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1. УВОД 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  

Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут 

Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци 

Адрес по местонахождение на инсталацията 

гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, ул. Петър Бояджиев N 39Б 

Регистрационен номер на КР 

№ 490-НО-А1/2019 г. 

Дата на подписване на КР 

17.12.2019 г. 

Дата на влизане в сила на КР 

07.01.2020 г. 

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на 

разрешителното 

„ЕМАКС” ООД 

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

Собственик: 

ЕМАКС ООД 

Адрес: гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, ул. Петър Бояджиев N 39Б 

Телефон: 086/821 010, факс: 086/821 010, e-mail: emaxltd@mail.bg 

Оператор: 

ЕМАКС ООД 

Адрес: гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, ул. Петър Бояджиев N 39Б 

Телефон: 086/821 010, факс: 086/821 010, e-mail: emaxltd@mail.bg 

Лице за контакти 

Максим Георгиев Куманов – Управител 

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

Община Силистра, Област Силистра 

гр. Силистра, ул. “Петър Бояджиев” №39Б,  

Тел.: 086/821010, Факс: 086/821010, е-mail: emaxltd@mail.bg 

mailto:emaxltd@mail.bg
mailto:emaxltd@mail.bg
mailto:emaxltd@mail.bg
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Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ И МАЗУТ 

Процесът на обезводняване протича на два етапа. 

Първи етап: Отпадъчните нефтопродукти  се изкупуват от физически и юридически лица. Дружеството 

притежава собствени транспортни средства (автоцистерни). На площадката на товародателя в 

автоцистерната се добавя необходимото количество дисолвант. Целта на добавяне на дисолвант в 

автоцистерната е доброто смесване и започване на процеса разделяне на водата от нефтопродуктите 

още по време на транспортиране на отпадъка.  

За обезводняване на отпадъчни нефтопродукти се използват резервоари NN 2 и 3. Автоцистерната се 

разтвоварва чрез мека връзка в резервоар N 2 или N 3. Резервоарите са снабдени със серпентини, в 

които започва подаване на пара от парокотелна централа. Отпадъчният нефтопродукт се загрява до 

температура 90˚С индиректно с парата в самия резервоар. Престоят в резервоара продължава до 48 

часа (в зависимост от отпадъка). В резултат на престоя и подгряването, с помоща на добавения 

дисолвант, протича процес на разслояване на нефтопродуктите от водата (разделяне на две фракции). 

По-леката фракция – нефтопродуктите се отделя в горната част на резервоара, а по-тежката – водата – 

в долната част на резервоара.  

И двата резервоара са оборудвани с кранове за източване на тежката фракция (водната фаза). 

Източената вода от резервоара преминава през трикамерен каломаслоуловител, разположен 

непосредствено до резервоар N 3, след което се зауства в канализационната мрежа на площадката. 

Леката фракция, съдържаща нефтопродукти се насочва за отделяне на грубите механични примеси, 

след което се товари на автоцистерна и се предава за последващо третиране на лицензирани 

преработватели. 

ВТОРИ ЕТАП 

След отделяне на механичните примеси фракцията се подава към пещна камера на пламъчнотръбен 

димогарен парен котел тип «ПКМ-4». В тази пещна камера фракцията се подгрява индиректно до 

достигане на 100˚С, с цел отделяне на водата, съдържаща се в суровината.  

Водата под формата на пара се изсмуква с вакуум помпа и се отвежда в кондензатор за охлаждане и 

втечняване. След втечняването водата се отвежда в два резервоара, като единият е под вакуум до 

напълването му, след което се развакуумира за изхвърляне на събралата се вода от системата в 
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отделен резервоар, докато втория се развакуумира и обратно за осигуряване на непрекъснатост на 

процеса. Цялата система работи под вакуум 0,54 МРа. 

Процесът приключва когато вакуумите се изравнят в разширителния съд, съда за подгряване и 

резервоарите за събиране на втечнената пара /кондензата/ и температурата на суровината започва 

прогресивно да расте от 100 до 120 градуса. 

При достигане на температура от 120 градуса, горелката на ПКМ4 се гаси и вакуум системата 

продължава да работи в продължение на 60 минути за доизсмукване на остатъчните пари, което 

гарантира, че суровината след преработката ще е със съдържание на вода до 1 %. След достигане на 

желаните параметри, системата се развакуумира и чрез помпи по тръбопроводи готовият продукт се 

транспортира до резервоара за съхранение – резервоар N 1. 

Всички съоръжения и уреди са свързани с напълно автоматизиран блок за управление.  

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

На територията на площадката се извършва временно съхранение на опасни отпадъци, закупени от 

други физически или юридически лица. 

Операторът разполага със следните складове за временно съхранение на опасни отпадъци: 

- Склад към Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут. 

Складът се състои от два броя резервоари, всеки с полезен обем от 100 куб.м и два броя резервоари, 

всеки с полезен обем от 90 куб. При обемно тегло на съхранявания отпадък ρ = 950 ÷1000 кг/куб.м. 

(мазут например), то капацитетът за временно съхранение на резервоарния парк е 380 тона опасни 

отпадъци. 

- Склад за временно съхранение на опасни отпадъци, разположен в помещение с площ 100 кв.м. с 

капацитет до 100 т опасни отпадъци; 

- Склад за временно съхранение на опасни отпадъци, разположен в помещение с площ 140 кв.м. с 

капацитет до 140 т опасни отпадъци. 

Производствен капацитет на инсталациите: 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут 

 (т. 5.1.б) – 570 тона /24 часа 

Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци 

 (т. 5.5.) – 440 тона  

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
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 Котел ПКМ 2 към Парокотелна инсталация (резервен) – 2 MW; 

 Котел ПКМ 4 към Инсталация за физико-химично третиране – 4 MW; 

 Котел Solid Steel – локално отопление – 0,186 MW; 

Реално производство за 2020 г. 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут 

 (т. 5.1.б) – 0.002739726 t/24 h необезводнен продукт  

През 2020 година не са извършвани промени в инсталацията. Капацитетът на инсталацията съответства 

на Условие 4.1. от КР. 

Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци 

 (т. 5.5.) – 0,440 тона  

През 2020 година не са извършвани промени в инсталацията. Капацитетът на инсталацията съответства 

на Условие 4.1. от КР. 

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 Котел ПКМ 2 към Парокотелна инсталация (резервен) – 2 MW; 

Не е експлоатиран през 2020 г. Не са извършвани промени в инсталацията. Капацитетът на 

инсталацията съответства на Условие 4.1. от КР. 

 Котел ПКМ 4 към Инсталация за физико-химично третиране – 4 MW; 

Експлоатиран през 2020 г. за обезводняване на отпадъчни нефтопродукти и мазут. Не са извършвани 

промени в инсталацията. Капацитетът на инсталацията съответства на Условие 4.1. от КР. 

