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Настоящия Годишен доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл.125, ал.1, 
т.5 от Закона за Опазване на околната среда ( ЗООС ) и в изпълнение на Условия 5.10.2. 
от Комплексно разрешително ( КР )  № 360 – НО / 2008 за експлоатация на Инсталация 
за производство на синтетични смоли с оператор Мегахим АД гр. Русе. Комплексното 
разрешително е с дата на подписване 08.10.2008 г. и е влязло в сила на дата15.11.2008.  
Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите за горепосоченото  КР за 
периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.  
 
На 01.08.2012 г. е извършена планова проверка от РИОСВ гр. Русе във връзка с 
изпълнение на Заповед № РД- 806/31.10.2006 на Министъра на Околната среда и водите 
и Заповед № 322 / 24.07.2012 г. на Директора на РИОСВ – Русе и План за контролна 
дейност на РИОСВ – Русе . Дадено е предписание и в тази връзка е изпратено писмо до 
РИОСВ гр. Русе с изх. № 57 / 25.09.2012 г.  
 
Увод  

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно 
разрешително. 

Инсталация за производство на синтетични смоли, включваща: 
  Складово стопанство 
 Котелно помещение 
 Производствено хале 
 

2. Адрес по местоположение на инсталацията. 
Област Русе 
Община  Русе 
Гр. Русе  
ул. „ Шипка „ № 118 

3. Регистрационен номер: 
№  360-НО-ИО-АО / 2008 

4. Дата на подписване: 
08.10.2008 г. 

5. Дата на влизане в сила: 
15.11.2008 г 
 

6. Оператор на инсталацията. 
„ Мегахим „ АД , гр.Русе 
 

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственника/оператора. 
гр.Русе, 7013  
бул.” Липник „ № 123 , административна  сграда 
тел. 082 / 817 - 721 
факс : 082 / 817 – 723 
e-mail: office@megachim.com 
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8. Лице за контакт. 
г-н Димитър Йосифов 
 

9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти. 
гр. Русе, 7013  
бул. „ Липник „№ 123 
тел. 082 / 817 – 736 
факс : 082 / 817 – 723 
e-mail: mitko@megachim.com  

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани от 
инсталацията. 

През изминалата година , инсталацията започва да работи през месец  април, 2012г. 
Произведеното количество 100 % смола е 200 т.  

Условие 2: 
Производството на синтетични смоли се осъществява на територията на „цех за 
производство на Синтетични смоли „, където са разположени следните основни 
сгради и складови помещения : 

 Производствено-административна сграда 
 Склад за течни суровини 
 Склад готова продукция 

 
В производствено –административната сграда се осъществява основната дейност по 
производството на синтетични смоли на територията на площадката. 
Производството на синтетични смоли се извършва по класически метод, които включва 
получаването на 100% алкидна смола чрез смесване на определени продукти в реактор 
и последващото й разреждане до получаването на 60% синтетична смола. 
На територията на производствено-административната сграда са разположени 
основните производствени и помощни помещения а именно: 
 Котелно помещение – разположен е котелът и операторската станция за 

неговото управление; 
 Реакторно – разположен е основния реактор за производството , съответните 

смесители към него, дозаторен съд и всички обслужващи ги съоръжения – 
помпи, резервоари и др. 

 Компресорни- разположен е ресивера за него 
 Склад за приемане и съхранение на твърди суровини 
 Филтърно 
 Производствена лаборатория 
 Склада за течни суровини , които се състои от: 

Резервоарен парк, на територията на които са разположени 2 бр. резервоари за 
съхранение на растително масло, 2 бр.резервоари за съхранение на минерален 
терпентин, 1 бр. резервоар за съхранение на ксилол и 1 бр.резервоар за реакционна 
вода. На територията на Склада за течни суровини са разположени също така: 
 Резервоар за оборотна вода, представляващ рулонен резервоар за оборотна вода 

с обем 600 m3. 
 Каломаслоуловител, представляващ вкопан стоманенобетонен резервоар, 

състоящ се от три камери с различни размери 
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 Помпена станция за течни суровини, където са монтирани помпите за 
транспортиране на слънчогледово масло, минерален терпентин, ксилол и 
оборотна вода 

 Авторазтоварище, където става приемането и разтоварването на използваните на 
площадката течни суровини и се осъществява товаренето на готовата продукция. 

 Склад за готова продукция – разположени са 5 бр.резервоари, в които се 
осъществява съхранението на произведената продукция. 

 

Таблица 1 

Инсталация Категория промишлена дейност 

Инсталация за производство на 
синтетични смоли  

 

4.1.б 

11. Производствен капацитет на инсталацията. 
Условие 4.1: 

Производствен капацитет на инсталацията – производителността на инсталацията по 
Условие 4 на КР е както следва: 
 Инсталация за производство на синтетични смоли – 200т/г. ( 100% смола ) 

  
Таблица 2 
  

Инсталация в обхвата на т 4.1б)от  
Приложение 4 на ЗООС 

Капацитет 

Инсталация за производство на 
синтетични смоли 

200т/г (100% - тна смола) 

 
 Условие  4.2  
Инсталацията започна работа в началото на месец април, 2012 г. със стартиране на 
същинските производствени процеси. Общото количество произведена  100 % смола за 
2012 г. е 200 тона . 
 
