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1. Увод ____________________           ______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ________________  

• Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно 

разрешително (КР); 

„КОСТЕНЕЦ ПЕЙПЪР МИЛ” ЕАД 

• Адрес по местонахождение на инсталацията/ите; 

гр. Костенец, 2030 

ул. „Съединение” № 2 

• Регистрационен номер на КР; 

Комплексно разрешително № 126-H1/2010г (актуализирано с Решение №126-Н1-

ИО-А1/2012 г., актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А2/2014г, изменено с 

Решение №126-Н1-И1-А2/2016 г .) 

• Дата на подписване на КР; 

09.04.2010г. 

• Дата на влизане в сила на КР; 

Изменено КР с Решение №126-Н1-И1-А2/2016 г., влиза в сила от 26.05.2016 г. 

• Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   

притежател   на разрешителното; 

„Костенец  Пейпър Мил” ЕАД 

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

“КОСТЕНЕЦ ПЕЙПЪР МИЛ” ЕАД 

ул. “Съединение” №2 

2030 гр. Костенец, община Костенец, обл. Софийска 

тел. 07142/21-25, факс: 07142/23-11, e-mail: office@kpmbg.bg  

• Лице за контакти; 

инж. Мария Ваклина – Ст. специалист разрешителни режими, мониторинг,емисии 

и отпадъци, и координатор по качество и околна среда 

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

“КОСТЕНЕЦ ПЕЙПЪР МИЛ” ЕАД 

ул. “Съединение” №2 

2030 гр. Костенец, община Костенец, обл. Софийска 

тел. 07142/21-31 вътр. 271 

моб.тел. 0884/ 871 447 

           e-mail: mvaklina@kpmbg.bg  

 

 

 

 

mailto:office@kpmbg.bg
mailto:mvaklina@kpmbg.bg
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   • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията/инсталациите; 

Основните процеси, характеризиращи технологията за производство на  хартия са:  

− Подготвителни процеси, които се осъществяват в размолно- подготвителен 

отдел. Разпускането на първичния влакнест материал (целулоза) или вторичния влакнест 

материал (отпадъчна хартия) се извършва в хидропулпер, във водна среда до достигането 

на определена концентрация. Следва грубо очистване на вторичния влакнест материал, 

размилане на влакнестия материал в една или две степени, финно очистване на масата и 

дозиране на химически спомагателни вещества в зависимост от асортимента и 

техническата спецификация на продукта. 

− Основни процеси, които се осъществяват на машината за хартия са: отливане, 

пресоване, сушене и намотаване на накатно устройство. 

− Дообработващи процеси се извършват на отделни дообработващи машини 

(рол апарати) и включват: нарязване, дублиране, форматиране – привеждане на 

продукцията във вид и формат в съответствие с клиентските искания; 

− Крайни процеси: опаковане, претегляне, етикетиране и складиране. 

 Хартиена машина  № 1 (Фойт) е предназначена за производството на хартии и 

картони с грамаж от 60 -210 g/m2. Машина № 2 ( БП-71 )  е предназначена за производство 

на едностранно гладки  хартии с грамаж от 18 до 70 g/m²  и крепирани санитарно – 

хигенни хартии тип тишу  с грамаж  от 16 до 35 g/m² . Хартиена машина № 3 (OVER)  е 

предназначена за производство на крепирани  хартии тип тишу  с грамаж от 15 до 35 g/m²   

 

• Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите. 

 Основната инсталация на площадката е „Инсталация за производство на хартии и 

картони”, която попада в обхвата на т.6.1.б от Приложение 4 от ЗООС и включва:  

• Машина № 1 (Фойт)  в Цех № 1 за производство на флутинг с капацитет 36t/24h; 

• Машина № 2 (БП-71) в Цех № 2 за производство на крепирани хартии с капацитет 

40t/24h и капацитет за производство на гладки хартии 60t/24h; 

• Машина № 3 (OVER) в Цех № 2 за производство на крепирани хартии с капацитет 

90t/24h; 

 Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 от ЗООС е горивна 

инсталация на природен газ за комбинирано производство на електроенергия и 

топлоенергия за собствени нужди с  обща мощност 33,1 MW. 

 Машина № 1 не е в експлоатация от 01.07.2012 г., поради остарялото оборудване, 

високата себестойност на произвеждания продукт и неконкурентноспособност на 

предлагания продукт. За 2017 г. хартиена машина № 1 няма  работни часове. 
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 Хартиена машина № 2 има 244 работни часа за 2017 г. Хартиена машина № 3 за 

производство на крепирани хартии има 106 работни часа за изминалата година.  