 Котел Solid Steel – локално отопление – 0,186 MW; 

Експлоатиран през 2020 г. само зимен период с номинална мощност. Не са извършвани промени в 

инсталацията. Капацитетът на инсталацията съответства на Условие 4.1. от КР. 

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

Всички дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от 

управител със съдействието на технически сътрудник. Техническият сътрудник е пряко подчинен на 

Управителя на дружеството, а задължени да оказват съдействие и предоставят информация са всички 

обособени звена, разположени на територията на производствената площадката. 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ - Русе 

гр. Русе, ул. „Придунавски булевард” № 20 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова Дирекция “Дунавски район” - център Плевен 
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Адрес: гр. Плевен – 5800, ул. “Чаталджа” № 60 

Тел.: (064) 885100, Факс: (064) 803 342 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 С влизането на сила на КР от 07.01.2020 г. е извършена  промяна на Условие 5 – Управление на 

околната среда. Като оператор на настоящото комплексно разрешително се осъществява системно 

управление по околна среда, съобръзено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и 

отговарящи на следните условия: 

2.1 Съгласно изискванията на Условие 5.1., са изготвени всички инструкции за експлоатация и 

поддръжка, изисквани в разрешителното. 

2.2 Съгласно изискванията на Условие 5.2. са приложими писменни инструкции за мониторинг на 

техническите и емисионните показатели, съгласно условията в комплексното разрешиетлно. 

2.3 Съгласно изискванията на Условие 5.3. се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на 

съотвтствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените в условията на 

разрешиетелното. 

2.4 Съгласно изискванията на Условие 5.4. се прилагат писмени инструкции за установяване на 

причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

2.5 Съгласно изискванията на Условия 5.5. се прилагата писмени инструкции за периодична оценка на 

наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие № 2, произтичащи от 

нови нормативни актове. Резултатите от прилагането на инструкция по Условие 5.5. се документират и 

съхраняват. 

Съгласно образеца но гадишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД-

806/31.10.2006г. „Методика за реда и начина на контрол на Комплексното разрешиетлно и образец на 

годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешиетлно”, са 

определене следните: 

 Структура и отговорности 

Определен е персонал, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в 

разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението им. Изготвен е списък на персонала, отговорен за 

изпълнението на условията в Комплексното разрешително. 

 Обучение 

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и в зависимост  от потребностите за 

обучение се изготвя годишна програма.  

Обучението обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал и се състои в начална 

професионална подготовка и повишаване на квалификацията. 
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През 2020 г. са проведени обучения на персонала, свързани с работата на инсталацията и 

съоръженията, както и с дейностите по опазване на околната среда, съгласно СУОС. Направиха се 

обучения, свързани с аварийни ситуации, съгласно Плана за действия. 

 Обмен на информация 

Поддържа се актуална информация за отговорните лица по изпълнение на условията в комплексното 

разрешително. 

Във връзка със задължението за уведомяване е изготвен списък на органите/лицата, които трябва да 

бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за 

спешни случаи) . Списъкът не е актуализиран през 2020 година, поради липса на промени в контактните 

данни на изброените органи/лица. 

 Документиране 

В изпълнение на Условие 5.7. от Комплексно разрешиетлно се прилага списък с нормативните документи 

по околна среда, свързани с работите на инсталациите, който периодично се актуализира. 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

В изпълнение на изискванията на Условие 5.2. са разработени  и се прилагат конкретни писмени 

инструкции за техническите и емисионни показатели, съгладно условията в КР. 

В изпълнение на изискванията на Условие 5.3. са разработени и се прилагат конкретни писмени 

инструкции за периодично оценка на съотвтсвието на стойностите на емисионните и технически 

показатели с определениет в условията на КР. 

В изпълнение на изискванията на Условие 5.4. са разработени и се прилагат конкретни писмени 

инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. 

 Предотвратяване и контрол на аврийни ситуации 

Операторът разполага с актуален План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. В  Плана са описани 

възможните аварийни ситуации, последиците от тях и начините за действие на персонала на 

дружеството. Като приложение към него са дадени органите, които трябва да се уведомят при 

настъпване на аварийно събитие. Описани са сборните пунктове и пътищата за евакуация на персонала. 

 Записи 

Операторът документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически 

показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното 

разрешително. 

Документират се и се съхраняват изразходваните количества вода, електроенергия, суровини и 

спомагателни материали, както и образуваните отпадъци от дейността на площадката. 
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Операторът документира резултатите от всички проверки по техническото състояние и спазване на 

условията на КР при работа на инсталацииите и всички технически съоръжения към тях – тръбопроводи, 

складове, пречистателни съоръжения. 

Документират се и се съхраняват данни за причините за установените несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

Процедурите, формулярите и отговорните лица за водене и съхраняване на записите са подробно 

разписани в инструкциите.  

 Докладване 

Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително 

№ 490-НО-А1/2019 г. на „ЕМАКС” ООД е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение 

на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-

806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определения 

срок. 

 Актуализация на СУОС 

Края на 2019 г. дружеството приключи процедура по актуализация на Комплексно разрешиетелно, 

влязло в сила през 07.01.2020 г., с издадено решение № 490-Н0-И0-А1/2019 г. В тази връзка са 

извършени промени и изменеия в изисканите инструкции, заповеди и процедури по управление на 

околната среда. През отчетения период съгласно условия 6.13 и 9.6.1.1. от КР е изготвен и съгласуван 

План за собствен мониторинг на инсталация физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и 

мазут. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на вода 

Обектът е водоснабден тръбен кладенец „ТК-Емакс-Силистра”, разположен в имота. За използване на 
вода за производствени нужди дружеството разполага с валидно Разрешително за водовземане от 
подземни води № 11530338/23.12.2012г. За проверка на техническото състояние на консуматорите на 
вода и състоянието на водопроводната мрежа, съгласно Условия 8.1.3 и 8.1.4.  

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-8.1.3.  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА 

ВАКУУМНО-КОНДЕЗАТОРНАТА ЧАСТ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФХ ТРЕТИРАНЕ НА ОТП.НЕФТОПРОДУКТИ И 

МАЗУТ – ОСНОВЕН КОНСУМАТОР НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ. 

През 2020 година са извършвани периодични проверки на техническото състояние на съоръжението. Не 

са установени отклонения от работата на оборудването. 

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-8.1.4. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ПЛОЩАДКАТА. УСТАНОВЯВАНЕ НА 

ТЕЧОВЕ.  ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ.  

За отчетния период са извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, които 

не установяват отклонения. 
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Разработена е и се прилага РИ-СУОС-8.1.5. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА 

ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В КР 

През периода на докладване е използвана вода от собствен водоизточник – тръбен кладенец. 
Консумираното количество вода е изчислено съгласно Условие 8.1.5 на месечна база. 