Таблица 3 
Инсталация в обхвата на т 4.1б)от  

Приложение 4 на ЗООС 

Капацитет 

съгласно КР  

Произведено 
количество100 % смола 

за 2012 г.  

Инсталация за производство 
на синтетични смоли 

200т/г (100% - тна 
смола) 

200 т/г  
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12. Организационна структура на фирмата отнасяща се до управление на 
околната среда. 

Отговорни за дейностите по околна среда на територията на производствената 
площадка са Кирил Грозев – технолог ; Д.Илиева – Координатор интегрирана 
система .  

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
Регионална Инспекция по Околна среда и водите гр. Русе  

бул.” Придунавски ” № 20 

14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията. 
Басейнова дирекция дунавски район – Плевен, ул. Чаталджа № 60 
 

Система за управление на Околната среда /СУОС/ 
1. Структура и отговорности. 

Условие 5 
С цел наблюдаване и контрол на влиянието на производствените дейности върху 
Околната среда /ОС/  е въведена  СУОС. Има изготвени инструкции към условията на 
КР. Попълват се и се съхраняват всички необходими оперативни документи на 
площадката и централния офис. 
 
Условие 5.1  
Има създадена структурна схема на длъжностите в дружеството. 

ИЗП. ДИРЕКТОР 
 
      
 
 
  
                               

 

 

Със заповед № 16/ 19.08.2010г. на Изпълнителния директор са определени 
конкретните длъжностни лица отговорни за дейностите по КР, рефериращи към 
съответните условия от него. 

2. Обучение  
Условие 5.2  
През 2012 г. се проведе обучение на производствения персонал, съгласно утвърдената 
от Производствения директор Програма за вътрешно обучение за 2012 г. , а така също и 
обучение свързано с проиграването на Плана за предотвратяване и ликвидиране на 
авариите. Последния беше актуализиран през 2012 г. Проведено е  и външно обучение 
свързано с обслужването и експлоатацията на съоръженията с повишена опасност  
 

ПР.  ДИРЕКТОР  

Механик  Технолог, Завеждащ  
ЗБУТ и Екология  

Координатор 
интегрирана  

за управление  
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3. Обмен на информация. 
Условия  5.3  
Има изготвен списък с имената и лицата за контакт , както от страна на дружеството, 
така и от страна на съответните отговорни институции при констатиране на аварии или 
други ситуации налагащи известяването им. Списъка е на разположение на работещите 
на площадката за производство на синтетични смоли. 
 

4. Документиране. 
Условие 5.4  
Има изготвен актуален списък на нормативните документи отнасящи се до работата на 
инсталацията и КР – Регистър на нормативните документи и други изисквания. Всяка  
промяна  в нормативните изисквания се нанасят от длъжностното лице.  
Има наличен списък на всички инструкции изисквани от КР на територията на 
площадката- Регистър на инструкции ,  а така също и регистър на абонатите на които са 
предоставени съответните документи. 
 

5. Управление на документите. 
Условие  5.5 
Има изготвена инструкция  за управление , изменение и разпространение  на 
документите – ИОС 1. 
 

6. Оперативно управление. 
Условие 5.6  
Операторът управлява документите си на всякакъв носител, като хартиени копия  или 
записи на електронен носител . Изискванията в  условията на КР са основа за създаване 
на ИОС ( инструкции по околна среда ).  
 

7. Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия 
 
Условие 5.7 
Разработени са и се прилагат инструкции за мониторинг на техническите емисионни 
показатели ( ИОС 1А), периодична оценка на съответствието на стойностите на 
техническите и емисионни показатели ( ИОС 1 Б ) и установяване на причините за 
допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия ( ИОС 2 )  
През 2012 г. не са констатирани отклонения на техническите и емисионни показатели 
от нормите определени в КР. Поради това през разглеждания период не са прилагани 
коригиращи действия. 
 

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. 
 

Условие 5.8 
Има изготвени инструкции за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за 
работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария и инструкция 
за аварийно планиране и действия при аварии. Актуализиран е плана за 
предотвратяване и ликвидиране на аварии /ППЛА/ за 2012 г. В него са описани 
възможните аварийни ситуации и действията, които трябва да предприеме персонала на 
площадката за намаляване на последиците. В приложенията към  ППЛА са се намира 
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заповедта за назначения Кризисен щаб/КЩ/, както и номерата на органите които трябва 
да бъдат уведомени при настъпване на дадено събитие. 
В изготвените бланки към съответните инструкции към КР се отбелязват причините 
довели до възникването на аварийни ситуации , съответните мерки за тяхното 
отстраняване , коригиращите и превантивни действия. За 2012 г. няма попълнение 
такива бланки поради липса на аварийни ситуации. 
 