 

Производствен капацитет на инсталациите съгласно Условие 4.1.  от   КР 126-Н1/2010г., 

актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А2/2014 г. 

Промишлена инсталация, 

която попада в обхвата на  

т.6.1б от Приложение №4 

Капацитет на 

инсталациите 

по КР 

 

 

(t/24h) 

Капацитет на 

инсталациите (брутна 

производителност)  за 

периода  

01.01.2017- 

31.12.2017 

(t/24h) 

Оценка на 

съответствието 

Машина №1 (Фойт)  36 0 - 

Машина №2 (БП-71): 

Крепирани хартии 

Гладки хартии 

 

40 

60 

 

26 

0 

 

ДА 

- 

Машина №3 (Over): 

Крепирани хартии 

 

90 

 

66 

 

ДА 

 

Няма прeвишаване на капацитета на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение № 4 на ЗООС спрямо заложените норми в разрешителното. 

Съгласно Условие 4.2.2 дружеството докладва годишното  нетно количество 

произведена продукция за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на 

Приложение 4 от ЗООС за 2017 г.: 

• Производство на картони /флутинг/ в Цех № 1 

 Машина № 1 (Фойт )-  0  t/y; 

• Производство на гладки и крепирани хартии в Цех № 2 

  Машина № 2 (БП - 71): 

Гладки хартии – 0 t/y; 

Крепирани хартии тип тишу – 244,5 t/y; 

  Машина № 3 (OVER): 

Крепирани хартии тип тишу – 268,01 t/y; 
 

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда; 

 Ръководството на КОСТЕНЕЦ ПЕЙПЪР МИЛ ЕАД в лицето на Изпълнителните 

директори е отговорно за разпределянето на ролите, отговорностите и пълномощията сред 

персонала. Към настоящия момент в дружеството има назначено лице на длъжност, 

старши специалист разрешителни режими, мониторинг, емисии и отпадъци, което да 

следи за изпълнението на условията в действащите разрешителни, свързани с околната 

среда. 
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• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите; 

Регионална инспекция по околна среда и водите – София 

 Гр. София 1618 

 Бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10 , п.к. 332 

 Тел. 02/940 64 98 ; Факс 02/955 93 62 

 e-mail: riew@riew-sofia.org  

 Г-жа Ирена Петкова- Директор 

• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията/инсталациите; 

 Басейнова дирекция за управление на водите за Източнобеломорски район 

 Гр. Пловдив 4020 

 Ул. „Янко Сакъзов“ № 35 

 Тел. 032/604-720  ; Факс 032/604-721 

 e-mail: bd_plovdiv@abv.bg 

 Г-н Георги Семерджиев – Изпълнителен Директор 

 

2.Система за управление на околната среда 

            Към момента дейността на дружеството се регламентира от комплексно 

разрешително № 126-H1/2010 г. Съгласно условията на разрешителното внедрената в 

предприятието система за управление на околната среда (СУОС) е приведена в 

съответствие с изискванията на съществуващото КР. Системата за управление на околната 

среда е важен елемент от спазването и прилагането на екологичното законодателство. 

СУОС се актуализирана съгласно посочените изисквания в Условие № 5. „Управление 

на околната среда“ от издаденото (КР)№ 126-H1/2010г, като обхваща следните 

основните елементи: 

• Структура и отговорности 

 Съгласно Условие 5.1.1 (актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А2/2014 г.) 

ръководството на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД определя и поддържа документирана 

информация за персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на 

условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в 

разрешителното.  

Изготвен е  списък на персонала по име и длъжност, запознат с конкретните задължения по 

изпълнение на условията в КР. Списъкът се актуализира след настъпване на персонални промени 

в дружеството. Съгласно Условие 5.1.2 е изготвен документ ОД 11-03 „Таблица за отговорностите 

по околна среда в дружеството“, който включва конкретните дейности по изпълнение  на 

условията в комплексното разрешително. 

mailto:riew@riew-sofia.org
mailto:bd_plovdiv@abv.bg
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●  Обучение 

Всички служители на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД притежават необходимата 

компетентност и умения за възложената им работа. Когато е необходимо, се придобива 

допълнителна компетентност чрез образование, обучение, опит, наставничество и др. 

