негодни за 

консумация или 
преработване 

(слънчогледова 
люспа) 

02 03 04 20 000 0 - - Площадка 
№10 

- -

Отпадъци, 
неупоменати 

другаде (прах, 
уловен в 

прахопречиства
щи съоръжения)

02 03 99 9 0 - - Площадка 
 №4 

- -

Пластмасови 
опаковки 
(от цех 

“Бутилиране”)

15 01 02 1,9 0 - - Площадка 
 №6 

- -

Стърготини 
стружки и 
изрезки от 

черни метали

12 01 01 100 20,190 - -
Площадка 

 №8 

"Трансинс

Рециклира
ща

компания

1"ЕООД 

БУЛСТАТ 

175453193

КР № 840 
13.6.2008 г. 

да 

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 2,8
0 - -

Площадка 
№9 

- -

Опасни отпадъци  
Други 

остатъци от 
дестилация и 
остатъци от 

реакция 
(глицерин) 

07 06 08* 10 000 0 - - Площадка   - -

Нехлорирани 
моторни, 

смазочни и 
13 02 05* 0,35
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Годишно количество Годишно количесвто за 
единица продукт 

Отпадък Код 

Количества 
определени с 

КР[t/y]

Реално 
измерен

о [t/y]

Количества 
определени 
с КР, 

Реално 
измерено 

Временно 
съхранение 
на площад-

ката* 

Транспорт
иране – 

собствен 
транспорт/ 

външна 
фирма t/y 

Съответ 
ствие 

масла за зъбни 
предавки на 
минерална 

основа 

0 - - Площадка 
 №14 

- -

Други 
моторни, 

смазочни и 
масла за зъбни 

предавки 

13 02 08* 0,5 0 - - Площадка 
 №18 

- -

Опасни 
компоненти, 

отстранени от 
излязло от 
употреба 

оборудване 
(произход 
бифенил и 

бифенилоксид 
от котел 

„Даутерм”- не 
е в 

експлоатация) 

16 02 15*
2 t/

еднократно 0 - -
Площадка 

 №17 
- Излязло от 

употреба 
оборудван

е 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 
16 06 01* 0 0 - - Площадка 

 №11- 
- -

Флуоресцентн
и тръби и 

други 
отпадъци, 

съдържащи 
живак 

20 01 21* 0

0,002 - - Площадка 
 №12 

Еко Варна" 
ЕООД 

БУЛСТАТ 

175453193

Р-е № 00-
ДО-333-

00/3.8.2010

да 

Строителни отпадъци 

Смесени 
отпадъци от 

строителство и 
събаряне, 

различни от 
упоменатите в 
170901, 170902

и 170903 

17 09 04 500 0 - - - - -
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Годишно количество Годишно количесвто за 
единица продукт 

Отпадък Код 

Количества 
определени с 

КР[t/y]

Реално 
измерен

о [t/y]

Количества 
определени 
с КР, 

Реално 
измерено 

Временно 
съхранение 
на площад-

ката* 

Транспорт
иране – 

собствен 
транспорт/ 

външна 
фирма t/y 

Съответ 
ствие 

Битови отпадъци 

Смесени 
битови 

отпадъци 
20 03 01 1 200 294 - -

Площадки 
 №21-24 

/контейнери 
тип Бобър- 1,1 
куб.м.- 4 бр./ 

Технокар 
ЕООД 

БУЛСТАТ 
103093128
Р-е №  03-
ДО -275-
04/10.06.

2009г. 

да  

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка 

Забележка: През 2011 г. „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД не работи.  През 2011 г. са 
генерирани 2 вида отпадък – код 12 0101- стърготини, стружки и изрезки от черни метали 
от демонтаж на съоръжения от спрения за реконструкция в края на 2007 г. 
Маслоекстракционен цех и код 20 03 01 – смесени битови отпадъци от персонала.

Отпадък Код Оползотворя 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирмата 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане t/y 

Съответствие 

Утайки от 
измиване, 

почистване, 
белене, 

центрофугиране и 
сепариране / 

разделяне (от цех 
“Рафинерия”) 

02 03 01 - - - -

Утайки от 
измиване, 

почистване, 
белене, 

центрофугиране и 
сепариране / 

разделяне (белилна 
пръст) 

02 03 01 - - - -

Стърготини 
стружки и изрезки 
от черни метали 

12 01 01 не не 

Ферометалснаб 
БУЛСТАТ 
103821601

Р-е № 03-ДО-390-00 
22.12.08 г

да 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
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Отпадък Код Оползотворя 
ване на 

площадката 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната 
фирмата 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане t/y 

Съответствие 

Пластмасови 
опаковки 
(от цех 

“Бутилиране”) 

15 01 02 - - - -

Хартиени и 
картонени опаковки

15 01 01 - - - -

Оловни 
акумулаторни 

батерии 
16 06 01* - - - -

Смесени отпадъци 
от строителство и 

събаряне, 
различни от 

упоменатите в 
170901, 170902 и 

170903

17 09 04 - - - -

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01
не не 

D1-134
„Технокар” ЕООД 

БУЛСТАТ 
103093128

Р-е №  03-ДО -275-
04/10.06.2009г.