9. Записи. 
Условие 5.9 
Всички данни от наблюденията се съхраняват и архивират на хартиен носител 
 

10. Докладване. 
Условие 5.10 

“Мегахим ” АД има издадено Комплексно разрешително № 360-НО /2008 и 
настоящият доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, ал.1, т. 5 от ЗООС 
и Условие 5.10.2  от комплексното разрешително, съгласно които Оператора  докладва 
резултатите от собствения мониторинг и представя в РИОСВ Годишен доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно 
разрешително на хартиен и електронен носител.  
Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
гореспоменатото комплексно разрешително за 2012 год. 
 Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към 
утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за 
контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително“. 
 

11. Актуализация на СУОС 
 
Условие 5.11  
През 2012 г. няма актуализация на СУОС , тъй като няма изменение в КР. 
 

12. Уведомяване  
 
Условие 7.1  
През докладвания период не са констатирани замърсявания на повърхностни и/или 
подземни води. Площадката за производство на синтетични смоли, вътрешните пътища 
и подът на производствения цех са бетонирани и асфалтирани. Така попадането на 
замърсители в почвата е практически невъзможно. Няма отделяне на производствени 
отпадъчни води. 
 
 
Условие 7.2  
През периода на докладване е проведен мониторинг на водите. Съгласно КР 
мониторинг на водите се провежда на 6 месеца.  
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРС 
1.  Използване на вода 

 
Използването на вода за производствени (включително охлаждане ) и питейно-битови 
нужди става съгласно сключен договор с В и К гр. Русе  от дата: 22.05.2007 г.  
Консумираното количество вода за производствени нужди (включително охлаждане)се 
изчислява съгласно  условия 8.1.5.1.1 и 8.1.5.2 в КР. 
 
Таблица 4  
 

Източник на вода 

К-во за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 

Използвано к-
во за единица 

продукт 

Съответ-
ствие  

В и К мрежата на 
гр. Русе  

2,00 

 м3/т продукт 

1,75 

 м3/т продукт 
Да 

 
Проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката се 
извършват след всяко пускане и спиране на инсталацията за производство на 
синтетични смоли. За извършените проверки се съставят протоколи  с описание на 
направените констатации ( Приложения от 1 до 14 )  
 
Проверка се извършва на хладниците за охлаждане на топлоносителя и хладника на 
реактора , които е основен консуматор на вода за производствени нужди ( включително 
охлаждане )  Проверката се извършва на тримесечие. За всяка осъществена проверка се 
съставят протоколи ( Приложение от 15 до 18 ) 
 
Количеството използвана вода за производствени нужди( включително охлаждане), 
изразена като годишна консумация на вода за производството на единица продукция е 
съгласно (Приложение 19) 
 
Оценката на съответствието на консумираната вода за производствени нужди 
( включително охлаждане ) за единица продукт  (m3 / t  смола )  се извършва съгласно 
ИОС 7 . Тази инструкция е ревизирана през 2012 г. и е със статус ревизия 1 от дата 
:15.10.2012 г. За 2012 г. оценката на съответствие е съгласно  приложение 20 

 

2. Използване на енергия . 
Условие 8.2  
През разглеждания период от време консумацията на електро- и топлоенергия за 
производството на единица продукция на база месечна база е съгласно Условие 
8.2.1.1  
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Таблица 5  
 

Електроенергия/ 
топлоенергия 

К-во за единица продукт, 
съгласно КР 

Използвано к-во за 
единица продукт Съответствие  

Електроенергия 0,275 MWh/t продукт 0,267 MWh/t Да 

 
 
Таблица 6  
 

Електроенергия/ 
топлоенергия 

К-во за единица продукт, 
съгласно КР 

Използвано к-во за 
единица продукт Съответствие  

Топлоенергия  1,25 MWh/t продукт 1,137 MWh/t Да 

 
Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на котела и реактор , които са 
основни консуматори на електро – и топлоенергия . Котела се проверява веднъж 
годишно от лицензирана фирма , а реактора при всяко спиране и пускане на 
инсталацията ( Приложение  от 21 до  35) 
Един път годишно се проверява  техническото състояние  на топлопреносната 
мрежа на площадката ( Приложение 36 )   
Месечната и годишна консумация на електро и топлоенергия се изчисляват 
съгласно ИОС 10 ( Приложение 37, 38 ) 
Оценката на съответствие на измерените /изчислените количества консумирана 
електро- и топлоенергия се извършва съгласно ИОС 11 ( Приложение 39, 40) 

3. Суровини, спомагателни материали и горива. 