Данните за 2020 година са представени в Таблица 3.1. 

Таблица 3.1 – Използване на вода 

Източник на 
вода 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

м3 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 

вода, съгласно 
КР, m3/тон приет 

отпадък 

Използвано 
годишно 

количество 

м3 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 

вода за 2020 г., 

m3/ тон приет 
отпадък 

Съ-
ответ-
ствие 

Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут 

Тръбен 
кладенец 
„ТК-Емакс-
Силистра” 

 

не се нормира 19,7 4161 м3 1,43 ДА 

 

Годишната норма за ефективност при употреба на вода за производствени нужди през 2020 година е с 

по-малка стойност  от годишната норма за ефективност, определена с КР. 

3.2. Използване на енергия 

Изразходваната електроенергия, подавана от електроразпределителното дружество, се мери с 

електромер.  

В изпълнение на Условие 8.2.1.1. е разработена и се прилага МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 

КОНСУМАЦИЯТА НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФХ ТРЕТИРАНЕ НА ОТП. НЕФТОПРОДУКТИ И 

МАЗУТ -М-СУОС-8.2.1.1. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-8.2.1.2.  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА 

ЕЛЕКТРОПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИТЕ ЧАСТИ НА ПОМПИ ЗА ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И ИЗТОЧВАНЕ НА 

ОБРАБОТВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ КЪМ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФХ ТРЕТИРАНЕ НА ОТП. НЕФТОПРОДУКТИ И МАЗУТ – 

ОСНОВНИ КОНСУМАТОРИ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ. 

За отчетния период са извършвани периодични проверки на техническото състояние на инсталацията. 

Не са установени отклонения от работата на оборудването. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.1.3 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА 

ТОПЛООБМЕННИТЕ ЧАСТИ НА КОТЕЛ ПКМ4 КЪМ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФХ ТРЕТИРАНЕ НА ОТП. 

НЕФТОПРОДУКТИ И МАЗУТ – ОСНОВНИ КОНСУМАТОРИ НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ.           

За отчетния период са извършвани периодични проверки на техническото състояние на инсталацията. 

Не са установени отклонения от работата на оборудването. 
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Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.1.4 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОВЕРКИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБИ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА 

ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ 

Проведените проверки  през 2020 не са установили отклонения от техническото състояние. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.2.1 ИНСТРУКЦИЯ, ОСИГУРЯВАЩА ИЗМЕРВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ И 

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

НУЖДИ 

Налични са регулярни записи за количеството електроенергия,използвана за производствени нужди. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.2.2 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИЗМЕРЕНИТЕ/ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В КР. 

УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ          

За отчетната 2020 година не са установени несъответствия. 

Обобщени данни за използваната електроенергия през 2020 година и оценка на съответствието е 

представено в Таблица 3.2. 

Таблица 3.2. – Използване на енергия 

Електроенергия / 
Топлоенергия 

Годишна норма за 
ефективност при употребата 
на електроенергия, съгласно 

КР,  

MWh/ за приет отпадък 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
електроенергия за 2020, 

MWh/ за приет отпадък, 

Съответствие 

Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут 

Електроенергия 0.07 MWh/t продукт 0,001265828 MWh/t Да 

Топлоенергия 0.55 MWh/t продукт 0,002888123 MWh/t Да 

3.3. Използване на суровини и спомагателни материали  

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-8.3.2.1.  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ/ИЗЧИСЛЯВАНЕ И 

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ГОДИШНИТЕ СТОЙНОСТИ НА НОРМИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 

СУРОВИНИ И СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ.  

Налични са записи за количеството суровини/спомагателни материали, използвани в Инсталацията за 

физикохимично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут, инсталация по Прил. 4 на ЗООС. През 

2020 година не е използван мазут и дисолвант като суровина за първи и втори етап на обезводняване. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.3.2.2 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ГОДИШНИТЕ СТОЙНОСТИ НА НОРМИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СУРОВИНИ И 

СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ С УСЛОВИЯТА НА КР. УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. 

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

 

Съответствието е оценено в Таблици 3.3.1. и 3.3.2 
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     Таблица 3.3.1. – Използване на суровини 

Суровини 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

т/год 

Годишна норма 
за ефективност 

, съгласно КР 

[t/t продукт] 

Употреба 
годишно 

количество, 

т/год 

Годишна норма за 
ефективност, 

[t/t продукт] 

 

Съот-
ветствие 

Мазут – 
първи етап 

на 
обезводнява

не 

Не е 
нормирано 

2,2 т/т 
обезводнен мазут 
(80% съдържание 

на вода) 

0 0 
Неприло

жимо 

Мазут – 
първи етап 

на 
обезводнява

не 

Не е 
нормирано 

1,1 т/т 
обезводнен мазут 
(при съдържание 
на вода до 10%) 

0 0 
Неприло

жимо 

Мазут – 
втори етап 

на 
обезводнява

не 

Не е 
нормирано 

1,05 т 
необезводнен 

мазут /т 
обезводнен мазут 
(при съдържание 
на вода до 5%) 

0 0 
Неприло

жимо 

Мазут – 
втори етап 

на 
обезводнява

не 

Не е 
нормирано 

5 т необезводнен 
мазут /т 

обезводнен мазут 
(при съдържание 
на вода до 80%) 

0 0 
Неприло

жимо 

 

Таблица 3.3.2. – Използване на спомагателни материали 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР, 

т/год 

 

Годишна 
норма за 

ефективност
, съгласно 

КР, 

[л/t 
необезводне

н отпадък] 

Употреба 
годишно 

количество, 

 

л/ 2020 год 

Годишна норма 
за ефективност, 

[л/t приет 
отпадък] 

Съответ-
ствие 

Дисолвант 
Не е 
нормирано 

0,85 л 
дисолвант/то

н 
необезводнен 

отпадък 

не е използван  ДА 
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3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на 

определените за целта площадки, отговарящи на съответните изисквания. 

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или по вече категории на опасност, 

съгласно ЗЗВВХВП се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните 

листове за безопасност. На площадката се съхраняват копия от информационните листове и се 

представят при поискване от компетентния орган. 

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно 

ЗЗВВХВП, са опаковани, етикирани и снабдени с информационни листове на безопасност, съгласно 

изискванията на Регламент 1272/2008 (CLP).  

За отчетния период са извършени регулярно проверки на съответствието на съоръженията, които са 

констатирани добро техническо състояние на резервоарния парк.  

Извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на 

суровини, спомагателни материали и продукти и товаро-разтоварните площадки през 2020 година не са 

установили отклонения от изискванията за съхранение и техническото състояние. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия 

и/или употреба) е по-голямо то посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, 

при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с 

тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.   

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърс., 

извън площ. 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

kg/год. 

във въздуха 

kg/год. 

във води 

kg/год. 

