
Trade Ltd.
17 A Slavyanska Dobrich 9300
Phone +359 58 630 197 fax +359 58 630 197
Mobile +359 89 449 02 00
e-mail: trade@dir.bg

Mobile +359 89 449 02 00

ГГООДДИИШШЕЕНН ДДООККЛЛААДД
ззаа 22001111 гг..

На “ТРЕЙД”ООД гр.Добрич за предприятие за добив на биодизел, 
с.Житен,обл.Добрич,за които е предоставено Комплексно 

разрешително №264-НО/2008 г. 
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1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно 
разрешително.

Предприятие за добив на биодизел , с. Житен, обл.Добрич  
1500 т/г. 

Данни за оператора притежаващ  комплексно разрешително №264-
НО/2008 г. 

Данни на оператора подаващ заявлението: ДРУЖЕСТВО С ОРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ със 100 %  частно участие

Статус : нова инсталация

Седалище: гр.Добрич

Адрес на управление: 9300 Добрич, ул.”Славянска”17, вх.А, ет.4, ап.7 

Предмет на дейност: Производство на биодизел

Лица за контакти:  

инж.Гено Генов – Управител 

тел./ факс: 058/630 197 

0888 731 315

   Дейност 

Производство на биодизел. 

   Собственост 

частна 

Наименование, адрес, телефон, факс, е-mail на собственика на 
дейността 

“ТРЕЙД” - ООД – гр.Добрич 

тел.: /факс: 058/630 197 

0888 731 315

Адрес за кореспонденция 

“ТРЕЙД”  ООД – гр.Добрич 

тел. /факс: 058/630 197 
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0888 731 315

е-mail:trade@dir.bg  

  Адрес на централното управление: 

“ТРЕЙД” ООД – гр.Добрич 

тел.: 058/630 165; факс: 058/630 197 

0888 731 315

е-mail: trade@dir.bg

Регистрационен номер  

Фирмено дело № 575/1993 г. по описа на Добрички окръжен съд, Том 4, 
страница 112, партида 17.  

Наименование и адрес на собственика (собствениците) на 
поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят 
инсталациите и съоръженията. 

“ТРЕЙД” ООД – гр.Добрич 

тел./ факс: 058/630 197 

0888 731 315
е-mail:trade@dir.bg

Наименование и адрес на собственика (собствениците) на сградите в 
поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява 
дейността. 

“ТРЕЙД” ООД – гр.Добрич 

тел.; факс: 058/630 197 

0888 731 315

е-mail: trade@dir.bg

 Име на оператора 

“ТРЕЙД” ООД – гр.Добрич 

2.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
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 Дружеството е регистрирано в Добрички окръжен съд със 
седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Славянска”, № 17 ет. 4 ап 7 

Предприятието за производство на биодизел е ситуирано на 
територията на с.Житен, община Генерал Тошево с главен 
административен център град Добрич. Площадката на предприятието се 
намира  в парцел І, кв. 48 по плана на с.Житен. Парцелът е локализиран в 
западната част на селото – последния обхванат от регулационните граници 
на населеното място и е с обща площ 3 250 м2.  Теренът е отреден с ПУП за 
стопански дейности. Площадката граничи на север през улично платно с 
жилищен имот, на юг – с общински земеделски земи, на запад с частни 
земеделски земи и на изток – през улично платно с жилищен имот.  

С. Житен е разположено на 35 километра северно от областния център – 
гр.Добрич, с географски координати 43049’ северна ширина и 27054’
източна дължина. То е със затихващи функции – с 223 регистрирани 
жители, като от тях едва 8.9% са под 18 годишна възраст. Жилищния фонд 
е представен от 206 къщи от които 70 са необитаеми, а  57 от се обитават 
от по 1 човек.

Транспортните подходи към площадката на предприятието са 
съществуващи и не е необходимо изграждането на нови пътища. 
Интензивността на автомобилния транспорт около обекта е слаба.

В близост няма защитени територии и чувствителни екосистеми. 

 Основната дейност на фирмата е ПРОИЗВОДСТВО НА 
БИОДИЗЕЛ.

 Форма на управление: Дружество с ограничена отговорност с 
управител инж.Гено Генов. 

 Описание на технологичния процес
Предприятието за производство на биодизел /ПБД/ е с производителност 
1500 т/г или 5 т/д от рафинирани масла.  

Цялото предприятие се състои от следните основни звена  

 приемно складово стопанство; 

 инсталация за биодизел; 

 инсталация за пречистване на глицерин; 

 вакууминсталация; 

 винтеризатор; 
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 парово-енергийно стопанство; 

 инсталация за дестилиране на промишлените отпадъчни води. 

Приемно-складовото стопанство включва: 

-  разтоварваща помпа за метанол – БД 1 

- приемна цистерна за метанол – БД 2  

- разтоварваща помпа за растително масло – БД 3 

- цистерна за съхраняване на растително масло – БД 4  

- помпа за товарене на готовия биодизел – БД 5 

- цистерна за съхраняване на готов биодизел – БД 6 

              - помпа за товарене на глицерина – БД 7 

- цистерна за съхранение на глицерин – БД 8  

Инсталацията за биодизел се състои от: 

 възел подготовка на метаоксида, състояща се от: 

- съд за калиева основа – БД 14 

- съд за смесване – БД 15 

- помпа за смесване – БД 17 

-  кранове и арматура

 обединен естерификатор, състоящ се от: 

- реактор за обработка – БД 20 

- помпа за рециркулация – БД 19 

- съд за глицерин – БД 21 

- съд за промивна вода – БД 27 

- съд за гореща вода – БД 26 

- съд за кисела вода – БД 22 

- статичен смесител – БД 18 

- кондензатор метанол – БД 11 

- охладител метанол – БД 12 

-съд за метанол – БД13 

- кранове, тръби и арматура 
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Инсталацията за пречистване на глицерин се състои от: 