Условие 8.3  
 
На площадката действа инструкция ИОС 12  за измерване/изчисляване и 
документиране на използваните количества суровини спомагателни материали и 
горива . Съхраняват се записи за месечния разход на суровини спомагателни 
материали и горива. Годишния разход на суровини , спомагателни материали и 
горива представлява сумата от всички изчислени месечни  консумации 
( Приложение  41 ) 
Оценката на съответствие на консумираните суровини и спомагателни материали и 
горива се извършва съгласно ИОС 13 Инструкция за оценка на съответствието на 
измерените/изчислени количества консумирани суровини, спомагателни материали 
и горива. ( Приложение  42) 
Количествата на използваните суровини, спомагателни материали и горива за 2012 
г. са : 
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Таблица 7 
 

Суровини 

Годишно к-во, 
съгласно КР 

за 100% смола  
в( т/г) 

К-во за единица 
100 % смола , 
съгласно КР  

в (т/т ) 

Използвано 
годишно к-во 

в т 

К-во за 
единица 

продукт в т 

Съответ-
ствие  

Слънчоглед
ово масло 135 0,4 135 0,4 Да 

Фталов 
анхидрид 15,5 0,05 15,5 0,05 Да 

Пентаеритр
ит 51,3 0,2 51,3 0,2 Да 

  
Таблица 8  
 

Суровини 
за 60 % 
смола  

Годишно к-во, 
съгласно КР 

за 60 % смола  
в( т/г) 

К-во за единица  
60  % смола , 
съгласно КР  

в (т/т ) 

Използвано 
годишно к-во 

в т 

К-во за 
единица 

продукт в т 

Съответ-
ствие  

Минерален 
терпентин  133,3 0,4 133,3 0,4 Да 

 
Таблица 9 
 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
к-во, 

съгласно 
КР в т 

К-во за 
единица 
продукт, 

съгласно КР в 
т 

Използвано 
годишно к-во 

в т 

К-во за 
единица 

продукт в т 

Съответ-
ствие  

Ортоксилол 6 0,03 6 0,03 Да 

Натриева основа 0,125 1,25.10-4 0,00025 1.25.10-4 Да 
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Таблица 10 
 

Гориво 

Годишно 
к-во, 

съгласно 
КР в Nm3/y  

К-во за 
единица 
продукт, 

съгласно КР 
Nm3/t  

Използвано 
годишно к-во, 

m3 

К-во за 
единица 
продукт 

Съответ-
ствие  

Природен газ 25 000  125 22 730  113, 65 Да 

 

4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. 
Условие 8.3.4  
 
Всички опасни химични вещества и смеси / фталов анхидрид, минерален терпентин, 
орто-ксилол, натриева основа / се съхраняват съгласно посочените в информационните 
листи за безопасност условия . 
Течните суровини се съхраняват в резервоари разположени съгласно приложената 
схема на откритото складово стопанство към заявлението за КР. Резервоарите са с 
двойно стенно изпълнение и са оградени с обваловка, което осигурява максимална 
защита срещу разливи. 
Готовата продукция се съхранява в склад за готова продукция на площадката. 
Поддръжката на резервоарите се осъществява съгласно ИОС 14 . Извършват се 
периодични прегледи  с оглед нормалната им експлоатацията на всяко тримесечие.  
(Приложения от 43 до 46 ) / 
Прилага се инструкция за съответствие и периодична оценка на съответствието на 
съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали 
ИОС 15 . С цел осигуряване поддръжка и нормална експлоатация се извършва 
периодичен оглед на всяко тримесечие, като резултатите се документират в протокол 
( Приложения от 47 до 50 )  
 
ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУ 
 
Условие 9.1   
Съгласно КР № 360-НО/ 2008 , притежателя на разрешителното извършва собствени 
периодични измервания ( СПИ ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове  
, изпускани от изпускателните устройства  веднъж на две години . Доклад от СПИ е 
предаден в РИОСВ гр. Русе на дата : 29.08.2011 г. През 2013 г. да бъдат извършени 
СПИ. 
 

 
 

 
 



       

123 Lipnik Blvd., 7013 Rousse, Bulgaria; tel.: +359 82 817730, fax: +359 82 817725, E-mail: office@megachim.com, 
web:www.megachim.com 

 

12 
 

Таблица 11 
  

 
Таблица 12 
Котел тип WTU-1010:         

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг Честота 

на 
монито-

ринга 

Съответ-
ствие/ 
брой 

% 
непре-
къснат 

перио-
дичен 

NOx mg/Nm3 250 - - веднъж на 
2 год. - 

SO2 mg/Nm3 35 - - веднъж на 
2 год. 

- 

СО mg/Nm3 100 - - веднъж на 
2 год. 

- 

 
 
 
 
 
 
 

Изпуска
телно 
устоист
во № 

Източник на 
отпадни газове 

Максимален дебит на 
газовете  с-но КР 
Nm3 /h 

Измерен 
дебитна 
газовете 

Nm3 /h 

Съответствие 

1. Котел тип WTU-
1010: 

2 880 - - 

2. Реакторно 
помещение  

16 260 - - 

3. Малък склад за 
готов продукт 

7 660 - - 

4. Голям  склад за 
готов продукт 

7 580 - - 

5. Склад твърди 
суровини 

8 100 - - 
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Таблица 13  
 

Параметър Норми за общи емисии 
(НОЕ),% 

Резултат от мониторинг 

Летливи органични 
съединения(ЛОС) 

5 1.53 

 
Таблица 14 
Склад твърди суровини: 