да 

Забележка: През 2011 г. „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД не работи.  
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Таблица 6. Шумови емисии 

Забележка: Пунктовете на измерване (т.1 – т. 29) са посочени на картата, включена в 
ГДОС за 2008 г. Нивата на шума и обща звукова мощност са измерени през 2008 г. 
Наблюдението се извършва веднъж на две години съгласно Условие 12.2.2. от КР 

Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (A)
Измерено през деня/ 

нощта 
Съответствие 

Ниво на шума – т.1 54,6 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.2 53,8 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.3 54,3± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.4 54,4± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.5 52,9 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума  – т.6 51,3 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.7 51,9 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.8 50,8 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.9 51,7 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.10 50,7 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.11 50,6 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.12 47,3 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.13 42,8 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.14 42,1 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума – т.15 42,5 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.16 42,3 ± 0,3 ДЕН 16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.17 41,3 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума – т.18 42,6 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.19 44,4 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.20 44,3 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.21 45,6 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.22 44,7 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.23 46,5 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.24 50,6 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.25 54,5 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.26 54,2 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.27 54,4 ± 0,3 ДЕН (16:00– 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.28 54,7 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.29 54,3 ± 0,3 ДЕН (16:00 – 19:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.1 49,8 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.2 49,6 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.3 49,7 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.4 49,5 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.5 49,8 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.6 47,5 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.7 48,2 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 
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Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (A)
Измерено през деня/ 

нощта 
Съответствие 

Ниво на шума– т.8 47,6 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.9 47,9 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.10 47,5 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.11 47,2 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.12 44,6 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.13 41,4 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.14 40,6 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.15 39,8 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.16 39,6 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.17 39,5 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.18 39,6 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.19 41,5 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.20 42,3 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.21 42,7 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.22 42,5 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.23 43,4 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.24 47,3 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.25 49,5 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.26 49,8 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.27 49,3 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.28 49,7 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.29 49,5 ± 0,3 ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) Да 

Ниво на шума  – т.1 44,9 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.2 44,6 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.3 43,8 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.4 43,5 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.5 43,1 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.6 43,2 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.7 42,8 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.8 41,6 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.9 42,1 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.10 42,5 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.11 42,3 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.12 41,4 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.13 40,5 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.14 38,6 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.15 38,2 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.16 38,7 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.17 38,4 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.18 38,6 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.19 39,6 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.20 40,3 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 
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Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (A)
Измерено през деня/ 

нощта 
Съответствие 

Ниво на шума– т.21 40,6 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.22 40,4 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.23 41,4 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.24 43,5 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.25 43,6 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.26 44,7 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.27 44,9 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.28 44,6 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Ниво на шума– т.29 44,1 ± 0,3 НОЩ (23:00 – 02:00 ч.) Да 

Забележка:Площадката е разделена на два измерителни контура. Измерено е нивото на 
шума по границата на обекта в 23 измерителни точки на контур І и 6 измерителни 
точки на контур ІІ. Определено е нивото на шума в местата на въздействие: жилищни 
сгради в близост до производствената площадка. 
Измерено през деня: 
-средно ниво на шум на измерителен контур І-51,1 dB(A) 
-обща звукова мощност на измерителен контур І- 102,3 dB(A) 
-средно ниво на шум на измерителен контур ІІ-42,3 dB(A) 
-обща звукова мощност на измерителен контур ІІ- 89,7 dB(A) 
определянето на нивото на шума в местата на въздействие- 49,7 dB(A) 
Измерено вечерта: 
-средно ниво на шум на измерителен контур І-48,2 dB(A) 
-обща звукова мощност на измерителен контур І- 99,4 dB(A) 
-средно ниво на шум на измерителен контур ІІ-42,3 dB(A) 
-обща звукова мощност на измерителен контур ІІ- 82,3 dB(A) 
определянето на нивото на шума в местата на въздействие- 46,8 dB(A) 
Измерено през нощта: 
-средно ниво на шум на измерителен контур І-44,2 dB(A) 
-обща звукова мощност на измерителен контур І- 95,4 dB(A) 
-средно ниво на шум на измерителен контур ІІ-38,9 dB(A) 
-обща звукова мощност на измерителен контур ІІ- 78,9 dB(A) 
определянето на нивото на шума в местата на въздействие- 42,8 dB(A) 