Наличието на компетентност се удостоверява с дипломи, сертификати, удостоверения, 

трудови или квалификационни книжки, препоръки и др., които се съхраняват в досиетата 

на служителите.  Като притежател на Комплексно разрешително, „Костенец Пейпър Мил“ 

ЕАД определя ежегодно потребностите от обучение на персонала/ лицата и изготвя 

годишни програми, в зависимост от определените потребности и нормативни изисквания. 

Програмите се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала/ 

лицата. 

След експлозията на 14.01.2017 г. на „Янки „ цилиндъра на хартиена машина № 3 и 

последващо срутване на част от покрива на Главния корпус ( Цех 2) върху хартиена 

машина № 2 и хартиена машина № 3, производственият процес е спрян и басейните за 

подготовка на маса останаха пълни със сулфатна избелена целулоза. Към началото на 

април целулозната маса е престояла в басейните повече от 70 дни. В района около 

басейните се усеща миризма и дразнене на очите.  

Ситуацията създава риск на непосредствена заплаха за възникване на екологични 

щети- отделяне на интензивно миришещи вещества и влошаване на качеството на 

отпадните промишлени води, постъпващи на входа на Пречиствателна станция, а оттук и 

създаване на риск от замърсяване на водите на водоприемника р.Марица. В тази връзка е 

проведена междуведомствена среща между представители на Община Костенец, РИОСВ и 

„Костенец Пейпър Мил“ ЕАД. Съставен е Констативен протокол от 05.04.2017 г. 

съгласно, който ръководството на дружеството трябва да предприеме незабавни действия. 

През май 2017 г. е проведено вътрешно-фирмено обучение и извънреден 

инструктаж за безопасна работа на персонала работещ при извеждане на застояла 

целулозна маса от басейните и правилното и подаване към вакуум филтъра на 

Пречиствателна станция. Обучението има за цел да запознае ангажирания персонал с 

технологията, правилата и начина на работа при третиране и извеждане на застоялата 

целулозна маса от басейните и опасностите на всяко работно място. 

  

•   Обмен на информация 

 Ръководството на “Костенец Пейпър Мил“ ЕАД определя кой, кога, с кого, как и каква 

информация ще обменя вътре в/вън от организацията. Като притежател на Комплексно 

разрешително, „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД поддържа актуална информация на площадката 

относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително 

списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. 
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Информацията е достъпна за всички служители. 

 Актуализирани списъци на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани 

съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително 

за спешни случаи) се съхраняват на хартиен носител в Производствено-технологичен 

отдел. Същите са достъпни и в електронен вариант. 

 При наличие на жалби и оплаквания от заинтересованите страни, в случаите, когато те 

са устни, се изисква тяхното документиране и предаване на ръководството, което 

разглежда характера на оплакването или жалбата и преценява необходимостта от свикване 

на експертен екип за разглеждане, анализиране и предприемане на подходящи мерки. Те 

могат да включват допълнителни контролни измервания от оторизирани организации, 

предприемане на коригиращи действия и/или съставяне на програми за управление.  

 

• Документиране и управление на документите 

 Документираната информация се управлява по реда на процедура ПУ 02 

„Управление на документираната информация“. Процедурата се прилага от всички 

служители и определя: 

➢ правилата за разработване, означение, утвърждаване, разпространение, изменение и 

съхранение на документираната информация с цел да осигури използването на 

единен подход при нейното управление; 

➢ правилата за идентификация, съхраняване, защита, достъпност, запазване и 

унищожаване на документираната информация; 

➢ управлението на документите с външен произход като предпоставка за работа само с 

валидни и актуални документи на всички места в организацията. 

 Съгласно Условие 5.4.1 от разрешителното се поддържа актуален списък на 

нормативните актове по околна среда, касаещи работата на инсталацията. Той се 

актуализира при промяна в нормативната уредба. На площадката е осигурен списък и 

документиране на всички изискуеми с разрешителното инструкции. Документите, 

изисквани с КР №126–H1/2010г.  се съхраняват  от съответното отговорно лице. Има 

изготвен “Регистър на документите”, в който се отразява наименованието на  документа, 

датата на неговото създаване, ревизия и местонахождение. Има създаден “Регистър на 

разпространените документи”, в който се отразява разпространението на документа до 

съответните отговорни лица. 