Параметър Единица 
mg/Nm3 

НДЕ съгл. 
КР 

Резултат от 
мониторинг
а 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 

Прах mg/Nm3 20 - веднъж на 2 год. - 
 
Неорганизирани емисии 
 
Условие 9.2  
Съгласно ИОС 17  е направена оценка за наличието на източници на неорганизирани 
емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези 
източници и предприемане на превантивни и коригиращи мерки. 
През периода на докладване не са установени несъответствия ( Приложения от 51 до 
57) 
Извършва се и периодична оценка на спазване на мерките срещу неорганизирани 
емисии.. Оценката се извършва на база Констативни протоколи попълнени съгласно 
изискванията на ИОС 17 .( Приложение от 58 до 64) 
 
Интензивно миришещи вещества 
 
Условие 9.3  
За 2012 г. няма регистрирани оплаквания или възражения , свързани с дейността на 
инсталацията .Съгласно ИОС 20 се извършва периодична оценка на спазването на 
мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на миришещи вещества . 
( Приложение от 65 до 68 ) 
 
Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния 
въздух 
 
Условие 9.4 
През периода на докладване не са констатирани изменения в качеството на 
атмосферния въздух.  

Собствен мониторинг 
Условие 9.5  
В периода на докладване не са извършвани собствени периодични измервания на 
емисии на вредни вещества в отпадните газове изпускани от изпускателните устройства 
тъй като периодичността на мониторинг съгласно КР е 2 години. Последните СПИ са 
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направени през 2011 г. от  Акредитирана Лаборатория – Русе към ИАОС с адрес: 
гр.Русе, „Придунавски булевард” № 20 
Съгласно изискванията на ЕРИПЗ операторът докладва за количеството на 
замърсителите във въздуха определени съгласно Методиката за определяне емисиите 
на вредни вещества във въздуха по CORINAIR, съгласно посочените в нея емисионни 
фактори. Използва се изчислителен метод, като се изхожда от 200 тона готов продукт .. 
В по-долната таблица са посочени конкретните стойности за докладваните 
замърсители. 
 
Таблица 15   

№ CAS 
номер 

Замърсител Емисионни прагове 
(колона 1) 

Праг за 
пренос на 
замърсите
ли извън 

площ 
(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 
производст

во, 
обработка 

или 
употреба 

(колона 3) 
kg/год. 

във 
въздух 

(колона 
1а) 

kg/год. 

във води 
(колона 1 

b) 
kg/год. 

в почва 
(колона 1 

с) 
kg/год. 

8#  Азотни 
оксиди 

(NOx/NO2)  

(-) 
47,051 

С 

- - - 
 

* 

11
# 

 Серни 
оксиди 

(SOx/SO2) 

(-) 
1, 9291  

С  

- - - * 

2# 630-08-0 Въглероден 
оксид 
(СО) 

(-) 
1, 1292   

С 

- - - * 

7# 
 

 Общ 
органичен  
въглерод 

(ЛОС)  
 

(-) 
330, 003 

М 

- - - * 

86
# 

 Прах (-) 
4,1371  

М 

- - - * 
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Емитирани количества на замърсителите във въздуха, за производството на 
единица продукт 
 
Таблица 16  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За направените изчисления (обозначени с буква С – Calculation) са използвани 
емисионни фактори съгласно дадените стойности в Методика за определяне емисиите 
на вредни вещества във въздуха по CORINAIR .С буква М (Measurement) са обозначени 
стойностите, за които като база са послужили замерванията в протоколите от собствен 
мониторинг. 
За нуждите на производството се използва Котел тип WTU  с мощност 1,43 KW, 
работещ на природен газ. Вредните вещества отделени във въздуха в следствие 
работата на котела са NOx , CO , SO2 
По методиката CORINAIAR -97 котела го класифицираме с код 030103 – Горивни 
процеси и котли – Горивни инсталации с мощност < 50 MW/h 
 
Изчисляването на емисиите е по формулата  
 
Е = EF x Grx Qr 
Където : 
 EF –  емисионен фактор (коефициент), които е относителна мярка и 
представлява емисия, отнесена към единица количествена характеристика, която 
определя адекватно конкретната дейност  ,  g/GJ 
 Gr – изгорено количество гориво , m3 
 Qr – долна топлина на изгаряне , MJ/m3 
 
 

Замърсител Количество вредно вещество 
за производството на 1-ца 
продукция / kg./ год/ 

Азотни окиси      

( NOx / NO2 ) 

0,0002353 

Серни окиси 

(SOx / SO2 ) 

0,000009646 

Въглероден окис 
( СО ) 

0,000005646 

Общ органичен 
въглерод (ЛОС) 

0,001650 

Прах  0,00002069 
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От таблица III-7 на методиката се определят емисионните прагове на NOx , CO , SO2 
при използването на природен газ. За емисионни фактори се вземат средните стойности 
където са дадени. 
Количеството използвано гориво за 2012 г е 22 730 m3 
Плътността на природния газ е 0,69246  kg/Nm3  
0,69246  x 22 730 = 15 739,6158 kg. / 15,740 t/ 
От методиката при  използване на природен газ  стойност за долна топлина на изгаряне 
e 33, 5 ÷ 36,5 MJ/m3 , дадена е и средна стойност 34,5 MJ/m3 
 
