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3.1. УВОД 
 

� Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително: 
 
“ИНСА ОЙЛ” ООД 
 

� Адрес по местонахождение на инсталацията: 
 
с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив 
 

� Регистрационен номер на КР: 
 
№ 73-Н2/2013 г. - Издаване на КР с Решение № 73-Н2-И0-А0/2013 г., актуализирано с 
Решение  № 73-Н2-И0-А1/2015 г.  
 

� Дата на подписване: 
  
КР № 73 – Н2 -  ИО - АО / 2013 г. – 04.03.2013 г. 
Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. – 13.11.2015 г. 
 

� Дата на влизане в сила на КР: 
  
 КР № 73 – Н2 -  ИО - АО / 2013 г – 26.03.2013 г. 
Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. – 04.12.2015 г. 
 

� Оператор на инсталацията: 
 
“ИНСА ОЙЛ” ООД  
Иванка Йосифова Самуилова – Управител 
 

� Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора: 
 
гр. Раковски, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, ул. “Михаил Добромиров” № 118 
тел. номер: 03151 / 48 50 
факс: 03151 / 3124 
e-mail на оператора: office@insa.bg 
 

� Лице за контакти:  
Таня Гаджева - еколог 
 

� Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:  
гр. Раковски, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, ул. “Михаил Добромиров” № 118 
тел. номер: 0886 / 632 006 
факс: 03151 / 3124 
e-mail на оператора: eko@insa.bg 
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� Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в 

инсталацията:  
- Преработка на нефт и широки нефтени фракции и търговия с тях. 
- Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции. 
- Модулна инсталация за дестилация на нефт към Рафинерия за нефт и нефтопродукти при 
дейност Регенерация на отработени масла.  
 
 1. По КР № 73-Н2/2013 г. 
 Инсталация, която попада в обхвата на т. 1.2. от Приложение № 4 от ЗООС  
      1. Рафинерия за нефт и нефтопродукти, включваща: 

� Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти. 
� Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, включваща: 

- Модул за водородна десулфуризация; 
- Модул за регенерация на сяра.  

 
Инсталация, която попада в обхвата на т. 4.2.а) от Приложение № 4 от ЗООС: 
      2. Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на газьолови 
фракции) 
 
Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.1.2 ''г'' от Приложение 4 на ЗООС (след 7 

януари 2014г. Инсталация, която попада в обхвата на т.5.1 ''к'' от Приложение 4 на 

ЗООС): 

3.Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти - дейност регенерация на 
отработени масла (към Рафинерия за нефт и нефтопродукти ). 
 

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.5 от Приложение 4 на ЗООС. 
4. Резервоар Р12 за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла). 
 

Инсталация, която  не попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС: 

      Парокотелна централа, включваща: 
• Котел ПКМ 6,5 
• Котел ПКМ 6,5 (резервен) 

 
Производствен капацитет на инсталациите:  

• Модулна инсталация за дестилация на нефт – 160 000 t/y входящо тежко 
гориво за дестилация; 

• Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции – 220 000 t/y входящи 
газьолови фракции за сяроочистка; 

• Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на 
газьолови фракции) – 8 000 000 Nm3/y. 

• Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти – дейност 
регенерация на отработени масла (към Рафинерия за нефт и нефтопродукти) 
– 192 t/24h; 3 350 t/y. 

• Парокорелна централа, включваща: 
- Котел ПКМ 6.5 
- Котел ПКМ 6.5 (резервен). 
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2. По Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. 
Инсталация, която попада в обхвата на т. 1.2. от Приложение № 4 от ЗООС  
      1. Рафинерия за нефт и нефтопродукти, включваща: 

� Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти. 
� Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, включваща: 

- Модул за водородна десулфуризация; 
- Модул за регенерация на сяра.  

 
Инсталация, която попада в обхвата на т. 4.2.а) от Приложение № 4 от ЗООС: 
      2. Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на газьолови 
фракции) 
 
Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.1 ''к'' от Приложение 4 на ЗООС: 

3.Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти - дейност регенерация на 
отработени масла (към Рафинерия за нефт и нефтопродукти ). 
 

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.5 от Приложение 4 на ЗООС. 
4. Резервоар Р12 за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла). 
 

Инсталация, която  не попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС: 

      Парокотелна централа, включваща: 
• Котел ПКМ 6,5 
• Котел ПКМ 6,5 (резервен) 

 
Производствен капацитет на инсталациите:  

• Модулна инсталация за дестилация на нефт – 160 000 t/y входящо тежко 
гориво за дестилация; 

• Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции – 220 000 t/y входящи 
газьолови фракции за сяроочистка; 

• Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на 
газьолови фракции) – 8 000 000 Nm3/y. 

• Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти – дейност 
регенерация на отработени масла (към Рафинерия за нефт и нефтопродукти) 
– 192 t/24h; 3 350 t/y. 

• Парокорелна централа, включваща: 
- Котел ПКМ 6.5 
- Котел ПКМ 6.5 (резервен). 

 
Условие 4.2  
По Комплексно разрешително № 73-Н2/2013 г. 
За периода: 01.01.2015 г. до 30.11.2015 г. 

 
По Условие 4.2.1 – Прилага се инструкция И 7 – „Използвани суровини и материали. 
Мониторинг на потреблението им”. 
По Условие 4.2.2. В таблици са дадени годишните производства на Инсталациите по 
Условие 2. 
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№ Инсталация 
Капацитет 

 

Входящо тежко 
гориво за 

дестилация  
  

1. 
Модулна инсталация за дестилация на 
нефт при дейност дестилация на нефт 
и нефтопродукти 

160 000 t/y 
входящо тежко гориво за 

дестилация 
 

 
8 744.659 t  

 

 
 
 

№ 
Инсталация 

Капацитет 
 

Входящи 
газьолови фракции 

за сяроочистка   

1. 

� Инсталация за сяроочистка на 
газьолови фракции, включваща: 
- Модул за водородна 

десулфуризация 
- Модул за регенерация на сяра 

220 000 t/y 
входящи газьолови фракции за 

сяроочистка 

 
 134 761.510 t 

 
 
 

№ Инсталация 
Капацитет 

 

Модул за 
производство на 

водород   

1. 
Модул за производство на водород 
(към Инсталация за сяроочистка на 
газьолови фракции) 

8 000 000 Nm3/y 
 

1 386 016  Nm3/y 

        
       Условие 4.2 

 Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г.  
За периода: 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 

По Условие 4.2.1 – Прилага се инструкция И 7 – „Използвани суровини и материали. 
Мониторинг на потреблението им”. 
По Условие 4.2.2. В таблици са дадени годишните производства на Инсталациите по 
Условие 2. 
 

№ Инсталация 
Капацитет 

 

Входящо тежко 
гориво за 

дестилация  
  

1. 
Модулна инсталация за дестилация на 
нефт при дейност дестилация на нефт 
и нефтопродукти 

160 000 t/y 
входящо тежко гориво за 

дестилация 
 

 
 577.511 t  

 

 
 
 

№ 
Инсталация 

Капацитет 
 

Входящи 
газьолови фракции 

за сяроочистка   

1. 

� Инсталация за сяроочистка на 
газьолови фракции, включваща: 
- Модул за водородна 

десулфуризация 
- Модул за регенерация на сяра 

220 000 t/y 
входящи газьолови фракции за 

сяроочистка 

 
 6 976.369 t 
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№ Инсталация 
Капацитет 

 

Модул за 
производство на 

водород   

1. 
Модул за производство на водород 
(към Инсталация за сяроочистка на 
газьолови фракции) 

8 000 000 Nm3/y 
 

184 747  Nm3/y 

 
 
      По Условие 4.3.   

По Комплексно разрешително № 73-Н2/2013 г.,  
За периода: 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

 
През 2015 г. предварително се представяше седмичен график в РИОСВ – Пловдив за 
работата на Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти към Рафинерия за 
нефт и нефтопродукти при дейност регенерация на отработени масла. 
Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти към Рафинерия за нефт и 
нефтопродукти при дейност регенерация на отработени масла: 
 
За периода 01.01.2015 г. – 30.11.2015 г. 

 
№ 

Инсталация 
Капацитет 

съгл. КР 73 – Н 2 / 
2013 г. 

Регенерирани 
отработени масла 

(тона)   

1. 
Модулна инсталация за дестилация на нефт към 
Рафинерия за нефт и нефтопродукти при дейност 
регенерация на отработени масла 

3 350 t/y 
 

544.480 тона 

 
 
Количество отработени масла, приети за регенериране за периода 01.01.2015 г. – 30.11.2015 г.: 

Код на  
отработеното масло 

Наименование 
на отработеното масло 

Регенерирани 
отработени масла   

   (тона) 

13 02 05*   
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки на минерална основа  
 

 544.480 тона 
 
 

Количество на получените базови масла за  периода 01.01.2015 г. – 30.11.2015  г.:  

Получени продукти  
в резултат на 

регенерирането  

Стандарт за  
съответствие  

Количество на 
получените базови масла 

 (тона) 

Базови масла 

IS BM 100 
Техническа спецификация 

ТС IS BM 
22-04-09  за базови масла IS BM 

539.080 тона  

 
Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г.  

За периода 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г. 

 
№ 

Инсталация 

Капацитет 
съгл. Решение № 

73-Н2-И0-
А1/2015 г. 

 

Регенерирани 
отработени масла 

(тона)   
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1. 
Модулна инсталация за дестилация на нефт към 
Рафинерия за нефт и нефтопродукти при дейност 
регенерация на отработени масла 

3 350 t/y 
 

0.0 тона 

 
 
Количество отработени масла, приети за регенериране за периода 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г.: 

Код на  
отработеното масло 

Наименование 
на отработеното масло 

Регенерирани 
отработени масла   

   (тона) 

- - - 
 
 

Количество на получените базови масла за  периода 01.12.2015 г. – 31.12.2015  г.:  

Получени продукти  
в резултат на 

регенерирането  

Стандарт за  
съответствие  

Количество на 
получените базови масла 

 (тона) 

Базови масла 

- - - 

 
 

� РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  
Регионална инспекция по околна среда и води – Пловдив 
гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122  
 

� Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 
Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” 
4000, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35 
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                                       УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА "ИНСА ОЙЛ" ООД                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител 
База - 

Белозем 

Търговски 
директор 

Ръководител 

КИЛ 

Отговорник 

по  околната 

Търговски 

отдел 

Енергомеха-

ничен отдел 
Модулна  

инсталация 

за дестилация 
Терминал 

Обслужващ 

персонал 

Служител 
човешки 
ресурси 

Началник по 

БХТ и ППО 

Обслужващ 

персонал 

Лаборатория 

Представител на 

Ръководството 

Инженер 

енергитик 

 

Технолог 

Началник склад- 

терминал 

Настоящата структура е 
управленска. Конкретните 
длъжности са отразени в щатно 
разписание. 

Хидроочистк

а 

(Десулфури-

Обслужващ 

персонал 

УПРАВИТЕЛИ  



   

Годишен доклад по околна среда за 2015 г. на “ИНСА ОЙЛ” ООД  
Стр. 9 от 87  

 
3.2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
В “ИНСА ОЙЛ” ООД има изградена и се прилага система за управление на околната среда 
(СУОС), която е сертифицирана от TÜV NORD CERT GmbH по стандарт ISO 14001:2004 
(Сертификат рег. № 44 104 134307). СУОС на “ИНСА ОЙЛ” ООД е адаптирана към 
действащата интегрирана система за управление (ИСУ). 
През февруари месец 2013 г. в “ИНСА ОЙЛ” ООД се проведе ресертификация от 
независимата сертифицираща организация - TÜV NORD CERT GmbH, от които беше 
оценено съответствието на СУОС с критериите  по отношение на ISO 14001:2004 . 

СУОС на “ИНСА ОЙЛ” ООД се прилага за:  

• производствените процеси;   

• произвежданите продукти и спомагателни дейности;  

• аспекти на околната среда, които “ИНСА ОЙЛ” ООД може да управлява и върху 
които може да се очаква въздействие;   

• осигуряване и доказване съответствието с обявената политика и цели по околната 
среда;  

• постигане и поддържане на сертификация по ISO 14001:2004. 

 

� Структура и отговорности: 

  Определен е персонала и има списъци с персонала, които извършват конкретните дейности 
по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, които са отговорни за изпълнение на 
условията в разрешителното. Списъците се съхраняват и се актуализират при промяна на 
персонала/лицата или отговорностите.  

 
� Обучение 

 
За 2015 г. “ИНСА ОЙЛ” ООД има изготвена и утвърдена от Управителя годишна План-
програма за обучение. Програмата се изготвя от отговорника по обучение на персонала и се 
утвърждава от Управителя на фирмата. Всяко конкретно обучение се провежда след 
подписване на заповед от Управителя и програма към заповедта, в която се посочват лицата, 
които участват в конкретното обучение. За всяко проведено обучение има изготвен 
протокол. 
 
   Организацията провежда първоначално, планово – по утвърден от Управителя годишен 
план (усл. 5.2.1 от КР № 73-Н2/2013 г.) и извънпланово обучение – при възникнала 
необходимост, осигурява информация и документи за самообучение, предприема действия, 
като обмяна на опит и др. 
Осигурява се обучение или се предприемат други мерки, за да се удовлетворят тези 
потребности. 

В организацията се провежда обучение за: 

• придобиване на познания и практически опит по прилагане изискванията на СУ;  
• поддържане и повишаване на квалификацията и компетентността, необходими за 

конкретното работно място и длъжност; 
• осъзнаване на мероприятията по отношение на опазване на околната среда и 

специфичната роля и отговорности на персонала за тях; 
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• основните правила за поведение в извънредни ситуации;  
• въвеждане на нова организация, нови процеси, модификации на продукти;  
• законови и нормативни изисквания, свързани с дейността на организацията и процесите, 

в т.ч. значими аспекти и за опазване на околната среда и др. 
Участието във формите на външно обучение (семинари, курсове и други) се разрешава от 

Управителя с резолюция на документа. 
За работещите със съоръжения, които са обект на технически надзор се провежда 

обучение по изискванията на нормативните документи. Успешно преминалите обучението 
представят съответния документ от обучаващата организация. 
Обучението на персонала се извършва съгласно процедура П 8 “Управление на ресурси”. 

 
ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА 2015 г.: 

 
 

Начин на 
Провеждане 

Начин на 
отчитане 

 
 

№ 

 
 

Наименование  на темите 

 

ВН 
 

ВТ 

 
Участници 

(звено/ 
длъжност) 

 
Три 

месечие 

 

С 
 

И 

 1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 

 
 
5. 
 
 

 
6. 
 
 
 

 
7. 
 
 

 

 Участие в семинари по 
проблеми на околната среда. 
 

 

 Участие в курсове и 
семинари, организирани 
от външни организации 

 

 
Обучение, свързано с 
изменения в 
нормативната база за 
контрол на качеството 
на течните горива. 

 
 Обучение, свързано с 
новодоставена 
апаратура 
 
Запознаване с новоизлезли 
нормативни документи, 
свързани със СУ на КИЛ. 
 
Запознаване с новоизлезли 
нормативни документи – 
продуктови стандарти, 
методи за изпитване и др. 
 

  

Техника на безопасност 
при  вземане на проби 
от   ж.п. цистерни 
  

Х 
 
 
 
 

Х 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Х 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

X 
 
 
 
  
 

Х 
 

 
 

Х 
 
 
  

Х 
 
 

 
 

X 

1 ( отдел 
екология )   

 
 
 

1 ( КИЛ ) 
  

 
 

 10/КИЛ/ 
 
 
 
 
  

11 /КИЛ/ 
  
 

 
10/КИЛ/ 

   
 
 

10/КИЛ/ 
 
 

 
 

9/КИЛ/ 
  
  
 

Постоянен 
срок 

 
 
 

Постоянен 
срок 

 
 

Постоянен 
срок 

  
 
  

При получаване 
на нова 

аппаратура 
 

Съобразно 
актуализацията 

на нормативната 
база 

   
Постоянен 

срок 
 

 
 

 1 
  

Х 
 
 
 
 

Х 
 
 
 

Х 
 
 
 
  
 

Х 
 
 

 
Х 
 

 
 

Х 
 
 

 
 

Х 
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Начин на 

Провеждане 

Начин на 
отчитане 

 
 

№ 

 
 

Наименование  на темите 

 

ВН 
 

ВТ 

 
Участници 

(звено/ 
длъжност) 

 
Три 

месечие 

 

С 
 

И 

8. 
 
 
 
  
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
  
 
13. 
 
 
 
14. 
 
 

Обучение по безопасна 
експлоатация на 
съоръженията, намиращи се 
в обхвата на Инсталациите  
 
 
Практическо обучение -  
Съхранение и работа с 
химични вещества и смеси. 
Здраве, безопасност и 
предпазни мерки при работа  
   
Обучение на служителите 
на тема: Раделно събиране и 
рециклиране наотпадъци 
образувани на площдката 
 
Безопасна работа при 
товарене и разтоварване със 
съоръженията на ж.п. и авто 
естакадата 
 
Практическо обучение – 
проиграване на част от 
аварийния план – 
пожарогасителни средства в 
случай на възникване на 
пожар на територията на 
Сяроочистна инсталация 
   
Изчисляване на неопре-
деленост при количествени 
измервания 
  
Експлоатация парни котли с 
високо налягане. 
Обслужване. Изисквания за 
безопасност 
 
  
   

  
 
 
 
 
 

Х 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

Х 
 
 
 
  
  

Х 
 
 
 
 

 
Х 
  
 
 
 

 
Х 
 
 

 
Х 
 
 
 
  
 
 
 

Х 
 

 
 
 

Х 
 

оператори/ 
ел.монтьори/ 
работилница/ 

КИП и А 
 
 

Съгласно 
Заповед № 

04/24.03.14 г. 
 
 
 

Целия персонал 
 
 
 
 
 

пълначи 
 
 
 

оператори 
 
 
 
 
 
 
 

КИЛ 
 
 
 
 

огняри  
 

 
 
  
  
  

2  
 
 
  
 
 

2 
 
 

 
 

 
 2 
 
 
 

 
 

 2 
 
 

           
2 
 
 
  
 

   
 
 

3  
 
 
 
 

3 

Х 
 
 
 
  
 

Х 
 
 
 
 

 
Х 
  
 
 

 
 

Х 
 
 

 
   Х 

  
 
 
 
 

   
 

Х 
 
 
 
 

Х 
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Начин на 

Провеждане 

Начин на 
отчитане 

 
 

№ 

 
 

Наименование  на темите 

 

ВН 
 

ВТ 

 
Участници 

(звено/ 
длъжност) 

 
Три 

месечие 

 

С 
 

И 

15. 
 
 
 
 
 

16. 
 
 
 
 

17. 
 
 
 
 

 
 
18. 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
  

Обучение по работа и 
действия на 
пожароизвестителна 
инсталация.  
 
 
Oпресняване на знанията 
при работа с 
Сяроочистваща инсталация 
 
 
Практическо обучение –  
проиграване на част от 
аварийния план – работа с 
гасителните средства на 
територята на площадката 

  
 

 Обучение по интегрирана 
система за управление ISO 
9001, ISO 14001, OSHAS 
18001. 
 
 
 Практическо обучение на 
част от аварийния план – 
използване на лични 
предпазни средства в 
случай на авария при 
работа с опасни химични 
вещества. Безопасност и 
предпазни мерки при 
работа 
 
 
     
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Х 
 
 
 
 

Х  
 
 
 
  

Х 
 
 
 
 

 
 

Х 
 
 
 
 
 
  

Х 
 
 
 
 
  

оператори/ 
отговорник 

пожароизвести
телна 

инсталация 
 

Оператори, 
ел.монтьори,   

КИП и А  
 
  

Целия 
персонал 

 
 
 
 
 

Целия 
персонал 

   
 
  
 
 

/оператори, 
пълначи/  

 
 

 
 
  
 
  
 
  
  
 
 

 
3 
 
 
 
 

3  
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
  

 
Х 
 
 
 
 

   Х  
 
 
 
  

Х 
 
 
 
 
  

  
 Х 
 
 
 
 
 
 

Х  
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Начин на 

Провеждане 

Начин на 
отчитане 

 
 

№ 

 
 

Наименование  на темите 

 

ВН 
 

ВТ 

 
Участници 

(звено/ 
длъжност) 

 
Три 

месечие 

 

С 
 

И 

 
20. 

 
 
 
 
 
 
 

21. 
  
 
 

 
 
22. 
 
 
 
23. 
 

 
 Обучение на служителите 
за работа с 
информационните листове 
за безопасност на 
доставяните и 
произвеждани химични 
вещества и смеси. 
 
Практивеско обучение – 
начини за оказване на първа 
долекарска помощ в случай 
на авария с опасни химични 
вещества 
 
Обучение – третиране на 
разливи, мониторинг на 
отпадъците 
 
 Безопасна работа с 
преносими електрически 
уреди. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Х 
 
 
 
 
 
 
 

Х 
  
 
 
 

 
 

Х 
 
 
 

Х 
 

 
Целия 

персонал 
 
 
 
 
 
 

оператори/ 
ел.монтьори/ 

Н-к склад 
  

 
 

 
/оператори, 
пълначи /  

 
 

/ел. монтьори, 
работилница, 

КИП и А/ 
 

 
 4 
 
 
 
 
 
 
 

4 
  
 
 
 
 
 

 
4 

 
 

4 

 
Х  
 
 
 
 
 
 
 

Х 
  
 

 
 
 
 
 

Х 
 
 

Х 
 

 

Начин на провеждане – външно обучение (ВН), вътрешно обучение (ВТ) 
Начин на отчитане –събеседване, изпит  (С), (И) 
  С � се маркира необходимото. 

 
� Обмен на информация 

По отношение на обмена на информация е осъществен такъв. На заинтересованите 
външни страни се докладва или се комуникира информация, характеризираща 
резултатността спрямо околната среда, по отношение на: 

- Състоянието на компонентите и взаимодействието между тях; 

- Дейностите и мерките, включително договори, политика, законодателство, доклади за 
прилагане на законодателството в областта на околната среда, планове и програми, които 
оказват или са в състояние да оказват въздействие върху компонентите на околната среда; 

- Емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда. 
 
  На площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на 
условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на 
работното място и телефон за контакт: 
 

� Документиране 
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Документите на СУОС регламентират начина на управление, изпълнение на 
процесите (дейностите), отговорностите и записите, генерирани от тях, в съответствие със 
законовите и други изисквания в областта на околната среда. 
В Дружеството се прилага документирана процедура за управление на документите на 
СУОС- П 1 “Управление на документи и записи” включваща ред за създаване, промяна, 
съгласуване, утвърждаване, регистриране, разпространяване, съхраняване, унищожаване и 
архивиране на документите. Документите се идентифицират с цел осигуряване уникална 
информация, даваща възможност за контрол на управлението им; използва се подходяща 
идентификация на новите издания, на направените редакции и е осигурен ред на 
разпространение на ревизирани документи. 

  
     По Комплексно разрешително № 73-Н2/2013 г. 

За периода: 01.01.2015 г. до 30.11.2015 г. 
• Съгл. Условие 5.4.1. има изготвен актуален списък с нормативни актове, отнасящи се  

до работата на инсталациите – “Списък на нормативните документи ”. Последна   
актуализацията   на 21.10.2015 г. 

• За изпълнение на условие 5.4.2. има изготвен списък на инструкциите, изисквани с 
настоящото разрешително – актуализиран на 11.03.2013 г.  