- обединен реактор – ГЛ 16 

- помпа рециркулация – ГЛ 15 

- съд за фосфорна киселина – ГЛ 13 

- съд за калиева основа – ГЛ 14 

- кондензатори метанол – ГЛ 19, ГЛ20 

Вакууминсталацията се състои от: 

- вакуумпомпа – БД 40 

- кондензатор пара – БД 30 

- съд за регенерация – БД 41 

Винтеризаторът се състои от: 

- реактор винтеризация – БД 25 

- хладилен агрегат – БД 28 

- помпа винтеризация – БД 24 

- филтър восъци – БД 9 

Парово-енергийното стопанство се състои от:

- парен котел – БД 32 

- захранваща  помпа – БД 33 

- съд за кондензат – БД 34 

- резервоар за минерален дизел – БД 32A

- резервоар за смесване на биодизел с минерален дизел към котел 
КПН 500/8 – БД 32 B 

Инсталацията за дестилационна обработка на 
производствените отпадъчни води се състои от: 

- реактор подкисляване – ПС 1 

- маслоуловител – ПС 5 

- неутрализатор – ПС 6 
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- дестилатор – ПС 10 

- цистерна дестилирана вода – ПС 14 

- басейн  за чиста вода – ПС 16 

Преработката на рафинираното масло в биодизел се извършва на 
следните етапи: 

 получаване на метаоксид 

 преестерификация 1 

 преестерификация 2 

 дестилация на метанол 

 промиване 

 изсушаване 

 винтеризация 

 филтриране 

Накратко процесът протича по следния начин: 

Рафинираното масло от цистерната (БД 4), с помощта на помпа (БД 
19) се прехвърля в реактор (БД 20) за преработка. Реакторът (БД 20) е с 
обем 7000 л и се запълва до средата на нивомерното стъкло, така че да 
събере 5400 л, което отговаря на 5 т масло. 

За извършване на преестерификацията се добавя метаоксид.  Това 
количество се обработва за 24 ч, като се извършва подготовка на маслото.  
В реактора (БД 20) се извършват всички основни операции по 
преработката на растителното масло в биодизел. Първоначално започва 
подгряване на маслото с пара. 

По време на подгряването се приготвя разтвор от метанол и калиева 
основа в съда за смесване (БД 15). Тъй като производството на биодизел е 
шаржово /прекъснато/, то в съда за смесване се налива метанол в 
количество 700 кг или 880 л, необходимо за един шарж. Калиевата основа 
се използва за катализатор в количество 0.8 % от маслото или 40 кг 
еднократно в съда (БД 14) в сух вид се насипва в приемния бункер. След 
това се затваря капакът на приемния бункер и се отваря приемен шлюз. 
Калиевата основа се изсипва в съда за смесване, без да има достъп на 
метанола до околния въздух. При работа с опасни вещества е необходимо 
да се спазват всички разпоредби по безопасност и охрана на труда. В съда 
(БД 15) има създаден лек вакуум, който изтегля евентуалното наличие на 
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метанолови пари. Съда за смесване и тръбните връзки около него са 
изпълнени от легирани материали. 

Доброто смесване се постига с помощта на помпа (БД 17), която 
създава непрекъсната циркулация на метаоксида в съда (БД 15).  

Освен хомогенизиране на метаоксида, помпа БД 17 дозира 
необходимите количества метаоксид за двете степени на 
преестерификация. 

Растителното масло се нагрява с пара до температура 64 0С  чрез 
пропускане на пара в парната серпентина на съда БД 20. Температурата се 
контролира и регулира автоматично от микропроцесорен контролер. 

 Първата преестерификацията се извършва при температура 64 0С, 
като се подава 60% от необходимия метаоксид, като количеството се 
отчита по мерителна тръба. Температурата се контролира и регулира 
автоматично от микропроцесорен контролер. Маслото се смесва много 
добре с метаоксида в статичния смесител (БД 18) чрез помпа БД 19, която 
е превключена на рециркулация. След извършване на преестерификацията 
първичният биодизел се оставя в покой за 3 часа и след това се източва 
глицерин от дъното на съда (БД 20) в съд за глицерин (БД 21). 

При еднократна преестерификация поради натрупване на странични 
продукти не е възможно извършването на пълна преестерификация на 
входящото масло. Затова се налага извършването на втора 
преестерификация.  

При втората преестерификация се добавят другите – 40% от 
необходимия метаоксид и отново се извършва интензивно смесване с 
първичният биодизел в смесител (БД 18). След завършването на пълната 
преестерификация на маслото, получената смес отново престоява в 
преестерификатор (БД 20) за отделяне на глицерин от долната част на съд 
(БД 20). Общото количество глицеринова фаза е 14 %  или 700 кг на всеки 
шарж. 

За установяване на степента на преестерификацията се вземат проби 
и се извършва анализ на полученият биодизел в лабораторията.  

Всички съпътстващи съставки при производството на биодизел с по-
голямо относително тегло се събират в съда за глицерин (БД 21), откъдето 
с помощта на помпа (БД 7) се прехвърлят в  цистерната за съхранение на 
глицерина (БД 8), откъдето се изпомпва и се прехвърля за преработка. 
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Увлеченият в глицериновата фаза биодизел се събира в горната част 
на съда БД 21 и се връща обратно за преработка, с помощта на помпа (БД 
19).

Полученият биодизел съдържа много странични съставки, които 
трябва да се отделят. Първоначално се извършва дестилация на излишния 
метанол. Готовият биодизел се загрява до температура 750 С с пара и се 
държи 2 часа при тази температура. Същевременно сместа се разбърква с 
бъркалката и чрез циркулация през помпа (БД 19). Излишният метанол се 
изпарява и под въздействието на слаб вакуум, преминава в кондезаторна 
система.  