 

• Оперативно управление 

 Ръководството отговаря за цялостната организация на дейностите свързани с 
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предотвратяване на замърсяването, опазване на околната среда, осигуряване на 

пожарната и аварийна безопасност и висока осъзнатост. Всички инструкции за 

експлоатация и поддръжка, които се изискват от разрешителното, са изготвени и са 

утвърдени от лицето, представляващо дружеството. 

 

• Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

 В изпълнение на Условие 5.7.1 се прилага ПУ 13 „Мониторинг, измерване, анализ и 

оценяване“. Този документ има за цел да осигури мониторинга и редовното измерване на 

технологични параметри, имащи значимо въздействие върху качеството и околната среда, 

както и изискваните технически и емисионни показатели по разрешителните режими на 

фирмата.  Процедурата регламентира проверката на изпълнението на ангажимента за 

съответствие с приложимите правни и други изисквания, включително с условията по 

разрешителните режими. Резултатите се документират съгласно правилата за управление 

на документираната информация и условията на Комплексно разрешително. 

 За доказване на съответствието с условията в Комплексно разрешително се прилагат 

писмени инструкции и се поддържа документирана информация, определена в 

разрешителното. 

 Анализът на регистрираните в организацията данни дава възможност на ръководството 

за вземане на правилни решения, за предприемане на навременни коригиращи действия и 

извършване на постоянни подобрения в работата на организацията. 

 Управлението на несъответствия и коригиращи действия в „Костенец Пейпър Мил“  

ЕАД се извършват съгласно документирана процедура ПУ 10 „Управление на 

несъответствия и коригиращи действия“.  

 Всяко констатирано потенциално или реално несъответствие се записва от този, който 

го е установил или от отговорника за съответния процес/отдел в ОД 10-01 „Доклад за 

несъответствие“. 

 Установените несъответствия от оценка на съответствието с изискванията на условията 

в комплексното разрешително и предприетите коригиращи действия се управляват 

съгласно писмените инструкции за изпълнение на съответните условия от КР. 

 Констатираните несъответствията при външни проверки се записват от съответните 

проверяващи в предоставени от тях форми за документиране. В тази връзка организацията 

съхранява документирана информация с външен произход в оригинал или копие.  

 Всички несъответствия и рекламации, както и предприетите коригиращи действия се 

записват в ОД 10-03 „Регистър за несъответствия, рекламации и коригиращи действия“. 
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• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 В процедурата ПУ 12 „Готовност за извънредни ситуации“ и Условие 5.8 

„Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации“ от Комплексно разрешително №126-

Н1/ 2010 г. са регламентирани отговорностите, правилата за подготовка, аварийно 

планиране и действия свързани с готовността на предприятието за извънредни ситуации, 

оповестяване и обмен на информация с външни засегнати страни при възникване на 

извънредни ситуации. 

 С цел предварителна подготовка за реагиране в извънредни ситуации като пожар, 

производствени аварии и природни бедствия, е разработен  План за действия в 

извънредни ситуации (наричан още Авариен план или План за действия при аварии), 

който е утвърден от Изпълнителния Директор. В плана се включват: 

➢ действия, които се предприемат при различни извънредни ситуации; 

➢ организацията и отговорностите при извънредни ситуации; 

➢ таблица за оповестяване на отговорните лица и служби; 

➢ действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните 

околности, предизвикани от аварията и други, съгл. условие 14.1 на КР. 

 Всяка година се провежда специализирано теоретично обучение на работниците и 

служителите и практическо проиграване на План за проиграване на извънредни 

ситуации. Резултатите се записват в Протокол. Протоколите се изготвят в свободна 

форма, като е задължително заключението в края на протокола дали тестваният сценарий 

е сработил, дали е бил ефикасен и нуждае ли се от актуализация. При необходимост от 

актуализация на плана, тя се извършва до 1 месец от датата на теста, с цел недопускане 

на инцидент.  

Теоретичното обучение на служителите включва: 

➢ запознаване с възможните извънредни ситуации; 

➢ разясняване на възможните действия в извънредни ситуации; 

➢ разпределяне на отговорностите за действия в извънредни ситуации;  

➢ схеми за вътрешна и външна комуникация; 

➢ подробности за службите за справяне с извънредни ситуации; 

➢ осигуряване на качеството и предотвратяване на инциденти при извънредни 

ситуации; 

➢ аспекти на околната среда при извънредни ситуации. 

 Обученията и тренировките се организират, провеждат и документират от 

Инспектор ППО, който съхранява свързаните записи. Изводите от практическите 

упражнения се използват за предприемане на допълнителни мерки и допълнителни 
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обучения, при необходимост, с цел осигуряване на здравето на служителите и  

опазването на околната среда. 