•  В този списък са документирани всички необходими инструкции, изисквани с 
настоящото разрешително. Инструкциите се съхраняват на достъпно за всички 
служители място на площадката. В списъка са посочени и лицата, отговорни за 
тяхното изпълнение – “Списък на всички необходими инструкции, изисквани с 
настоящото разрешително, както и лицата, отговорни за тяхното изпълнение”. 
Последно актуализиран на  11.03.2013 г. 

• За изпълнение на условие 5.4.3. има изготвен списък на кого от персонала 
(отговорните лица), какъв документ е предоставен - “Изисквания на условие 5.4.3. от 
Комплексното разрешително № 73-Н2/2013 г. на “ИНСА ОЙЛ” ООД – “Списък на 
притежателите на документи”, актуализиран на  08.03.2013 г. 

 
    По Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г.  

     За периода: 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 
• Съгл. Условие 5.1. са изготвени всички инструкции изисквани с Решение № 73-Н2-

И0-А1/2015 г.    
• Съгл. Условие 5.6 има изготвен актуален списък с нормативни актове, отнасящи се  

до работата на инсталациите – “Списък на нормативните документи ”. Последна   
актуализацията   на 15.02.2016 г. 

• Съгл. Условие 5.3 се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на 
съответствието на емисионните и технически показатели определени с условията на 
разрешителното. 

• Съгл. Условие 5.4 се прилага писмена инструкция за установяване на причините за 
допуснати несъответствия и предприетите коригращи действия. 

• Съгл. Условие 5.5. данните от наблюдението на техническите и емисионни 
показатели, резултатите от оценка на съответствието им и причините за допуснати 
несъответствия и предприети коригиращи действия се водят дневници и записи.  

  
 

� Управление на документи 
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Инструкцията, която се прилага за актуализация на 
документите, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на 
инсталацията, а също и за изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на 
условие 5.5.1 на Комплексно разрешително   № 73-Н2/2013 г. е процедура П 1 “Управление 
на документи и записи”, която  регламентира процеса, изискванията, общия ред и 
отговорностите за документиране на интегрираната система за управление на качеството 
(СУК), околната среда (СУОС) и здравето и безопасността при работа (СУЗБР),  при 
управление на документи, законови и други изисквания и записите, които се отнасят до 
интегрираната система за управление (ИСУ).  
 
Разгледани са също и правилата за работа с невалидна документация, като ръководителите 
на структурните звена архивират невалидните оригинали за срок от 5 години, след което ги 
унищожават. 
По-ясно представяне на процеса на управление на документите дава приложената по-долу 
схема, която е извлечение от процедура П 1 “Управление на документи и записи”.    
Целият персонал на дружеството, участващ в дейности, в чийто резултат се създават записи 
на данни по изискванията на системата, отговаря за съхранение, за навременно предаване 
при поискване на четливи и завършени документи, грижи се за събиране, класиране и 
поддържане на данните в съответствие с настоящата процедура, извършва годишен преглед 
на файловете с цел архивиране или унищожаване на събраната информация. 
 
 

� Оперативно управление 
 

     По Комплексно разрешително № 73-Н2/2013 г. 
За периода: 01.01.2015 г. до 30.11.2015 г. 
Изготвени са и са одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, 

изисквани с Комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на площадката в 
писмен вид и се предоставят на компетентния орган при поискване от тяхна страна. 
Последна актуализация на инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани с 
Комплексното разрешително : И2, И3, И4, И7, И8, И9, И14, И22, И23, И24 и И25 са с 
дата 08.03.2013 г.; И5, И6 са с дата 13.03.2013 г.; И13, И15 и И16 са с дата 11.03.2013 г.   
 

По Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г.  
  За периода: 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 

 
Изготвени са и са одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, 

изисквани с Решението. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се 
предоставят на компетентния орган при поискване от тяхна страна. 
Последна актуализация на инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани с 
Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г.: И2, И3, И4, И5, И6, И7, И14, И22, И23, И24 и И25 са с 
дата 04.12.2015 г.; И13, И15 и И16 са с дата 03.12.2015 г.   
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СХЕМА НА ПРОЦЕСА “УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ”. ОТГОВОРНОСТИ 

 Необходимост от нов документ/изменение може да 
настъпи по инициатива от съставител, по резултати от 
одити, от коригиращи/превантивни действия с 
определен отговорник. 
 
1. ПР, отговорник 
Разработва, изменя или доставя документ. 
 
2. ПР, Управител, Управител база 
Извършват преглед/одобрение на документ  с подпис 
 
3. ПР, РСЗ 
ПР регистрира актуалното състояние на П и И, а РСЗ – за 
др. документи във Ф 1. Пр отразява същността на 
изменението във Ф 2. 
 
4. ПР, РСЗ 
Съхраняват оригиналите на одобрените документи, за които 
отговарят. 
 
5. ПР, РСЗ 
Осигуряват актуално ниво на документите, които 
поддържат за абонатите, определени във Ф 1. Екземпляри 
предоставят срещу подпис във Ф 3. 
 
6. ПР 
Изземва неактуални разпространени екземпляри от 
документи. 
 
7. ПР, РСЗ 
Архивират невалидни оригинали за срок от 5 години, след 
което ги унищожават. 
 
8. Ръководители 
Ръководители на структурни единици разясняват и 
информират персонала за актуалните документи на СУ.  
 
9.Отговорници  
Отговорниците, посочени в процедури и инструкции 
прилагат регламентираните правила. 
 
10. Висше ръководство 
Извършва оценка за ефективността на прилаганата дейност 
и планират необходимите подобрения. 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.Преглед и одобрение 

3.Регистриране 

4. Съхранение  

5.Разпространение 

6.Изземване на невалидни 
документи 

9. Прилагане 

1.Разработване, изменение, 
осигуряване 

10.Оценка на ефективността на 
процеса. Планиране на 

подобряване 

Необходим 

Актуален 
документ 

Ф 1 
Ф 2 

7. Архивиране 

8. Разясняване и 
информиране 

Ф 3 
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� Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Ръководството на Дружеството постоянно подобрява и развива СУОС, въз основа на 
механизма на коригиращите и превантивни действия. Управлението на коригиращите и 
превантивни действия се извършва по правила и ред, описан в документирана процедура. 
       
Към Комплексното разрешително № 73-Н2/2013 г. на “ИНСА ОЙЛ” ООД са изготвени 
и се прилагат:  

• По Условие 5.7.1. - има изготвени писмени инструкции за мониторинг на 
техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР. Последна 
актуализация на инструкциите:  И2 и И7 са с дата 08.03.2013 г.; И6 е с дата 
13.03.2013 г.; И10, И11, И12, И15, И17, И18, И 20, и И 26 са с дата 11.03.2013 г. 

 Извършва се мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно   
условията в КР, като резултатите се отразяват в дневници. 

• По Условие 5.7.2. има изготвени писмени инструкции за периодична оценка на 
съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с 
определените в условията на разрешителното. Последна актуализация на 
инструкциите: И7 и И 25 са с дата 08.03.2013 г., И10, И11, И12, И13, И15, И16, И18, 
И20, И26 са с дата  11.03.2013 г. 

• По Условие 5.7.3. има изготвени писмени инструкции за установяване на причините 
за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Последна 
актуализация на инструкциите: И14, И19 и И 25 са с дата 08.03.2013 г.; И10, И11,  
И12, И13, И15, И16, И17, И18, И20, И 26, И 27 и И 28 е с дата 11.03.2013 г., И 21 е с 
дата  07.03.2013 г.;   

• По Условие 5.7.4. има изготвена писмена инструкция за периодична оценка на 
наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ 
съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния 
персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за 
постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Документират се резултатите 
от прилагане на инструкцията. Инструкцията И 27 е утвърдена с дата 11.03.2013 г. 

 
Към Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. на “ИНСА ОЙЛ” ООД са изготвени и се прилагат:  

• По условие 5.2. има изготвени писмени инструкции за мониторинг на 
техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР. Последна 
актуализация на инструкциите:  И2, И6, И7 са с дата 04.12.2015 г.; И10, И11, 
И12, И15, И17, И18, И20, и И 26 са с дата 03.12.2015 г. 

• По условие 5.3. има изготвени писмени инструкции за периодична оценка на 
съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с 
определените в условията на разрешителното. Последна актуализация на 
инструкциите: И7 и И 25 са с дата 04.12.2015 г., И10, И11, И12, И13, И15, 
И16, И18, И20, И26 са с дата  03.12.2015 г. 

• По условие 5.4. има изготвени писмени инструкции за установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 
действия. Последна актуализация на инструкциите: И14, И19 и И 25 са с дата 
04.12.2015 г.; И 8,  И 9, И10, И11,И12, И13, И15, И16, И17, И18, И20, И 21 и 
И26 са с дата 03.12.2015 г.   

• По условие 5.6. има изготвена писмена инструкция за периодична оценка на 
наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите 
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По условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване 
на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ 
технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. 
Документират се резултатите от прилагане на инструкцията. Инструкцията И 9 е 
утвърдена с дата 03.12.2015 г. 

 
� Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 
Изготвена е и се прилага писмена инструкция за предотвратяване и контрол на аварийни 
ситуации, прилага се и Процедура П 1 – “Управление на документи и записи”, която 
регламентира въвеждането на нови и изменението на наличните документи при всяка 
възникнала необходимост, вкл. и след аварийни ситуации. 
На базата на комплексен анализ на местонахождението на обекта и основната му 
производствена дейност, както и природните дадености в района се прогнозират възможните 
аварийни ситуации. Те са посочени в “План за действие при аварийни ситуации”, както и в П 
13 “Извънредни ситуации”. Подготовката на персонала се извършва в съответствие с 
нормативните изисквания на Република България и включва периодичния инструктаж и 
проиграването на плана, веднъж годишно, като така се извършва периодичното обновяване 
на готовността му за действие. Персоналът преминава съответните курсове като за целта се 
изготвят протоколи.  
Отделно от проиграването на плана с целия персонал, с аварийно- спасителната група, 
изградена в обекта са проиграни три  пъти годишно отделни аварийни ситуации . 
 
За периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на “План за действие 
при аварийни ситуации” се извършва проиграване на отделни аварийни ситуации, за което се 
съставя протокол.  
 
През 2015 година са проиграни ситуациите – “Практическо обучение – проиграване на част 
от аварийния план – пожарогасителни средства в случай на възникване на пожар на 
територията на Сяроочистна инсталация” през второто тримесечие на 2015 г., “Практическо 
обучение –  проиграване на част от аварийния план – работа с гасителните средства на 
територята на площадката”през третото тримесечие на 2015 г. и “Практическо обучение на 
част от аварийния план – използване на лични предпазни средства в случай на авария при 
работа с опасни химични вещества. Безопасност и предпазни мерки при работа” през 
четвъртото тримесечие на 2015 г. 
Сборните пунктове и най-подходящите пътища за извеждане на работещите от района на 
аварията са посочени в “План за действие при аварийни ситуации”. 
На определени видни места на територията на обекта са поставени табла, на които е 
обозначена схема за евакуация на персонала. 
Необходимите средства за лична защита се определят на база състава на сформираната една 
аварийно – спасителна група на обекта. Редовната проверка и поддръжка на възможността 
им да изпълняват защитните си функции се установява посредством проверка, която се 
отразява в “Протоколи за периодична проверка на средствата за лична защита”. 
На базата на комплексен анализ на пожарната обстановка на обекта, съвместно с органите на 
противопожарна защита са определени средствата за противодействие за възникнал пожар. 
На територията на обекта са осигурени запаси от гасителни средства. 
В изпълнение на плана за действие при аварии е изградена аварийно – спасителна група. 
Списъка на групата се актуализира при настъпили кадрови промени. 
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Изготвен е списък за оповестяване на персонала на аварийно – спасителната група и 
постоянната обектова комисия, които са отговорни за изпълнението на плана за действие при 
аварии.  
 

� Записи 
Записите на СУОС са формуляри и други записи в процеса на изпълнение на дейностите от 
отговорни лица с цел адекватно управление на процесите и осигуряващи проследимост и 
възможност за анализ. Те се отнасят до идентифициране и оценка на значимостта на 
аспектите на околната среда; обучение; готовност и реагиране при аварийни ситуации; данни 
от мониторинг и измерване, оценка на съответствието с приложимите към дейността на 
Дружеството законови и други изисквания, коригиращи и превантивни действия; одит на 
СУОС; преглед от ръководството. 
В Дружеството се прилагат процедури за идентификация, съхраняване, защита, 
възстановяване и продължителност на съхраняване и архивиране на записите на СУОС. 
Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически 
показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в 
комплексното разрешително. 
Съхраняват се данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа 
на технологичното/пречиствателното оборудване. 
Изготвен е  списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и 
съхраняване на тези документи. 
За периода 01.01.2015г до 31.12.2015 г. 
Има наличен актуален “Списък с документите, доказващи съответствие с условията на 
разрешителното и съхраняването на тези документи” от дата 08.01.2016 г./съгл. Усл.5.9.5./. 
 

� Докладване 
“ИНСА ОЙЛ” ООД изпълнява изискванията на условие 5.10. от Комплексно разрешително  
№ 73 – Н2 / 2013 г.  и настоящият годишен доклад по околна среда е изготвен на основание 
чл. 125, т.6 от ЗООС и условие 5.10.2, съгласно които Дружеството докладва резултатите от 
собствения мониторинг и представя в РИОСВ - Пловдив и Басейнова дирекция 
Източнобеломорски район Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено настоящото Комплексно разрешително в срок до 31 март 2016 г. за отчетната 
2015 г. в два екземпляра на хартиен и един на електронен носител в РИОСВ - Пловдив и 
един екземпляр на хартиен и един на електронен носител в Басейнова дирекция за 
управление на водите Източнобеломорски район. При извършване на проверки от страна на 
контролните органи при поискване е предоставена изисканата допълнителна информация.  
 
По форма и съдържание, докладът е разработен съгласно „Образец на годишен доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително”, утвърден от 
Министъра на околната среда водите, м. май, 2006 г. 

 
� Актуализация на СУОС 

Системата за управление на околната среда на Дружеството включва механизми за обратна 
връзка, предназначени да стимулират непрекъснатото подобряване на характеристиките на 
околната среда и оперативната дейност за постигането им, при постоянно спазване на 
приложимите нормативни изисквания.  
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Политиката на “ИНСА ОЙЛ” ООД цели успешен бизнес и стабилно развитие чрез 
предлагането на продукти с качество, съответстващо на нуждите и очакванията на клиентите 
и постигане съответствие с приложимите правни и други изисквания по околна среда.  

За непрекъснатото развитие, ръководството работи за: 
� поддържане на цялостната политика по околна среда, адекватна на променящите се 

външни и вътрешни условия, която е осъзната, разбрана и прилагана на всички нива в 
дружеството, оценяване ефективността и пригодността на политиката и актуализирането 
й, когато е необходимо; 

� осигуряване на необходимите средства и ресурси за прилагане на утвърдената политика 
и за постигане на набелязаните цели по ОС. 

� активно участие на целия ръководен персонал за определяне и преглед на насоките, 
конкретните цели и задачите, за създаване на средата и условията за увличане на 
персонала за активно допринасяне за постигане на целите, определени като измерими 
където е възможно; 

� прецизно определяне и овладяване на всички необходими за системата за управление 
процеси, тяхната последователност и взаимовръзки и прилагане на системен подход за 
тяхното управление с ангажираност за предотвратяване на замърсяване на околната 
среда; 

� прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за 
протичането на процесите и за продуктите, за постигането на съответствие с 
изискванията на клиентите и приложимите правни и други изисквания по околната среда; 

� за планиране и реализиране на непрекъснати подобрения за процеси и продукти и за 
ефикасност на системата за управление околната среда; 

� ефективно използване на ресурсите, намаляване на генерираните отпадъци и риска при 
работа. 

 
 
Всеки един член на персонала проявява в необходимата степен своята съпричастност при 
решаването на предстоящите конкретни задачи, за да продължи да се повишава доверието и  
авторитета на Дружеството. Ясно осъзнава ролята на управлението на качеството, околната 
среда и здравето и безопасността при работа за развитието и успеха. Всеки, съобразно своите 
права, отговорности и възможности допринася за изпълнение на политиката и ефективното 
функциониране на системата, в съответствие с международния стандарт ISO 14001:2004. 
 
По Условие 5.10.2. от Комплексно разрешително № 73-Н2/2013 г. 
Настоящият годишен доклад по околна среда е изготвен на основание чл. 125, т.6 от ЗООС и 
условие 5.10.2, съгласно които Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг 
и представя в РИОСВ - Пловдив и Басейнова дирекция Източнобеломорски район Годишен 
доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно 
разрешително в срок до 31 март 2016 г. за отчетната 2015 г. в два екземпляра на хартиен и 
един на електронен носител в РИОСВ - Пловдив и един екземпляр на хартиен и един на 
електронен носител в Басейнова дирекция Източнобеломорски район. При извършване на 
проверки от страна на контролните органи при поискване е предоставена изисканата 
допълнителна информация.  
По форма и съдържание, докладът е разработен по образец на годишен доклад, съгласно 
„Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен 
доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”   
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По Условие 7.5. Уведомяване: 
Комплексно разрешително № 73-Н2/2013 г. 
По Условие 7.2.: за периода 01.01.2015 г до 30.11.2015 г.  на територията “ИНСА ОЙЛ” 
ООД няма аварийни или други замърсявания, както и замърсяване на повърхностни или 
подземни води, поради което не са уведомени областния управител, кмета на общината, 
РИОСВ – Пловдив, териториалните структури на ГД “ПБЗН” – МВР и Басейнова дирекция – 
Пловдив при замърсяване на повърхностни и/или подземни води. 
По Условие 7.4.: за периода 01.01.2015 г до 30.11.2015 г. „ИНСА ОЙЛ” ООД не е планирала 
и извършвала промяна в работата на инсталациите по Условие 2.    
По Условие 7.1.: за периода 01.01.2015 г до 30.11.2015 г.  на територията “ИНСА ОЙЛ” 
ООД не са извършвани приемни изпитвания за въвеждане в експлоатация на 
инсталациите/пречиствателни съоръжения и не въвеждан обект в експлоатация. 
По Условие 7.3.: за периода 01.01.2015 г до 30.11.2015 г. “ИНСА ОЙЛ” ООД е докладвала 
на РИОСВ – Пловдив и Басейновата дирекция–Пловдив в частта “Води” за резултатите от 
собствения мониторинг, който е определен с условията на разрешителното.  
По Условие 7.6.: за периода 01.01.2015 г до 30.11.2015 г. на територията “ИНСА ОЙЛ” ООД 
няма настъпила непосредствена заплаха за екологични щети. 
По Условие 7.7.: за периода 01.01.2015 г до 30.11.2015 г. на територията на ИНСА ОЙЛ” 
ООД няма настъпили екологични щети и по тази причина няма изпратени уведомления към 
компетентния орган. 
По Условие 7.8.: за периода 01.01.2015 г до 30.11.2015 г.  предварително се представяше 
седмичен график в РИОСВ-Пловдив за работата на Модулна инсталация на нефт и 
нефтоподукти към Рафинерия за нефт и нефтопродукти при дейност регенерация на 
отработени масла. 
 
По Условие 7.5. Уведомяване: 
Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. няма условие 7.5 
По Условие 7.2.: за периода 01.12.2015 г до 31.12.2015 г.  на територията “ИНСА ОЙЛ” 
ООД няма аварийни или други замърсявания, както и замърсяване на повърхностни или 
подземни води, поради което не са уведомени областния управител, кмета на общината, 
РИОСВ – Пловдив, териториалните структури на ГД “ПБЗН” – МВР и Басейнова дирекция – 
Пловдив при замърсяване на повърхностни и/или подземни води. 
По Условие 7.4.: за периода 01.12.2015 г до 31.12.2015 г. „ИНСА ОЙЛ” ООД не е планирала 
и извършвала промяна в работата на инсталациите по Условие 2.    
По Условие 7.3.: за периода 01.12.2015 г до 31.12.2015 г. “ИНСА ОЙЛ” ООД е докладвала 
на РИОСВ – Пловдив и Басейновата дирекция–Пловдив в частта “Води” за резултатите от 
собствения мониторинг, който е определен с условията на разрешителното.  
По Условие 7.8.: за периода 01.12.2015 г до 31.12.2015 г.  “ИНСА ОЙЛ” ООД  не е 
представяла седмичен график в РИОСВ-Пловдив за работата на Модулна инсталация на 
нефт и нефтоподукти към Рафинерия за нефт и нефтопродукти при дейност регенерация на 
отработени масла, защото не са оползотворявани отработени масла. 
 
 
3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 
 
3.3.1. Използване на вода: Комплексно разрешително № 73-Н2/2013 г. 
За периода: 01.01.2015 г. – 30.11.2015 г. 
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Използването на вода за питейно-битови нужди става при наличие на сключен договор 
между “ИНСА ОЙЛ” ООД и експлоатиращото водопроводната мрежа водоснабдително 
дружество “Водоснабдяване и канализация” ООД, при спазване на условията в него. 
 
Използването на вода за производствени нужди за “Модулна инсталация за дестилация на 
нефт и нефтопродукти” става от собствен водоизточник - сондажен кладенец № 2 (СК № 2), 
а за напояване на площадката на “ИНСА ОЙЛ” ООД се използва вода от собствен 
водоизточник - сондажен кладенец №1 (СК № 1), при наличие на издадено разрешително за 
водоползване - за  сондажен кладенец №1 (СК № 1) и сондажен кладенец №2(СК № 2), –  
разрешително за водоползване № 31530195/13.07.2011 г.   
В него са заложени следните количества вода за следните цели: 

• За промишлени цели: 70 176 куб.м / годишно; 
• За охлаждане: 12 920 куб.м / годишно; 
• За напояване: 8 000 куб.м / годишно; 
• За други цели: 4 400 куб.м / годишно. 

За водоснабдяване на “Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции” има издадено 
разрешително за водовземане № 31530068 / 23.12.2008 г. (за сондажен кладенец № 3, което е  
 
с продължен срок на действие с Решение №  РР 2118/13.01.2015 г., изменено с Решение №  
РР 2158/16.02.2015 г., издадено от Басейнова дирекция Източно- беломорски район). 
За водоснабдяване на нов “Стоково суровинен резервоарен парк” има издадено 
разрешително за водовземане № 31590705/25.02.2013 г.( за сондажен кладенец № 4).  
Съгласно инструкция “Поддръжка и проверка на водопроводната мрежа”. Мониторинг на 
водопотреблението”, водата от сондажен кладенец № 1 се използва за противопожарни 
нужди и напояване, а водата от сондажен кладенец № 2 се използва за производствени нужди 
и противопожарни нужди.   
Разрешеното количество вода за промишлени нужди,  съгласно КР № 73 – Н 2 / 2013 г. е 
посочено в таблица:  

Инсталация 
Годишна норма за ефективност при 

употребата на вода,  m3/единица продукт  

Рафинерия за нефт и нефтопродукти: 

Модулна инсталация за дестилация на нефт при дейност 
дестилация на нефт и нефтопродукти 
 (m3/t входящо тежко гориво) 

0, 51 

Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, 
включваща: 

- Модул за водородна десулфуризация 
- Модул за регенерация на сяра 

(m3/t входящи газьолови фракции) 

0, 2 

Модул за производство на водород 
(m3/1000 Nm3

 

водород) 
15 

 
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г . изразходваното количество вода от СК № 1 е 7 895m3- 
водата е използвана за оросяване (съгл. инструкция “Поддръжка и проверка на 
водопроводната мрежа. Мониторинг на водопотреблението.” ). 
 