Втечняването на метанола става на три етапа:  

 първоначално в кожухотръбен топлообменник (БД 30) с 
повърхност 25м2 с оборотна вода от басейна (ПС 16)  

 след това в многоходов топлообменник с повърхност 5 м2 с 
помощта на ледена вода с температура 0 - 5 0С, получавана от 
генератора за ледена вода   

 накрая в дефлегматор, свързан с буфер за съхранение. 
Излишният метанол се втечнява над 99%.  

Отделеният въздух съдържа метанол под 20 мг/м3. Кондензиралият 
метанол - в количества 45 кг на шарж се събира и връща в съда за метанол 
за нова употреба.  

На изхода на кондензната система за метанол към въздуха е поставен 
датчик за следене на концентрацията на метанол в изходящия въздух, 
който дава сигнализация при превишаване на концентрацията. 

В биодизела остават следи от сапуни, основа, глицерин и др., които 
трябва да се отделят. За изчистването на всички съставки по-нататък 
биодизелът се промива трикратно с гореща вода в реактора (БД 20). 
Горещата вода с температура 850 С в количество 5% или 250 л се приготвя 
в съда за гореща вода (БД 26) и се разпръсква над биодизела при включена 
бъркалка. Остатъците от сапун, алкали и глицерин се разтварят в горещата 
вода и след отстой 1 час се отделят от долната част на съда (БД 20) в съд 
(БД 27). В този съд след отстой 12 часа се отделя горен слой от биодизел, 
който се връща обратно за преработка.  

Отпадъчните води от промиването на биодизела се събират в съда за 
промивна вода (БД 27) и се насочват за обработка от инсталацията за 
дестилационна обработка. 
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Промитият биодизел съдържа влага и се изсушава. В изсушителя е 
създаден вакуум с помощта на вакуумпомпа (БД 40) и съд за регенерация 
(БД 41), в който се регенирира част от захранващата вода. Това става, като 
в съда за регенерация се подава малко количество студена вода, а 
отработената вода от вакуумпомпата също се връща в този съд (БД 41), 
смесва се със свежата и отново се засмуква от вакуумпомпата. По този 
начин се пести вода за захранване на вакуумпомпата.  Високият вакуум 
способства за бързото изпаряване на водата. 

След изсушаването се извършва анализ на качеството на полученият 
биодизел в лабораторията. Ако качеството на получения продукт отговаря 
на стандарта, то биодизелът се прехвърля за винтеризация. Ако някой от 
параметрите не отговаря на стандарта се повтарят част от процесите, които 
влияят върху този параметър. 

Изсушеният биодизел се прехвърля с помпа (БД 19) към 
винтеризатор (БД 25), където се охлажда с оборотна вода от басейна за до 
температура  10 0С и престоява 10 часа. След достигане на тази 
температура се спира подаването на оборотна вода от басейна и се 
превключва охлаждане чрез водата от хладилната установка БД 28. В 
биодизелът при тези температури кристализират част от 
непреестерифицираните восъци и други восъкоподобни вещества, които 
затрудняват преминаването на биодизела през филтрите за гориво. 
Кристализиралите восъците  се отделят на платната на филтър (БД 9), 
които работи с помощта на филтърен агент – перфил. Подготовката за 
филтруване включва подготвяне на смес за екраниране в съд за екраниране 
БД 9А и екраниране чрез циркулационната помпа БД 9Б. 

Восъците се отделят върху филтриращият елемент на филтъра, а 
биодизелът е готов за употреба. След запълване на филтъра /20-30 дни/ 
кейка, представляващ перфилния носител обогатен с восъци, се събира в 
контейнер. Отработения перфил няма друго приложение и се разглежда 
като отпадък. 

Готовия биодизел се прехвърля с помощта на помпа (БД 24) в 
цистерната за съхранение на готовата продукция (БД 6).  

От цистерна БД 6 биодизелът се товари за продажба с помпа (БД 5). 

Инсталация за пречистен глицерин: 

В суровия глицерин (140 кг/т биодизел) теоретично се съдържат: 

 глицерин;                               

 вода;                                          
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 метилов алкохол;                     

 растително масло;                    

 биодизел;                                   

 механични примеси.                 

За получаването на пречистен глицерин е необходимо страничните 
съставки да се отделят и да се увеличи съдържанието на глицерин. 
Преработката на глицериновата фаза преминава през следните етапи: 

 нагряване; 

 дестилация на метанол; 

 разлагане на сапуни и алкали; 

 неутрализиране на киселините; 

 концентрация; 

 филтриране. 

Техническо описание: 

Всички отпадъчни продукти от фазата на преестерификация на 
маслото се събират в съда за глицерин (БД 21). От събраната в съда 
глицеринова фаза периодично се отделя увлеченият биодизел от горната 
част на съда.  

Първоначално глицериновата фаза се засмуква от помпа (ГЛ 15) и се 
запълва реактор ГЛ 16, до долната част на нивомерното стъкло. Това 
съответсва на 700 кг глицеринова фаза.  В реактора глицеринът се нагрява 
с пара до 75 0С. При тази температура метанолът се изпарява и постъпва за 
кондензация. Кондензаторната система се състои от кондензатор (ГЛ 19), 
охладител (ГЛ 20) и дефлегматор (ГЛ 21). Количествата метанол са 30 кг 
на шарж / или 6 кг на т биодизел/.    

За разлагането на сапуните и неутрализиране на основата 
глицеринът се обработва с концентрирана фосфорна киселина. Киселината 
се налива в съд ГЛ 13 и се добавя през дозиращо устройство на входа на 
циркулиращата помпа (ГЛ 15), като се мери непрекъснато рН на глицерина 
в ГЛ 16. При достигане на рН 7 се спира помпата и дозирането. 
Необходимото количество е около 11л на т глицеринова фаза или около 8 л 
на шарж. За доброто смесване на киселината с глицерина се ползват помпа 
(ГЛ 15) и бъркалката в съда ГЛ 16. Получената смес отстоява в реактора, 
където се отделят се неутрализира основата и се разлагат сапуните.  
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След обработката с киселина в глицериновата фаза остават кристали 
на калиев фосфат, които се отделят при филтрацията. Калиевият фосфат е 
около 1% от глицерина. Отделя се във филтър ГЛ 11 като гъста каша.  