За изчисленията превръщаме MJ  във GJ т.е 1 MJ = 1x10 -3 GJ 
Тъй като долната топлина на изгаряне на природния газ е 
 34,5 MJ/m3 като я превърнем става 34,5 MJ/m3 x 10-3 = 0,0345 GJ/m3 
 
E = g   x   m3   x    GJ   =  g /година x 10 -3 = kg./ година  
     GJ                   m3 

 
 
Емисии на NOx 
EF  = 51 ÷ 65 g/GJ  средна стойност 60  
В случаите, при които няма данни по какъв начин дейността се осъществява могат да се 
вземат средни стойности в рамките на числовия диапазон на конкретните емисионни 
фактори ЕF. 
Е = 60 x 22 730 x 0, 0345  = 47 051, 1 g/година  
E = 47, 051  kg/ година 
 
Емисии на CO 
EF = 0,52 ÷ 1, 59 g/G J        средна стойност 1,2  
 
E = 1,2 x 22 730 x 0,0345 = 1 129, 2195  g/година 
E = 1, 1292  kg/ година 
 
 
Емисии на SOx 
EF = 2,46 g/GJ   
 
E = 2.46 x 22 730 x 0, 0345 = 1 929, 0951  g/година 
E = 1, 9291   kg/ година 
 
Емисии на общ органичен въглерод / ЛОС / – определяме ги на база измерени 
стойности  и представляват : 
 
Кол. отпадни газове при нормални условия  x емисията на вредно в-во x работните 
часове на инсталацията  
 
ЛОС =  Nm3/ h  x mg / Nm3 x h   = mg x 10-6 = kg 
 
работни часове на инсталацията  през 2012г. са  960 h 
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Реакторно помещение  
ЛОС = 13 674  x 19, 1 x 960 = 250, 7245  kg. 
 
Аспирация голям склад  
ЛОС = 7 152 x 6, 2 x 960    = 42, 5685   kg. 
              
 
Аспирация малък склад  
ЛОС = 7 099  x 4, 8  x 960   = 36, 712 kg. 
                      
 
Общи емисии ЛОС  
250, 7245 + 42, 5685 + 36, 712   = 330, 003    kg/година 
 
 
Емисии на прах  
 
Кол. отпадни газове при нормални условия  x емисията на вредно в-во x работни 
часове на инсталацията  
                           
 
Прах  =  Nm3/ h  x mg / Nm3  x h  = mg x 10-6 = kg 
 
 
прах = 8 619  x 0, 5  x 960  = 4, 1371    kg/ година 
   
 

ЕМИСИИ В ОТПАДНИ ВОДИ 
 
Условие 10 .1  
На територията на площадката се подържа и експлоатира неутрализационен съд , в 
които се пречистват производствени отпадни води от процеса кондензация между 
Моно и диглицериди  с карбоксисъдържащи киселини. Мониторинг на 
пречиствателното съоръжение се извършва след всяка неутрализация на водите. 
( Приложение от 69 до 70 )  
 

Таблица 17 

                                                               
Параметър Единици 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от 
мониторинг Честота 

на 
монито-

ринга 

Съотве
тст-вие/ 

брой 
% 

непре-
къснат 

период
ичен 

              рН  6,5-7,5 - - 
След всяка 
неутрализа

ция 
Да 
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Оценката на съответствие на стойностите на контролирания параметър на 
пречиствателното съоръжение за производствени отпадъчни води се извършва съгласно 
ИОС 22 ( Приложение от 72 до 74) . 
Периодичната проверка и поддръжка на пречиствателното съоръжение се извършва 
съгласно ИОС 23.Проверка на съоръжението се извършва два пъти годишно за което се 
съставя протокол ( Приложение от 75 до 76 ) 
Извършва се периодична проверка  на състоянието на канализационната мрежа на 
площадката  при всяко пускане и спиране на инсталацията. ( Приложение от 77 до 90 ). 
 
Условие 10.2 
Съгласно ИОС 25 се извършва периодична проверка на съоръженията към оборотната 
система за охлаждащи води на площадката. Проверката се осъществява на всяко 
тримесечие. (Приложение от 91 до 94). 
 
Условие 10.3  
Заустването на смесен поток от отпадъчни води(битово-фекални и дъждовни ) става 
съгласно сключен договор с В и К гр. Русе. 
 
Условие 10.4  
На територията на площадката се експлоатира и подържа каломаслоуловител, през 
които преминава поток от дъждовни води от територията на открития склад за 
суровини.. Съгласно КР № 360-НО/2008 всеки месец се извършва мониторинг на 
утайката в него.  
 