За  периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. изразходваното количество вода от СК № 2 е 4 410 m3 -  
водата е използвана за производствени нужди. 
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За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г.  изразходваното количество вода от СК № 3 е 17 858 m3 
-  водата е използвана за производствени нужди. 
 
Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди и за оросяване става чрез 
монтирани измервателни устройства, които са пломбирани от БД - Пловдив. 
 
През месец април 2013 г. “ИНСА ОЙЛ” ООД уведомява БД – Пловдив с писмо изх.  № 
171/19.04.2013 г. на “ИНСА ОЙЛ” ООД и вх. № на БД №КД-05-1974/22.04.2013 г. относно 
сондажен кладенец СК № 4, предназначен за нуждите на  “Нов стоково суровинен 
резервоарен парк”. Сондажният кладенец е в процес на изграждане и поради този причина 
към него няма монтирано помпено оборудване и самият сондаж не се използва.  
С констативен протокол № 826/22.11.2013 г. при проверка от БД ИБР е констатирано 
моментната неизползваемост на СК № 4 и е направено предписание “Да се създаде 
техническа възможност за консервиране на ТК и се уведоми БД-Пловдив за пломбирането 
му”.   
Във връзка с изпълнение на предписанието, с писмо изх. № 624/02.12.2013 г. на “ИНСА 
ОЙЛ” ООД и вх. № на БД № КД-05-3180/03.12.2013 г. “ИНСА ОЙЛ” ООД уведомява БД за 
техническа възможност за консервиране на ТК № 4 и готовността за пломбиране от БД ИБР. 
  
С Констативен протокол № ПВ1 – 36 / 11.02.2014 г. е извършена проверка на ТК № 4 от 
експерти при Дирекция „Контрол“ при БД ИБР Пловдив и е положена метална пломба с 
печат на БД/МОСВ на създаденото техническо изпълнение за консервация. 
  
Изготвени са  и се прилагат инструкции за:  

• поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на 
течове и установяване на причините за тях - условие 8.1.3 и условие 8.1.5.2. и 8.1.5.3; 

• експлоатация и поддръжка на оборотните водни охладителни цикли на инсталациите 
-условие 8.1.4.1;  

• експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в Модула за производство 
на водород към Инсталацията за сяроочиска на газьолови фракции - основен 
консуматор на вода за производствени  нужди на площадката - условие 8.1.4. 

 
Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. 
За периода: 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г. 
 
Използването на вода за питейно-битови нужди става при наличие на сключен договор 
между “ИНСА ОЙЛ” ООД и експлоатиращото водопроводната мрежа водоснабдително 
дружество “Водоснабдяване и канализация” ООД, при спазване на условията в него. 
 
Използването на вода за производствени нужди за “Модулна инсталация за дестилация на 
нефт и нефтопродукти” става от собствен водоизточник - сондажен кладенец № 2 (СК № 2), 
а за напояване на площадката на “ИНСА ОЙЛ” ООД се използва вода от собствен 
водоизточник - сондажен кладенец №1 (СК № 1), при наличие на издадено разрешително за 
водоползване - за  сондажен кладенец №1 (СК № 1) и сондажен кладенец №2(СК № 2), –  
разрешително за водоползване № 31530195/13.07.2011 г.   
В него са заложени следните количества вода за следните цели: 

• За промишлени цели: 70 176 куб.м / годишно; 
• За охлаждане: 12 920 куб.м / годишно; 
• За напояване: 8 000 куб.м / годишно; 
• За други цели: 4 400 куб.м / годишно. 
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За водоснабдяване на “Инсталация за сяроочистка на газьолови 
фракции” има издадено разрешително за водовземане № 31530068 / 23.12.2008 г. (за 
сондажен кладенец № 3, което е  
 
с продължен срок на действие с Решение №  РР 2118/13.01.2015 г., изменено с Решение №  
РР 2158/16.02.2015 г., издадено от Басейнова дирекция Източно- беломорски район). 
За водоснабдяване на нов “Стоково суровинен резервоарен парк” има издадено 
разрешително за водовземане № 31590705/25.02.2013 г.( за сондажен кладенец № 4).  
Съгласно инструкция “Поддръжка и проверка на водопроводната мрежа”. Мониторинг на 
водопотреблението”, водата от сондажен кладенец № 1 се използва за противопожарни 
нужди и напояване, а водата от сондажен кладенец № 2 се използва за производствени нужди 
и противопожарни нужди.   
Разрешеното количество вода за промишлени нужди,  съгласно КР № 3–Н2-И0-А1/2015 г. е 
посочено в таблица:  

Инсталация 
Годишна норма за ефективност при 

употребата на вода,  m3/единица продукт  

Рафинерия за нефт и нефтопродукти: 

Модулна инсталация за дестилация на нефт при дейност 
дестилация на нефт и нефтопродукти 
 (m3/t входящо тежко гориво) 

0, 51 

Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, 
включваща: 

- Модул за водородна десулфуризация 
- Модул за регенерация на сяра 

(m3/t входящи газьолови фракции) 

0, 2 

Модул за производство на водород 
(m3/1000 Nm3

 

водород) 
15 

 
За периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г . изразходваното количество вода от СК № 1 е 0 m3, 
(съгл. инструкция “Поддръжка и проверка на водопроводната мрежа. Мониторинг на 
водопотреблението.” ). 
 
За  периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г. изразходваното количество вода от СК № 2 е 261 m3 -  
водата е използвана за производствени нужди. 
 
За периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г.  изразходваното количество вода от СК № 3 е 1 476 m3 -  
водата е използвана за производствени нужди. 
 
Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди и за оросяване става чрез 
монтирани измервателни устройства, които са пломбирани от БД - Пловдив. 
 
През месец април 2013 г. “ИНСА ОЙЛ” ООД уведомява БД – Пловдив с писмо изх.  № 
171/19.04.2013 г. на “ИНСА ОЙЛ” ООД и вх. № на БД №КД-05-1974/22.04.2013 г. относно 
сондажен кладенец СК № 4, предназначен за нуждите на  “Нов стоково суровинен 
резервоарен парк”. Сондажният кладенец е в процес на изграждане и поради този причина 
към него няма монтирано помпено оборудване и самият сондаж не се използва.  
С констативен протокол № 826/22.11.2013 г. при проверка от БД ИБР е констатирано 
моментната неизползваемост на СК № 4 и е направено предписание “Да се създаде 
техническа възможност за консервиране на ТК и се уведоми БД-Пловдив за пломбирането 
му”.   
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Във връзка с изпълнение на предписанието, с писмо изх. № 624/02.12.2013 г. на “ИНСА 
ОЙЛ” ООД и вх. № на БД № КД-05-3180/03.12.2013 г. “ИНСА ОЙЛ” ООД уведомява БД за 
техническа възможност за консервиране на ТК № 4 и готовността за пломбиране от БД ИБР. 
  
С Констативен протокол № ПВ1 – 36 / 11.02.2014 г. е извършена проверка на ТК № 4 от 
експерти при Дирекция „Контрол“ при БД ИБР Пловдив и е положена метална пломба с 
печат на БД/МОСВ на създаденото техническо изпълнение за консервация. 
  
Изготвени са  и се прилагат инструкции за:  

• поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на 
течове и установяване на причините за тях - условие 8.1.3 и условие 8.1.5.2. и 8.1.5.3; 

• експлоатация и поддръжка на оборотните водни охладителни цикли на инсталациите 
-условие 8.1.4.1;  

• експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в Модула за производство 
на водород към Инсталацията за сяроочиска на газьолови фракции - основен 
консуматор на вода за производствени  нужди на площадката - условие 8.1.4. 

 
 

По Условие 8.1.6.1. и Условие 8.1.6.2. 
Комплексно разрешително № 73-Н2/2013 г. 
За периода: 01.01.2015 г. – 30.11.2015 г. 
Използването на вода за всяка инсталация за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. е докладвано в 
таблицата по- долу: 
                                                                                                                                              Таблица № 3.1 

 
Източник 

на вода 

 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

 
Годишна норма за 
ефективност при 
употребата на вода , 
m3/единица продукт, 
съгласно КР  

 
Използвано  
количество  

 

 
Използвано  
количество, 
m3/единица 

продукт  

 
Съответ-

ствие 
 

Собствен 
водоизточ-
ник: 
подземни 
води -  
Сондажен 
кладенец  
№ 2 
 

 
 
- 

0,51 

 
4 410 m3/y  

вода за производ 
ствени нужди на 

Модулна инсталация 
за дестилация на нефт 

и нефтопродукти 

 
 

 
0.50 

 

 
 
 

 да 

 
 
- 

0,2 

235  m3/y  вода за 
производ 

ствени нужди на 
Инсталация за 
сяроочистка на 

газьолови фракции 

 
 

0.0017  

 
 

да 

 
Собствен 
водоизточ-
ник: 
подземни 
води -  
Сондажен 
кладенец  
№ 3  

 
- 15 

17 623 m3/y  вода за 
модула за 

производство на 
водород 

 
 

5.65   

 
 

да 

  
Водата от сондажен кладенец 1 (СК № 1) е използвана за оросяване (съгл. инструкция 
“Поддръжка и проверка на водопроводната мрежа. Мониторинг на водопотреблението.” ). 
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На водопроводната мрежа се извършват проверки един път месечно. Резултатите се записват 
в дневник, заверен от Басейнова Дирекция - Пловдив. 
Брой извършени проверки на водопроводната мрежа за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г      
– 11 броя. 
Брой установени течове за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г.  - няма.   
Брой установени отклонения за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г.  - няма .  
 
В резултат на прилагане на инструкция И 2 “Поддръжка и проверка на водопроводната 
мрежа на площадката. Мониторинг на водопотреблението” - условие 8.1.3,  8.1.5.2., 8.1.5.3. 
не са установени отклонения и  не са предприети коригиращи действия за периода 01.01.2015 
– 30.11.2015 г. 
 
Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. 
За периода: 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г. 
 

Използването на вода за всяка инсталация за периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г. е докладвано в 
таблицата по- долу: 
                                                                                                                                              Таблица № 3.1 

 
Източник 

на вода 

 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

 
Годишна норма за 
ефективност при 
употребата на вода , 
m3/единица продукт, 
съгласно КР  

 
Използвано  
количество  

 

 
Използвано  
количество, 
m3/единица 

продукт  

 
Съответ-

ствие 
 

Собствен 
водоизточ-
ник: 
подземни 
води -  
Сондажен 
кладенец  
№ 2 
 

 
 
- 

0,51 

 
261 m3/y  

вода за производ 
ствени нужди на 

Модулна инсталация 
за дестилация на нефт 

и нефтопродукти 

 
 

 
0.45 

 

 
 
 

 да 

 
 
- 

0,2 

19 m3/y  вода за 
производ 

ствени нужди на 
Инсталация за 
сяроочистка на 

газьолови фракции 

 
 

0.0027  

 
 

да 

 
Собствен 
водоизточ-
ник: 
подземни 
води -  
Сондажен 
кладенец  
№ 3  

 
- 15 

1 457 m3/y  вода за 
модула за 

производство на 
водород 

 
 

3.51   

 
 

да 

  
Водата от сондажен кладенец 1 (СК № 1) е използвана за оросяване (съгл. инструкция 
“Поддръжка и проверка на водопроводната мрежа. Мониторинг на водопотреблението.” ). 
На водопроводната мрежа се извършват проверки един път месечно. Резултатите се записват 
в дневник, заверен от Басейнова Дирекция - Пловдив. 
Брой извършени проверки на водопроводната мрежа за периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г.      
– 1 брой. 
Брой установени течове за периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г.  - няма.   
Брой установени отклонения за периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г.  - няма .  
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В резултат на прилагане на инструкция И 2 “Поддръжка и проверка на водопроводната 
мрежа на площадката. Мониторинг на водопотреблението” - условие 8.1.3,  8.1.5.2., 8.1.5.3. 
не са установени отклонения и  не са предприети коригиращи действия за периода 01.12.2015 
– 31.12.2015 г. 
 
3.3.2. Използване на енергия:  
Комплексно разрешително № 73-Н2/2013 г. 
За периода: 01.01.2015 г. – 30.11.2015 г. 
 
Прилагат се инструкции И 5 “Електроенергия - поддръжка и работа на електроинсталацията. 
Мониторинг” – по условия 8.2.2.1.; 8.2.2.3., и И 6 “Поддръжка и работа на Паровата централа 
и топло-обменните съоръжения. Мониторинг” – по условия 8.2.1.2; 8.2.2.1.; 8.2.2.2.; 8.2.2.3,    
съгласно Комплексно разрешително № 73 – Н 2 / 2013  г. 
 
Докладването по условие 8.2.3.1. е изразено като годишна норма за ефективност при 
употребата на електро- и топлоенергия   
  
По условие 8.2.3.1. и 8.2.3.2.: 
Води се “Дневник за оценка съответствието на консумираните количества електроенергия”, в 
който се отчита съответствието на изразходваната електроенергия с определената такава в 
КР. 
 
   Табл. 3.2.  Консумация на електроенергия  за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г  .: 

Електроенергия  Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
електроенергия  
(кWh/ единица 

продукт), съгласно 
КР 

Използвано количество  на 
електроенергия   

(кWh/ единица продукт)          

Съответ 
ствие 

 

Модулна инсталация 
за дестилация на нефт 
при дейност 
дестилация на нефт и 
нефтопродукти 

12 кWh/t входящо 
тежко гориво 

 
5.33 

 

 
да 

Инсталация за 
сяроочистка на 
газьолови фракции 

32 кWh/t входящи 
газьолови фракции 

 
7.97 

 
да 

Модул за 
производство на 
водород 

130 кWh/1000 Nm3
 

водород 

 
31.75 

 

 
да 

 
От таблица 3.2. се вижда, че през за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. консумираната 
електроенергия не превишава стойностите, посочени в КР. 

Отчетените количества електроенергия се документират в “Дневник за документиране на 
количеството изразходена електроенергия”.  
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. не са установени несъответствия. 
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. няма извършени коригиращи действия. 
Техническото състояние на топлопреносната мрежа се отразява в “Дневници за експлоатация и 
поддръжка на технологичното оборудване” 
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Води се “Дневник за оценка съответствието на консумираните количества топлоенергия”, в 
който   се отчита съответствието на изразходваната топлооенергия с определената такава в КР.  
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. има направена една  1 такива оценка за  съответствието на 
изразходваната топлооенергия с определената в КР. 

 
Табл. 3.2. Консумация на топлоенергия  за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г.   

Топлоенергия Годишна норма за 
ефективност при 
употребата на 
топлоенергия (кWh/ 
единица продукт), 
съгласно КР 

Използвано количество на 
топлоенергия  

(кWh/ единица продукт)        

Съответ- 
ствие 

 

Модулна инсталация 
за дестилация на нефт 
при дейност 
дестилация на нефт и 
нефтопродукти 

240 кWh/t входящо 
тежко гориво 

 
113.74  

 
да 

Инсталация за 
сяроочистка на 
газьолови фракции 

43 кWh/t входящи 
газьолови фракции 

 
31.87  

 
да 

 
От таблица 3.2. се вижда, че за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. консумираната топлоенергия 
не превишава стойностите, посочени в КР. 

Отчетените количества топлоенергия се документират в “Дневник за документиране на 
количеството изразходена топлоенергия”.  
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. не е установено несъответствие.  
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. няма извършени коригиращи действия. 
 
В резултат на прилагане на инструкциите за оценка на съответствието на изчислените 
количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в условията на 
комплексното разрешително норми не са установени отклонения и не са предприети 
коригиращи действия. 
 
Докладването по условие 8.2.1, е изразено като годишна норма за ефективност при употребата 
на топлооенергия  (кWh/единица продукт).   

 
Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. 
За периода: 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г. 
 
Прилагат се инструкции И 5 “Електроенергия - поддръжка и работа на електроинсталацията. 
Мониторинг” – по условия 8.2.1.1, 8.2.2.1.; 8.2.2.2., и И 6 “Поддръжка и работа на Паровата 
централа и топло-обменните съоръжения. Мониторинг” – по условия 8.2.1.1, 8.2.1.2; 8.2.2.1.; 
8.2.2.2.; 8.2.2.3,    съгласно Решение № 73 – Н 2 –И0-А1/ 2015  г. 
 
Докладването по условие 8.2.3.1. е изразено като годишна норма за ефективност при 
употребата на електро- и топлоенергия   
  
По условие 8.2.3.1. и 8.2.3.2.: 
Води се “Дневник за оценка съответствието на консумираните количества електроенергия”, в 
който се отчита съответствието на изразходваната електроенергия с определената такава в 
КР. 
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   Табл. 3.2.  Консумация на електроенергия  за периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г  .: 

Електроенергия  Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
електроенергия  
(кWh/ единица 

продукт), съгласно 
КР 

Използвано количество  на 
електроенергия   

(кWh/ единица продукт)          

Съответ 
ствие 

 

Модулна инсталация 
за дестилация на нефт 
при дейност 
дестилация на нефт и 
нефтопродукти 

12 кWh/t входящо 
тежко гориво 

 
9.96 

 

 
да 

Инсталация за 
сяроочистка на 
газьолови фракции 

32 кWh/t входящи 
газьолови фракции 

 
19.81 

 
да 

Модул за 
производство на 
водород 

130 кWh/1000 Nm3
 

водород 

 
40.9 

 

 
да 

 
От таблица 3.2. се вижда, че през за периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г. консумираната 
електроенергия не превишава стойностите, посочени в КР. 

Отчетените количества електроенергия се документират в “Дневник за документиране на 
количеството изразходена електроенергия”.  
За периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г. не са установени несъответствия. 
За периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г. няма извършени коригиращи действия. 
Техническото състояние на топлопреносната мрежа се отразява в “Дневници за експлоатация и 
поддръжка на технологичното оборудване” 

Води се “Дневник за оценка съответствието на консумираните количества топлоенергия”, в 
който   се отчита съответствието на изразходваната топлооенергия с определената такава в КР.  
За периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г. има направена една  1 такива оценка за  съответствието на 
изразходваната топлооенергия с определената в КР. 

 
Табл. 3.2. Консумация на топлоенергия  за периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г.   

Топлоенергия Годишна норма за 
ефективност при 
употребата на 
топлоенергия (кWh/ 
единица продукт), 
съгласно КР 

Използвано количество на 
топлоенергия  

(кWh/ единица продукт)        

Съответ- 
ствие 

 

Модулна инсталация 
за дестилация на нефт 
при дейност 
дестилация на нефт и 
нефтопродукти 

240 кWh/t входящо 
тежко гориво 

 
206.96  

 
да 

Инсталация за 
сяроочистка на 
газьолови фракции 

43 кWh/t входящи 
газьолови фракции 

 
42.26  

 
да 

 
От таблица 3.2. се вижда, че за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. консумираната топлоенергия 
не превишава стойностите, посочени в КР. 



   

Годишен доклад по околна среда за 2015 г. на “ИНСА ОЙЛ” ООД  
Стр. 30 от 87  

 
Отчетените количества топлоенергия се документират в “Дневник за документиране на 
количеството изразходена топлоенергия”.  
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. не е установено несъответствие.  
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. няма извършени коригиращи действия. 
 
В резултат на прилагане на инструкциите за оценка на съответствието на изчислените 
количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в условията на 
комплексното разрешително норми не са установени отклонения и не са предприети 
коригиращи действия. 
 
Докладването по условие 8.2.1, е изразено като годишна норма за ефективност при употребата 
на топлооенергия  (кWh/единица продукт).   

 
3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
Комплексно разрешително № 73-Н2/2013 г. 
За периода: 01.01.2015 г. – 30.11.2015 г. 
 
По Условие 8.3.3.1  
В таблица 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 са посочени данни за годишната употреба на суровини, 
спомагателни материали и горива за производството на единица продукт. 
Има разработени и се прилагат инструкции за измерване / изчисляване и документиране на 
използваните количества суровини, спомагателни материали и горива за оценка на 
съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за 
инсталациите с условията на разрешителното. (Инструкция И 7 “Използвани суровини и 
материали. Мониторинг на потреблението им” - съгл. усл. 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3, 8.3.2.1. и 
8.3.2.2.) на КР № 73-Н2 / 2013 г. 
 
Табл. 3.3.1.Използване на суровини за всяка инсталация  за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г.:   

Суровини Годишно 
количество, 
съгласно КР 

t/y 

Годишна норма 
за ефективност t 
(Nm3) / единица 

продукт, 
съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество   
 t /y 

 Количество за 
единица продукт 

 
Съответствие 

 

Тежко гориво 
/ нефт 

 
160 000  

 
1,2 t /единица 

продукт 

 
8 744.659 t /y 

входящо тежко 
гориво за 

дестилация  

 
1.028 t / единица 

продукт 

 
да 

Газьолови 
фракции 

220 000  
 

1.2 t /единица 
продукт 

134 761.510 t / y 
входящи 
газьолови 

фракции за 
сяроочистка 

1.167 t / единица 
продукт 

да 

Природен газ 8 000 000 
Nm3/ y 

500 
Nm3/единица 

продукт 

 
1 386 016 Nm3/y 

 
444.44 Nm3/единица 

продукт 
 

 
да 

 
При сравняване на горните данни се вижда, че употребяваните суровини при работата на 
инсталациите не се различават по вид и не превишават количествата заложени в Комплексното 
разрешително. 
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Табл. 3.3.2. Използване на спомагателни материали за периода 
01.01.2015 – 30.11.2015 г.   

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 

съгласно 
КР  
t/y  

Годишна 
норма за 

ефективност 
t / единица 
продукт, 

съгласно КР   

Употребено 
годишно 

количество   
 t/y  

 
Количество единица 

продукт 
t/ ед.продукт   

 
Съответствие 

 

Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти 
Подобрители 
на физико-
химични и 
екологични 
свойства 

 - 
0,4  

t/единица 
продукт    

 
 

0 

 
 

0  

 
 

да 

Добавки за 
горива 

 - 
0,027   

t/единица 
продукт  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

да 

Инхибитори  - 
0,4  

t/единица 
продукт  

 
0 

 
0 

 
да 

Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции 

Водород  - 
0,0032 

t/единица 
продукт  

 
265.701 

 
0. 0020  

 
да 

Амини (DEA)  - 
0,0002 

t/единица 
продукт  

 
0 

 
0 

 
да 

Химикали за 
омекотяване 
на водата 

 - 
0,00013 

t/единица 
продукт  

 
0.79 

 
0.0000059 

 
да 

Катализатори  - 
0,00012 

t/единица 
продукт  

 
1.050 

 
0.0000078 

 
да 

 Каталитичен 
реагент 

 - 
0.0006 

t/единица 
продукт  

 
0 

 
0 

 
да  

 Хелиращ 
агент 

 - 
0,0006 

t/единица 
продукт  

 
 0 

 
0 

 
да 

 Инхибитор на 
разпадането 

 - 
0,0004 

t/единица 
продукт  

 
0 

 
 0 

 
да 

 Добавки за 
горива  

 - 
0,0023 

t/единица 
продукт  

 
 13.758 

 
 0.00010 

 
да 

 
Неутрализатор  

 - 
0.0004 

t/единица 
продукт 

0 0 да 

Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции) 
Химикали за 
омекотяване 
на водата 

 - 
0,001 

t/единица 
продукт  

 
0.440 

 
0.00014 

 
да 

Катализатори  - 
0,0004 

t/единица 
продукт  

 
0.550 

 
0.00018 

 
да 
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При сравняване на горните данни се вижда, че употребяваните спомагателни материали при 
работата на инсталациите не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в КР. 
 