Забележка: През 2010 и 2011 г. „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД не работи и не е правен 
мониторинг на шума.  
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

Пункт за мониторинг № 1

Показател Точка на 
пробовземан

е 

Концентрация 
в подземните 

води, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Водно ниво  Пункт за 
мониторинг 

№ 1

7,64
съгласно  
Наредба  
№ 1/2007 

4,46 Веднъж на 
шест месеца 

да 

І. Основни 
физико-химични 
показатели 

Електропроводимо
ст

2000 s cm-1 1100 ± 15 Веднъж на 
две години 

да 

Обща твърдост 12 mgqv/l 8,1 ± 0,4 Веднъж на 
две години 

да 

Перманганатна 
окисляемост 

5.0 g О2/l 2,5 ± 0,1 Веднъж на 
две години 

да 

Активна реакция 6,5-9,5

рH единици
7,64 ± 0,05 Веднъж 

годишно 
да 

Амониев йон 0.50 mg/l < 0,01 Веднъж на 
две години 

да 

Нитрати 50.0 mg/l 14,2 ± 0,7 Веднъж на 
две години 

да 

Нитрити 0.50 mg/l < 0,01 Веднъж на 
две години 

да 

Сулфати 250 mg/l 147 ± 7 Веднъж 
годишно 

да 

Хлориди 250 mg/l 95 ± 5 Веднъж 
годишно 

да 

Фосфати 0.50 mg/l 0,60 ± 0,03 Веднъж 
годишно 

не 

Флуориди 5.0 mg/l < 0,1 Веднъж на 
две години 

да 

ІІ. Метали и 
металоиди
Живак 1.0 g/l < 1 Веднъж на 

две години 
да 

Кадмий 5.0 g/l 6 ± 1 Веднъж на 
две години 

не 

Мед 2.0 mg/l < 0,02 Веднъж на 
две години 

да 

Никел 20 g/l 60 ± 3 Веднъж на 
две години 

не 

Олово 10 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 

Селен 10 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 

Хром 10 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 
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Алуминий 50 g/l < 20 Веднъж на 
две години 

да 

Желязо 200 g/l 250 ± 12 Веднъж на 
две години 

не 

Калций 150 mg/l 137 ± 7 Веднъж на 
две години 

да 

Магнезий 80 mg/l 14,7 ± 0,7 Веднъж на 
две години 

да 

Манган 50 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 

Цинк 5.0 mg/l < 0,05 Веднъж на 
две години 

да 

Естествен уран 0.06 mg/l Веднъж на 
две години 

Натрий 200 mg/l 16,4 ± 0,8 Веднъж 
годишно 

да 

Бор 1.0 mg/l Веднъж на 
две години 

-

Антимон 5,0 g/l Веднъж на 
две години 

-

Арсен 0.05 mg/l 3 ± 1 Веднъж на 
две години 

да 

ІІІ. Специфични 
органични 
замърсители
Бензен 1.0 g/l < 1 Веднъж на 

две години 
да 

Бенз(а)пирен 0.01 g/l Веднъж на 
две години 

-

Дихлоретан 3.0 g/l Веднъж на 
две години 

-

Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

0.10 g/l Веднъж на 
две години 

-

Тетрахлоретилен 
и трихлоретилен 

10 g/l Веднъж на 
две години 

-

Пестициди 0.10 g/l Веднъж на 
две години 

-

Пестициди (общо) 0.50 g/l Веднъж на 
две години 

-

Цианиди 0.01 mg/l < 2 Веднъж на 
две години 

да 

Пункт за мониторинг № 2 

Показател Точка на 
пробовземан

е 

Концентрация 
в подземните 

води, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Водно ниво  Пункт за 
мониторинг 

№ 2

7,76
съгласно  
Наредба  
№ 1/2007 

4,25 Веднъж на 
шест месеца 

да 
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І. Основни 
физико-химични 
показатели 