в почва 

kg/год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2# 
630-08-

0 

Въглероден 

моноксид 

(CO) 

500 000 

- 

(18,189) 

М 

- - - * 

8# - 

Азотни 

оксиди (NOx 

/NO2) 

100 000 

- 

(362,940) 

- - - * 
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№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърс., 

извън площ. 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

kg/год. 

във въздуха 

kg/год. 

във води 

kg/год. 

в почва 

kg/год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

М  

11# - 

Серни оксиди 

(SOx 

/SO2) 

150 000 

- 

(561,097) 

М 

- - - * 

72#  

Полицикличн

и ароматни 

въглеводоро

ди 

50 5 5 

50 

- 

(2,422) 

М 

50 

76# - 

Общ 

органичен 

въглерод 

(ТОС) (като 

общ С или 

ХПК/3)  

- 50 000 - 

- 

(478,424) 

М 

- 

86# - 

Вещество 

под формата 

на малки 

твърди или 

течни 

частици 

(PM10)  

50 000 

- 

(0,803) 

М 

- - - - 

 

Забележка: 

На сив фон – стойност на превишението на прага. 

(В скоби, с наклонен шрифт) – изчислени стойности 

Със син цвят са обозначени замърсителите във води, които се следят в точка на пробовземане Т2. 

Използвана Методика за изчисление на количеството замърсители във въздуха 



      ЕМАКС ООД, гр.Силистра 
ГДОС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО КР 490-Н0-А0/2014 г. 

15 
 

Изчислението на емитираните замърсители във въздуха от изпускащи устройства ИУ-1, ИУ-2 и ИУ-3 е 
направено на база Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества 
във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ) 
 
SNAP CODE: 010303 Горивни процеси в енергетиката и трансформация на енергия – Горивни 
инсталации в нефтени рафинерии < 50MWth 

 
Пресмятането на емисиите се извършва по следната обща формула, в която внесената топлина в 
горивната инсталация се умножава по съответния ЕФ: 
 

Eз = EFз x Cг х Qr
i , 

kъдето: Сг е изгореното гориво в тонове (Mg) за твърдо и течно гориво и в m3.103 за газообразно гориво. 
Qri – долна топлина на изгаряне на горивото в GJ/Mg за твърдо и течно гориво и MJ/m3 за газово гориво. 
 

Емисионните фактори за изследваните замърсители, използвани за изчислението са изложени в 
Таблица №ІІІ-5 към методиката. 

Използват се ЕФ, определени за нискосернист мазут, т.к. не са определени ЕФ за дизел. 
 

Горивни инсталации с термична мощност ≤50MW     ЕФ ЕФ  ЕФ  

Котелно гориво (мазут) нискосернист със сяра под 
<1%         

    
Без контрол на 
емисиите     

    среден минимум максимум 

І. Първа група замърсители   EF в g/GJ     

          

Серни окиси (SOx)    269 167 394 

          

Азотни окиси (Nox)   174 55 273 

          

Въглероден окис (СО)   8.72 2.75 13.65 

          

ІІ. Нетоксичен прах и сажди   EF в g/GJ     

Общо суспендирани частици (TSPM) 0.385 0.198 0.561 

 
Съгласно технически спецификации на използваните горива от инсталацията през 2020 година: 

- долна топлина на изгаряне на дизеловото гориво е 41,868 MJ/kg, съдържание на сяра под 0,1% 
През 2020 година от ПКМ4 към Инсталация за физико-химично третиране са използвани: 

- 49,820 тона дизелово гориво; 

ИУ-3 към 
Инсталация по 
Приложение №4 

Количество TSP, 
кг/год 

Количество NOx, 
кг/год 

Количество SO2, 
кг/год 

Количество CO, 
кг/год 

Дизелово гориво 0,803 362,940 561,097 18,189 

Общо за 2020 
година 

0,803 362,940 561,097 18,189 

Използвана Методика за изчисление на количеството замърсители във водите 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/methodology
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/methodology
http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapov_RD165.pdf
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Замърсители са докладвани в колона 2 на таблицата – пренос на замърсители извън площадката, т.к. те 

напускат производствената площадка чрез канализационна тръба и се подават за третиране към ВиК 

Силистра (т.1.1.9 на  Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и 

преноса на замърсители). Всички годишни стойности за замърсителите са закръглени до трети значещ 

знак след запетая. 

При изчислението на емитираните замърсители във водите за замърсителите, подлежащи на 

мониторинг веднъж в годината сe използва следната формула за изчисление: 

Количество на замърсителя (кг/година) = (Измерената концентрация за замърсителя в смесения поток 

съгласно Протокол от изпитване (mg/dm3) x изчисленото Q годишно съгласно инструкция по Условие 10.4  

(m3/y) x 1000) / 1000000  

Изчисление: 

Количество на замърсител Неразтворени вещества = 18 * 6056*1000/1000000 = 109,008 кг/2020 г 

Замърсителят не се докладва съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър 

за изпускането и преноса на замърсители. 

Количество на замърсител Нефтопродукти= 0,4 * 6056*1000/1000000 = 2,422/2020 г 

Количество на замърсител ХПК = 79 * 6056*1000/1000000 = 478,424 кг/2020 г 

Количество на замърсител БПК5 = 21 * 6056*1000/1000000 = 127,176 кг/2020 г 

По отношение на преноса на замърсители в почвите, не са докладвани стойности, тъй като операторът 

не експлоатира съоръжение за обезвреждане на отпадъци. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Източници на емисии в атмосферния въздух са три изпускащи устройства.  

ИУ 2 към Парокотелна инсталация, ИУ-3 към Инсталация за физико-химимчно третиране на отпадъчни 

нефтопродукти и мазут и ИУ-4 – към котел за локално отопление. 

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишава 
посочените стойности в КР. Изпълнено е Условие No 9.2.2. В табличен вид е представено 
съответствието: 

No ИУ Максимален дебит на газовете 
съгл. КР 

(Nm3/h)  

Измерен дебит съгласно 
протоколи от изпитване 

(Nm3/h) 

Съответствие 

2 3 600 -  

3 8 600 -  

4 1600 Не е извършвана промяна. 
Не подлежи на измерване 

ДА 

 

http://pdbase.government.bg/forms/files/EPRTR_guidance.pdf
http://pdbase.government.bg/forms/files/EPRTR_guidance.pdf
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Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.2.3 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПАРАМЕТРИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В 

КР  НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ. УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.3.2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НАЛИЧИЕТО 

НА ИЗТОЧНИЦИ НА НЕОРГАНИЗИРАНИ ЕМИСИИ. ПРИЧИНИ ЗА НЕОРГАНИЗИРАНИТЕ ЕМИСИИ. 

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИМ.  

В изпълнение на работната инструкция са проведени две планови проверки през 2020 година. Плановите 

проверки не регистрират източници на неорганизирани емисии на площадката. 