Табл. 3.3.3. Използванe на гориво за Модулна инсталация за дестилация на нефт при дейност 
дестилация на нефт и нефтопродукти за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г.: 

Горива Годишно 
количество, 

съгласно 
КР  

Годишна 
норма за 

ефективност  
Nm3 / единица 

продукт, 
съгласно КР  

Nm3/(t) 

 
Употребено 
количество   

Nm3/y 

 
Количество за 

единица продукт  
Nm3 

 
Съответствие 

 

 
Природен 

газ 

 
 -   

34  
Nm3/(t) 
единица 
продукт  

 
119 454 

  

 
13.66  

 
да 

 
Използваното гориво при работа на Модулната инсталация не превишава  количествата, 
посочени в условие 8.3.1.3 на  КР. 
 
Табл. 3.3.3. Използвано на гориво за Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции за периода 
01.01.2015 – 30.11.2015 г.: 

Горива Годишно 
количество, 

съгласно 
КР  

Годишна 
норма за 

ефективност 
Nm3 / единица 
продукт, 
съгласно КР 
   Nm3/(t) 

 
Употребено 
количество    

Nm3/y 

 
Количество за 

единица продукт  
Nm3   

 
Съответствие 

 

 
Природен 

газ 

 
   - 

 
17.4 Nm3 / 
 единица 
продукт  

 
843 305  

 
6.26 

 
да 

 
Използваното гориво при работа на Инсталацията за сяроочистка на газьолови фракции не 
превишават количествата, посочени в условие 8.3.1.3 на  КР. 

 
Табл. 3.3.3. Използванe на гориво за Модул за производство на водород (към Инсталация за 
сяроочистка на газьолови фракции)  за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г.: 

Горива Годишно 
количество, 

съгласно 
КР  

Годишна 
норма за 

ефективност  
Nm3 / единица 

продукт, 
съгласно КР  

   Nm3/(t)   

 
Употребено  
количество  

Nm3/y  

 
Количество за 

единица продукт 
Nm3      

 
Съответствие 

 

 
Природен 

газ 

 
 -   

 
50 

Nm3/единица 
продукт 

 
106 423 

 
34.13  

 
да 

Използваното гориво при работа на Модула за производство на водород (към Инсталация за 
сяроочистка на газьолови фракции) не превишават количествата, посочени в условие 8.3.1.3 на  
КР. 
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Измерването / изчисляването и документиране на използваните количества суровини, 
спомагателни материали и горива, е изразено като: 

�   годишна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата за 
инсталациите;  

�   годишно производство на инсталациите; 
�   годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива, описани в 

Условия 8.3.1.1., 8.3.1.2. и 8.3.1.3. и изразени като разход за производство на единица 
продукт; 

� годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива, описани в 
Условия 8.3.1.1., 8.3.1.2. и 8.3.1.3. 

Изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на всяка от 
контролираните суровини/материали по условие 8.3.3.1. е направено в съответствие с 
условие 6.5. Документирането на консумацията на суровини, спомагателни материали и 
горива, при работа на инсталациите и на всеки продукт, както и консумацията на суровини, 
спомагателни материали и горива, изразени като разход за единица продукт, се извършва 
годишено  във “Формуляр Ф7 “Количества на използваните суровини и материали, получени 
продукти”. 
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г.  - има направена една оценка на съответствието за   
употреба на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите.  
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. няма установени несъответствия.  
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. няма предприети коригиращи действия. 
В резултат на прилагане на инструкцията по условие 8.3.2.2 не са установени отклонения и 
не са предприети коригиращи действия. 
 
Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. 
За периода: 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г. 
По Условие 8.3.3.1  
В таблица 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 са посочени данни за годишната употреба на суровини, 
спомагателни материали и горива за производството на единица продукт. 
Има разработени и се прилагат инструкции за измерване / изчисляване и документиране на 
използваните количества суровини, спомагателни материали и горива за оценка на 
съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за 
инсталациите с условията на разрешителното. (Инструкция И 7 “Използвани суровини и 
материали. Мониторинг на потреблението им” - съгл. усл. 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3, 8.3.2.1. и 
8.3.2.2.) на КР № 73-Н2-I0-A1 / 2015 г. 
 
Табл. 3.3.1.Използване на суровини за всяка инсталация  за периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г.:   

Суровини Годишно 
количество, 
съгласно КР 

t/y 

Годишна норма 
за ефективност t 
(Nm3) / единица 

продукт, 
съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество   
 t /y 

 Количество за 
единица продукт 

 
Съответствие 

 

Тежко гориво 
/ нефт 

 
160 000  

 
1,2 t /единица 

продукт 

 
577.511 t /y 

входящо тежко 
гориво за 

дестилация  

 
1.019 t / t продукт 

 
да 

Газьолови 
фракции 

220 000  
 

1.2 t /единица 
продукт 

6 976.369 t / y 
входящи 
газьолови 

фракции за 

1.175 t / t продукт да 
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сяроочистка 

Природен газ 8 000 000 
Nm3/ y 

500 
Nm3/единица 

продукт 

 
184 747 Nm3/y 

 
444.44 Nm3/единица 

продукт 
 

 
да 

 
При сравняване на горните данни се вижда, че употребяваните суровини при работата на 
инсталациите не се различават по вид и не превишават количествата заложени в Комплексното 
разрешително. 

 
Табл. 3.3.2. Използване на спомагателни материали за периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г.   

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 

съгласно 
КР  
t/y  

Годишна 
норма за 

ефективност 
t / единица 
продукт, 

съгласно КР   

Употребено 
годишно 

количество   
 t/y  

 
Количество единица 

продукт 
t/ ед.продукт   

 
Съответствие 

 

Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти 
Подобрители 
на физико-
химични и 
екологични 
свойства 

 - 
0,4  

t/единица 
продукт    

 
 

0 

 
 

0  

 
 

да 

Добавки за 
горива 

 - 
0,027   

t/единица 
продукт  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

да 

Инхибитори  - 
0,4  

t/единица 
продукт  

 
0 

 
0 

 
да 

Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции 

Водород  - 
0,0032 

t/единица 
продукт  

 
35.416 

 
0.0051  

 
да 

Амини (DEA)  - 
0,0002 

t/единица 
продукт  

 
0 

 
0 

 
да 

Химикали за 
омекотяване 
на водата 

 - 
0,00013 

t/единица 
продукт  

 
0.09 

 
0.000013 

 
да 

Катализатори  - 
0,00012 

t/единица 
продукт  

 
0.100 

 
0.000014 

 
да 

 Каталитичен 
реагент 

 - 
0.0006 

t/единица 
продукт  

 
0 

 
0 

 
да  

 Хелиращ 
агент 

 - 
0,0006 

t/единица 
продукт  

 
 0 

 
0 

 
да 

 Инхибитор на 
разпадането 

 - 
0,0004 

t/единица 
продукт  

 
0 

 
 0 

 
да 

 Добавки за 
горива  

 - 
0,0023 

t/единица 
 

1.138 
 

 0.00016 
 

да 
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продукт  

 
Неутрализатор  

 - 
0.0004 

t/единица 
продукт 

0 0 да 

Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции) 
Химикали за 
омекотяване 
на водата 

 - 
0,001 

t/единица 
продукт  

 
0.040 

 
0.0001 

 
да 

Катализатори  - 
0,0004 

t/единица 
продукт  

 
0.050 

 
0.00012 

 
да 

 
При сравняване на горните данни се вижда, че употребяваните спомагателни материали при 
работата на инсталациите не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в КР. 
 

Табл. 3.3.3. Използванe на гориво за Модулна инсталация за дестилация на нефт при дейност 
дестилация на нефт и нефтопродукти за периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г.: 
 

Горива Годишно 
количество, 

съгласно 
КР  

Годишна 
норма за 

ефективност  
Nm3 / единица 

продукт, 
съгласно КР  

Nm3/(t) 

 
Употребено 
количество   

Nm3/y 

 
Количество за 

единица продукт  
Nm3 

 
Съответствие 

 

 
Природен 

газ 

 
 -   

34  
Nm3/(t) 
единица 
продукт  

 
8 374 

  

 
14.5  

 
да 

 
Използваното гориво при работа на Модулната инсталация не превишава количествата, посочени 
в условие 8.3.1.3 на  КР. 

 
Табл. 3.3.3. Използвано на гориво за Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции за периода 
01.12.2015 – 31.12.2015 г.: 

Горива Годишно 
количество, 

съгласно 
КР  

Годишна 
норма за 

ефективност 
Nm3 / единица 
продукт, 
съгласно КР 
   Nm3/(t) 

 
Употребено 
количество    

Nm3/y 

 
Количество за 

единица продукт  
Nm3   

 
Съответствие 

 

 
Природен 

газ 

 
   - 

 
17.4 Nm3 / 
 единица 
продукт  

 
123 957  

 
16.8  

 
да 

 
Използваното гориво при работа на Инсталацията за сяроочистка на газьолови фракции не 
превишават количествата, посочени в условие 8.3.1.3 на  КР. 

 
Табл. 3.3.3. Използванe на гориво за Модул за производство на водород (към Инсталация за 
сяроочистка на газьолови фракции)  за периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г.: 
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Горива Годишно 
количество, 

съгласно 
КР  

Годишна 
норма за 

ефективност  
Nm3 / единица 

продукт, 
съгласно КР  

   Nm3/(t)   

 
Употребено  
количество  

Nm3/y  

 
Количество за 

единица продукт 
Nm3      

 
Съответствие 

 

 
Природен 

газ 

 
 -   

 
50 

Nm3/единица 
продукт 

 
10 395 

 
25.01  

 
да 

Използваното гориво при работа на Модула за производство на водород (към Инсталация за 
сяроочистка на газьолови фракции) не превишават количествата, посочени в условие 8.3.1.3 на  
КР. 
Измерването / изчисляването и документиране на използваните количества суровини, 
спомагателни материали и горива, е изразено като: 

�   годишна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата за 
инсталациите;  

�   годишно производство на инсталациите; 
�   годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива, описани в 

Условия 8.3.1.1., 8.3.1.2. и 8.3.1.3. и изразени като разход за производство на единица 
продукт; 

� годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива, описани в 
Условия 8.3.1.1., 8.3.1.2. и 8.3.1.3. 

Изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на всяка от 
контролираните суровини/материали по условие 8.3.3.1. е направено в съответствие с 
условие 6.5. Документирането на консумацията на суровини, спомагателни материали и 
горива, при работа на инсталациите и на всеки продукт, както и консумацията на суровини, 
спомагателни материали и горива, изразени като разход за единица продукт, се извършва 
годишено  във “Формуляр Ф7 “Количества на използваните суровини и материали, получени 
продукти”. 
 
За периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г.  - има направена една оценка на съответствието за   
употреба на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите.  
За периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г. няма установени несъответствия.  
За периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г. няма предприети коригиращи действия. 
В резултат на прилагане на инструкцията по условие 8.3.2.2 не са установени отклонения и 
не са предприети коригиращи действия. 
 
3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти: 
По Комплексно Разрешително № 73-Н2/2013 г., актуализирано с Решение № 73-Н2-И0-
А1/2015 г. 
 
Всички опасни химични вещества и смеси се съхраняват в определените за целта складове и 
резервоари за съхранение. Съхранението на използваните опасни химични вещества и смеси 
се осъществява съгласно информационните листове за безопасност и Наредба за реда и 
начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, (Условие 8.3.4.1.2)  
Всички химични вещества и смеси, в т.ч и масла, класифицирани в една или повече 
категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на 
класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, са опаковани, 
етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Изготвените  
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информационни листове за безопасност отговарят на изискванията на Регламент № 830/2015 
на КОМИСИЯТА от 28 май 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH). (Условие 8.3.4.1.) 
Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, 
посочени в информационните листове за безопасност. 
На площадката се съхраняват и представят при поискване от РИОСВ копия от 
информационните листове за безопасност -Условие 8.3.4.1.1. 
Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти се осъществява единствено 
в резервоарите, посочени в Условие 8.3.4.2.  Резервоарите са снабдени с непропусклива 
обваловка. Течностите от обваловките и от дренирането на резервоарите се отвеждат до 
площадковата канализация и чрез нея до пречиствателните съоръжения в ЛПСОВ. 
Разтоварването на суровини и продукти става единствено на авто - и ЖП естакада,  които  са 
осигурени против разливи и течове. Течностите, попаднали на площадките се отвеждат до  
площадковата канализация и чрез нея до пречиствателните съоръжения в ЛПСОВ.  
Има разработени и се прилагат инструкции за: 

• “Поддръжка и периодична проверка на резервоарите и техните обваловки” И 8 - 
условия 8.3.4.3., 8.3.4.4.)  

• “Поддръжка и експлоатация на тръбопроводната мрежа” И 9 -  условие 8.3.4.5. 
Условие 8.3.6.1. брой на извършените проверки:  
•  на всеки резервоар се правят проверки два пъти месечно –  За периода 01.01.2015 – 

31.12.2015 г. – 24 проверки, като резултатите се отразяват в дневници. 
• брой на извършените проверки на резервоарните стопанства и товаро-разтоварните 

площадки - проверки се правят всеки ден, като резултатите се отразяват в дневници. 
• брой установени несъответствия - за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. няма.  
• причини за несъответствие - за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. -  няма. 
• предприетите коригиращи действия - за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.-  няма.  
 
 
Условие 8.3.6.2. от Комплексно Разрешително № 73-Н2/2013 г. 
Извършват се ежеседмично проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбната 
преносна мрежа за горива, суровини и продукти. 
За периода 01.01.2015 г – 31.12.2015 г. докладването е следното:  
 
Брой извършени проверки – ежеседмично, като резултатите от проверките се отразяват в 
“Дневник за експлоатация и поддръжка на техническото оборудване”. 
Брой установени несъответствия за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.- няма . 
Причини за несъответствия за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. – няма. 
Предприети коригиращи действия за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. - няма.  
В резултат на прилагане на инструкциите по условия 8.3.4.2., 8.3.4.3., 8.3.4.4.,8.3.4.5., не са 
установени отклонения и не са предприети коригиращи действия. 
По Условие 8.3.6.3., при планирана промяна на мястото за съхранение на опасните суровини 
и спомагателни материали, в срок един месец преди осъществяване на промяната, ще се 
представи в РИОСВ - Пловдив актуализация на плана на площадката с означените на него 
места за съхранение на опасни вещества.  
 
 
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 
По Комплексно разрешително № 73-Н2- /2013 г. 
По Условие 9.1.1.1. има изготвена документация с определените: 
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o контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява 

оптималната работа) на пречиствателното съоръжение, по Условие 9.1.1.   
o оптимални стойности за всеки от контролираните параметри; 
o честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; 
o вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри; 

 
по Условие 9.1.1.2.  
Изготвената информация е представена в РИОСВ – Пловдив. –  с изх.№ 206/14.05.2013 г. на 
„ИНСА ОЙЛ“ ООД и вх.№ 1464/15.05.2013 г. на РИОСВ – Пловдив. 
 
По Условие 9.1.1.3.  
 Има изготвена и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на 
технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното 
устройство разрешено с Условие 9.1.1.” –  И 25 от дата 08.03.2013 г. 
 По Условие 9.1.2. Съгласно инструкция И 25 се извършва мониторинг на работата на 
факелната система, контролираните параметри, честотата  на мониторинг и вида на 
оборудването за мониторинг.” 
 
По Условие 9.1.3.1. Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват на 
площадката.  
 
По Условие 9.1.3.2. Резултатите от проверките на съответствието на измерените стойности 
на контролираните параметри за факелната система на площадката. с определените такива, 
съгласно Условие 9.1.1.1 и Условие 9.1.2.1., установените причини за несъответствието и 
предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват.  
 
По Условие 9.1.3.3: относно обобщената информация за установените несъответствия на 
измерените стойности на контролираните параметри на факелната система на площадката, с 
определените в Условие 9.1.1.1, параметри, установените причини за несъответствията и 
предприетите действия за тяхното отстраняване:  
Брой установени несъответствия - няма . 
Причини за несъответствия – няма. 
Предприети коригиращи действия – няма. 
 
Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. 
По Условие 9.1.1.1. има изготвена документация с определените: 

o контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява 
оптималната работа) на пречиствателното съоръжение, по Условие 9.1.1.   

o оптимални стойности за всеки от контролираните параметри; 
o честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; 
o вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри; 

 
по Условие 9.1.1.2.  
Изготвената информация е представена в РИОСВ – Пловдив. –  с изх.№ 206/14.05.2013 г. на 
„ИНСА ОЙЛ“ ООД и вх.№ 1464/15.05.2013 г. на РИОСВ – Пловдив. 
 
По Условие 9.1.1.3.  
 Има изготвена и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на 
технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното 
устройство разрешено с Условие 9.1.1. -  И 25 от дата: 04.12.2015 г. 
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 По Условие 9.1.2. Съгласно инструкция И 25 се извършва мониторинг на работата на 
факелната система, контролираните параметри, честотата  на мониторинг и вида на 
оборудването за мониторинг.” 
 
По Условие 9.1.3.1. Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват на 
площадката.  
 
По Условие 9.1.3.2. Резултатите от проверките на съответствието на измерените стойности 
на контролираните параметри за факелната система на площадката. с определените такива, 
съгласно Условие 9.1.1.1 и Условие 9.1.2.1., установените причини за несъответствието и 
предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват.  
 
По Условие 9.1.3.3: относно обобщената информация за установените несъответствия на 
измерените стойности на контролираните параметри на факелната система на площадката, с 
определените в Условие 9.1.1.1, параметри, установените причини за несъответствията и 
предприетите действия за тяхното отстраняване:  
Брой установени несъответствия - няма . 
Причини за несъответствия – няма. 
Предприети коригиращи действия – няма. 
 
 
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И 
PRTR  
 По Условие 9.6.1.3. и Условие 9.6.2.2. от Комплексно разрешително № 73-Н2- /2013 г. и  
Решение за актуализация № 73-Н2-И0-А1/2015 г. за  2015 год.   
 

   Емисионни прагове 
(колона 1) 

№ CAS 
номер 

Замърсител Във въздух 
(колона 1а) 

Във води 
(колона 1 b) 

В почви 
(колона 1 c) 

Праг за 
пренос на 

замърсители 
извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

   Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. 
2# 630 -

08 - 0 
Въглероден 
оксид (СО) 

“-“ 
(334.495) С 

- -  - - 

8#  Азотни оксиди 
(NOх/ NO2) 

“-“ 
 (11095.874) 

С 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

11#  Серни оксиди 
(SOх SO2  ) 

“-“ 
  (0.0) С 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
С – обозначава емисиите, получени чрез изчисления, съгласно приложение № 1: “Таблица 1 – 
замърсители по ЕРЕВВ и PRTR” на “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 
които е предоставено КР”. 
Резултатите са получени като произведение от измерената (приведената) стойност за всяка емисия 
от данните за собствения мониторинг, дебита на отпадъчните газове и броя часове за година. 
Когато не се превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с тире, “-“, за да се 
покаже, че прагът не е превишен и в скоби е посочено изчисленото годишно количество. 
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   Емисионни прагове 
(колона 1) 

№ CAS 
номер 

Замърсител Във въздух 
(колона 1а) 

Във води 
(колона 1 b) 

В почви 
(колона 1 c) 

Праг за 
пренос на 

замърсители 
извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

   Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. 
12#  Общ азот - “-“ 

(8.2857) С 
- - - 

19# 7440 – 
47 - 3 

Хром и 
съединенията му 

(като Cr) 

 
- 

 
“-“ 

 (0.0326) С 

 
- 

 
- 

 
- 

23# 7439-
92-1 

Олово  
(като Рb)  

- “-“ 
(0.0077) С  

- - - 

62# 71 – 43 
- 2 

Бензол (бензен) - “-“ 
(0.0006) С 

- - - 

71# 108- 
95 - 2 

Феноли  
(като общ С) 

- “-“ 
(0.0291) С 

- - - 

  Нефтопродукти - “-“ 
(0.4071) С  

- - - 

 
С – обозначава емисиите, получени чрез изчисления, съгласно приложение № 1: “Таблица 1 – 
замърсители по ЕРЕВВ и PRTR” на “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 
които е предоставено КР”. 
 
Резултатите са получени като произведение от измерената стойност за всяка емисия от данните 
за собствения мониторинг, дебита на отпадъчните води и броя часове за година. Когато не се 
превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с тире, “-“, за да се покаже, че 
прагът не е превишен и в скоби е посочено изчисленото годишно количество.   

 
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 
Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух 
организирано.  
Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на 
миризми извън границите на производствената площадка.  

 

По Условие 9.6.2.7.  Докладването за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за 
производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.13.от  КР № 73 – Н 2/ 2013 г. 
е следното: 

За Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти и за Инсталация за сяроочистка 
на газьолови фракции: 
 
Въглероден оксид (СО) – 0. 0022  кг / единица продукт   
Азотни оксиди (NOх/ NO2) – 0.0735 кг / единица продукт 
Серни оксиди (SOх SO2  ) – 0.00 кг / единица продукт 
 
Ежеседмично се обхождат и наблюдават площадките на Модулната инсталация, Инсталация за 
сяроочистка, площадките на резервоарните паркове, ж.п.сливно-наливна и авто-наливни 
естакади, помпените отделения за евентуално наличие на неорганизирани емисии и интензивно 
миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката, като всяка проверка се 
документира в дневник -  брой проверки за 2015 г.- 52 проверки. 
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За 2015 година неорганизирани емисии на площадката не са установени. 
За 2015 година не са установени отклонения.  
За 2015 година не са предприети коригиращи действия 
В резултат на прилагане на инструкциите не са установени отклонения и не са предприети 
коригиращи действия. 
 
По Условие 9.6.2.6. от Комплексно разрешително № 73-Н2- /2013 г., . и  Решение за 
актуализация № 73-Н2-И0-А1/2015 г.Съгласно Комплексното разрешително, собствените 
периодични измервания се извършват един път годишно.  
През 2015 г. са извършени собствени периодични измервания на: 

Изпускащо устройство пореден №: К 1 - Подгревателна пещ Г-1; 
   Източник на отпадъчни газове - Подгревателна пещ Г-1; 

      - Изпускащо устройство пореден №: К 2 - Парокотелна централа; 
     -  Източник на отпадъчни газове - F 1 Котел № 1   
     - Изпускащо устройство пореден №: К 3 - Пещ-реформер Г-2; 

    Източник на отпадъчни газове- Пещ-реформер Г-2; 
  - Изпускащо устройство пореден №: К 4 - Пещ Г-3; 
    Източник на отпадъчни газове- - Пещ Г-3. 
 

Измерването е извършено от  “Еко-консулт-инженеринг” ЕООД – Акредитирана лаборатория за 
анализ на компонентите на околната среда, съгласно БДС EN ISO / IEC 17025:2006, сертификат 
№ 75 – ЛИ от 29.04.2015 г. валиден до 31.07.2016 г. издаден от ИА “БСА”.  
 