Електропроводимо
ст

2000 s cm-1 1300 ± 15 Веднъж на 
две години 

да 

Обща твърдост 12 mgqv/l 11,3 ± 0,6 Веднъж на 
две години 

да 

Перманганатна 
окисляемост 

5.0 g О2/l 3,1 ± 0,2 Веднъж на 
две години 

да 

Активна реакция 6,5-9,5

рH единици
7,76 ± 0,05 Веднъж 

годишно 
да 

Амониев йон 0.50 mg/l < 0,01 Веднъж на 
две години 

да 

Нитрати 50.0 mg/l 39 ± 2 Веднъж на 
две години 

да 

Нитрити 0.50 mg/l < 0,01 Веднъж на 
две години 

да 

Сулфати 250 mg/l 174 ± 9 Веднъж 
годишно 

да 

Хлориди 250 mg/l 146 ± 7 Веднъж 
годишно 

да 

Фосфати 0.50 mg/l 0,60 ± 0,03 Веднъж 
годишно 

не 

Флуориди 5.0 mg/l < 0,1 Веднъж на 
две години 

да 

ІІ. Метали и 
металоиди
Живак 1.0 g/l < 1 Веднъж на 

две години 
да 

Кадмий 5.0 g/l 14 ± 1 Веднъж на 
две години 

не 

Мед 2.0 mg/l < 0,02 Веднъж на 
две години 

да 

Никел 20 g/l 50 ± 3 Веднъж на 
две години 

не 

Олово 10 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 

Селен 10 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 

Хром 10 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 

Алуминий 50 g/l < 20 Веднъж на 
две години 

да 

Желязо 200 g/l 60 ± 3 Веднъж на 
две години 

да 

Калций 150 mg/l 137 ± 7 Веднъж на 
две години 

да 

Магнезий 80 mg/l 54 ± 3 Веднъж на 
две години 

да 

Манган 50 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 

Цинк 5.0 mg/l < 0,05 Веднъж на 
две години 

да 
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Естествен уран 0.06 mg/l Веднъж на 
две години 

Натрий 200 mg/l 18,9 ± 0,9 Веднъж 
годишно 

да 

Бор 1.0 mg/l Веднъж на 
две години 

-

Антимон 5,0 g/l Веднъж на 
две години 

-

Арсен 0.05 mg/l 3 ± 1 Веднъж на 
две години 

да 

ІІІ. Специфични 
органични 
замърсители
Бензен 1.0 g/l < 1 Веднъж на 

две години 
да 

Бенз(а)пирен 0.01 g/l Веднъж на 
две години 

-

Дихлоретан 3.0 g/l Веднъж на 
две години 

-

Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

0.10 g/l Веднъж на 
две години 

-

Тетрахлоретилен 
и трихлоретилен 

10 g/l Веднъж на 
две години 

-

Пестициди 0.10 g/l Веднъж на 
две години 

-

Пестициди ( общо 
)

0.50 g/l Веднъж на 
две години 

-

Цианиди 0.01 mg/l < 2 Веднъж на 
две години 

да 

Пункт за мониторинг № 3 

Показател Точка на 
пробовземан

е 

Концентрация 
в подземните 

води, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Водно ниво  Пункт за 
мониторинг 

№ 3

7,84
съгласно  
Наредба  
№ 1/2007 

3,47 Веднъж на 
шест месеца 

да 

І. Основни 
физико-химични 
показатели 

Електропроводимо
ст

2000 s cm-1 900 ± 10 Веднъж на 
две години 

да 

Обща твърдост 12 mgqv/l 10,9 ± 0,5 Веднъж на 
две години 

да 

Перманганатна 
окисляемост 

5.0 g О2/l 3,1 ± 0,2 Веднъж на 
две години 

да 

Активна реакция 6,5-9,5

рH единици
7,84 ± 0,05 Веднъж 

годишно 
да 
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Амониев йон 0.50 mg/l < 0,01 Веднъж на 
две години 