Таблица 18 

Параметър Единици 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг Честота 

на 
монито-

ринга 

Съотве
тст-вие/  

 непре-
къснат 

период
ичен 

1 2 3 4 5 6 7 

Ниво на утайка  мм. 100мм 

 34 януари Да 

 34 февруари да 

 36 март да 

 37 април да 

 37 май да 

 0 юни да 

 5 юли Да  

 5 август Да  
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5 септември Да  

5 октомври да 

6 ноември Да  

6 Декември  Да  

 
Оценката на съответствие на стойностите на контролирания параметър на 
пречиствателното съоръжение за дъждовни отпадъчни води се извършва съгласно ИОС 
27 ( Приложение от 95 до 106) 
Периодичната проверка на съоръжението се извършва два пъти годишно , съгласно 
ИОС 28 за което се съставя протокол .( Приложение от 107 до 108 ) 

Собствените периодични измервания се пазят и съхраняват съгласно  изискванията на 
КР.Извършва се мониторинг на дъждовни води от открития склад за суровини , 
зауствани в селищната канализационна система на гр. Русе. Анализите се извършват от 
МОСВ ИАОС ГД „ Лабораторно – аналитична дейност „ Регионална лаборатория Русе -
11, Акредитирана лаборатория за изпитване – Сертификат № 135 ЛИ / 30.09.11 г. , 
валиден до 30.09.2015 г. , издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025. 

Мониторинга на дъждовни отпадъчни води , съгласно КР № 360-НО/2008 се извършва 
на шест месеца. В началото на всяка година фирмата сключва договор за извършване на 
мониторинг с акредитираната лаборатория, която от своя страна е задължена да взема 
проби да ги изследва и резултатите да бъдат предоставени на фирмата. През 2012 г. 
лабораторията е направила само един анализ . Причината за това е , че когато 
специалисти от лабораторията са идвали да вземат проби , водата на площадката е била 
спряна , след това не са идвали ( Приложение 109 Протокол от изпитване № 11-0235/ 
11.05.2012 г. )  

Таблица 19  

* . по-малко от границата на количествено определяне на метода  

Оценката на съответствието се извършва съгласно ИОС 29 ( Приложение 110 ) 
 

 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати 
от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

съответствие 

Активна 
реакция 

рН 6,5-9,0 7,2 ±0,1 Шест 
месеца 

да 

Неразтворими  

вещества 

mg/dm3 200 29,0±0,1 Шест 
месеца 

да 

нефтопродукти mg/dm3 10 < 0,1* Шест 
месеца 

да 
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Управление на отпадъците 
Условие 11.1  
Таблица 20 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно к-во за 
единица продукт 

Временно 
съхранен

ие на 
площадка

та 

Транспортиран
е- собствен 

транспорт/вън
шна фирма 

Съотве
т-ствие 

 

К-ва според 
КР 

Реално 
измерено 

К-ва 
според 

КР 

Реално 
измерено 

т/год т/год. т/т 
продукт 

т/т 
продукт 

1 2 3 4 5 6 
7 
 

8 
9 

Хартиени и 
картонени 
опаковки 
(картонени 
опаковки от ПЕ 
фолио) 

15.01.01 12,7 0,411 - - 
Да  

Външна фирма 
да 

Пластмасови 
опаковки 

15.01.02 4,6 0 - - 
Да  

- 
да 

Опаковки от 
дървесни 
материали 

15.01.03 4,8 0  - - Да  - да 

Метални 
опаковки 

15.01.04 1,4 0  - - 
Да  

- 
да 

Отпадък от 
желязо и 
стомана 
(бракувани 
машини и 
части от тях) 

17.04.05 4 0  - - 
Да  

- 
да 

Смесени 
отпадъци от 
строителството 

17.09.04 1 0  - - 
Да  

- да 

Смесени 
битови 
отпадъци 

20.03.01 7 2,895 - - 
Да  

Собствен 
транспорт  

да 

Синтетични 
хидравлични 
масла 

 

13.01.11
* 

0,007 0  - - 
Да  

- да 
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Условие 11.2  
На територията на площадката се прилага ИОС 30 за периодична оценка на 
съответствието на събиране на отпадъците с условията в КР Оценката на съответствие 
се извършва два пъти годишно за което се съставят протоколи ( Приложение 111 и 112) 

Условие 11.3  
На територията на площадката се извършват проверки на площадките за временно 
съхранение на отпадъците. За извършените проверки се съставят констативни 
протоколи. Отговорното лице извършва един път годишно Оценка на съответствието за 
временното съхранение на отпадъците с условията заложени в КР. ( Приложение 113 ) 

Условие 11.4 
Оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на КР.( 
Приложение 114 ) 

Условие 11.5  
Таблица 21 

Отпадък Код Оползотво-
ряване на 

площадката 

Обезвреж-
дане на 

площадката 

Фирма извършила 
оползотворяването/ 

обезвреждането 

Съотве-
тствие 

Смесени битови 
отпадъци 20.03.01 - - ДЗЗД  Да 

Хартиени и картонени 
опаковки  15.01.01 - - РЕПАК АД  

 

1 2 3 4 5 6 
7 
 

8 
9 

Други моторни, 
смазочни 

масла 

 

 

13.02.08
* 

0,005 0  - - 
Да  

- да 

Отпадъци от 
опасни 
опаковки 

15.01.10
* 

0,3 0,125 - - 
да 

- да 

Флуорисцентни 
тръби и други 
отпадъци 
съдържащи 
живак. 