Резултатите от мониторинга са документирани и се съхраняват на територията на ИНСА ОЙЛ“ 
ООД.  
Във връзка с изпълнение на чл. 39 ал.1 на “Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за 
измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници”, в РИОСВ – Пловдив с писмо с вх. № 2442 / 16.10.2015 г. е внесен 
“Доклад за извършени собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества 
в отпадъчните газове”.   
 
При извършване на собствените измервания, се измерват параметрите на газовите потоци и 
атмосферния въздух, съгласно чл.22 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници. 
На площадката има документирана  информация за всички вещества и техните количества, 
свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и преноса на замърсители 
(ЕРИПЗ). 

 
За 2015 година не са постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани 
на площадката. 
 
Прилагат се:  
- инструкция И 10 „Мониторинг на измерените стойности на контролираните параметри на 
емисиите”, собствените периодични измервания се извършват един път годишно,  През 2015 г. 
са извършени собствени периодични измервания:  Таблици: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. 
- инструкция И 11 «Мониторинг на наличните източници на неорганизирани емисии и 
интензивно миришещи вещества на площадката» 
 Извършва се ежеседмично обхождане и наблюдаване площадките на инсталациите, 
площадките на резервоарните паркове, ж.п.сливно-наливна и авто-наливни естакади,  
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помпените отделения за евентуално наличие на неорганизирани емисии и интензивно 
миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката,  като всяка проверка се 
документира в дневник -  брой проверки за 2015 г.- 52 проверки. 
За 2015 година неорганизирани емисии на площадката не са установени 
За 2015 година не са установени отклонения.  
За 2015 година не са предприети коригиращи действия. 
Извършени са собствени периодични измервания на изпускащите устройства К 1, К 2, К 3, К 4, 
съгласно изискванията на Глава пета от „Наредба 6 / 6.04.1999 г. за реда и начина за измерване 
на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници”.  
Собствените периодични измервания са възложени на акредитирана лаборатория. При 
извършването на собствените периодични измервания, са измерени и параметрите на газовите 
потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от цитираната по – горе наредба. 
 
Изпускащо устройство пореден № К 1: Източник на отпадъчни газове - Подгревателна 
пещ Г-1: Протокол от изпитване № 0834 /14.10.2015 г. 
 
 

                                                                                                               Таблица 2.1. 
 

Резултати от мониторинг 
 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
Непрекъснат 

мониториг 
Периодичен 
мониторинг 

 
Честота 

на 
монито 

ринг 

 
Съот-

ветствие 
брой 

% 
Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: 

  

mg/Nm3 250 - 169.5 Веднъж 
годишно 

100 

mg/Nm3 100 - - Веднъж 
годишно 

100 

 
 

NOX 

 
CO 

 
SO2 

mg/Nm3 35 - - Веднъж 
годишно 

100 

Други 
 

Максимален 

дебит на 

газовете 

Nm3/h  4 000 - 2416.1 Веднъж 
годишно 

100 

  
 
   Изпускащо устройство пореден № К 2: Източник на отпадъчни газове - F 1, Котел № 1 
 
Протокол от изпитване №  0836/14.10.2015 г. 
                                                                                                                         Таблица 2.2. 

 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

 
Резултати от мониторинг 

 
Параметър 

 
Единица 

 Непрекъснат 
мониториг 

Периодичен 
мониторинг 

 
Честота 

на 
монито 

ринг 

 
Съот-

ветствие 
брой 

% 
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Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: 

  

mg/Nm3 250 - 176.3 Веднъж 
годишно 

100 

mg/Nm3 100 - - Веднъж 
годишно 

100 

 
 

NOX 

 
CO 

 
SO2 

mg/Nm3 35 - - Веднъж 
годишно 

100 

Други 
 

Максимален 

дебит на 

газовете 

Nm3/h 6500 -  3 917.6 Веднъж 
годишно 

100 

  
 
Изпускащо устройство пореден № К 3: Източник на отпадъчни газове – Пещ-реформер 
Г-2 
Протокол от изпитване №  0835/14.10.2015 г. 
                                                                                                                        Таблица 2.3. 

 
Резултати от мониторинг 

 
 

Параметър 

 
 

Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Непрекъснат 
мониториг 

Периодичен 
мониторинг 

 
Честота 

на 
монито 

ринг 

 
Съответ

ствие, 
брой 

% 
Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: 

mg/Nm3 250  - 60.4 Веднъж 
годишно 

100 

mg/Nm3 100  - -    Веднъж 
годишно 

100 

mg/Nm3 35  - -    Веднъж 
годишно 

100 

NOX 

   
 

CO 
  

 SO2  

 
  

H2S 

  

mg/Nm3 10  - -    Веднъж 
годишно 

100 

Други 
Максимален 

дебит на 

газовете 

 
Nm3/h 

 

3 000 

 

- 

1600.6  
Веднъж 
годишно 

 
100 

  
Изпускащо устройство пореден № К 4: Източник на отпадъчни газове – Пещ Г-3 
Протокол от изпитване №  0837/14.10.2015 г.  
                                                                                                                         Таблица 2.4.                                                                   

 
Резултати от мониторинг 

 
 

Параметър 

 
 

Единица 

 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Непрекъснат 
мониториг 

Периодичен 
мониторинг 

 
Честота 

на 
монито 

ринг 

 
Съответ

ствие, 
брой 

% 
Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: 
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mg/Nm3 250  - 151.2 Веднъж 
годишно 

100 

mg/Nm3 100  -  28.0    Веднъж 
годишно 

100 

mg/Nm3 35  - - Веднъж 
годишно 

100 

NOX 

   
 

CO 
  

 SO2  

 
  

H2S 

mg/Nm3 10  - - Веднъж 
годишно 

100 

Други 
Общ 

органичен 

въглерод 

mg/Nm3 50 - 41.0 Веднъж 
годишно 

100 

Максимален 

дебит на 

газовете 

 
Nm3/h 

 

2090 

 

- 

 

  1 490.3 

 
Веднъж 
годишно 

 
100 

 
Нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените в КР емисионни 
норми. 
На територията на „Терминал за нефт и нефтопродукти” към „Рафинерия за нефт и 
нефтопродукти” е разположено изпускащо устройство С 1 към системата за улавяне и 
регенерация на бензинови пари (ВРУ). 
 
Съгласно усл. 9.6.1.1.1. от Комплексно разрешително № 73-Н2- /2013 г. мониторинг на 
отпадъчните газове от изпускащите устройства С1 и С2 се извършва не по – малко от един 
път в рамките на две последователни календарни години.  
С писмо изх. № 2516/28.12.2012 г. РИОСВ-Пловдив съгласува предвидените дейности по 
„План за собствен мониторинг на емисиите, отделяни в атмосферния въздух от неподвижен 
източник” – изпускащо устройство С 1 към системата за улавяне и регенерация на бензинови 
пари експлоатирано от „ИНСА ОЙЛ” ООД.  
През 2015 г. са извършени собствени периодични измервания по смисъла на глава пета от 
Наредба № 6/26.03.99 г. и Наредба №16 /12.08.99 г. за изпускащо устройство С1. 
 
Изпускащо устройство С 1: 
Протокол от изпитване: № 0833/14.10.2015 г. 

Резултат от мониторинг параметър единиц
а 

НДЕ, 
съгласн

о КР 
Непрекъсна

т 
мониторинг 

Периодиче
н 

мониторин
г 

Честота на 
мониторинг 

Съответстви
е, брой % 

 

Въглеводород
и изразени 
като общ 

въглеводород 

г/куб.м 10 - 9.43 Веднъж в 
рамките на две 
последователн

и години 

100 

Максимален 
дебит на 
газовете 

Nm3/h 217 - 96.6 Веднъж в 
рамките на две 
последователн

и години 

100 
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На територията на “Нов стоково суровинен резервоарен парк”, предстои да се изгради 
система за улавяне и регенерация на бензинови пари (ВРУ) с изпускащо устройство С 2. 
По тази причина през 2015 г. не са извършвани собствени периодични измервания по 
смисъла на глава пета от Наредба № 6/26.03.99 г. и Наредба № 16/12.08.99 г.на изпускащо 
устройство С2. 
Съгласно усл. 9.6.1.1.1. от Решение № 73-Н2-И0-А1 /2015 г. е съгласуван план за 
мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, 
които отвеждат вредни вещества.  Плана за мониторинг в съгласуван от РИОСВ – Пловдив с 
писмо с изх. № 2947/29.12.2015 г. 
 
4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 
По  Комплексно разрешително № 73-Н2- /2013 г. и Решение № 73-Н2-И0-А1 /2015 г. 
Прилагат се инструкции за: 
• Пречиствателните съоръжения за производствени води и за мониторинг на 

отпадъчните производствени води - Инструкция И 12 “Пречиствателни съоръжения за 
производствени води. Мониторинг на пречистените отпадъчни производствени води и 
условно чисти води от дрениране на резерваоар за противопожарни нужди” (има за 
цел да отговори на условия  10.1.1.3.; 10.1.1.5.1; 10.1.4.3.;10.1.4.4.; 10.1.1.4); 

• Периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения за 
производствени води Инструкция И 13 “Периодична проверка и поддръжка на 
пречиствателните съоръжения за производствени води на “ИНСА ОЙЛ” ООД” (има 
за цел да отговори на условия 10.1.1.1., 10.1.1.3., 10.2.1.3. );   

• Проверка и поддръжка на състоянието на канализационните   мрежи  на площадката, 
установяване на течове и предприемане на коригиращи действия  за тяхното 
отстраняване - Инструкция И 14 “Проверка и поддръжка на състоянието на 
канализационните мрежи на площадката, установяване на течове и предприемане на 
коригиращи действия за тяхното отстраняване” (има за цел да отговори на условие  
10.1.1.5.2., 10.2.1.5.2., 10.3);  

• Пречиствателни съоръжения за битово-фекални води - Инструкция И 15 
“Пречиствателни съоръжения за битово – фекални води. Мониторинг” (има за цел да 
отговори на условие 10.2.4.2.; 10.2.4.3.) 

• Периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения за битово-
фекални води - Инструкция И 16 “Периодична проверка и поддръжка на 
пречиствателните съоръжения за битово – фекални води на “ИНСА ОЙЛ” ООД” (има 
за цел да отговори на условие 10.2.1.3., 10.2.1.1., 10.2.1.2., 10.2.1.5.1. )  

 
 
По Комплексно разрешително № 73-Н2- /2013 г. и Решение № 73-Н2-И0-А1 /2015 г. 
По Условие 10.1.1.2. от  За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1, 
има изготвена документация с определените: 

• контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява 
оптималната работа); 

• оптимални стойности за всеки от контролираните параметри; 
• честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително 

документиране на резултатите; 
• вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. 

 
Изготвената информация по Условие 10.1.1.2. относно Условие 10.1.1.1, е предоставена в 
РИОСВ.  
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На територията на “Нов стоково суровинен резервоарен парк” предстои да се изгради 
Локална пречиствателна станция за отпадни води (ЛПСОВ)  по тази причина не е изготвена 
и предоставена информация по условие 10.1.1.1.1. 
По Условие 10.1.1.3. се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на 
технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните 
съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2- 
Инструкция И 13. 
Условие 10.1.1.4.  Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, по 
Условие 10.1.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 контролирани 
параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. 
По Условие 10.1.1.5.1.  Има изготвена инструкция за периодична оценка на съответствие на 
измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с 
определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията 
включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 
действия –  инструкция И 12 
Условие 10.1.1.5.2 Има изготвена инструкция за проверка на състоянието на 
канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и 
предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване инструкция И 14. 

По Условие 10.1.1.6. 
Условие 10.1.1.6.1. На площадката се съхранява площадката писмена документация по 
изпълнение на Условие 10.1.1.2, и при поискване от компетентният орган се представя. 
Условие 10.1.1.6.2. Документират се и съхраняват резултатите от мониторинга на 
контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение. 
Условие 10.1.1.6.3. Документират се и се съхраняват резултатите от проверките на 
съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно 
съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, 
установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия. 
По Условие 10.1.1.6.3.1. Брой проверки на съответствие на стойностите на контролираните 
параметри с определените оптимални такива пречиствателното съоръжение за отпадни  води 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.за ЛПСОВ – 52 бр. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. година не са установени несъответствия.  
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. година не са предприети коригиращи действия 
 
 

4.3.1. ЕМИСИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВОДИ 
 
Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения: изравнител с пясъкозадържател към 
терминала, ЛПСОВ (осреднител, нефтоуловител, флотатор, озонаторна система, напорен 
филтър, двустепенен адсорбционен филтър и сепаратор на утайки), ПСТОВ (биохимичен 
денитрификатор, озоно-окислително стъпало, уплътнител на утайки) по пътя на 
производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ № 2. 
Обобщена информация за резултатите от мониторинга  
Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на 
отпадъчните води, отразено в следната таблица:  

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност, 
съгл.КР 

Честота на 
мониторинг 

Измерена стойност, 
в резултат на 

собствения 
мониторинг 

Съответствие 
 

Изравнител с пясъкозадържател към Терминал  
 ½ от След   
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Ниво на утайката височината на 
преливния ръб 

технологични 
операции и/или 
валежи 

0 см да 

Осреднител към ЛПСОВ 
  

Изходен дебит 

 

2 dm3/s 

След дрениране 

на резервоари и 

валежи 

 

0 см 

 

да 

 нефтоуловител –ЛПСОВ 
Входящ дебит 2 dm3/s Веднъж седмично 2 dm3/s да 

Дебелина на слоя 

нефтопродукти 

 

5 cm 

След дрениране 

на резервоари и 

валежи 

 

 

0 см 

 

да 

Флотатор ЛПСОВ 
налягане на въздуха 200 mbar Автоматично, 

непрекъснато 

100 mbar да 

Ел.напрежение 8 V Автоматично, 

непрекъснато 

 

8 V да 

Озонаторна система 

Налягане на водата 

на входа на 

ежектора 

2,8 – 3,2 bara Автоматично, 

непрекъснато 

2,8 bara да 

Напорен филтър 

Диференциално 

налягане на водата 

0,4 bara Автоматично, 

непрекъснато 

0,4 bara да 

Двустепенен адсорбционен филтър 

Диференциално 

налягане на водата 

0,4 bara Автоматично, 

непрекъснато 

0,4 bara да 

ПСТОВ 
Биохимичен денитрификатор 

Налягане на водата 
във филтъра 

1,5 bara 
Автоматично през 

8 часа 
1,5 bara да 

Озоно-окислително стъпало 

Налягане на водата 3 bara 
Автоматично през 

8 часа 
3 bara да 

Активна реакция 
(рН) 

6,5-9 
Автоматично през 

8 часа 
8 да 

Електропроводимос
т 

До 1000S/cm 
Автоматично през 

8 часа 
1000S/cm да 

 
Брой проверки на пречиствателните съоръжения за производствени води за периода 
01.01.2015 – 31.12.2015 г за ЛПСОВ: 
 
Изравнител с пясъкозадържател- проверката се извършва след технологични операции или 
валежи.  
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За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г има извършени 4 бр. проверки. 
Няма установени несъответствия. Не са предприети коригиращи действия. 
 
Осреднител към ЛПСОВ - проверката се извършва след дрениране на резервоари и валежи. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г  има извършени 4 бр. проверки. Няма установени 
несъответствия. Не са предприети коригиращи действия.  
 
Нефтоуловител към ЛПСОВ: Входящият дебит на нефтоуловителя се измерва веднъж 
седмично.  
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. има извършени 52 бр. проверки. Няма установени 
несъответствия. Не са предприети коригиращи действия.  
Нефтоуловител към ЛПСОВ: Дебелината на слоя нефтопродукти на нефтоуловителя се следи 
след дрениране на резервоари и валежи. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. има извършени 52 бр. проверки. Няма установени 
несъответствия. Не са предприети коригиращи действия. 
 
Флотатор - Налягането на въздуха във флотатора се измерва автоматично, непрекъснато, 
като данните се записват в дневник два пъти на ден.  
За периодична оценка на съответствието на стойностите на налягането на въздуха във 
флотатора с определените в КР норми се води дневник веднъж седмично.  
Броя извършени оценки за съответствие е 52 бр. Няма установени несъответствия. Не са 
предприети коригиращи действия.  
 
Флотатор – ел. напрежението на флотатора се измерва автоматично, непрекъснато, като 
данните се записват в дневник два пъти на ден. Няма установени несъответствия. Не са 
предприети коригиращи действия. 
За периодична оценка на съответствието на ел. напрежението на флотатора с определените в 
КР норми се води дневник веднъж седмично.  
Броя извършени оценки за съответствие е 52 бр. Няма установени несъответствия. Не са 
предприети коригиращи действия.  
 
Озонаторна система - Налягане на водата на входа на ежектора на озонаторната система се 
измерва автоматично, непрекъснато, като данните се записват в дневник два пъти на ден. 
Няма установени несъответствия. Не са предприети коригиращи действия. 
За периодична оценка на съответствието на налягането на водата на входа на ежектора с 
определените в КР се води дневник веднъж седмично.  
Броя извършени оценки за съответствие е 52 бр. Няма установени несъответствия. Не са 
предприети коригиращи действия.   
 
Напорен филтър ЛПСОВ - Диференциалното налягане на водата на напорния филтър се 
измерва автоматично, непрекъснато, като данните се записват в дневник два пъти на ден. 
Няма установени несъответствия. Не са предприети коригиращи действия. 
За периодична оценка на съответствието на диференциалното налягане на водата на напорния 
филтър с определените в КР се води дневник веднъж седмично.  
 
Броя извършени оценки за съответствие е 52 бр. Няма установени несъответствия. Не са 
предприети коригиращи действия. 
 
Двустепенен адсорбционен филтър - Диференциално налягане на водата на двустепенния 
адсорбционен филтър се измерва автоматично, непрекъснато, като данните се записват в  
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дневник два пъти на ден. Няма установени несъответствия. Не са предприети коригиращи 
действия. 
За периодична оценка на съответствието на диференциално налягане на водата на  
двустепенния адсорбционен филтър с определените в КР се води дневник веднъж седмично.  
 
Броя извършени оценки за съответствие е 52 бр. Няма установени несъответствия. Не са 
предприети коригиращи действия. 
 

Сепаратор на утайки – количеството на утайките в сепаратора на утайки се засича всяко 
тримесечие. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. има извършени 4 бр. проверки.  
За отчетния период няма образувани утайки. Няма установени несъответствия. Не са 
предприети коригиращи действия. 
 

Брой проверки на пречиствателните съоръжения за производствени води за периода 
01.01.2015 – 31.12.2015 г. на пречиствателната станция за технологични отпадъчниводи 
(ПСТОВ) към Инсталацията за сяроочистка.: 
Налягане на водата във филтъра - измерва се автоматично, непрекъснато, като данните се 
записват в дневник всеки ден. Няма установени несъответствия. Не са предприети 
коригиращи действия. За периодична оценка на съответствието на налягането на водата във 
филтъра с определените в КР норми се води дневник веднъж седмично.  
Броя извършени оценки за съответствие е 52 бр. Няма установени несъответствия. Не са 
предприети коригиращи действия.  
 
Налягане на водата към озоно-окислително стъпало - измерва се автоматично, непрекъснато, 
като данните се записват в дневник всеки ден. Няма установени несъответствия. Не са 
предприети коригиращи действия. За периодична оценка на съответствието на налягането на 
водата във филтъра с определените в КР норми се води дневник веднъж седмично.  
Броя извършени оценки за съответствие е 52 бр. Няма установени несъответствия. Не са 
предприети коригиращи действия. 
 
Активна реакция (рН) - измерва се автоматично, непрекъснато, като данните се записват в 
дневник всеки ден. Няма установени несъответствия. Не са предприети коригиращи 
действия. За периодична оценка на съответствието на налягането на водата във филтъра с 
определените в КР норми се води дневник веднъж седмично.  
Броя извършени оценки за съответствие е 52 бр. Няма установени несъответствия. Не са 
предприети коригиращи действия. 
 
Електропроводимост - измерва се автоматично, непрекъснато, като данните се записват в 
дневник всеки ден. Няма установени несъответствия. Не са предприети коригиращи 
действия. За периодична оценка на съответствието на налягането на водата във филтъра с 
определените в КР норми се води дневник веднъж седмично. Броя извършени оценки за 
съответствие е 52 бр. Няма установени несъответствия. Не са предприети коригиращи 
действия. 
 
Влажност на утайката - засича се всяко тримесечие. За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. има 
извършени 4 бр. проверки. За отчетния период няма образувани утайки. Няма установени 
несъответствия. Не са предприети коригиращи действия. 
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По Условие 10.2.1.3.  Има изготвена инструкция за поддържане на оптималните стойности 
на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните  
съоръжения по Условие 10.2.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.2.1.2. – 
Инструкция И 16. 
Условие 10.2.1.4. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, 
разрешени с Условие 10.2.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 
контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. 
Условие 10.2.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване.   
По Условие 10.2.1.5.1  Има изготвена   инструкция за периодична оценка на съответствие на 
измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с 
определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията 
включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 
действия. – Инструкция И 15. 
 
По Условие 10.2.1.5.2 Има изготвена инструкция за проверка на състоянието на 
канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и 
предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.” – Инструкция И 14. 
 
По Условие 10.2.1.6.  от Комплексно разрешително № 73-Н2- /2013 г. и Решение № 73-
Н2-И0-А1 /2015 г. 
Условие 10.2.1.6.1. На площадката се съхранява писмена документация по изпълнение на 
Условие 10.2.1.2, която се предоставя при поискване от компетентният орган. 
Условие 10.2.1.6.2. На площадката се документират и съхраняват резултатите от 
мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение. 
Условие 10.2.1.6.3. На площадката се документират и съхраняват резултатите от проверките 
на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно 
съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, 
установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия. 
По Условие 10.2.1.6.3.1. - Брой проверки на съответствие на стойностите на контролираните 
параметри с определените оптимални такива пречиствателното съоръжение за битово - 
фекални  води за  За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г  за КМСБФВ – 4 бр. 
За  периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. година няма установено  несъответствие.  
 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. година не са предприети коригиращи действия.  
 