Обработеният глицерин съдържа вода, която трябва да се отдели. 
Изпаряването на част от водата се извършва под вакуум в реактора (ГЛ 
16). За да се отдели водата глицеринът се нагрява до 90 0С.  Водата се 
изпарява и се кондензира в кондензаторната система. Количествата са 
около 4-6% от теглото на глицерина и периодично се източват и се 
предават за дестилационна обработка. По този начин се концентрира 
съдържанието на глицерин.  

Парово-енергийно стопанство: 

За извършване на технологичните процеси маслото се нагрява с пара, 
получена от парен котел (БД 32). Получената пара е с налягане 3 бара и 
при преминаването си през серпентините на съдовете нагрява маслото и 
водата. Отделеният кондензат се събира в съда за кондензат (БД 34), 
откъдето с помощта на захранващата помпа (БД 31) отново се връща в 
котела. Доливането на дестилираната вода се извършва от цистерната за 
дестилирана вода (ПС 14). 

Парният котел (БД 32) използва за гориво смес на минерален дизел и 
биодизел (т.нар. БИОДИЗЕЛ В….). При горенето си биодизелът отделя 
много по-ниски емисии на СО2 и е биологически безвреден.  

Тъй като технологичният процес е прекъснат, парният котел работи 
кратко време - около 2 часа на ден при подгряването на маслото и 
биодизела до необходимата температура за извършване на технологичния 
процес. 

Освен това биодизелът има висока пламна точка – над 110 0С което 
го прави сравнително безопасен при работа на котела и цялата инсталация 
като цяло. 

Инсталация за дестилационна обработка на производствените 
отпадъчни води:

Всички отпадъчни води при производството на биодизела се събират 
и се обработват в инсталация.  

Промивните води имат алкален характер и съдържат следните 
съставки:  

 мазнини 

 сапуни и основи 
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 глицерин 

 утайки  

В инсталацията се извършват следните обработки: 

 неутрализация на основата и разлагане на сапуни 

 отделяне на мазнини 

 неутрализация 

 дестилация 
Промивната вода от съда (БД 27), след декантиране на увлеченият 
биодизел постъпва в реактор (ПС 1), където се обработва с фосфорна 
киселина от съд за фосфорна киселина (ПС 4) до достигане на 
необходимото рН. В тази кисела среда се неутрализира калиевата основа и 
се разграждат сапуните. Отделените маслени утайки (отпадък с код 
020305) са около 0,6 %. През преливна тръба се отвеждат в буферен 
метален съд, вкопан под нивото на шахтата, от където посредством помпа 
се връщат в етап от основния процес за получаване на биодизел, като по 
този начин се оползотворява маслената утайка. 

Киселата вода се събира в неутрализатор (ПС 6), където се обработва 
с калиева основа до неутрално рН 7. Калиевата основа се подава от съд 
(ПС 9), с вместимост 25 л, и е разположен в близост до неутрализатора и 
съда за фосфорна киселина на площадката. Количествата са около 0,4 л на 
тон. 

Неутрализираната вода се дестилира в дестилатор (ПС 10). 
Първоначално водата се нагрява в икономайзер (ПС 12) за сметка на 
парата от дестилатора, като едновременно парите се кондензират. 
Кондензата се охлажда в охладител (ПС 13) и се събира в цистерната за 
дестилирана вода (ПС 14). С тази дестилирана вода се захранват съда за 
гореща вода за промиване и парният котел.  

3.Обмен на информация
Във връзка с осъществявене на по-добър обмен на информацжия в 

дружеството се изготви списък относно отговорните лица за изпълнение на 
условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, 
местоположение на работното място и телефон за контакт.  

Изготвен е и актуален списък на органите и лицата, които трябва да 
бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси 
и начини за контакт (вкл. за спешни случаи).
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По-горе описаната информация е предоставена на отговорните лица 
за изпълнение и всеки от работещите в дружеството има достъп до нея.  

4.Документиране

Изготвен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до 
работата на инсталациите.  

Изготвен е и списък на всички необходими инструкции, изисквани с 
настоящото разрешително. 

Изготвен е списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв 
документ е предоставен.  

По-горе описаните списъци се съхраняват на достъпно за всички 
служители място на площадката на дружеството.

5. Управление на документите

Във връзка с изпълнение на Условие 5.5.1 . от комплексното 
разрешително е изготвена  “Инструкция за актуализация на документите, в 
случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на 
инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. 

6.  Оперативно управление

В срок до един месец от влизане в сила на настоящото комплексно 
разрешително (15.11.2008 г.) в “ТРЕЙД” ООД се изготвиха и се прилагат 
всички инструкции, изисквани с него. 

Инструкциите се съхраняват на площадката на дружеството в писмен 
вид и се представят на компетентния орган при поискване.

7.  Оценка на съответствие, проверка и коригиращи дейкстяия

В “ТРЕЙД” ООД се изготвиха и се прилагат писмени инструкции за : 

Инструкция заежегодно определяне напотребностите от обучение на 
персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, в 
зависимост от определените потребности. 

Инструкция за актуализация на документите, изисквани с 
настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, 
работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на 
невалидната документация 
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Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 
показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. 

Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите 
на емисионните и технически показатели с определените в условията на 
разрешителното. 

Инструкция за установяване на причините за допуснатите 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране 
на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното 
оборудване след всяка авария. 

Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която 
да бъдат включени дейностите 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.  