да 

Нитрати 50.0 mg/l 17,3 ± 0,9 Веднъж на 
две години 

да 

Нитрити 0.50 mg/l < 0,01 Веднъж на 
две години 

да 

Сулфати 250 mg/l 133 ± 7 Веднъж 
годишно 

да 

Хлориди 250 mg/l 95 ± 5 Веднъж 
годишно 

да 

Фосфати 0.50 mg/l 0,30 ± 0,02 Веднъж 
годишно 

да 

Флуориди 5.0 mg/l 0,14 ± 0,01 Веднъж на 
две години 

да 

ІІ. Метали и 
металоиди
Живак 1.0 g/l < 1 Веднъж на 

две години 
да 

Кадмий 5.0 g/l 6 ± 1 Веднъж на 
две години 

не 

Мед 2.0 mg/l < 0,02 Веднъж на 
две години 

да 

Никел 20 g/l 50 ± 3 Веднъж на 
две години 

не 

Олово 10 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 

Селен 10 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 

Хром 10 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 

Алуминий 50 g/l < 20 Веднъж на 
две години 

да 

Желязо 200 g/l 25 ± 1 Веднъж на 
две години 

да 

Калций 150 mg/l 123 ± 6 Веднъж на 
две години 

да 

Магнезий 80 mg/l 54 ±3 Веднъж на 
две години 

да 

Манган 50 g/l < 10 Веднъж на 
две години 

да 

Цинк 5.0 mg/l < 0,05 Веднъж на 
две години 

да 

Естествен уран 0.06 mg/l Веднъж на 
две години 

Натрий 200 mg/l 27,0 ± 1,3 Веднъж 
годишно 

да 

Бор 1.0 mg/l Веднъж на 
две години 

-

Антимон 5,0 g/l Веднъж на 
две години 

-

Арсен 0.05 mg/l < 1 Веднъж на 
две години 

да 

ІІІ. Специфични 
органични 
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замърсители

Бензен 1.0 g/l < 1 Веднъж на 
две години 

да 

Бенз(а)пирен 0.01 g/l Веднъж на 
две години 

-

Дихлоретан 3.0 g/l Веднъж на 
две години 

-

Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

0.10 g/l Веднъж на 
две години 

-

Тетрахлоретилен 
и трихлоретилен 

10 g/l Веднъж на 
две години 

-

Пестициди 0.10 g/l Веднъж на 
две години 

-

Пестициди ( общо 
)

0.50 g/l Веднъж на 
две години 

-

Цианиди 0.01 mg/l < 2 Веднъж на 
две години 

да 

Забележки 
(1) ”Пестициди” означава - органични инсектициди; органични хербициди; органични 
фунгициди; органични; ематоциди; органични акарициди; органични алгициди; органични 
родентициди; органични слимициди; свързани продукти (напр. растежни регулатори) и 
съответните метаболити, разпадни продукти и реактиви 
(2) Стойността се отнася за всяко отделно активно вещество, метаболит или реакционен продукт 
на пестицидите. 
МС за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор епоксид е 0.030 g/l.
(3) Като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, открити в процеса на 
мониторинг, определени количествено. 
(4) Като сума от концентрациите на бензо(b)флуорантен; бензо(k)флуорантен; 
бензо(ghi)перилен; индено(1,2,3-cd)пирен 
(5) Като сума от концентрациите на посочените вещества
Забележка: Определени са 3 броя пунктове за мониторинг на подземни води. Същите 
са съгласувани С БДЧР гр.Варна /писмо Изх.№ 26-00-2143/21.07.2009 г./ Издадено е 
разрешително от МОСВ № 02559936/14.10.2009 г. за изграждане на пунктовете за 
мониторинг със срок 14.05.2010 г. Същите са изградени в срок и е извършен 
мониторинг на подземни води. 
През 2011 г. „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД не работи и не е правен мониторинг на 
подземни води с изключение на замерване на водно ниво. 
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Таблица 9. Аварийни ситуации 

Показател Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие

1 2 3 4 5 6

рН 
нефтопродукти 

8,52± 0.10
18,34± 0,92

№1- тр.площ 
зав.лаборатория

/биодизел 

веднъж на три 
години 

да 
да 

рН 
нефтопродукти 

8,02± 0.10
76,83± 3,84

№2-тр.площ 
МЕЦ 

веднъж на три 
години 

да 
да 

рН 
нефтопродукти 

8,23± 0.10
26,13± 1,31

№3-тр.площ 
хексаново 

стопанство 

веднъж на три 
години 

да 
да 

рН 
нефтопродукти 

8,52± 0.10
18,34± 0,92

№4 
Рафинерия/ 

ЛПСОВ 

веднъж на три 
години 

да 
да 

Забележка: През 2009 г. е извършен анализ на състоянието на почвите /базово 
състояние/ на територията на производствената площадка на определени  и съгласувани 
с РИОСВ гр.Варна пунктовете за мониторинг на почвите /писмо изх.№ 26-00-
700/2/20.02.2009 г./ и ИАОС  /писмо Изх.№ 247-ВА-666/6.04-2009 г./ 

Дата на 
инцидента

Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

Забележка:През 2011 г. няма констатирани аварийни ситуации на територията на 
дружеството. 

Дата на 
оплакването или 

възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

Забележка:През 2011 г. няма оплаквания и/или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за които е предоставено КР.

Таблица 8. Опазване на почви 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 
която е предоставено КР 