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.3.3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНА 

ОЦЕНКА НА СПАЗВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕОРГАНИЗИРАНИТЕ 

ЕМИСИИ. ПРИЧИНИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.  

В изпълнение на работната инструкция са проведени планови проверки , които не регистрират източници 

на неорганизирани емисии на площадката, съответно неспазване на заложените мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. 

Операторът има задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани 

организирано в атмосферата, както следва: 

Таблица 2А – Емисии в атмосферния въздух от ИУ-2 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 80 - - 

Веднъж на 
две години 
по време на 

експлоатация 

ДА 

SO2 mg/Nm3 1700 - - 

Веднъж на 
две години 
по време на 

експлоатация 

ДА 

NOx mg/Nm3 450 - - 

Веднъж на 
две години 
по време на 

експлоатация 

ДА  

CO mg/Nm3 170 - - 

Веднъж на 
две години 
по време на 

експлоатация 

ДА  

През отчетенана 2020 година котел ПКМ 2 не е експлоатиран. 

Таблица 2Б – Емисии в атмосферния въздух от ИУ-3 

Параметър Единица НДЕ, Резултат от мониторинг Честота на Съответствие 
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съгласно 
КР 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

мониторинг брой / % 

Прах mg/Nm3 80 - - 

Веднъж на 
две години 
по време на 

експлоатация 

ДА 

SO2 mg/Nm3 1700 - - 
Веднъж на 
две години 

ДА 

NOx mg/Nm3 450 - - 
Веднъж на 
две години 

ДА  

CO mg/Nm3 170 - - 
Веднъж на 
две години 

ДА  

 

През отчетната 2020 година не е правено измерване на емитираните замърсители. 

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни 

вещества (ЕРЕВВ), за 2020 година е определено общото количество на изпусканите емисии от 

замърсители и е  попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”.  

В изпълнение на Условие 9.6.1.2. в доклада се представят стойностите на изчислените количества 

замърсители във въздуха, за приет отпадък, за всяко изпускано вредно вещество от Инсталацията по 

Условие No 2, попадаща в обхвата на КР 

ИУ No  Източник Вредно вещество Стойност  на изчисленото 

количество за единица продукт 

(кг/тон приет отпадък) 

3 Инсталация за 

физико-химично 

третиране на 

отпадъчни 

нефтопродукти и 

мазут 

Прахообразни вещества 0,000490 

SO2 0,342742 

NOx 0,221699 

CO 0,011110 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

На територията на производствената площадка на “ЕМАКС” ООД е изградена канализация. На 

територията на площадката се формират битово-фекални води от жизнената дейност на персонала, 

производствени отпадъчни и охлаждащи води от Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни 

нефтопродукти и мазут, дъждовни води от площадката. Производствените отпадъчни води се пречистват 

в две пречиствателни съоръжения – каломаслоуловители преди да се отведат в точката на заустване – 

градска канализационна мрежа. 
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Разработена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-10.1.1.5.1. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА 

ПРЕЧ.СЪОРЪЖЕНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТАКИВА В РИ-СУОС 10.1.1.3. УСТАНОВЯВАНЕ НА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ. 

С  инструкцията РИ-СУОС-10.1.1.3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПТИМАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА 

ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ-КМУ са определени следните 

технологични параметри за следене: 

съоръжение Контролиран параметър Оптимална стойност Честота 

КМУ-1 Ниво на запълване на 

утаителната шахта към първа 

камера  

До 50 см под горен ръб ежеседмично 

Състояние на филтърния 

материал във филтър-касета 

Без затлачвания и задържани 

масла 

ежеседмично 

Състояние на отпадъчните води 

на изход КМУ-1 

Без видими следи от 

нефтопродукти 

ежедневно 

КМУ-2 Ниво на запълване на утаителя До 20 см под горен ръб ежеседмично 

 

В изпълнение на Условие 10.1.2.1. контролът върху параметрите на пречиствателните съоръжения са 
извършва в точки на пробовземане Т1 за КМУ 2 и Т3 за КМУ 1. 

Налични са ежеднени и ежеседмични записи за 2020 година, които доказват съответствие на следените 
параметри със заложените в работната инструкция контролни стойности и изисквания. 

С Условие 10.1.3.1. на комплексно разрешително за поставени условия за собствен мониторинг – 
физико-химичен анализ на отпадъчни води. Съгласно това условие мониторинг по показателите, 
съгласно Таблица 10.1.3.1. се извършва само на смесен поток – пречистени производствени и дъждовни 
води (след 2 броя каломаслоуловители), непречистени битово-фекални води, охлаждащи води, 
зауствани в градската канализационна мрежа. Съгласно Условие 10.1.2. Точки на пробовземане смесен 
поток отпадъчни води имаме само в точка Т2.  

За точки на пробовземане Т1 и Т3 с действащото комплексно разрешително не са определени норми за 
допустимо съдържание на замърсяващи вещества.  

Поради гореизложеното се докладва извършване на мониторинг по физико-химични показатели само за 
пробовземна точка Т2. Мониторингът в точки Т1 и Т3 се докладва за контролните параметри, определени 
с РИ-СУОС-10.1.1.3. 

В изпълнение на Условие 10.1.3. е разработена и се прилага РИ-СУОС-10.1.3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА 

НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СОБСТВЕНИЯ МОНИТОРИНГ ПО ТАБЛ.10.1.3.1. НА КР, С 
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В РАЗРЕШИТЕЛНОТО МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВЕЩЕСТВА В 
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПО ТАБЛ.10.1.2.1. НА КР УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. 
ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

През 2020 година са възложени изпитвания на смесен поток отпадъчни води през м. декември. 
Изпитванията са извършени от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД. 

Честотата на мониторинга съответства на поставените изисквания в комплексно разрешително. 
Комплексно разрешително КР 490-Н0-А1/2019 г. влиза в сила на 07.01.2020 година. Мониторинг по 
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всички показатели, описани в Таблица 10.1.2.1. на КР в Т 2 е възложен през декември 2020 година. 
Резултатите от проведения мониторинг са документирани в протокол от изпитване 560/02.12.2020 
година.  

Операторът изпълнява изискванията на Условие 10.1.3.1 от комплексно разрешително. 

Налични са запаси за 2020 година към РИ-СУОС-10.1.3.1.  

 

Резултатите от извършения мониторинг се докладват под формата на Таблица 3.. 

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултат от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Т2 , смесен поток  

Протокол No 560/02.12.2020 

Температура °С 40 20,2 
При вземане 
на пробата 

ДА 

Активна 
реакция (рН) 

- 6,0-9,0 6,69 
Веднъж 
годишно 

ДА 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 200 18 
Веднъж 
годишно 

ДА 

БПК5 mg/dm3 200 21 
Веднъж 
годишно 

ДА 

ХПК 
(бихроматна) 

mg/dm3 400 79 
Веднъж 
годишно 

ДА 

Нефтопродукти 
mg/dm3 

5 0,4 
Веднъж 
годишно 

ДА 

 

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.4. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 

ЗАУСТВАНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Максимално часово количество заустени отпадъчни води за 2020 г. е 3,03 м3/час. 