Извършва се мониторинг на пречистените производствени отпадъчни води, зауствани в река 
Сребра, втора  категория съгласно следните условия: 

� Точка на заустване –  р. Сребра; 
� Точки на пробовземане – изход ЛПСОВ, преди смесване с други потоци пречистени 

отпадъчни води и изход ПСТОВ, преди смесване с други потоци пречистени 
отпадъчни води; 

�   Източници на отпадъчните води – производствени и дъждовни води от площадката 
на терминал за нефт и нефтопродукти, от площадката на Модулна инсталация за 
дестилация на нефт и нефтопродукти, от площадката на инсталация за сяроочистка на 
газьолови фракции;  
 

Анализите се извършват от акредитирана лаборатория. За 2015 г. “ИНСА ОЙЛ” ООД има 
сключен годишен договор с: “Еко-консулт-иненеринг” ЕООД – Акредитирана лаборатория за 
анализ на компонентите на околната среда, съгласно БДС EN ISO / IEC 17025:2006, 
сертификат № 75 – ЛИ от 29.04.2015 г. валиден до 31.07.2016 г. издаден от ИА “БСА”.    
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По Условие 10.1.4.5.  от Комплексно разрешително № 73-Н2- /2013 г. и Решение № 73-
Н2-И0-А1 /2015 г. 
 Количества на замърсителите за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г, изпускани с отпадъчните 
води и които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на 
замърсители (ЕРИПЗ) са посочени в следващите таблици: 
 
Изпускани пречистени производствени води във водни обекти: Отчитането е за периода 
01.01.2015 – 31.12.2015 г. за Модулна инсталация за дестилация на нефт и Инсталация за 
сярочистка на газьолови фракции: 
 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 

Всяка емисия, докладвана в таблица 1 
Общ азот mg/dm3 40  при 

процеси, 
включващи 
хидриране 

8.2857 Веднъж на 
тримесечие 

да 

Хром и 
съединенията му 

(като Cr) 

 
mg/dm3 

 
0.1 

 
0.0326 

Веднъж на 
тримесечие 

 
да 

Бензен mg/dm3 0.05  0.0006 Веднъж на 
тримесечие 

да 

Феноли  
(като общ С) 

mg/dm3 0.5 0.0291 Веднъж на 
тримесечие 

да 

Олово  
(като Рb) 

mg/dm3   0.1 0.0077 Веднъж на 
тримесечие  

Да  

  
Посочените стойности са на база протоколи за първо, второ, трето и четвърто тримесечие на 
2015 г. на изход ЛПСОВ към Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти за 
първо, второ, трето и четвърто тримесечие на 2015 г. на изход ПСТОВ към Инсталация за 
сяроочистка на газьолови фракци.   
По Условие 10.5.2.   
Прилагат се И 12 “ Пречиствателни съоръжения за производствени води. Мониторинг на 
пречистените води и условни чисти води от дрениране на резервоар за производствени 
нужди”.  
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. извършените проверки на съответствие на стойностите 
на контролираните параметри за ЛПСОВ – 52 бр. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. извършените проверки на съответствие на стойностите 
на контролираните параметри за ПСТОВ – 52 бр. пъти. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. не са установени несъответствия. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. не са предприети коригиращи действия.  
Мониторинг:  таблици : № 3.3., 3.4., 3.5, 3.6., 3.7., 3.8. 
Прилага се И 14 „ Проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на 
площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното 
отстраняване” 
Брой извършени проверки 12 бр. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. не са установени несъответствия. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. не са предприети коригиращи действия. 
Прилага се И 15 “ Пречиствателно съоръжение за битово – фекални води. Мониторинг.” 
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Брой проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри с определените 
оптимални такива пречиствателното съоръжение за битово - фекални  води за периода 
01.01.2015 – 31.12.2015 г. за КМСБФВ – 4 бр. 
  
Условие 10.5.4. 
По изпълнение на Условие 10.3. 
Брой извършени проверки 52 бр. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. не са установени несъответствия. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. не са предприети коригиращи действия. 
 
По изпълнение на Условие 10.2.4.1. 
Брой проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри с определените 
оптимални такива пречиствателното съоръжение за битово - фекални  води за периода 
01.01.2015 – 31.12.2015 г. за КМСБФВ – 1 бр. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. година няма установено несъответствие.   
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. година не са предприети коригиращи действия.   
  
По условие 10.5.3. 
Протоколи от изпитване   № 0203/15.04.2015 г.;  № Е356А/06.04.2015 г.– първо тримесечие 
изход ЛПСОВ: 
                                                                                                                                          Таблица 3.1 

Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/макс.час 
m3/ср.ден 

m3/макс.год 

12.97 m3/макс.час 
236 m3/ср.ден 
111 847 m3/макс.г 

0.07m3/макс.час 
1.61 m3/ср.ден 

587 m3/ г. 

Веднъж 
месечно 

Да 

рН mg/dm3 6.0-9.0 7,18 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 30 4.0 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

БПК5 mg/dm3 30 < 3* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

ХПК mg/dm3 150 15  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Общ азот mg/dm3 40 8.0 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Хром 
шествалентен 

mg/dm3 0.1 < 0.02*   Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Феноли mg/dm3 0.5 0.018  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 0.23 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Сулфиди mg/dm3 1 < 0.02* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Олово  mg/dm3 0.1  < 0.01* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Бензен mg/dm3 0.05 < 0.0005**   Веднъж на 
тримесечие 

Да 

 
* - граница на околичествяване на метода 
** - граница на откриваемост 
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Протоколи от изпитване № 0411/29.06.2015 г.; № 10372/07.07.2015 г. 
– второ тримесечие изход ЛПСОВ:  
                                                                                                                                         Таблица 3.2                            
                   

Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

m3/макс.час 
m3/ср.ден 

m3/макс.год 

12.97 m3/макс.час  
236 m3/ср.ден 
111 847 m3/макс.г 

0.07m3/макс.час 
1.61 m3/ср.ден 

587 m3/ г. 

Веднъж 
месечно 

Да 

рН mg/dm3 6.0-9.0 7.28 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 30  < 3* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

БПК5 mg/dm3 30 < 3* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

ХПК mg/dm3 150 26  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Общ азот mg/dm3 40 6.0 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Хром 
шествалентен 

mg/dm3 0.1 < 0.03* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Феноли mg/dm3 0.5 0,011 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 0.33 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Сулфиди mg/dm3 1 < 0.02* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Олово  mg/dm3 0.1 < 0.0053* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Бензен mg/dm3 0.05   < 0.0005  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

 * - граница на околичествяване на метода 
 
 
Протоколи от изпитване № 0827/29.09.2015 г.; №  10986/28.09.2015 г.– трето тримесечие 
изход ЛПСОВ: 
                                                                                                                                         Таблица 3.3 

Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

m3/макс.час 
m3/ср.ден 

m3/макс.год 

12.97 m3/макс.час 
236 m3/ср.ден 
111 847 m3/макс.г 

0.07m3/макс.час 
1.61 m3/ср.ден 

587 m3/ г. 

Веднъж 
месечно 

Да 

рН mg/dm3 6.0-9.0 7,32 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 30 8 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

БПК5 mg/dm3 30 < 3*  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

ХПК mg/dm3 150 < 10*  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Общ азот mg/dm3 40 9.0 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Хром 
шествалентен 

mg/dm3 0.1 < 0.03*  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Бензен  mg/dm3  0.05 < 0.0005  Веднъж на Да 
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тримесечие 
Феноли mg/dm3 0.5 0.012 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 0.84 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Олово  mg/dm3 0.1 < 0.0053*  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Сулфиди mg/dm3 1 < 0.020* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

 * - граница на околичествяване на метода 
 
 
Протоколи от изпитване № 1064/16.12.2015 г; № 11635/25.11.2015 г.– четвърто тримесечие 
изход ЛПСОВ: 
                                                                                                                                         Таблица 3.4 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

m3/макс.час 
m3/ср.ден 

m3/макс.год 

12.97 m3/макс.час 
236 m3/ср.ден 
111 847 m3/макс.г 

0.07m3/макс.час 
1.61 m3/ср.ден 

587 m3/ г. 

Веднъж 
месечно 

Да 

рН mg/dm3 6.0-9.0 7,20 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 30 
 (НДЕ: 25 mg/dm3 

съгл. Решение 
№73-Н2-И0-

А1/2015г) 

 < 3* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

БПК5 mg/dm3 30  0.42 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

ХПК mg/dm3 150 
(НДЕ:125mg/dm3 

съгл. Решение 
№73-Н2-И0-

А1/2015г) 

< 10* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Общ азот mg/dm3 40 
(НДЕ:25mg/dm3 

съгл. Решение 
№73-Н2-И0-

А1/2015г) 

 5.8 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Хром 
шествалентен 

mg/dm3 0.1 < 0.03* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Феноли mg/dm3 0.5  0.0180 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 
(НДЕ:2,5 mg/dm3 

съгл. Решение 
№73-Н2-И0-

А1/2015г) 

0.20 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Сулфиди mg/dm3 1 < 0.02* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Олово  mg/dm3 0.1 < 0.0053* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Бензен mg/dm3  0.05 < 0.0005   Веднъж на 
тримесечие 

Да 
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 * - граница на околичествяване на метода 

 
Протоколи от изпитване   № 0204/15.04.2015 г.; № Е357А/06.04.2015 г. – първо тримесечие 
изход ПСТОВ: 
                                                                                                                                         Таблица 3.5 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/макс.час 
m3/ср.ден 

m3/макс.год 

12.97 m3/макс.час 
236 m3/ср.ден 
111 847 m3/макс.г 

0.07 m3/мак.час 
1.64 m3/ср.ден 
599 m3/ г.               

Веднъж 
месечно 

Да 

рН mg/dm3 6.0-9.0 7,26 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 30  5.0 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

БПК5 mg/dm3 30 < 3* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

ХПК mg/dm3 150 12 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Общ азот mg/dm3 40 4.9 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Хром 
шествалентен 

mg/dm3 0.1 < 0.02*  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Феноли mg/dm3 0.5  0.019 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 < 0.03* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Сулфиди mg/dm3 1 < 0.02* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Олово  mg/dm3  0.1 < 0.01*  Веднъж на 
тримесечие 

Да  

Бензен mg/dm3 0.05 < 0.0005**  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

 * - граница на околичествяване на метода 
** - граница на откриваемост 

 
Протоколи от изпитване   № 0412/29.06.2015 г.; № 10373/07.07.2015 г. – второ тримесечие 
изход ПСТОВ: 
                                                                                                                                         Таблица 3.6 

Параметър Единица НДЕ, съгласно КР Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/макс.час 
m3/ср.ден 

m3/макс.год 

12.97 m3/макс.час 
236 m3/ср.ден 
111 847 m3/макс.г 

0.07 
m3/мак.час 
1.64 m3/ср.ден 
599 m3/ г.            

Веднъж 
месечно 

Да 

рН mg/dm3 6.0-9.0 7,23 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 30 < 3* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

БПК5 mg/dm3 30  < 3* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

ХПК mg/dm3 150 < 10* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Общ азот mg/dm3 40  7.3 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Хром mg/dm3 0.1 < 0.03* Веднъж на Да 
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шествалентен тримесечие 
Феноли mg/dm3 0.5 0,021 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 0.20 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Сулфиди mg/dm3 1 < 0.02* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Олово  mg/dm3  0.1 < 0.0053* Веднъж на 
тримесечие 

Да  

Бензен mg/dm3 0.05 < 0.0005  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

  * - граница на околичествяване на метода 

 
  
Протоколи от изпитване №  0828/29.09.2015 г.; № 10987/28.09.2015 г. –трето тримесечие 
изход ПСТОВ: 
                                                                                                                                         Таблица 3.7 

Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/макс.час 
m3/ср.ден 

m3/макс.год 

12.97 m3/макс.час 
236 m3/ср.ден 
111 847 m3/макс.г 

0.07 
m3/мак.час 
1.64 m3/ср.ден 
599 m3/ г.            

Веднъж 
месечно 

Да 

рН mg/dm3 6.0-9.0 7,38 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 30 8 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

БПК5 mg/dm3 30  < 3* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

ХПК mg/dm3 150 < 10*  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Общ азот mg/dm3 40 3.9 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Хром 
шествалентен 

mg/dm3 0.1 < 0.03*  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Феноли mg/dm3 0.5  0.019 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 1.50 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Бензен  mg/dm3 0.05 < 0.0005   Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Олово  mg/dm3 0.1 < 0.0053* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Сулфиди mg/dm3 1 < 0.02* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

   * - граница на околичествяване на метода 

 
 
Протоколи от изпитване № 1065/16.12.2015 г.; № 11636/25.11.2015 г.   – четвърто тримесечие 
изход ПСТОВ: 
                                                                                                                                         Таблица 3.8 

Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
 

Дебит на m3/макс.час 12.97 m3/макс.час 0.07 Веднъж Да 
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отпадъчните води m3/ср.ден 
m3/макс.год 

236 m3/ср.ден 
111 847 m3/макс.г 

m3/мак.час 
1.64 m3/ср.ден 
599 m3/ г.            

месечно 

рН mg/dm3 6.0-9.0 7,19 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 30 
 (НДЕ: 25 mg/dm3 

съгл. Решение 
№73-Н2-И0-

А1/2015г) 

 < 3* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

БПК5 mg/dm3 30   0.86  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

ХПК mg/dm3 150 
(НДЕ:125mg/dm3 

съгл. Решение 
№73-Н2-И0-

А1/2015г) 

< 10*  Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Общ азот mg/dm3 40 
(НДЕ:25mg/dm3 

съгл. Решение 
№73-Н2-И0-

А1/2015г) 

 6.9 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Хром 
шествалентен 

mg/dm3 0.1 < 0.03* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Феноли mg/dm3 0.5 0,012 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 
(НДЕ:2,5 mg/dm3 

съгл. Решение 
№73-Н2-И0-

А1/2015г) 

0.62 Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Сулфиди mg/dm3 1 < 0.02* Веднъж на 
тримесечие 

Да 

Олово  mg/dm3 0.1 < 0.0053* Веднъж на 
тримесечие 

Да  

Бензен mg/dm3  0.05 < 0.0005   Веднъж на 
тримесечие 

Да 

   
 * - граница на околичествяване на метода 
 
Съгласно КР на пречистените производствени (производствени и дъждовни) отпадъчни води 
се извършва собствен мониторинг на всяко тримесечие. 
 За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. е извършен мониторинг на пречистените води на изход 
ЛПСОВ – 4 пъти 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. е извършен мониторинг на пречистените води на изход 
ПСТОВ  - 4 пъти. 
 
 По условие 10.5.5   
Изчисляване на преките годишни емисии на замърсителите в отпадъчните производствени 
води (от Модулна инсталация за дестилация на нефт и Инсталация за сяроочистка на 
газьолови фракции), изразени като килограм за година: 
           
Отчитането е за  2015 г   
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Показател Средна стойност на 
показателя от 

мониторинга, mg/dm3 

 

Годишна емисия на замърсителя в 
отпадъчните производствени води, 
изразено като килограм за година  

kg / y 
Общ азот 6.99 8.2857 
Хром 0.028  0.0326 
Бензен 0.0005  0.0006 
Феноли 0.0246 0.0291 
Нефтопродукти 0,34  0.4071 
Олово  0.0065  0.0077 

 
По Условие 10.5.6.  
Докладването за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за 
производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.13 е следното: 
За Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти и за Инсталация за 
сяроочистка на газьолови фракции: 
Общ Азот –  0.00005485037  кг / единица продукт  
Хром и съединенията му (като Cr) -  0.0000002158 кг / единица продукт 
Бензол ( бензен) –  0.00000000397 кг / единица продукт 
 
Феноли ( като общ С) – 0.00000091542 кг / единица продукт 
 Олово – 0.00000019263 кг / единица продукт  
Нефтопродукти –  0.00000269495 кг / единица продукт  
На територията на “Нов стоково суровинен резервоарен парк” предстои да се изгради 
Локална пречиствателна станция за отпадни води. 
  
4.3.2. УСЛОВНО ЧИСТИ ВОДИ ОТ РЕЗЕРВОАР ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ ВОДИ 
Условно чистите води от резервоара за противопожарни води  се заустват в Сухо дере, при 
следните условия:  
 

� Точка на заустване – Сухо дере;  
� Точка на пробовземане –  преди заустването;  
� Източници на отпадъчните води: – условно-чисти води от дрениране на резервоар за 

противопожарни води;  
Количество на заустваните отпадъчни води:   

Q мак.час = 12.5 m3/h; 
   Q ср.д.н. = 300 m3/24h; 

                                                      Q ср.год. = 900 m3/y. 
 
Собствен мониторинг на условно чистите води от резервоара за противопожарни води се 
извършва при заустване на тези води в Сухо дере. Съгласно вътрешна заповед № 09 – 
30.12.2004 г. водите от ПП басейн се изпускат при необходимост от ремонтни дейности или  
при опресняване на наличните водни количества. През 2015 г. не са изпускани условно 
чистите води от резервоара за противопожарни води, които да заустват в Сухо дере.  
 За 2015 г. няма установени несъответствия. 
 За 2015 г. няма предприети коригиращи действия. 
 
4.3.3. ЕМИСИИ НА БИТОВО - ФЕКАЛНИ ВОДИ 
 
Извършва се мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения по 
пътя на отпадъчните битово-фекални води към точката на заустване в съответствие с   
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инструкциите за поддържането на оптималния работен режим на съоръженията и в 
съответствие с изискванията на следната таблица: 
Обобщена информация за резултатите от мониторинга:      
Експлоатира се компактно модулно съоръжение по пътя на битово-фекалните отпадъчни 
води, изпускани през точка на заустване ТЗ № 2: 
 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Честота на 
мониторинг 

Измерена 
стойност, в 
резултат на 
собствения 
мониторинг 

Съответствие 
 

КМСБФВ “АСО Aeropur Plus”   

Ниво на утайката в 
резервоара за 

излишна утайка 

 30% от нивото на 
утайката в 

резервоара за 
излишна утайка   

Веднъж на три 
месеца 

Лата да 

 
 Ниво на утайката в резервоара за излишна утайка - веднъж на три месеца. Нивото на 
утайката в резервоара за излишна утайка се мери веднъж на 3 месеца,  за периода 01.01.2015 
– 31.12.2015 г  – 4 проверки. 
За  периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г - няма установени несъответствия. 
За  периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г - няма предприети коригиращи действия. 
 
Пречистените битово-фекални води се заустват в р. Сребра.  
Точка на пробовземане (ТМ 5) – на изход от КМСБФВ, преди смесване с други потоци 
пречистени отпадъчни води. 
Източници на отпадъчните води – битово-фекални води от санитарните възли на 
площадката. 
 
Пречиствателни съоръжения - компактно модулно съоръжение за битово-фекални води.  
Количество на заустваните отпадъчни води:  

Q макс.час. = 0.4 m3/h 
Q ср.д.н.    = 9 m3/24h 
Q ср.год.      = 3 285 m3/y 

Изпускани пречистени битово-фекални води във водни обекти: Отчитането е за 2015 г.   
Протокол от изпитване № 0829 / 29.09.2015 г. 
                                                                                                                                          Таблица 3.9 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

рН  6-9 7.68 Веднъж 
годишно 

да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 60  < 3* Веднъж 
годишно 

да 

БПК5 
mg/dm3 25  7.75 Веднъж 

годишно 
да 

ХПК 
(бихроматна) 

mg/dm3 125  17 Веднъж 
годишно 

да 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

m3/ ден (ср.д.н) 
m3/ час  

m3/ср.год 

9   
0.4   

3285    

1.72 
0.072 
627 

веднъж 
месечно-по 
водомери 

да 
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Съгласно КР  на “ИНСА ОЙЛ” ООД на пречистените битово – фекални отпадъчни води се 
извършва собствен мониторинг веднъж годишно. 
 За 2015 г. е извършен мониторинг веднъж годишно. 
За 2015 г. не са установени несъответствия. 
За 2015 г. не са предприети коригиращи действия.  
  
Съгласно заложеното в условие 10.3 ежемесечно се прави проверка на канализационните 
съоръжения на територията на “ИНСА ОЙЛ” ООД, като резултатите от периодичната 
проверка и поддръжка на канализационните съоръжения се документират в “Дневник за 
периодична проверка и поддръжка на канализационните съоръжения”. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. има извършени 12 проверки. Няма установени течове. 
За  периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.не са установени несъответствия. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. не са предприети коригиращи действия.  
В резултат на прилагане на инструкциите по Условия  10.1.1.3.;  10.1.1.5.; 10.1.4.2.; 10.1.4.4.; 
10.2.4.2.;10.2.4.3.; 10.3, от КР № 73 – Н2/2013 г. и Решение № 73-Н2-И0-А1 /2015 г. не са 
установени отклонения и не са предприети коригиращи действия. 
 
4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
По КР № 73 – Н 2 / 2013 г. 
Разработена е и се прилагага инструкция „И 17 “Отпадъци. мониторинг на дейностите, 
свързани с отпадъците” (има за цел да отговори на Условия 11.2.3.; 11.3.9.; 11.3.13.; 11.4.3.; 
11.5.2.; 11.5.3.; 11.5.5.; 11.6 2.; 11.7.2.; 11.7.3.). 
 
По Решение  № 73 – Н 2-И0-А1 / 2015 г. 
Разработена е и се прилагага инструкция „И 17 “Отпадъци. мониторинг на дейностите, 
свързани с отпадъците” (има за цел да отговори на Условия 11.1.2, 11.3.10., 11.7.2., 11.7.3.). 

 
По КР № 73 – Н 2 / 2013 г. 
По Условие 11.1.4. от КР № 73 – Н 2 / 2013 г. е разработена и се прилага  инструкция  И 17, 
включваща периодичната оценка на съответствието на нормите за ефективност при 
образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. 
Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. 
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. има 11 броя проверки за измерване на количествата 
образувани отпадъци. 
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. няма установени несъответствия 
За периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. няма предприети коригиращи действия.  
 
 По Решение  № 73 – Н 2-И0-А1 / 2015 г. 
По Условие 11.1.2. от Решение № 73 – Н 2-И0-А1 / 2015 г. е разработена и се прилага  
инструкция  И 17, включваща периодичната оценка на съответствието на нормите за 
ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на 
разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се 
документират. 
За периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г. има 1 брой проверки за измерване на количествата 
образувани отпадъци. 
 
За периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г. няма установени несъответствия 
За периода 01.12.2015 – 31.12.2015 г. няма предприети коригиращи действия.  
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По КР № 73 – Н 2 / 2013 г.  
За периода: 01.01.2015 г. – 30.11.2015 г. 
Образуване на отпадъци – условие 11.1. 
Образуваните отпадъци при работата на инсталациите на територията на “ИНСА ОЙЛ” ООД 
не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР 
№ 73 – Н 2 / 2013 г. 
 
По Решение № 73 – Н 2-И0-А1 / 2015 г. 
За периода: 01.12.2015 г.-31.12.2015 г. 
Образуване на отпадъци – условие 11.1. 
Образуваните отпадъци при работата на инсталациите на територията на “ИНСА ОЙЛ” ООД 
не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени  в 
Решение № 73 – Н 2-И0-А1 / 2015 г. 
 
Условие 11.8.1. от КР № 73 – Н 2 / 2013 г. 
При наличие на отпадъци с огледални кодове, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 / 23 
юли 2014 г. за класификация на отпадъците по реда на чл.10 и / или с цел доказване на 
съответствието на отпадъците с придружаващия ги сертификат, се извършва изпитване на 
отпадъците в акредитирана лаборатория, резултатите от извършените анализи на отпадъците  
трябва се документират и съхраняват и се предоставят при поискване от компетентните 
органи.   
На площадката на “ИНСА ОЙЛ” ООД няма отпадъци с огледални кодове, съгласно 
Приложение № 1 от Наредба № 2 / 23 юли.2014 г. за класификация на отпадъците. 
 
Условие 11.8.1. от Решение № 73 – Н 2-И0-А1 / 2015 г. Притежателят на настоящото 
разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци 
с цел касификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО. 
На площадката на “ИНСА ОЙЛ” ООД през периода 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г. не са 
образувани отпадъци от производствената дейност, поради тази причина няма проведени 
анализи на отпадъци. 
 
По Условие 11.9.2. по КР № 73 – Н 2 / 2013 г., актуализирано с Решение № 73 – Н 2-И0-
А1 / 2015 г. 
Количествата генерирани опасни, производствени и битови отпадъци се измерват 
ежемесечно и се документират в дневници. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. има 12 броя проверки за измерване на количествата 
образувани отпадъци. 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. няма установени несъответствия 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. няма предприети коригиращи действия.  
 