-определяне на  възможните начини на действие за вече 
определените аварийни ситуации и де се изберат действия, които 
осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната 
среда. За всяка от аварийните ситуации да 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 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-
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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. 
             Инструкция за експлоатация и поддръжка на кондензаторите на 
метанол; кондензаторите на вода и оборудването за промиване на 
биодизела, които са основни консуматори на вода за производствени 
нужди. 
             Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние 
на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и 
предприемане на действия за тяхното отстраняване. 
             Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 
изразходваните количества вода за производствени нужди.  
             Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните 
количества вода за производствени нужди с определените в Условие 8.1.2
             Инструкция за експлоатация и поддръжка на 
тополообменните/електропреобразувателните части на технологичното 
оборудване, основен консуматор на електро-и топлоенергия в 
инсталацията по Условие 2.
             Инструкция за проверки на техническото състояние на 
топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на 
действия за тяхното  отстраняване. 

             Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на 
количествата електро-и топлоенергия, изразени като: 

 обща месечна консумация на електро-и топлоенергия за площадката; 
 месечна консумация на електро- и топлоенергия за производство в 

инсталацията по Условие 2.;
 месечна консумация на електро-и топлоенергия за производството на 

единица продукт за инсталацията по Условие 2.;
 годишна консумация на електро-и топлоенергия за производството на 

единица продукт за инсталацията по Условие 2.
            Инструкция за оценка на съответствието на 
измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия
с определените в Таблица 8.2.1.1. Инструкцията да включва установяване 
на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия.  
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             Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране 
на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива, 
съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1., изразени като: 
 месечна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за 

инсталацията по Условие 2., попадащa в обхвата на Приложение 4 от 
ЗООС; 

 месечно производство за инсталацията по Условие 2., попадащa в 
обхвата на Приложение 4 от ЗООС; 

 месечна консумация на суровини, спомагателни материали и горива, 
описани в Условие 8.3.1.1., изразени като разход за производство на 
единица продукт; 

 годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за 
производство на единица продукт за инсталацията по Условие 2.,
попадащa в обхвата на Приложение 4 от ЗООС. 

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с Условие 
6.3.1. и Условие 6.3.2.

             Инструкция за оценка на съответствието на годишната употреба на 

суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 

2., попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, с условията на 

разрешителното. 

             Инструкция за периодична проверка на съответствието на 

резервоарите, складовете и площадките с експлоатационните изисквания и 

условията на разрешителното, установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 
             Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и 
поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна 
мрежа за суровини, спомагателни материали, горива и продукти.
             Инструкция за извършване на периодична оценка на 
съответствието на измерените стойности на емисиите на вредни вещества с 
определените в разрешителното емисионни норми, установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 
             Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 
неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 
неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 
ограничаването им. 

             Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на 
мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия. 
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            Инструкция за периодична оценка на спазването    на   мерките за 
предотвратяване /намаляване емисиите на интензивно миришещи 
вещества. 

             Инструкциите за поддържането на оптималния им работен режим 

по Условие 10.1.1.2.1. и в съответствие с изискванията на Таблица 

10.1.1.1. Условие 10.1.1.2.2.
             Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и 
експлоатационна изправност на всяко пречиствателно съоръжение по 
Условие 10.1.1.1.
             Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието 
на водоплътната изгребна яма за битово-фекални отпадъчни води, 
включително установяване на течове и предприемане на коригиращи 
действия за тяхното отстраняване. 
             Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието 
на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително 
установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за 
тяхното отстраняване.  
             Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането 
на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за 
установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 
             Инструкция за периодична оценка на съответствието на 
транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на 
причините за установените несъответствия и за предприемане на 
коригиращи действия. 
             Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, 
преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на 
настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за 
констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
             Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на 
отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително 
изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия 
и предприемане на коригиращи действия. 
             Инструкция за измерване или изчисление на образуваните 
количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение. 
             Инструкция за периодична оценка на съответствието на 
количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
              Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите 
по Условие 12.2.1.

              Инструкция за оценка на съответствието на установените 
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еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка 

и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на 

причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. 
               Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на 
причините и отстраняване на течовете. 

               Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или 

изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка 

(включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните 

отпадъци. 
                Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на 
последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие 
на аварийни ситуации. 
                 Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните 
съоръжения, която осигурява: 
 пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно 

технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях 
производствени инсталации или части от тях; 

 спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на 
производствения процес. 

технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) 
и спиране на инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на 
Приложение 4 на ЗООС, съдържащи необходимите мерки и действия, 
осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси. 
                Инструкции за документиране на действията по Условие 15.2.,
включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на 
инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение 4 на 
ЗООС.

8 . Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За изпълнение на условие 5.8. – Предотвратяване и контрол на аварийни 
ситуации от комплесното разрешително в “ТРЕЙД” ООД се изготвиха и се 
прилагат инструкции както следва:
 определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в 

резултат на производствена дейност с въздействие върху околната 
среда при авария; 
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 определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху 
околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и 
аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; 

 определяне на  възможните начини на действие за вече определените 
аварийни ситуации и де се изберат действия, които осигуряват най-
добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка 
от аварийните ситуации да 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 
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. 

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на съоръжения 
или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на 
аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите се документират и 
докладват. 

9.Докладване

“ТРЕЙД” ООД  докладва резултатите от собствения мониторинг. 
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Докладване по Условие 7 – Уведомяване 

За периода на действие на КР 264-НО/2008 г. не е извършено 
уведомяване на областния управител, кмета на община Ген.Тошево, кмета 
на с.Житен, РИОСВ, органите на държавна агенция "Гражданска защита" и 
Басейновата дирекция “Черномирски район” за настъпили залпови или 
други замърсявания, аварийни ситуации  или ситуации с възможност за 
замърсяване на повърхностен воден обект.  

10.Използване на ресурси
1. Използване на вода 
Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди става 

от наличната водопроводна мрежа,а за охлаждане се използува оборотна 
вода. 