Количеството заустени отпадъчни води в градската канализационна мрежа за 2020 година е 6056 куб.м. 

Съгласно изискването на КР 490-НО-А1/2019 в таблица 1 са докладвани годишните количества на 

замърсителите в отпадъчните води.  

Докладваме в табличен вид данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за 

приет отпадък за Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут и 

Инсталацията за временно съхраняване на опасни отпадъци 

Вредно вещество Стойност  на изчисленото 

количество за единица продукт 

(кг/тон продукт) 

Стойност  на изчисленото 

количество за единица 

продукт 
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За Инсталация за фх третиране 

на отп.нефтопродукти и мазут 

(кг/тон продукт) 

За Инсталация за временно 

съхраняване на опасни 

отпадъци 

Температура Неприложимо Неприложимо 

Активна реакция (рН) Неприложимо Неприложимо 

Неразтворени вещества 0,010995 0 

БПК5 0,012827 0 

ХПК (бихроматна) 0,048256 0 

Нефтопродукти 0,000244 0 

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.6 ИНСТРУКЦИЯ ЗА  ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА 

СЪСТОЯНИЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА. УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

При извършените две планови проверки на канализацията не са установени несъответствия.  

4.4. Управление на отпадъците 

През отчетния период на 2020 г. на територията на “ЕМАКС” ООД е образуван отпадък с код 19 02 07* и 

19 02 05* от Инсталация за физико химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут. 

Управлението на отпадъците на територията на оператора  се извършва съгласно изискванията на 

действащото екологично законодателство. Определено е отговорно лице за дейностите с отпадъци. 

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и 

дейностите с отпадъците, образувани и третирани от “ЕМАКС” ЕООД се представени в изискващите се 

Таблица 4 и Таблица 5, както следва: 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишна норма за 

ефективност, t/ t продукт 

Временно 
съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 
собствен транспорт / 

външна фирма 
Съответ-ствие 

Количества 
определени с 

КР 

Т 

Реално 
измерено 

Т 

Количества 
определени с КР 

Реално 
измерено 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ И МАЗУТ 

Утайки от маслено-водни 
сепаратори 

130502* 

1 995 
(съдържание на 

вода 5%) 

17,5 
(съдържание на 

вода 80%) 

0 
0,01 т/т 

обезводнен 
отпадък 

0 Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

Газьол, котелно и дизелово 
гориво 

130701* 4 0 

2*10-5 

за отпадъци със 
съдържание на 

вода 5% 

0,002 

за отпадъци със 
съдържание на 

вода 80% 

0 Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

Отпадъци, съдържащи масла 
и нефтопродукти 

160708* 10 0 

5*10-5 

за отпадъци със 
съдържание на 

вода 5% 

0,006 

0 Неприложимо Неприложимо Неприложимо 
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишна норма за 

ефективност, t/ t продукт 

Временно 
съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 
собствен транспорт / 

външна фирма 
Съответ-ствие 

Количества 
определени с 

КР 

Т 

Реално 
измерено 

Т 

Количества 
определени с КР 

Реално 
измерено 

за отпадъци със 
съдържание на 

вода 80% 

Утайки от физико-химично 
обработване, съдържащи 

опасни вещества 
190205* 

199 500 
(съдържание на 
вода 5%) 1 750 
(съдържание на 

вода 80%) 

16,790 - - 
ДА, в 

резервоарен 
парк 

ДА, транспорт на 
външна фирма 

ДА 

Масла и концентрати от 
сепариране/разделяне 

190207* 

199 500 
(съдържание на 
вода 5%) 1 750 
(съдържание на 

вода 80%) 

1637,080 

- - 
ДА, в 

резервоарен 
парк 

ДА, транспорт на 
външна фирма 

ДА 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни 
вещества 

150110* 0,2 0 - - Неприложимо 

 

 

Неприложимо 

неприложимо 

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 2 1,020 - - ДА 

 

 

Неприложимо 
неприложимо 

ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКА 

Бензин 13 07 02* 0,2 0 - - Неприложимо  неприложимо 
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишна норма за 

ефективност, t/ t продукт 

Временно 
съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 
собствен транспорт / 

външна фирма 
Съответ-ствие 

Количества 
определени с 

КР 

Т 

Реално 
измерено 

Т 

Количества 
определени с КР 

Реално 
измерено 

 

Неприложимо 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 0,2 0 - - Неприложимо 

 

 

Неприложимо 

неприложимо 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 0,1 0 - - Неприложимо 

 

 

Неприложимо 

неприложимо 

Смесени отпадъци от 
строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 17 
09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 10 0 - - Неприложимо 

 

 

Неприложимо 

неприложимо 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 20 

Няма данни. 
Такса битови 
отпадъци се 
заплаща на 

база данъчна 
оценка на 

имота 

- - Неприложимо 

 

 

Неприложимо неприложимо 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане  на отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 
Обезвреждане 
на площадката 

Име на 
външната  

фирма 
извършваща 
операцията 

Съответ-
ствие 

160708* Отпадъци, 

съдържащи масла и 

нефтопродукти 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

32,920 т 

НЕ НЕ ДА 

130701* Газьол, котелно и 
дизелово гориво 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

0,800 т 

НЕ НЕ ДА 

130503* Утайки от маслоул 
вителни шахти 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

375,900 т 

НЕ НЕ ДА 

130502* Утайки от маслено-
водни сепаратори 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

178,460 т 

НЕ НЕ ДА 

130703* Други горива 
(включително смеси) 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

371,045 т 

НЕ НЕ ДА 

120109* Машинни емулсии и 
разтвори, 

несъдържащи 
халогенни елементи 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

38,091т 

НЕ НЕ ДА 

130506* Масло от маслено-
водни сепаратори 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

824,740т 

НЕ НЕ ДА 

190207* 
Масла и концентрати от 
сепариране/разделяне 

НЕ НЕ 

ДА,  

„ЛУБРИКА“ 
ООД 

199,220т 

 

ДА 
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ПОЛИХИМ- СС 
ЕООД 

2019,940 т 

150202* 
Абсорбенти, филтърни 

материали 

НЕ, 

Инсталация за 
временно 

съхраняване на 
ОО 

1,020 т 

НЕ НЕ ДА 

130205* 

Нехлориранимоторниу 
смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

10,300т 

НЕ НЕ ДА 

050106* 

Утайки от 
нефтопродукти, 

получени от дейности по 
поддръжка на 

инсталации или 
оборудване 

ДА,  

Инсталация за фх 
третиране 

763,240 
т. 