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали -12 01 01: 
 
количество за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г  - 0. 004 т.        
 

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества -15 02 02* 

       
 
количество за  периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г  - 0.007 т. 
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По КР № 73 – Н 2 / 2013 г. 
Условие 11.9.3. и Условие 11.9.4. 
За периодична оценка на количествата образувани при производството на единица продукт 
отпадъци се води годишен запис.  
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. има 1 оценка на количествата образувани при 
производството на единица продукт, които са отразени в съответния дневник. Няма 
образувани отпадъци за производство на единица продукт за инсталацията. 
Няма установени несъответствия. 
Няма предприети коригиращи действия. 
 
За периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в 
разрешителното се води дневник ежемесечно.  
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. има 12 такива  оценки на съответствието на събирането 
на отпадъците с условията в разрешителното, които са отразени в съответния дневник. 
Няма установени несъответствия. 
Няма предприети коригиращи действия. 
 
За периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на 
разрешителното, се води дневник ежемесечно.  
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. има 12 такива оценки на съответствието на 
транспортирането на отпадъци с условията на разрешителното, които са отразени в 
съответния дневник.   
Няма установени несъответствия. 
Няма предприети коригиращи действия. 
  
За оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци се води 
дневник ежемесечно.  
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г  има 12 такива  оценки на съответствието на 
наблюдаваните количества образувани отпадъци. 
 

• месечно образуван отпадък за всяка инсталация и продукт-  няма образувани; 
• месечно производство за всяка инсталация и продукт-  няма образувани; 
• месечно количество образуван отпадък за единица продукт за всяка инсталация, само 

за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес- няма 
образувани; 

 
Съгласно чл.7, т.1 от „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“ – Отчетните книги се водят от лицата, чиято дейност е свързана с образуването на 
производствени и/или опасни отпадъци.  
“ИНСА ОЙЛ” ООД е включена в организираното сметоизвозване на Община Раковски. 
Няма установени несъответствия. 
Няма предприети коригиращи действия. 
Документират се дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на 
„Наредба № 1 / 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър”. 
 
В резултат на прилагане на инструкция И 17 по условия Условия 11.2.3.; 11.3.9.; 11.3.13.; 
11.4.3.; 11.5.2.; 11.5.3.; 11.5.5.; 11.6 2.; 11.7.2.; 11.7.3. не са установени отклонения и не са 
предприети коригиращи действия. 
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Табл.4 Образуване на отпадъци: за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. от  КР № 73 – Н 2 / 2013 г. 

 
 

  Годишно количество    

 
 

  Годишно количество  за 
единица продукт        

 
 
 

Отпадък 

 
 
 

Код 
Количества 

определени с 
КР, t/y 

Реално 
измерено, 

 t/y 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

 
Временно 
съхранени

е на 
площадка

та 

 
Транспор

тира 
не – 

собствен 
транспорт 
/ външна 

фирма 

 
Съответ 

ствие 
 

Отпадъци, съдържащи сяра, образувани 
от десулфуризация на нефт (филтърни 
платна и утайки, съдържащи сяра) 

05 01 16 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

да 

 
 

Външна 
фирма 

 
 
- 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи 
за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 
(PSA адсорбер и др. на H2U-модула) 

15 02 03 6 

 
 

 
0   

 
 
 
0 

 
 

 
0 

 
 
 

не 

 
 
 

Външна 
фирма 

 
 
 
- 

Утайки, получени от пречистване на 
отпадъчни води на мястото на 
образуването им, различни от 

упоменатите в 05 01 09 (от ЛПСОВ) 

05 01 10 54 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

не 

 

 

Външна 
фирма 

- 

Утайки, получени от пречистване на 
отпадъчни води на мястото на 
образуването им, различни от 

упоменатите в 05 01 09 (от ПСТОВ от 
Инсталация за сяроочистка на газьолови 

фракции) 

05 01 10 34 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

не 

 
 

Външна 
фирма 

 
- 

Стърготини, стружки и изрезки от черни 
метали 

 
12 01 01 

 
3 

 
0. 004       

 
0 

 
0 

 
да 

 
Външна 
фирма 

 
да 

Стърготини, стружки и изрезки от цветни 
метали 

12 01 03 3 
0 0 0 да Външна 

фирма 
- 
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  Годишно количество        

 
 

  Годишно количество  за 
единица продукт        

 
 
 

Отпадък 

 
 
 

Код 
Количества 
определени 

с КР, t/y 

Реално 
измерено, 

 t/y 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

 
Временно 

съхранение на 
площадката 

 
Транспортира 
не – собствен 
транспорт / 

външна фирма 

 
Съответ 

ствие 
 

Пластмасови опаковки (от 
Инсталация за сяроочистка 

на газьолови фракции) 
15 01 02 4 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

да 

 
 

Външна фирма 

 
 
- 

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 

оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 

01 23 и 20 01 35 

20 01 36 0.70 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

да 

 
 
 

Външна фирма 

 
 
 
- 

Дънни утайки от резервоари 05 01 03* 100 0 0 0 не Външна фирма - 
Разливи от нефт и 

нефтопродукти 
05 01 05* 4 

0 0 0 да Външна фирма - 

Нехлорирани хидравлични 
масла на минерална основа 

(компресорно масло) 
13 01 10* 2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

да Външна фирма - 

Други моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки 

13 02 08* 2 
 
0 

 
0 

 
0 

да Външна фирма - 

Нехлорирани изолационни 
и топлопредаващи масла на 

минерална основа 
(трансформаторно масло) 

13 03 07* 1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

не 

 
 

Външна фирма 

 
 
- 

Твърди остатъци от 
пясъкоуловители и маслено 

– водни сепаратори 
13 05 01* 1 

0 0 0 не Външна фирма  - 

Масло от маслено-водни 
сепаратори 

13 05 06* 0.5 
 
0 
 

 
0 

 
0 

 
да 

 
Външна фирма 

 
- 
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  Годишно количество    

 

 
 Годишно количество за 

единица продукт       

 
 

Отпадък 

 
 

Код 
Количества 
определени 

с КР, t/y 

Реално 
измерено, 

 t/y 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

 
 

Временно 
съхранение на 
площадката 

 
Транспортиран

е – собствен 
транспорт / 

външна фирма 

 
Съответ 

ствие 
 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни 
вещества(от Инсталация за 
сяроочистка на газьолови 

фракции) 

15 01 10* 8,9 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

да 
 

 
 
 

Външна фирма  
  

 
 
 
- 

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, замърсени 

с опасни вещества(от 
Инсталация за сяроочистка на 

газьолови фракции) 

15 02 02* 4 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

не 

 
 
 
 
 

Външна фирма   

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, замърсени 
с опасни вещества (от  цялата 

площадка) 
 

15 02 02* 0,5 

 
 
 
 
 

0.007 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

да 

 
 
 
 
 

Външна фирма  

 
 
 
 
 
- 

Отпадъци, съдържащи масла и 
нефтопродукти 

16 07 08* 7 
 

0  
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

да 
Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото на 
образуване, съдържащи опасни 

вещества (дънен остатък, 
получен при регенерация на 
обработени масла в Модулна 
инсталация за дестилация на 

19 11 05* 7 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

да 
 
 

 
 
 
 

Външна фирма 

 
 
 

 
 - 
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нефт)  

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 2 
 

0 

 
0 

 
0 

 
да 

Външна фирма 
  

 
- 

Смесени битови отпадъци* 20 03 01 
 

10 

 
 
- 

 
- 

 
- 

 
 да 

“ИНСА ОЙЛ” 
ООД е включена 
в организираното 
сметоизвозване на 
община Раковски 

 
- 

Утайки от септични ями 20 03 04 10 0 0 0 не Външна фирма  - 

*-  Съгласно чл.7, т.1 от „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 бублични регистри“ – Отчетните книги се водят от лицата, чиято дейност е свързана с образуването 
на производствени и/или опасни отпадъци, Смесените битови отпадъци с код 20 03 01 не подлежат на такава отчетност и не са отчитани 
количества образувани за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. 
   
Табл.4 Образуване на отпадъци: за периода 01.01.2015 – 30.11.2015 г. по Решение № 73 – Н 2-И0-А1 / 2015 г. 

 
 

  Годишно количество    

 
 

  Годишно количество  за 
единица продукт        

 
 
 

Отпадък 

 
 
 

Код 
Количества 

определени с 
КР, t/y 

Реално 
измерено, 

 t/y 

Количества 
определени с 

КР 

Реално 
измерено 

 
Временно 
съхранени

е на 
площадка

та 

 
Транспор

тира 
не – 

собствен 
транспорт 
/ външна 

фирма 

 
Съответ 

ствие 
 

Отпадъци, съдържащи сяра, образувани 
от десулфуризация на нефт (филтърни 
платна и утайки, съдържащи сяра) 

05 01 16 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

да 

 
 

Външна 
фирма 

 
 
- 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи 
за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 
(PSA адсорбер и др. на H2U-модула) 

15 02 03 6 

 
 

 
0   

 
 
 
0 

 
 

 
0 

 
 
 

не 

 
 
 

Външна 
фирма 

 
 
 
- 

Стърготини, стружки и изрезки от черни 
метали 

 
12 01 01 

 
3 

 
0. 004       

 
0 

 
0 

 
да 

 
Външна 
фирма 

 
да 
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Стърготини, стружки и изрезки от цветни 
метали 

12 01 03 3 
0 0 0 да Външна 

фирма 
- 

Пластмасови опаковки 15 01 02 4 
0 0 0 да Външна 

фирма 
- 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 
01 35 

20 01 36 0.70 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

да 

 
 
 

Външна 
фирма 

 
 
 
- 

Разливи от нефт и нефтопродукти 05 01 05* 4 
0 0 0 да Външна 

фирма 
- 

Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа (компресорно масло) 

13 01 10* 2 
 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

да Външна 
фирма 

- 

Други моторни, смазочни и масла за 
зъбни предавки 

13 02 08* 2 
 
0 

 
0 

 
0 

да Външна 
фирма 

- 

Масло от маслено-водни сепаратори 13 05 06* 0.5 
 
0 
 

 
0 

 
0 

 
да 

 
Външна 
фирма 

 
- 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества 

15 01 10* 8,9 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

да 
 

 
 
 

Външна 
фирма  

  

 
 
 
- 

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 4 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

не 

 
 
 
 
 

Външна 
фирма   

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

Отпадъци, съдържащи масла и 
нефтопродукти 

16 07 08* 7 
 

0  
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

да 
Абсорбенти, филтърни материали 15 02 02* 0,5     Външна  
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(включително маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с опасни вещества  
 

0.007 0 0 да фирма  - 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 2 
 

0 

 
0 

 
0 

 
да 

Външна 
фирма 

  

 
- 

Утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуване, съдържащи опасни 

вещества (дънен остатък, получен при 
регенерация на обработени масла в Модулна 

инсталация за дестилация на нефт) 

19 11 05* 7 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

да 
 
 
 

 
 
 
 

Външна 
фирма 

 
 
 

 
 - 

Отпадъци, съдържащи сяра, образувани 
от десулфуризация на нефт (филтърни 
платна и утайки, съдържащи сяра) 

05 01 16 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

да 

 
 

Външна 
фирма 

 
 
- 
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Табл.5: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци  за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.    

 
 

Отпадък 

 
 

Код 

 
 

Оползотворяване на площадката 

 
 

Обезвр
еждане 

на 
площад

ката 

Име на външната 
фирма, 

извършваща 
операцията по  

оползотворяване / 
обезвреждане 

извън площадката 

 
 

Съответ 
ствие 

 

(Условие 11.5 и 11.6) 
 

 не 
 

не 
 

да 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла 
за зъбни предавки на минерална основа 

 
13 02 05*   

операция по оползотворяване, обозначена с код R 9 
(повторно рафиниране на масла или друга повторна 
употреба на масла) в инсталация за Регенерация на 

отработени масла в Модулната инсталация за 
дестилация на нефт 

13 02 05*    - 544.480 т 
 

 
 не 

 
не 

 
да 

Смесени битови отпадъци  
20 03 01 

 
не 

 
не 

Организирано 
сметоизвозване от 
община Раковски 
Код на извършваната 
операция- D 

 
да 
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По КР № 73 – Н 2 / 2013 г. и Решение № 73 – Н 2-И0-А1 / 2015 г. 

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране.  
Условие 11.2.1. На територията на площадката се приемат единствено следните отпадъци с 
код и наименование, цел тяхното оползотворяване: 

•••• 12 01 07* Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни 
елементи (с изключение на емулсии и разтвори); 

•••• 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 
•••• 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа; 
•••• 13 03 07* Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална 

основа. 
в общо количество до 3 350 т/г, с цел извършване на операция по оползотворяване, 
обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла). 
 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.  „ИНСА ОЙЛ” ООД е приела на територията на 
площадката 544.480 тона отработени масла от „ИНСА” ЕООД („ИНСА” ЕООД притежава 
Регистрационен документ № 09-РД-223-03 /10.11.2014 г. издаден от Директора РИОСВ – 
Пловдив за извършване на дейности по  Събиране (С) Транспортиране (Т) на отпадъци). 
 
Приети на територията на „ИНСА ОЙЛ” ООД отработени масла за периода 01.01.2015 
– 31.12.2015 г.:  

Код на 
отработеното масло 

Наименование на отработеното масло 

Количество отработени 
масла, приети за 

регенериране 
(тона) 

13 02 05* 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа  
 

  544.480 тона 
 
Условие 11.2.2. Приемането на отпадъците по Условие 11.2.1. се извършва по предварително 
уточнен график и приета заявка от притежателя на отпадъците и въз основа на писмен 
договор. 
Условие 11.2.2.1.  
Приемането на отпадъците по Условие 11.2.7.(отработените масла)  се съпровожда със 
следната документация: 

���� “Идентификационен документ” съгласно приложение № 8 от „Наредба № 1 от 
04.06.2014 г.за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри”. 

���� Превозен документ за опасни товари съгласно „Наредба № 40 от 2004 г. за 
условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, 
както и международните правни актове за превоз на опасни товари, 
ратифицирани от Република България със закон”. 

 
По Условие 11.2.2.2.  
Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. „ИНСА ОЙЛ” ООД разполагаше с: 

•••• информация за вида и количеството на отпадъците; 
•••• данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците; 
•••• съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на 

отпадъците за третирането им в инсталацията по Условие 2; 
 

••••  
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•••• описание на опасните характеристики на отпадъците, веществата, с които не могат 

да бъдат смесвани, както и необходимите мерки за безопасност при боравене с 
тях. 

По Условие 11.2.2.3. 
При приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. в „ИНСА ОЙЛ” ООД се извършват следните 
действия: 

•••• проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в условие 
11.2.2.1; 

•••• визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с 
представената по условие 11.2.2.2. документация; 

•••• при необходимост вземане на представителни проби и извършване на анализи, 
за проверка на съответствието с документацията по условие 11.2.2.2. и 
определяне на възможностите за третиране на отпадъците в инсталацията по 
Условие 2. 

•••• измерване на количеството на приеманите отпадъци; 
•••• отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда 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 публичния регистър   

 
По Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците 
През периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. предварително съхраняване на отработените масла, 
преди тяхното оползотворяване не се е извършвало в определения по условията на КР 
резервоар, а е постъпвало  директно от транспортните средства в Модулната инсталация за 
дестилация на нефт към Рафинерия за нефт и нефтопродукти при дейност регенерация на 
отработени масла. 
При преработката на отработените масла няма образуван отпадък „Утайки от пречистване на 
отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества (дънен остатък, 
получен при регенерация на отработени масла в Модулна инсталация за дестилация на 
нефт)” 19 11 05* , поради което Резервоар Р 2 не е използван за временното съхраняване на 
този отпадък. 
 
По Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците 
Транспортирането на отпадъците извън площадката на «ИНСА ОЙЛ» ООД се извършва само 
чрез писмен договор с фирми, притежаващи документ/разрешително, съгласно чл. 78 от ЗУО 
за извършване на такава дейност или комплексно разрешително. 
 
По Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци 
 
 За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.  на площадката «ИНСА ОЙЛ» ООД са оползотворени 
общо 544.480 т. отработени масла, както следва: 
 

 Код Наименование 

Подложени на 
регенериране отработени 

масла 
(тона) 

13 02 05* 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа  
 

544.480 тона 
 
По Условие 11.5.2.  
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През периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. е извършена операция по оползотворяване, 
обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла) 
в Модулната инсталация за дестилация на нефт. 
 
Условие 11.5.3.  

Приетите отработени масла не са съхранявани преди тяхното оползотворяване в резервоар Р 
12, операция, означена с код R 13 „Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането им”, а са постъпвали директно от транспортните 
средства в Модулна инсталация за дестилация на нефт към Рафинерия за нефт и 
нефтопродукти при дейност регенерация на отработени масла.  
 
Условие 11.5.4.  
Резервоар Р 12, определен за съхранение на отработени масла, операция, означена с код R 13 
„Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с 
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им” отговаря на 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 на „Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти”. 
Затворен е извън времето на извършване на манипулации, няма разливане и/или изтичане, 
изработен е от материали, невзаимодействащи с отработените масла и е маркиран с надпис: 
“Отработени масла”, код и наименование на отпадъците, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. 
за класификация на отпадъците.  
Площадката за съхранение е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.  
 
По Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците 
 На площадката на “ИНСА ОЙЛ” ООД  не е извършвана дейност по обезвреждане на 
отпадъци. 
“ИНСА ОЙЛ” ООД ще предава генерираните отпадъци от дейността на предприятието, за 
обезвреждане извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи 
разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно 
разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. 
По Условие 11.6.2. “ИНСА ОЙЛ” ООД прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на 
причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. – И 17 
“Отпадъци. Мониторинг на дейностите, свързани с отпадъците”.  

По Условие 11.9.2 съгласно Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците:  

Количествата генерирани опасни и производствени отпадъци се измерват ежемесечно и се 
документират в дневници. 
 
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. няма направена оценка на количествата образувани при 
производството на единица продукт, защото няма образувани отпадъци за производство на 
единица продукт за инсталацията. 
Няма установени несъответствия. 
Няма предприети коригиращи действия. 
За периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в 
разрешителното се води дневник ежемесечно.  
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За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г има 12 такива оценки на съответствието на събирането 
на отпадъците с условията в разрешителното, които са отразени в съответния дневник. 
Няма установени несъответствия. 
Няма предприети коригиращи действия. 
 
Условие 11.9.4.1    
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. 

Код на 
отработеното 

масло 

Наименование на отработеното 
масло 

Количества 
получени 

отработени 
масла 
тона 

      

Съхранение 
на 

площадката 
Към 31.12. 

2014г. 

Количество 
отработени 

масла, 
оползотворени 

чрез 
регенериране 

на 
площадката 

(тона)  

13 02 05* 
Нехлорирани моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки на 
минерална основа  

  
544.480 тона 

 
0.0 544.480 тона 

 

По Условие 11.9.8.  от КР № 73 – Н 2 / 2013 г. и условие 11.9.7. от Решение № 73 – Н 2-
И0-А1 / 2015 г. 
 
Няма изпускани количества на замърсители в почвата, за  които да са надвишени пределните 
количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г., относно създаването на 
Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и пренос 
извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.  
 

4.5. ШУМ от КР № 73 – Н 2 / 2013 г. и Решение № 73 – Н 2-И0-А1 / 2015 г. 
 
 
Съгласно Условие № 12. Шум – не по-малко от един път в рамките две последователни 
календарни години трябва да се прави наблюдение на: 

- общата звукова мощност на площадката; 
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката; 
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. 

Прилага се Инструкция И 18 – „Шум. Мониторинг на показателите”, която има за цел да 
отговори на условия 12.2.2. и условие 12.2.3. 
 

По Условие 12.3.3.   

През 2015 г. няма постъпили оплаквания от живущи около площадката; 

През 2014 г. е извършено измерване на общата звукова мощност на площадката, 
еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката, 
еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. Следващото  измерване предстои 
през 2016 г. 
Резултатите от проведеното измерване през 2014 г. са отразени в Протокол № 
0038/03.11.2014 от Акредитирана лаборатория за изпитване „Хеспа“,  Сертификат № 217 
ЛИ/16.09.2014 г./ валиден до 16.09.2018 г. издаден от ИА “БСА”, съгласно БДС EN ISO / IEC 
17025. 
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Таблица 6 : 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през деня/ 
нощта 

Съответствие 

Точка 1 42.4 през деня 100 % 

Точка 2  44.1 през деня 100 % 

Точка 3  46.3 през деня 100 % 

Точка 4  50.4 през деня 100 % 

Точка 5  46.3 през деня 100 % 

Точка 6  47.4 през деня 100 % 

Точка 7  52.1 през деня 100 % 

Точка 8  50.7 през деня 100 % 

Точка 9 49.6 през деня 100 % 

  Точка 10 48.3 през деня 100 % 

  Точка 11  46.5 през деня 100 % 

  Точка 12  45.3   през деня 100 % 

  Точка 13  49.7    през деня 100 % 

  Точка 14  50.9    през деня 100 % 

  Точка 15  50.3    през деня 100 % 

  Точка 16  48.3    през деня     100 % 

  Точка 17 46.5    през деня     100 % 

  Точка 18  42.6    през деня     100 % 

  Точка 19  43.2    през деня     100 % 

 Точка 20  44.2   през деня     100 % 

 Точка 21  43.1   през деня     100 % 

 Точка 22  45.8   през деня     100 % 

 Точка 23  44.9              през деня    100 % 

 Точка 24  47.5              през деня    100 % 

 Точка 25 48.6              през деня    100 % 

 Точка 26  44.9              през деня    100 % 

 Точка 27  46.7 през деня    100 % 

 Точка 28 45.4 през деня    100 % 

 Точка 29  48.2 през деня    100 % 
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Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през деня/ 
нощта 

Съответствие 

 Точка 30  44.3 през деня   100 % 

 Еквивалентно ниво на 
шум (фонов шум), 
dB/А 

 40.5          през деня - 

Разрешено ниво 
съгласно Условие 
12.1.1. 

70 dB(A); през деня     100 % 

 Ниво на обща звукова 
мощност (КОНТУР 1) 
dB/А  

96.8 dB(A) през деня - 

Ниво на обща звукова 
мощност (КОНТУР 2) 
dB/А  

95.7 dB(A)   през деня - 

 Ниво на  шума в 
мястотото на 
въздействие, dB  / А 

(ул. „Тракийска”№ 2 на 
отстояние r = 500 m oт 
центъра на площадката 
ограничена от 
измерителния контур) 

40.8 dB /А   

  

през деня 

  
- 

55 dB(A); през деня Разрешено ниво 
съгласно Условие 
12.1.1. 50 dB(A); вечерно ниво 

     100 % 

 
За 2015 г. няма постъпили жалби от живущи в близост до площадката, няма установени 
несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, няма и 
предприети коригиращи действия. 
 