 Всяка възникнала аварийна ситуация с риск да се отрази неблагоприятно върху 

околната среда се документира в Екологичен авариен протокол (ОД 12-02). Предприемат 

се коригиращи действия за ограничване и ликвидиране на екологичните последствия.  

 В изпълнение на условие 14.3 от КР, в предприятието се води документация за всяка 

възникнала аварийна ситуация, описваща:  

➢ причините за аварията; 

➢ време и място на възникване; 

➢ последствия върху здравето на населението и околната среда; 

➢ предприети действия по прекратяването на аварията и/ или отстраняването на 

последствията от нея. 

Документацията се съхранява и представя при поискване от компетентния орган. 

  

 

• Записи 

 Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от 

оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително 

се документират и съхраняват от съответния отговорник. Управлението на 

несъответствия и коригиращи действия в „Костенец Пейпър Мил“  ЕАД се извършват 

съгласно документирана процедура ПУ 10 „Управление на несъответствия и коригиращи 

действия“. 

 

• Докладване 

  „Костенец Пейпър Мил” ЕАД предоставя при поискване от компетентните 

органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в 

разрешителното. Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг и 

представя ежегодно  в РИОСВ- София и  БД-ИБР гр. Пловдив Годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно 

разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се 

отнася. 

 

• Актуализация на СУОС 

 Утвърдените фирмени процедури, инструкции и съпътстващи документи 

съставляват системата за управление на околната среда на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД. 
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 Предложенията за подобрение се документират в свободен текст/е-мейл до 

координатор по качество и околна среда или се предават устно. Координаторът по 

качество и околна среда преглежда и обобщава направените предложения, след което ги 

внася за разглеждане от Изпълнителния Директор. 

 

• Уведомяване 

 Дружеството информира съответните компетентни органи съгласно Условие 

7.1 в случаите на установени нарушения на поставените с настоящото Комплексно 

разрешително индивидуални емисионни ограничения. През 2017 г. не са констатирани 

превишения на поставените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения. 

С писма с наши изх. №№ А-142/14.01.2017 г. и № А-146/16.01.2017 г., уведомяваме 

Директора на РИОСВ- София за възникнал взрив на 14.01.2017 г. около   6 часа сутринта 

на „Янки“ цилиндъра на хартиена машина № 3 за производство на тишу, произведена от 

Овермеханика Италия, находяща се Главния корпус (Цех № 2) на производствената 

площадка на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД в гр. Костенец, ул. „Съединение“ № 2. 

Няколко часа по-късно на същия ден част от покрива на Главния корпус над 

експлодиралия „Янки“ цилиндър се срути върху двете машини - експлодиралата 

хартиена машина № 3 и върху хартиена машина № 2 (БП 71) и причини допълнителни 

увреждания. Нанесени са материални щети на хартиена машина № 2 , хартиена машина 

№ 3 и на част от Главния корпус (Цех № 2). Задействан е утвърдения Авариен план. Не е 

допуснато изпускане на вредни вещества във въздуха и водите, не са допуснати разливи 

на площадката. Изготвен е Екологичен авариен протокол № 1/14.01.2017 г.. Издадена е 

Заповед № 4/ 14.01.2017 г. на Изпълнителния директор на „Костенец Пейпър Мил“ за 

спиране на производствения процес за неопределен период.  

 С писмо на Директора на РИОСВ- София, Ваш изх. № 6886 от 22.11.2017 г., ни 

давате указания да предприемем действия по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба за 

условията и реда за издаване на комплексни разрешителни във връзка с публикувано 

Решение за изпълнение на комисията от 26 септември 2014 г. за формулиране на 

заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при производство на целулоза, хартия 

и картон съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и на 

основание чл. 124, ал. 5, т. 1 от Закона за опазване на околната среда ( посл. изм., ДВ 

бр.5/ 19.01.2016 г.).  

 Министерство на околната среда и водите писма с изх. №№ 26-00-

2212/08.10.2015 г. и 26-00-2212/07.12.2015 г. определи приложимата процедура по 

отношение планираните  от дружеството промени „Оползотворяване на отпадна топлина 
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от хартиена машина № 2 и хартиена машина № 3 с цел отопление на цехови помещения 

и възможни начини на отвеждане на емисиите в атмосферния въздух чрез две нови 

изпускащи устройства“ да бъде по реда на чл. 117, ал. 2 от ЗООС, а именно издаване на 

ново Комплексно разрешително. 