НЕ НЕ ДА 

130208* 
Други моторни, 

смазочни и масла за 
зъбни предавки 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

3,407т. 

НЕ НЕ ДА 

130403* 
Трюмови масла от други 
видове  корабоплаване 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

114,26т 

НЕ НЕ ДА 

130702* Бензин 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

6,232 т 

НЕ НЕ ДА 

190205* 

Утайки от физико- 
химично обаботване, 
съдържащи опасни 

вещества 

НЕ, 

Инсталация за 
временно 

съхраняване на 
ОО 

16,790 

НЕ НЕ ДА 

070708* 

Други остатъци от 

дестилация и остатъци 

от реакции 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

1,059т. 

НЕ НЕ  ДА 
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050103* 

Дънни утайки от 

резервоари 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

15,980т 

НЕ НЕ ДА 

120301* 

Промивни води ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

182,380т 

НЕ НЕ ДА 

130205* нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

ДА, 

Инсталация за фх 
третиране 

10,300 т. 

   

 

4.4.1. Образуване на отпадъците 

Количествата на генерираните отпадъци се оценяват и съпоставят с определените стойности, заложени 

в разрешителното. 

През отчетения период е съхраняван отпадък от Инсталация за временно съхраняване на отпадъци с 

код и наименование 150202* Абсорбенти, филтърни материали от почистване на складовете за 

съхранение с количество 1,020 т. 

През отчетния период е образуван отпадък от Инсталация за физико-химично третиране с код и 

наименование Масла концентрати от сепариране/разделяне, код 19 02 07* с количество 1642,200 т. И 

Утайки от физико-химично обаботване, съдържащи опасни вещества с количество 16,790т. 

Извършената оценка на съответствието за образуваните отпадъци през 2020 година показва 

съответствие с разрешените количества на отпадъците в условията на КР. 

4.4.2. Събиране и приемане на отпадъците 

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в съответствие с 

изискванията на Глава ІІ,  Раздел I на ПМС № 53 / 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци и специфичните за съответния отпадък подзаконови нормативни 

актове. 

Отпадъците се събират по схемата на разделно събиране на отпадъците в съответствие с нормативната 

уредба. 

На територията на производствената площадка е разрешено приемане на отпадъци с цел 

оползотворяването им. 

За отчетния период са приемани на площадката с цел оползоторяване отпадъчни нефтопродукти и 

масла, както следва: 

Код  Наименование Прието количество 
през 2020 г 

Разрешено 
количество 

Съответствие 
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(т) съгласно 
Условие 11.5 

(т) 

160708* Отпадъци, 

съдържащи масла и 

нефтопродукти 

32,920 210 000  ДА 

130701* Газьол, котелно и 
дизелово гориво 

0,800 210 000 ДА 

130503* Утайки от маслоул 
вителни шахти 

375,900 35 000 ДА 

130502* Утайки от маслено-
водни сепаратори 

178,460 35 000 ДА 

130703* Други горива 
(включително смеси) 

371,045 35 000 ДА 

120109* Машинни емулсии и 
разтвори, несъдържащи 

халогенни елементи 
38,091 35 000 ДА 

130506* Масло от маслено-водни 
сепаратори 

824,740 210 000 ДА 

050106* 

Утайки от 
нефтопродукти, получени 

от дейности по 
поддръжка на 

инсталации или 
оборудване 

763,240 210 000 ДА 

130205* 

Нехлориранимоторниу 
смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

10,300 35 000 ДА 

130208* 

Други моторни, 
смазочни и масла за 

зъбни предавки 
3,407 35 000 

ДА 

130403* 

Трюмови масла от 
други видове 

корабоплаване 

114,260 210 000 

ДА 

130702* Бензин 6,232 35 000 ДА 

050103* Дънни утайки от 

резервоари 
15,980 35 000 ДА 

070708* 
Други остатъци от 

дестилация и остатъци от 

реакции 

1,059 210 000 
ДА 

120301* Промивни води 182,380 35 000 да 

 



      ЕМАКС ООД, гр.Силистра 
ГДОС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО КР 490-Н0-А0/2014 г. 

29 
 

Видът и количествата на приетите през 2020 година отпадъци съответстват на описаните в Условия 

11.2.1.2 и 11.2.1.3. на комплексното разрешително. 

За всички приети отпадъци са налични: 

- информация за вида и количеството на отпадъците; 

- данни за физическите характеристики и състава на отпадъците; 

- информация, дали съответния отпадък е пригоден за третиране в Инсталацията за физико-

химично третиране; 

- описание на опасните характеристики на отпадъците и мерките за безопасност. 

През 2020 година не е извършван внос на отпадъци. 

При приемане на отпадъци на територията на площадката стриктно се спазва изискването на Условие 

11.2.2.2. 

4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците 

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените площадки за временно 

съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г и 

специализираните наредби. 

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и 

експлоатацията на площадките за предварително съхранение е разработена и се прилага инструкция 

РИ-СУОС-11.3.8. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ С УСЛОВИЯТА НА КР. ПРИЧИНИ ЗА УСТАНОВЕНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. 

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

Ивършените проверки през отчетната година на площадките за предварително съхранение показват: 

- спазване на изискванията за обозначение и маркировка на складовете; 

- спазване на изискванията за вида на отпадъците, които се съхраняват на съответната площадка; 

- ясно отделяне на складовите площи за съхранение на отпадъци от другите площи; 

- съответствие на прилаганата система за предварително съхранение на отпадъците с изискванията, 

поставени с комплексното разрешително за площадката. 

За отчетната 2020 година не са констатирани несъответствия с изискванията на КР. 

4.4.4. Транспортиране на отпадъците 

Транспортирането на отпадъците до и извън производствената площадка се извършва със собствен 

транспорт или от получателя на отпадъка, като същото е регламентирано в съответният договор.  

Всички транспортирани от „ЕМАКС“ ООД отпадъци са придружени с изискуемите докумети по Условие 

11.4.2.1. 

При предаване на образувания на площадката отпадък с код 19 02 07* на външна фирма надлежно са 

оформени изискуемите докумети по Условие 11.4.2.1. 
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В законоустановения срок копия на идентификационните документи се представят в РИОСВ. 

4.4.5. Предаване на отпадъците 

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране се извършва 

единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително 

съгласно ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително съгласно ЗООС. 

За отчетния период на територията на производствената площадка са извършвани дейности по 

оползотворяване на отпадъци с код R12 и R13. Видът, наименованието и количествата на 

оползотворените през 2020 година отпадъци са описани в Таблица 5. 

През 2020 година са предавани отпадъци за оползотворяване на външни фирми. Видът, наименованието 

и количествата на предадените за оползотворяване отпадъци през 2020 година отпадъци са описани в 

Таблица 5. 