4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ 
 
Прилагат се инструкции за: 

� Инструкция И 19 - Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на открито - има за цел да отговори на: 

    Условие 13.1.1 

� Инструкция И 20 – Мониторинг на концентрациите на замърсители в подземните води 
–има за цел да отгвори на: 
  Условие 13.3.2 
 

� Инструкция И 21 – Разливи. Превантивни и коригиращи действия - има за цел да 
отговори на: 
 Условие 13.1.4 

 
Ежедневно се извършват проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 
разположени на открито, като резултатите се документират в дневник 
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За 2015 г . не са установени несъответствия. 
За 2015 г . не са са предприети коригиращи действия. 
За периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в 
подземните води с определените в разрешителното такива,  установяване на причините 
при възникнали несъответствия  и предприемане на коригиращи действия се води 
дневник. 

      За 2015 г. не са установени не съответствия.  
      За 2015 г. не са предприети коригиращи действия. 

 
Прилага се инструкция И 21 – „Разливи. Превантивни и коригиращи действия” с която се 
определят дейностите, свързани с отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и 
опасни вещества върху производствената площадка, оценка на възможността за изпускане в 
резултат аварийни ситуации в канализацията на опасни вещества и мерки за ограничаване и 
ликвидиране на последствията при залпови замърсявания. Целта е да се предотврати, намали 
или ограничи вредното въздействие от евентуалните разливи и аварийни ситуации, които 
биха могли да увредят човешкото здраве и околната среда. Инструкцията има за цел да 
отговори на: 
  
 Условие 13.1.4  
„ИНСА ОЙЛ” ООД не отвежда пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и 
подземните води. 
 
За 2015 г. няма регистрирани случаи на разливи и / или изливания на вредни и опасни 
вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). 
Резултатите от евентуалните разливи ще се отразяват в “Дневник за разливи”, който дневник 
се води от Ръководител ЗБУТ, определен със заповед на Управителя. 
За 2015 г. няма регистрирани случаи. 
За 2015 г. няма установени несъответствия. 
За 2015 г няма предприети коригиращи действия. 
Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в 
случай на разливи на определените за целта места. 
Товаро - разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове / изливания се 
извършват само на определените за това места, осигурени против разливи и течове. 
Извършен е собствен мониторинг на подземните води на сондажните кладенци – СК 1, СК 2 
и СК 3, разположени на територията на „ИНСА ОЙЛ” ООД веднъж годишно.  
 В БД – Пловдив са представени резултатите от собствения мониторинг за 2015 г. 
 
По условие 13.2.3 от Решение № 73 – Н 2-И0-А1 / 2015 г. има изготвен и съгласуван план за 
мониторинг на почви от ИАОС с писмо с изх. № 527-ПВ-1348/22.01.2016 г. 
 
По Условие 13.4.5 Резултатите от собствения мониторинг на подземните води на 
сондажните кладенци на територията на “ИНСА ОЙЛ” ООД за 2015 г. са посочени в 
следните таблици: 
Сондажен кладенец СК 1- протокол от изпитване: №  0830/29.09.2015 г.  
                                                                                       № 10988/28.09.2015 г. 
                                                                                                                             Таблица 7.1. 

Показател Точка на пробовземане 

Концентрац
ия в 
подземните 
води, 
съгласно КР 

 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот 
ветст 
вие 
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Електро 
проводимост 

сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

2000 µS.cm-1 1 015µS.cm-1 

 Веднъж годишно да  
Активна 
реакция 

 сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7.39 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Амониев йон  сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

0.50 mg/l 0.190 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Нитрати  сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

50.0 mg/l 33.60 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Нитрити  сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

0.50 mg/l 0.120 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Сулфати  сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

250 mg/l 145.4 mg/l     
 
Веднъж годишно  

 
 
да  

 Хлориди  сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

250 mg/l 37.44 mg/l    
 
 Веднъж годишно 

 
 
да  

 Олово  сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

10µg/l <5.3*µg/l     
 
Веднъж годишно  

 
 
да  

Хром  сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

50µg/l < 4.9*µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Нефтопродук
ти  

 сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

50µg/l < 30*µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Фосфати  сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

0.5 mg/l < 0.15 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

кадмий сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

5.0 µg/l < 1.1*µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Желязо  сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

200 µg/l < 5*µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Манган  сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

50 µg/l < 10.3* µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Бензен  сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12" 

1.0 µg/l < 0.5µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Разтворен 
кислород  

 сондажен кладенец № 1 с 
координати N 42º 12'  6.9",  
E 25º 02' 0.12"  

 mg/l 4.82 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 
Легетда : * - граница на количествено определяне на метода 
                
 
Сондажен кладенец СК 2 – протокол от изпитване: № 0831/29.09.2015 г.;  
                                                                                        № 10988/28.09.2015 г. 
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     Таблица 7.2. 

Показател Точка на пробовземане 

Концентра
ция в 
подземните 
води, 
съгласно 
КР 

 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот 
ветст 
вие 

Електро 
проводимост 

сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

2000 µS.cm-1 1033 µS.cm-1 

 Веднъж годишно да  
Активна 
реакция 

 сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7.44 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Амониев йон  сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

0.50 mg/l 0.210 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Нитрати  сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

50.0 mg/l 29.7 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Нитрити  сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

0.50 mg/l 0.090  mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Сулфати  сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

250 mg/l 174.7 mg/l     
 
Веднъж годишно  

 
 
да  

 Хлориди  сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

250 mg/l 38.09 mg/l     
 
Веднъж годишно  

 
 
да  

 Олово  сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

10µg/l < 5.3* µg/l    
 
 Веднъж годишно 

 
 
да  

Хром  сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

50µg/l < 4.9* µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

фосфати сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

0.5 mg/l < 0.15 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да   

Кадмий  сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

5.0 µg/l < 1.1*µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Желязо  сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

200 µg/l < 5* µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Манган  сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

50 µg/l 16.6 µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Бензен  сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

1.0 µg/l < 0.5µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Нефтопродук
ти  

 сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

50µg/l < 30*µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  
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 Разтворен 
кислород  

 сондажен кладенец  № 2 с 
координати N 42012' 6.42",  
E 250 01'  51.36" 

 mg/l 5.87 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Легетда : * - граница на количествено определяне на метода 
                
  
 
Сондажен кладенец СК 3 – протокол от изпитване: № 0832/29.09.2015 г.;  
                                                                                        № 10988/28.09.2015 г. 
 
                                                                                                                             Таблица7.3. 

Показател Точка на пробовземане 

Концентра
ция в 
подземните 
води, 
съгласно 
КР 

 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот 
ветст 
вие 

Електро 
проводимост 

сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

2000µS.cm-1 767 µS.cm-1 

   Веднъж годишно да  
Активна 
реакция 

 сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7.51 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Амониев йон  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

0.50 mg/l  0.210 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Нитрати  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

50.0 mg/l 23.30 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Нитрити  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78"  

0.50 mg/l 0.170 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Сулфати  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

250 mg/l 67.12 mg/l     
 
Веднъж годишно 

 
 
да  

 Хлориди  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78"  

250 mg/l 27.60 mg/l     
 
Веднъж годишно  

 
 
да  

 Олово  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78"  

10µg/l < 5.3*µg/l     
 
Веднъж годишно 

 
 
да  

Хром  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

50µg/l < 4.9*µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Нефтопродук
ти  

 сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78"  

50µg/l < 30*µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Фосфати  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

0.5 mg/l < 0.15* mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Кадмий  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

5.0 µg/l < 1.1*µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  
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Желязо  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

200 µg/l  < 5*µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Манган  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

50 µg/l < 10..3* µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Бензен  сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

1.0 µg/l < 0.5µg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

 Разтворен 
кислород 

 сондажен кладенец  № 3 с 
координати N 420 12' 10.86",  
E 250 01' 54.78" 

mg/l 4.01 mg/l 

Веднъж годишно 

 
 
да  

Легетда : * - граница на количествено определяне на метода 
                
 Анализите са извършени от акредитираните лаборатории: “Еко-консулт-инженеринг” ООД – 
Акредитирана лаборатория за анализ на компонентите на околната среда, съгласно БДС EN 
ISO / IEC 17025:2006, сертификат № 75 – ЛИ от 31.07.2012 г. валиден до 31.07.2016 г. 
издаден от ИА “БСА”.  
 
За периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните 
води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води се води 
дневник. Такава оценка е направена един път за 2015 г. 
 
Сондажен кладенец СК 4: 
Сондажът е предназначен за нуждите на „ нов стоково суровинен резервоарен парк“, който е 
в процес на изграждане, поради тази причина сондажния кладенец няма монтирано помпено 
оборудване и сондажа не се използва, консервиран е от Басейнова Дирекция – Пловдив. 
С Констативен протокол № ПВ1 – 36 / 11.02.2014 г. е извършена проверка на ТК от експерти 
при Дирекция „Контрол“ при БД-ИБР- Пловдив и е положена метална пломба с печат на 
БД/МОСВ на създаденото техническо изпълнение за консервация. 
За 2015 г. няма установени несъответствия. 
За 2015 г. няма предприети коригиращи действия. 
 
Ежедневно се извършват проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 
разположени на открито, като резултатите се документират в дневник. 
За 2015 г . не са установени несъответствия. 
За 2015 г . не са са предприети коригиращи действия. 
За периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в 
подземните води с определените в разрешителното такива,  установяване на причините при 
възникнали несъответствия  и предприемане на коригиращи действия се води дневник. 
За 2015 г. е извършена една оценка за съответствие. 
      
За 2015 г. не са установени не съответствия.  
 За 2015 г. не са предприети коригиращи действия. 
„ИНСА ОЙЛ” ООД не отвежда  пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и 
подземните води. 
За 2015 г. няма регистрирани случаи на разливи и / или изливания на вредни и опасни 
вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).  
 
 
Резултатите от евентуалните разливи ще се отразяват в “Дневник за разливи”, който дневник 
се води от Началник ППО и БХТ, определен със заповед на Управителя. 
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За 2015 г. няма регистрирани случаи. 
За 2015 г. няма установени несъответствия. 
За 2015 г няма предприети коригиращи действия. 
Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в 
случай на разливи на определените за целта места. 
 
По КР № 73-Н2/2013 г. 
По Условие  13.4.6.  
В резултат от прилагането на инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, е установено, че няма такива. 
В резултат от прилагане на инструкция “Разливи. Превантивни и коригиращи дейности”, 
няма случаи на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху 
производствената площадка (включително и в обвалованите зони).  
  
По Условие 13.4.9 
Прилага се инструкция И 19 – „ Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи 
и оборудване, разположени на открито”, ежедневна проверка През 2015 г. не са установени 
течове. 
Прилага се И 20 – „ Мониторинг на концентрациите на замърсители в подземните води”. 
През 2015 г. е  извършен мониторинг – веднъж годишно, направена е една оценка на 
несъотвествията. Не са установени несъответствия, не са предприети коригиращи действия. 
Прилага се И 21 – „ Разливи. Превантивни и коригиращи дейности”. През 2015 г. не са 
констатирани разливи, по тази причина няма  предприети коригиращи дейности. 
  
По Условие  13.4.7 
През 2015 г. беше извършен  анализ за състоянието на почвите на територията на 
производствената площадка в постоянните пунктове за мониторинг на почвите.   
Собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на производствената 
площадка на инсталациите, съгласно: 
Таблица 13.2.1. от КР № 73-Н2/2013 г. се извършва веднъж на 3 години. Следващото такова 
измерване ще бъде проведено през 2018 г. 
Посочени са резултите от мониторинга на паказателите от анализа извършен през 2015 г. и 
базовото състояние на почвите, извършена е оценка за съответствие: 
  
Пункт № 1 - Протокол № 2015/6388 от 27.08.2015 г. 

Таблица 8.1 
 
 

Показател 

Концентрация 
в почвата 

(базово 
състояние-

2009г.), 
  

Пробовземна 
точка 

Резултати от 
мониторинга – 

2015 г. 
 

Честота 
на монито 

ринга 

Съот 
вет 

ствие 

pН 8.51± 0.06 Пункт № 1  
N 42°12'10.08",  
E 25°01'46.26" 

8.26 ± 0.05 3 год. да 

Хром общ 110 ± 10 mg/kg Пункт № 1  
N 42°12'10.08",  
E 25°01'46.26"  

17.64 ± 1.76 

mg/kg 

3 год. да 

Олово 20 ± 2 
mg/kg 

Пункт № 1  
N 42°12'10.08",  
E 25°01'46.26"  

17.21 ± 1.72 

mg/kg 

3 год. да 

Нефтопродукти 56 ± 11 mg/kg Пункт № 1  
N 42°12'10.08",  

44.2 ± 4.4 mg/kg 3 год. да 
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E 25°01'46.26"   
 
 
Пункт № 2 -  Протокол от изпитване № 2015/6389 от 27.08.2015 г.     
         Таблица 8.2 

 
 

Показател 

Концентрация 
в почвата 

(базово 
състояние-

2009г.), 
  

Пробовземна 
точка 

Резултати от 
мониторинга – 

2015 г. 
 

Честота 
на монито 

ринга 

Съот 
вет 

ствие 

pН 8.51± 0.06 Пункт № 2  
N 42°20'10.8",  

E 25°03'18" 

8.29 ± 0.05 3 год. да 

Хром общ 70 ± 6 
mg/kg 

Пункт № 2  
N 42°20'10.8",  

E 25°03'18"  

21.71 ± 2.17 

mg/kg 

3 год. да 

Олово 18 ± 2 
mg/kg 

Пункт № 2  
N 42°20'10.8",  

E 25°03'18"  

17.31 ± 1.73 

mg/kg 

3 год. да 

Нефтопродукти 54 ± 10 
mg/kg 

Пункт № 2  
N 42°20'10.8",  

E 25°03'18"   

13.8 ± 1.4 mg/kg 3 год. да 

 
Анализите са извършени от лаборатория „Еко Лаб”, собственост на „ДИАЛ” ООД   – 
Акредитирана лаборатория за анализ на компонентите на околната среда, съгласно БДС EN 
ISO / IEC 17025:2006, сертификат № 73 – ЛИ от 01.08.2014 г. валиден до 31.03.2017 г. 
издаден от ИА “БСА”.  
 
 По Условие 13.4.8.  
За определяне на дейностите, свързани с периодичната оценка за съответствие на 
концентрациите на вредни вещества в почвите с измерените такива - базово състояние, 
установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия има 
изготвена инструкция И 26 - има за цел да отговори на усл.  Условие 13.2.2.  
За периодична оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг има 
изготвен дневник. 
От проведения мониторинг на почвите през 2015 г. не са установени несъответствия. 
   
 
По Условие 13.4.9 
 Прилага се И 19 – „ Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 
оборудване, разположени на открито”, ежедневна проверка През 2015 г. не са установени 
течове. 
 Прилага се И 21 – „ Разливи. Превантивни и коригиращи дейности”. През 2015 г. не са 
констатирани разливи, не са предприети коригиращи дейности. 
 Прилага се И 26 – « Мониторинг на състоянието на почвите на площадката на «ИНСА 
ОЙЛ» ООД ,                                        
 Мониторинг на паказателите  е извършен през 2015 г. и сравнен с базовото състояние на 
почвите, не е установено несъответствие, извършена е оценка за съответствие. 
 
Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии  

По КР № 73-Н2/2013 г. и Решение № 73 – Н 2-И0-А1 / 2015 г. 
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По Условие № 14.1 
«ИНСА ОЙЛ» ООД спазва утвърден от Управителя „Авариен план”, изготвен съгласно 
изискванията на Закона за защита при бедствия (ДВ бр.53 от 2014 г.) и съгласно Наредба № 
8121з – 647 от 01.10.2014 г. правилата и нормите за пожарна безопасност при експолатация 
на обектите. 
«ИНСА ОЙЛ» ООД има издадено Разрешително № 16 / 2006 г по чл. 104 от ЗООС за 
експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал, актуализирано с Решение № 03 -16 / 
2012 г. През 2015 г. на територията на «ИНСА ОЙЛ» ООД няма възникнали аварийни 
ситуации. 
 
По КР № 73-Н2/2013 г. 
По Условие № 14.2  
Има изготвена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и 
за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. 
 По Условие № 14.3   
Планирани са и са остойностени мерките  за възможни случаи на непосредствена заплаха за 
екологични щети за предприемане на действия за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети. 
При пускане в експлоатация на новия Стоково суровинен резервоарен парк ще бъде 
актуализирана оценката и мерките.  
През 2015 г не са настъпили случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не е 
подавана информация към компетентния орган. 
 
По Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. 
По условие 14.2. се прилага инструкция И 1 за оценка на риска от аварии при извършване на 
организационни и техниески промени. 
 
По условие 14.3. “ИНСА ОЙЛ” ООД е предприела мерки за за предотвратяване, контрил 
и/или ликвидиране на последствията от аварии. 
 
По условие 14.4 през периода 01.12.2015 г. -31.12.2015 г. не е възниквала аварийна ситуация 
на площадката на “ИНСА ОЙЛ” ООД. 
 
По КР № 73-Н2/2013 г. и Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. 
Условие № 15 Преходни и анормални режими на работа 
Условие 15.5   
Има изготвени инструкции: 

• И 22 «Пускане и спиране на пречиствателните съоръжения» – има за цел да отговори 
на условие 15. 1.;  

• И 23 «Пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията» – има 
за цел да отговори на условие 15.2.; 

• И 24 «Документиране на действията по пускане и спиране на инсталацията за 
дестилация на нефтопродукти» – има за цел да отговори на условия 15.2.; 15.3.; 

 
Изготвен е и при възникване на анормални режими се изпълнява План за собствен 
мониторинг при анормални режими на инсталацията. Планът включва като минимум вида, 
количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на 
измерване и контрол.  
По Условие 15.4.  
За 2015 г. не е имало анормални режими работата на инсталацията. 
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По Условие 15.6.  
„ИНСА ОЙЛ” ООД експлоатира изпускащо устройство към модула за производство на 
водород единствено при пускови операции до стабилизиране на технологичните параметри 
на консуматора на водород (модул за хидроочистка (HDS). 
 
По Условие 15.7.  
През 2015 г. „ИНСА ОЙЛ” ООД не е използвала тежко гориво (за парокотелна централа) и 
тежко гориво (за Подгревателна пещ към Модулна инсталация за дестилация на нефт и 
нефтопродукти), защото не е имало случай на прекъсване на доставките на природен газ. 
 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 
 

 Към Комплексно Разрешително №73 – Н2 / 2013 г.  е налична Инвестиционна програма за 

привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) 

Дейности за привеждане в съответствие с условията  

на комплексното разрешително  №73 – Н2 / 2013 г.   

№ по ред Дейности 
Инвес- 

тиции (в 
лв.) 

Начало на 
дейността 

(дата) 

Край на 
дейността 

Резултати от 
дейността 

1 

Промяна на 
предназначение на 
земя за изграждане 

на парк 

130 000 лв 2012 г 
Края на 2012 г. 
или началото на 

2013 г. 
да 

2 
Изграждане на 

Стоково  суровинен 
резервоарен парк 

12 000 000 
лв 

Края на 2012 
г. или 

началото на 
2013 г. 

Края на 2014 г. Не* 

3 

Изграждане на 
автоматизирана 

стабилна 
инсталация за 
охлаждане и 

полустабилна 
инсталация за 
пеногасене на 

Стоково  
суровинния 

резервоарен парк 
 

1 100 000 
лв 

Края на 2012 
г. или 

началото на 
2013 г. 

Края на 2013 г. Не* 

4 

Изграждане на 
газова система  към 

резервоарите за 
леки  продукти, 

обхващаща 
емисиите от 

съхранението 

810 000 лв 

Края на 2012 
г. или 

началото на 
2013 г. 

Края на 2014 г. Не* 

5 
Изграждане на 

пречиствателната 
станция 

1 834 000 
лв 

Края на 2012 
г. или 

началото на 
2013 г. 

Края на 2013 г.  Не* 
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 През 2013 г. е издадено Решение за строеж № 25 / 15. 04. 2013 г. на 

„ИНСА ОЙЛ“ ООД за изграждане на „Новия Стоково Суровинен Резервоарен  Парк“. 

*Строежът на Новия Стоково суровинен резервоарен парк, заедно с прилежащите му 
съоръжения е започнат след издаването на Решението за строеж.  
В процеса на започване на строителните работи е установено наличие на високи подпочвени 
води, поради което строителните дейности са преустановени на 06.11.2013 г.  
Извършени са допълнително инженерно- геоложки и хидрогеоложки проучвания и изготвяне 
на геотехническа експертиза на терена от проектанти с пълна проектантска правоспособност 
относно възможността за продължаване на строителството.  
Налице е геотехническа експертиза от 10.04.2014 г., със заключение за възможността за 
продължаване на строителството. 
На база получените резултати, на 10.07.2014 г. комисия, в състав: представители на  
строителя, представители на строителния надзор, представители на проектанта, 
представители на техническия контрол и представители на възложителя подписват „Акт за 
установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството” – 
изготвен по прил. 11 на  „Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството” 
След временното спиране на дейността по изграждането на резервоарния парк, 
строителството е подновено след 10.07.2014 г. и към 31.12.2015 г. е извършено следното: 

- монтирани са 6 бр. (от общо 6 бр. обем V = 5000 м3) резервоари върху бетонови 
фундаменти без връзки и тръбопроводи; 
- монтирани са 6 бр. (от общо 6 бр. обем V = 2000 м3) резервоари върху бетонови 
фундаменти без връзки и тръбопроводи; 
- монтиран е 1 бр. (от общо 2 бр. обем V = 500 м3) резервоари върху бетонови 
фундаменти без връзки и тръбопроводи; 
- монтиран е бетоновят фундамент на останалия резервоар 1 бр. с обем V = 500 м3 (без 

връзки и тръбопроводи). 
 
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 
По Условие 16.1  
През 2015 г.не е взето решение от “ИНСА ОЙЛ“ ООД   за прекратяване на дейността на 
инсталациите, посочени в Разрешителните или на части от тях,  поради което не е уведомена  
РИОСВ и ИАОС. 
Условие 16.2  
През 2015 г.не е предоставян подробен план в РИОСВ за закриване на дейности на 
площадката или части от тях, поради причина, че няма такива. 
По условие 16.3 
Прз 2015 г. нямаше временно прекратяване дейността на инсталациите. 
Условие № 16.4  
През 2015 г. не е предоставян подробен план в РИОСВ за закриване на дейности на 
площадката или части от тях, поради причина, че няма такива. 
Прз 201 г. нямаше временно прекратяване дейността на инсталациите. 
 
7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

 
7.1.АВАРИИ   
          
   Таблица 9.Аварийни ситуации 
Дата на 

инцидента 
Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 
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- - - - - - 
 
През 2015 г. на територията на “ИНСА ОЙЛ” ООД няма възникнала аварийна ситуация 
свързана с околната среда, поради тази причина  Таблица 9 не е попълнена. 
  
7.2. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА 
ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР. 

 Таблица 10 
Дата на 

оплакване
то или 

възражени
ето 

Приностител 
на 

оплакването 

Причини Предприети действия Планира
ни 

действия 

Органи, 
които са 
уведомен

и 

- - - - - - 
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8. Подписване на годишния доклад 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Удостоверявам  верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 

разрешително № 73-Н2/2013 г., актуализирано с Решение № 73-Н2-И0-А1/2015 г. на 

„ИНСА ОЙЛ“ ООД,  гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на МОСВ, ИАОС и РИОСВ на копия 

от този доклад на трети лица. 

 

 

Подпис:__________________                                   Дата:______________ 

              /упълномощено от организацията лице/ 

 

 

Име на подписвания:   Иванка Самуилова  

 

Длъжност в организацията :  Управител  

 

 

 

 

 