 
20.01.21* 

0,003 
 

0 

 

 

 

 

 

Да  

- 

 

 

       да 
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Условие 11.6  
През 2012 г. не е извършвано обезвреждане на отпадъци на територията на Площадката 
за производство на синтетични смоли  

 

ШУМ  
Условие 12.1 
Дейностите извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин , 
недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности 
определени в КР 

Условие 12.2 
През 2011 г. се извършиха замервания по границата на обекта в общо шест 
измервателни точки от  Регионална Лаборатория – Русе към ИАОС със Сертификат № 
115ЛИ/ 15.06.2010 г.Валиден до 30.06.2014 г.,издаден от ИА БСА съгласно БДС EN ISO 
/IEC 17025 с адрес : „ Придунавски булевард „№20. Замерванията бяха проведени в 
период на работеща инсталация с най -голямо натоварване. Площадката за 
производство на синтетична смола не граничи със жилищни, обществени и други 
сгради. Предстоят замервания през 2013 г. 

 
Таблица 22 
 
Място на 
измерването 

Ниво на 
звуково 
налягане в dB 
(А)определено 
от  КР 

Ниво на 
звуково 
налягане 
в dB (А) 
измерено 

Измерено през 
деня/нощта 

Съответствие 

Точка №1 70 
           

- дневно - 

Точка №2 70 - дневно - 

Точка №3 
 

70 - дневно - 

Точка №4 70 - дневно - 

Точка №5 70 - дневно - 

Ниво на обща 
звукова мощност  

няма - дневно - 

 
Има налична и се прилага Инструкция за оценка за оценка на съответствието на 
еквивалентните нива на шум ( ИОС 38 ) 
За 2012 г. няма постъпили жалби за  превишаване на шум от дейността на площадката .  
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ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ  

 

Условие 13.1  
На територията на площадката се извършва периодична проверка за наличие на 
течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Проверката се 
извършва на тримесечие  с цел недопускане на разливи на територията на 
площадката ( Приложения от 115 до 118 ) 

Условие 13.2  
За 2012 г. няма  констатирани аварийни ситуации и разливи на територията на 
площадката . 

Условие 13.3 
Като сорбиращ материал , на територията на площадката в достатъчно количество 
се съхранява пясък. 

Собствен мониторинг на подземни води – съгласно писмо с изх.№ 12-00-1199/ 
13.12.2010 г. мониторинг на подземни води за площадката , за която е издадено КТ 
№ 360-НО /2008 не следва да се извършва . 

 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ  
Условие 14.1  
През 2012 г. бе утвърден от Изпълнителния директор на фирма Мегахим АД и 
съгласуван с кмета на гр. Русе План за предотвратяване и ликвидиране на авариите 
за Площадка Производство на синтетични смоли. 

Условие 14.2 
Разработена е инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на 
аварийна ситуация, в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно 
замърсена вода , включително в резултат от гасене на пожар.( ИОС 44) 

Условия 14.3  
Има изготвена инструкция за ограничаване или ликвидиране на последиците от 
залпови замърсявания на отпадъчните води ( ИОС 45)  

Условие 14.4  
За периода на докладване няма регистрирани аварийни ситуации ( Приложение 119) 

Условие 14.5  
Приложение 120  
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Таблица 23 

Дата на 
инцидента 

Описание 
на 

инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

ПРЕХОДНИ И АНОРМАЛНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА  
 

Има изготвена инструкция за пускане /спиране на съоръжения и инсталации. През 
докладвания период нямаме аномален режим на работа на инсталацията за 
производство на синтетична смола.През  2012 г. за периода на работа на инсталацията 
за производство на синтетични смоли (ИПСС) няма регистрирани аварии. Взети бяха 
всички необходими превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации, 
нарушаване на производствения ритъм и замърсяване на околната среда и здравето на 
населението.  

 

ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ , СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА 
ИНСТАЛАЦИЯТА , ЗА КОЯТО Е ПРЕДОСТАВЕНО  КР.  
През 2012 г . не са постъпили оплаквания във връзка с дейността на инсталацията  

Таблица 24 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Преносител 
на 

оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ИЛИ НА ЧАСТИ 
ОТ НЕЯ  
Има изготвена инструкция за временно прекратяване на дейността на съоръженията 
и инсталацията.Изготвен е план за временно прекратяване на дейността на 
Площадката за производство на синтетична смола.  
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Подписване на годишния доклад  
 
 
 
 

Декларация  
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 
Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за който е предоставено Комплексно 
разрешително № 360-НО/2008 г. на  „Мегахим” АД, гр. Русе. 

 
 
 
 

 Подпис: .........................................    
 

Пламен Великов Великов  
Длъжност в организацията: Изпълнителен директор   
 
 
 
 
Дата : 18.03.2013 г.   
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