Отчитането на използваните количествата вода за производствени 
нужди  става чрез измервателно устройство. 

Измервателните устройства , залегнали  в Условие 8.1.5.1. са монтирани 
на площадката запроизводствена дейност . 
Монтирани са две измервателни устройства за измерване на количествата 
изразходвана вода.Количеството вода за производствени нужди се 
изчислява 

като разлика от общата консумация на площадката  и водата за битови 
нужди. 

След влизане в сила на КР №264-НО/2008г. издадено на “ТРЕЙД” ООД 
в дружеството се разработиха и влязоха в сила инструкции както следва: 

 Инструкция за  измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества вода 

 Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните 

количества  
производствена вода. 

Във връзка с изпълнение на по-горе цитираните инструкции 
ежемесечно ще се прави  сравнение на измерените стойности вода за 
производствени нужди за изминалия месец . 

След влизане в сила на КР №264-НО/2008г.  в “ТРЕЙД” ООД беше 
разработена и се приложи инструкция за:  

- “Извършване на проверки за техническото състояние на 
водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на 
действия за тяхното отстраняване”.  
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Проверката ще се извършват на три месеца, а резултатите от проверките 
се записват в дневник. 

За периода от влизане в сила на инструкцията до края на 2008 година 
няма констатирани течове на площадката.

2.   Използване на енергия. 

          На територията на “ТРЕЙД” ООД има монтирано в  близкия 
трафопост едно измервателно устройство за отчитане на количествата 
електроенергия.  

Съгласно Условие 8.2.1.2 е изготвена методика за изчисляване на 
консумацията на електроенергия от инсталацията по Условие 2.   

След влизане в сила на комплексното разрешително издадено на 
“ТРЕЙД” ООД в дружеството се разработиха инструкции както следва: 

- “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 
консумираните количества електроенергия  от инсталацията по 
Условие 2”;  

- “Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества  
електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.”  

Във връзка с изпълнение на по-горе цитираните инструкции 
ежемесечно ще се прави сравнение на изчислените стойности 
електроенергия  за единица продукт за изминалия месец с 
електроенергията  лимитирана в КР № 264-НО/2008г. 

3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

След влизане в сила   на КР №264-НО  /2008 г.   издадено   на “ТРЕЙД” 
ООД в  дружеството се разработиха инструкции както следва: 

 Инструкция за измерване/ изчисляване  и документиране на 

използваните количества суровини 

 Инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените 

количества суровини, спомагателни материали и горива 
Във връзка с изпълнение на по-горе цитираните инструкции 

ежемесечно ще се прави  сравнение на измерените стойности на 
използваните суровини и спомагателни материали за тон продукт за 
изминалия месец с  използваните суровини  и спомагателни материали 
лимитирани в КР №264-НО/2008 г.  

4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти.
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На площадката са осигурени и се съхраняват следните суровини: 
 Рафинирано растително масло 
 Метанол 
 Фосфорна киселина 
 Калиева основа 

Рафинираното растително масло се съхранява в метален резервоар:един бр.  
– 50 м3 .
Резервоарът се намира в обвалована зона с бетонно покритие и под 
метален навес. 
Метанола се съхранява в метален резервоар един брой- 10 м3. ,поставен 
също в обваловна зона.Площадката е закрита, с бетонова основа. 

Фосфорната киселина се съхранява в пластмасови опаковки -25 литра 
калиевата основа в хартиени чували по 25 кг. 

Съхранението на фосфорната киселина и калиевата основа се 
осъществява в оригинални опаковки на обособено място. Площадката е 
закрита, с бетонова основа . 
Склада за съхранение на готовата продукция е метален резервоар:един бр.  
– 50 м3 .

 Разработени са следните инструкции: 

 Инструкция за установяване и отстраняване на течове от резервоари 

или обваловки  за течни суровини,спомагателни материали и горива 

 Инструкция за установяване и отстраняване на течове ,както и 

поддръжка на фланците и тръбната преносна мрежа за продукти , 

уплътненията и помпите по тръбната преносна мрежа за 

горива,суровини и спомагателни материали. 

 Инструкция за периодична проверка на съответствието на 

площадките с експлоатационните изисквания  
От влизане в сила на КР до края на 2011 г няма установени течове от 
резервоари за растително масло и метанола в обвалованите 
зони.Проверките се извършват ежеседмично. 
  Проверка на съответствието на площадките с 
експлоатационните изисквания се прави веднъж годишно.Резултатите се 
документират в дневник. 

11.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда



Trade Ltd.
17 A Slavyanska Dobrich 9300
Phone +359 58 630 197 fax +359 58 630 197
Mobile +359 89 449 02 00
e-mail: trade@dir.bg

Mobile +359 89 449 02 00

Оценката на емисиите генерирани от площадката на “ТРЕЙД” ООД  
в атмосферен въздух, водни обекти и почва, преноса на замърсители извън 
площадката и употребата и обработката на вредни и опасни вещества.  

1. Замърсители в атмосферен въздух 

          Количествата на замърсителите в атмосферен въздух не са изчислени 
поради факта ,че инсталацията е все още неработеща. 
ТРЕЙД-ООД ще прилага инструкция за периодична оценка на спазването 
на мерките за предотвратяване /намаляване/ емисиите на интензивно 
миришещи вещества. 

         Eмисиите (организирани и неорганизирани) на отпадъчни газове от 
площадката на “ТРЕЙД” ООД, гр. Добрич, не трябва да водят до 
нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния 
въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.Фирмата 
ще извършва собствен мониторинг на атмосферния въздух. 
         „ТРЕЙД”-ООД ще документира и съхранява резултатите от 
мониторинга на показателите по изпълнение на Условие 9.5.1.1. за всяка 
календарна година отделно и да я предоставя при поискване от 
компетентния орган. 
 Оценката на съответствието на измерените стойности на 
контролирания параметър ще се прави веднъж месечно.За периода на 
действие на КР  не е направена оценка на съответствието.Няма 
констатирани несъответствия. 
 Оценка на наличието на източници и спазването на мерките за 
предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии ще се прави на 
тримесечие.През 2011 г е нe e правена оценка поради факта ,че не работи 
инсталацията.След пускането и ще бъдат спазени всички изисквания на 
КР.  

Оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване 
на емисиите на интензивно миришещи вещества се прави на 
тримесечие.През 2011 г  не  е правена оценка.. 
 През годината няма получени оплаквания за миризми на площадката. 

2.Емисии на  отпадъчните води 

След влизане в сила на комплексното разрешително в дружеството 
се разработиха инструкции както следва: 

             Технологична инструкция за експлоатация и за поддържане на 
оптимални стойности на контролираните параметри на всяко 
пречиствателно съоръжение по Условие 10.1.1.1. 
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        Инструкциите за поддържането на оптималния им работен режим 
по Условие 10.1.1.2.1. и в съответствие с изискванията на Таблица 
10.1.1.1.
             Инструкция за: 

 периодична оценка на съответствието на стойностите на 
контролираните параметри на пречиствателното съоръжение по 
Условие 10.1.1.1. с определените в Таблица 10.1.1.1.;

 установяване на причините за несъответствие; 
 предприемане на коригиращи действия. 
             Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и 
експлоатационна изправност на всяко пречиствателно съоръжение по 
Условие 10.1.1.1.

12.  Управление на отпадъците.

За периода на действие на КР264-НО/2008 г не са генерирани 
отпадъци посочени вТаблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3. и 
Таблица 11.4 от КР.

             Събирането на отпадъците се осъществява  по “ схемата за 
разделно събиране на отпадъците”, представена в заявлението на стр. 126-
134 и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. 

   След влизане в сила на комплексното разрешително в дружеството 
се разработи и влезе в сила: 
             Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането 
на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за 
установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 
             Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване 
в съответствие с условията на разрешителното. 

              Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на 
разрешителното, на причините за установените несъответствия и за 
предприемане на коригиращи действия.  
               Инструкция за периодична оценка на съответствието на 
транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на 
причините за установените несъответствия и за предприемане на 
коригиращи действия. 
               Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, 
преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на 
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настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за 
констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
                  Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на 
отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително 
изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия 
и предприемане на коригиращи действия. 
                   Инструкция е разработена по условие 11.7.2. и дневник за 
измерване и изчисление на образуваните отпадъци и техните количества. 
По отношение на  съхранение на отпадъци с код 20 01 21* l  в металния 
шкаф са осигурени  и вече налични достатъчни количества сяра. 
Условие 11.7.1 е изпълнено в определените срокове.Книгите съгласно  
Наредба № 9 са заверени  от РИОСВ-Варна.   

13. Шум

През 2011 година няма подадени  жалби за шум от  живущи около 
площадката на “ТРЕЙД”ООД 

След влизане в сила на комплексното разрешително се разработиха и 
влязоха в сила следните инструкции: 
            Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите 
по Условие 12.2.1.

        Инструкция за оценка на съответствието на установените 
еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка 
и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 
действия.

14. Предотвратяване и действия при аварии

             Разработен е авариен план, утвърден от ръководителя на 
предприятието, включващ най-малко 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 
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отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен 
обем в условията на аварията; 

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

 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; 

15. Преходни и анормални режими на работа

 След влизане в сила на комплексното разрешително се разработиха 
и влязоха в сила следните инструкции: 
            Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, 
която осигурява: 
 пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно 

технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях 
производствени инсталации или части от тях; 

 спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на 
производствения процес. 

            Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен 
режим) и спиране на инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата 
на Приложение 4 на ЗООС, съдържащи необходимите мерки и действия, 
осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси. 
            Инструкции за документиране на действията по Условие 15.2.,
включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на 
инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение 4 на 
ЗООС.
           Осъществява сесобствен мониторинг при анормални режими на 
инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение 4 на 
ЗООС, който да включва като минимум видът, количествата и 
продължителността във времето на извънредните емисии, методът на 
измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се 
представят като част от ГДОС.  
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16. Прекратяване на работата на инсталациите или на 
части от тях

През 2011 г . няма взето решение за временно или окончателно 
прекратяване на работата на инсталацията. 

За отчетния период няма постъпили оплаквания или възражения, 
свързани с дейността на инсталацията, за които е издадено 
комплексното разрешително. 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността , точността и пълнотата на представената 
информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите , за 
които е предоставено комплексно разрешително №264-НО/2008 г.. на 
“ТРЕЙД”ООД . 

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

Гр.Добрич                                                      Управител: ......................... 
 Дата:19.03.2011г.                                                                /инж.Г.Генов / 
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        Приложение № 4 

Доклад по европейски регистър на емисиите на вредни и опасни вещества EPEBB и 
PRTR
Таблица 1 

№ CAS номер Замърсител Емисионни прагове 
(колона 1) Праг за пренос на замърсители извън площ. 
(колона 2) Праг за производство,обработка или употреба 
(колона 3) 
   Във въздух 
(колона 1 а) Във води 
(колона 1 b) В почви 
(колона 1 с)   
   kg/год kg/год kg/год kg/год kg/год 
76#  Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) - - 

- -

През докладвания период няма измерени количества на замърсителите съгласно 
изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ).  

* Забележка – Поради неработеща  инсталация до края на календарната 2011 г. липсват 
замервания и изчисления и е невъзможно предоставянето на резултатите. 