Изготвена е и се прилага Инструкция  РИ-СУОС-11.6.2. за периодична оценка на съответствието на 

обезвреждането на отпадъци с условията на комплексното разрешително.Причини за установени 

несъответствия. Предприемане на коригиращи действия.  

За отчетния период не са предавани отпадъци за обезвреждане на други юридически лица. На 

територията на площадката не се извършват дейности по обезвреждане на отпадъци. 

4.4.6. Документиране на дейностите с отпадъците 

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с 

изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 

от 20.06.2014 г.).  

Дружеството притежава заверени отчетни книги съгласно изискванията на горецитираната наредба, в 

които изрично е отбелязана липсата на дейност със съответния отпадък за отчетния период. 

За отчетната 2020 година са подготвени годишни отчети за образуваните и оползотворените отпадъци 

съгласно образците в Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Годишните 

отчети са подадени в ИАОС към МОСВ. 

 4.5. Шум 

През отчетния период на 2020 г. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на 

инсталацията по отношение шума от производствената площадка. 

Съгласно условията в КР честотата на мониторинг по компонент шум е веднъж на 2 години.  

Последното измерване на шумовите нива от акредитирана лаборатория е проведено през 2019 година, 

за което е представен доклад по реда на чл.30 от Наредба No 54. 

В изпълнение на Условие 12.2. е планирано измерване през 2021 година. 

Таблица 6. Шумови емисии  

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
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Място на измерването 
Ниво на звуковото 
налягане в dB (А) 

Измерено през    деня / 
нощта 

Съответствие 

гр. Силистра, ул.”Петър 
Бояджиев” № 39Б 

 измерено през деня ДА 

 

Изготвена и внедрена е инструкция РИ –СУОС-12.2 „Инструкция за наблюдение на показателите по 

шумово натоварване. Оценка на съответствието на установените нива. Причини за несъответствие и 

предприети коригиращи действия ”. 

През 2020 година НЕ са налични записи към инструкция РИ – СУОС № 12.2. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

На територията на “ЕМАКС” ООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни 

вещества в почвите и подземните води. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 13.1.2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА ЗА ТЕЧОВЕ ОТ 

ТРЪБОПРОВОДИ И ОБОРУДВАНЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОТКРИТО. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИ. 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ. 

Извършените проверки през годината не констатират отклонения от техническото състояние на 

оборудването. 

За отчетния период не са отчетени разливи/изливания на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка.  

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-13.1.5. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА РАЗЛИВИ ОТ 

ВЕЩЕСТВА/ПРЕПАРАТИ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАМЪРСЯТ ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ. ТРЕТИРАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ. Въведен е Дневник за регистриране на разливи. През отчетния период на 2020 г. не са 

регистрирани такива. 

В изпълнение на Условие No 13.1.7 товаро-разтоварни работи на площадката се извъшват единствено 

на определените за това места. 

Операторът няма задължения за извършване на мониторинг по компонент почви. Поради гореописаните 

причини не е попълнена Таблица 7. 

Таблица 7. Опазване на почви 

Показател 

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултат от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

- - - - - - 

 

Съгласно издаденото КР № 490-НО-А1/2019 г. е проведен мониторинг на качеството на подземните води 

в района на площадката. Резултатите са представени в таблица 8. 

Таблица 8. Опазване на подземните води 
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Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 
подземните води, 

съгласно КР 

Резултати 
от 

мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Активна реакция  ТК 6.5-9 6,98 Веднъж на 
5 години 

ДА 

Ел. проводимост 

(μS cm-1) 

ТК 2000 796 
Веднъж на 
5 години 

ДА 

Амониеви йони 

(mg/l) 

ТК До 0.5 мг/л 0,060 
Веднъж на 
5 години 

ДА 

Нитрати 

(mg/l) 

ТК До 50 мг/л 10,70 
Веднъж на 
5 години 

ДА 

Хлориди 

(mg/l) 

ТК До 250 мг/л 13,8 
Веднъж на 
5 години 

ДА 

Сулфати 

(mg/l) 

ТК До 250 мг/л 70 Веднъж на 
5 години 

ДА 

Нефтопродукти 

(µg/l) 

ТК До 50 μг/л <0.01 Веднъж на 
5 години 

ДА 

 

Разработена е и се прилага РИ-СУОС – 13.1.9.2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 

СТОЙНОСТИ ЗА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ (ТАБЛ.13.1. НА КР). УСТАНОВЯВАНЕ НА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ.ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.  

Налични са записи за 2020 година, които установяват съответствие на концентрациите на замърсителите с 

определените стойности за стандарти за качество.  

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-13.1.10.3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО НА 

ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО. ПРИЧИНИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. 

КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА 

НА КР (ИППСУКР) 

От „ЕМАКС” ООД не е изисквано разработване на Инвестиционна програма. Поради тази причина не се 

докладва по тази точка.  

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През отчетения период дружеството не е преустановявала работата на Инстлацията за физико-химично 

третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут. 
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7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1. Аварии 

Разработен е и се спазва вътрешен  авариен план, утвърден от управителите на дружеството.  

Разработена е и се прилага Инструкция РИ-СУОС-14.1. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА 

ИЗПУСКАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ, В КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ОПАСНИ ТЕЧНИ ВЕЩЕСТВА, 

ПРЕПАРАТИ ИЛИ СИЛНО ЗАМЪРСЕНА ВОДА. МЕРКИ 

През 2020 година не е възниквала необходимост от актуализация на оценката или 

преработване/актуализиране на мерките. 

Разработена е и се прилага Инструкция РИ-СУОС-14.2. с мерки за ограничаване или ликвидиране на 

последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. 

През отчетния период на 2020 г.  не са регистрирани аварии на територията на оператора.  

Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9.  

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини 
Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

- - - - - - 

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията 

Таблица 10 – Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите 

Дата на 
оплакването 

или 
възражение

то 

Приносител 
на 

оплакването 
Причини 

Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

17.01.2020 

Постъпили 
сигнали в 
РИОСВ гр. 

Русе за 
миризми 

По време на 
проверката 
Инсталацията за 
физико-химично 
третиране на 
отпадъчни 
нефтопродукти се 
експлоатира, но не са 
констатирани 
специфични миризми, 
свързани с 
производствената 
дейност в и извън 
територията на 
площадката. 

Актуализиране 
на договора с 

ВиК ООД – 
Силистра  

Промяна в 
КР, като се 
добави и 
втората 
точка на 

заустване 

ВиК ООД 

Районен съд 
Силистра 
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Констатира се, че 
отпадните води към 
КМУ 2 постъпват в РШ 
през площадката на 
ЕМИ АД, който към 
момента на проверката 
е запушен от 
управителя на ЕМИ 
АД. 

 

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 490-НО-А1/2019 на 
“ЕМАКС” ООД. 

 

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