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух 

Изпускащо устройство пореден № Източник на отпадъчни газове  Пречиства-
телно съоръжение  Максимален дебит на газовете (Nm3/h) Височина на 
изпускащото устройство (m) Термична мощност, MW Вид на горивото 
Комин №1 Котел КПН  няма  612 8 0.354 биодизел 

Изпускащо устройство пореден № Източник на отпадъчни газове 
 Пречиствателно съоръжение  Максимален дебит на газовете (Nm3/h)
 Височина на изпускащото устройство (m) 
Комин №2 Отдушник от дефлегматор  няма  612 6 
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Параметър Норми за допустими емисии, (mg/Nm3) 
Общ органичен въглерод 20 

Не е извършван мониторинг на параметрите .След пускане на инсталацията вдействие 
ще бъде направен такъв. 

Таблица 3.Емисии в отпадъчните водипроизводствени , охлаждащи , битово-фекални 
и/или дъждовни в канализация 

         На територията на предприятието е изградено дестилационно съоръжение, което 
преработва всички води от промиването на биодизела.След което те се превръщат в 
оборотна охлаждащо-промивна вода. Впредприятието се извършва ежедневен 
мониторинг на дестилационното съоръжение.Няма изхвърляне на отпадни води. 

Контролиран параметър Оптимална стойност Честота на мониторинг Вид 
на оборудването за мониторинг/начин на измерване Резервни части за 
пречиствателните съоръжения 
Реактор подкисляване 
рН < 4 ежедневно аналитично  - 
Неутрализатор 
рН  7 ежедневно аналитично - 

          Изграден е затворен оборотен цикъл на охлаждащите води в инсталацията за 
производство на метилови естери на мастни киселини /биодизел/.Няма заустване на 
охлаждащите води. 
          Битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат от площадката  във водоплътна 
изгребна  яма. Почистването и ще се извършва от специализирана фирма с която има 
сключен предварителен договор за обслужване. На територията се извършва ежедневен 
мониторинг на битово-фекалните води. 

Таблица 4.Образуване на отпадъци 

Отпадък Код Годишни количества Годишни количества за единица 
продукт Временно съхранение на площадката Транспортиране – собствен 
транспорт/ външна фирма Съот 
ветст 
вие 
  Количества определени с КР Реално измерено Количества 
определени 
 с КР Реално измерено    
Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне
 02.03.01 9,000 - 0,006т/ед. продукт - Да – площадка  
№6 външна фирма - 
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Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 02.03.05
 20,000 - 0,01333 т/т продукт - Да – площадка  

№6 външна фирма - 
Други отпадъци  от 
Дестилация и остатъци от реакция /глицерин/ 07.06.08* 210,000 - -
 - Да – площадка  външна фирма - 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
 13.02.05* 0,200  - - - Да – площадка  външна 
фирма - 
Хартиени и картонени опаковки 15.01.01 0,900 - - - Да – 
площадка  външна фирма - 
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
 15.01.10* 1,000 - - - Да – Площадка  външна фирма

-
Желязо и стомана 17.04.05 2,000 - - - Да – Площадка 
 външна фирма - 
Хартия и картон 

 20.01.01 0,060 - - - Да – Площадка  външна фирма
-

Стъкло 

 20.01.02 0,060 - - - Да – Площадка  външна фирма
-

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак- свалени от употреба 
луминисцентни тръби и живачни лампи. 
 20.01.21* 0,050 - - - Да – Площадка  външна фирма

-
Пластмаси 

 20.01.39 0,060 - - - Да – Площадка  външна фирма
-

Смесени битови отпадъци 20.03.01 2,400 - - - Да – Площадка 
 външна фирма - 
Утайки от септични ями 20.03.04 5 - - - Да – Площадка
 външна фирма - 
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Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
Оползотворяване на отпадъците 
Код Отпадък  Оползотворяване на площадката Обезвреждане на площадката
 Име на външната фирма извършила операция по оползотворяване/обезвреждане
 Съответствие 
02.03.01 Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и 
сепариране/разделяне Не  Не - - 
02.03.05 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
 Не Не -  - 
07.06.08* Утайки от естерификацията на растителни масла /глицерин/ Не Не

- -
13.02.05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 
основа Не Не - - 
15.01.01 Хартиени и картонени опаковки Не Не - - 
15.01.10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества Не Не - - 
17.04.05 Желязо и стомана Не Не - - 
20.01.01 Хартия и картон Не Не - - 
20.01.02 Стъкло Не Не - - 
20.01.21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак- свалени от 
употреба луминисцентни тръби и живачни лампи. 
 Не Не - - 
20.01.39 Пластмаси Не Не - - 
20.03.01 Смесени битови отпадъци Не Не - - 
20.03.04 Отпадъци от септични ями,образувани от биологична човешка дейност
 Не Не - - 

Таблица 6.Шумови емисии 

Място на измерването Ниво на звуково налягане в dB (A) Измерено
 Съответствие 
  Дневен 
 период  Вечерен период   
1 70 55 50 -
2 70 55 50 -
3 70 55 50 -
4 70 55 50 -

№ по ред Ниво на шум в мястото на въздействие за дневния период 
dB(A) Стойност съгласно КР №264-НО/2008 Ниво на шум в мястото на въздействие 
за вечерния  период dB(A) Стойност съгласно КР №264-НО/2008 
1. - 55 - 55
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7.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

На територията на предприятието няма отвеждане на вредни и опасни вещества в 
почвите и подпочвените води.Прави се периодична проверка за наличие на течове от 
тръбопроводи разположени на открито.За целта на територията се съхраняват 
достатъчно количество сорбиращи материали на определени за целта места. 

Таблица 7. Аварийни ситуации 

Дата на инцидента Описание на инцидента Причина  Предприети действия
 Планирани действия Органи,които са уведомени 
- - - - - -

За отчетния период няма възникнали аварийни ситуации. 

Таблица 8. Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталациите ,за което 
е предоставено КР 

Дата на оплакването, възражението Приносител на оплакването Причини
 Предприети действия Планирани действия Органи които са уведомени 
1. Миризми 
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 
2. Шум 
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 
3. Води  
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 
4. Въздух 
Няма Няма Няма Няма Няма Няма 