 С писмо изх. № 433-СО-1047/15.02.2016 г. Изпълнителна агенция по околната 

среда ни уведоми, че във връзка с подадените от дружеството документи за 

преразглеждане на комплексното разрешително и предвид публикуваното Решение 

2014/687/ЕС на Комисията от 26 септември 2014 година за формулиране на заключения 

за най-добри налични техники (НДНТ) при производството на целулоза, хартия и картон 

и открита от страна на МОСВ приложима процедура – издаване на ново КР, за 

планираните от нас промени  „Оползотворяване на отпадна топлина от хартиена машина 

№ 2 и хартиена машина № 3 с цел отопление на цехови помещения и възможни начини 

на отвеждане на емисиите в атмосферния въздух чрез две нови изпускащи устройства“, 

процедура за преразглеждане на КР няма да бъде открита. 

 След получаването на тези уведомления „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД предприе 

действия за подготовка на Заявление за издаване на ново Комплексно разрешително и 

поиска оферти от специализирани дружества, които да ни помогнат при изготвянето му. 

В новото комплексно разрешително следва да се отрази описаното по-горе 

инвестиционно намерение, както и оценка на съответствието за най-добрите налични 

техники за производство на целулоза, хартия и картон, съгласно публикуваното Решение 

2014/687/ЕС на Комисията от 26 септември 2014 година за формулиране на заключения 

за най-добри налични техники (НДНТ) при производството на целулоза, хартия и картон 

съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 284, 

30.9.2014 г. ).  

 След получаване на офертите и провеждане на тяхната оценка „Костенец 

Пейпър Мил“ ЕАД сключи договор със „СЖС България“ ЕООД (SGS), което дружество 

беше избрано за консултант по процедурата за издаване на ново Комплексно 

разрешително. 

 На 06.01.2017 г. „СЖС България“ ЕООД ни предостави за преглед и 

потвърждение изготвено Заявление за издаване на ново комплексно разрешително по 

образец посочен в Приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за издаване на 

комплексни разрешителни, което се съгласуваше от специалистите в дружество преди 

окончателното му подаване в ИАОС.  

 В събота на 14.01.2017 г. около 6 часа сутринта по време на нормална работа и 

след направена проверка на работещите машини и съоръжения, експлодира „Янки“ 
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цилиндъра на хартиена машина № 3 за производство на тишу, произведена от 

Овермеханика Италия, находяща се Главния корпус (Цех № 2) на производствената 

площадка на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД в гр. Костенец. Към 11.00 часа на същия ден 

част от покрива на Главния корпус над експлодиралия „Янки“ цилиндър се срути върху 

двете машини - експлодиралата хартиена машина № 3 и върху хартиена машина № 2 (БП 

71) и причини допълнителни увреждания. 

 Двете хартиени машини са посочени в т. 1.2. на Условие № 2. Инсталации, 

обхванати от комплексното разрешително  (актуализирано с Решение №126-Н1-И0-

А2/2014 г.), като Инсталации, които попадат в обхвата на т. 6.1 б от Приложение 4 

на ЗООС, а именно  

1.2. Цех №2 Производство на гладки и крепирани санитарно-хигиенни хартии тип 

ТИШУ: 

• Машина № 2 (БП-71); 

• Машина № 3 (OVERMECCANICA). 

 С писма наш изх. № А-142/14.01.2017 г. и № А-146/16.01.2017 г., сме уведомили 

РИОСВ за възникналия взрив и спиране работата на инсталациите. И двете писма са 

получени в РИОСВ- София под един входящ номер № 447/16.01.2017 г. 

 В резултат на експлозията процеса на производство на хартия в дружеството на 

практика е спрян за неопределено време. Съгласно Условие 16.3. от Комплексно 

разрешително на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД № 126-Н1/ 2010 г.  (актуализирано с 

Решение № 126-Н1-ИО-А1/2012 г., актуализирано с Решение № 126-Н1-ИО-А2/2014 г., 

изменено с Решение № 126-Н1-И1-А2/ 2016 г.) с наше писмо, постъпило в РИОСВ- 

София с вх. № 10731/ 21.08.2017 г., сме представили подробен План за временно 

прекратяване на дейността на инсталациите. 

 Създадена е  организация за извършване на строително- ремонтни дейности на 

Главен корпус (Цех № 2), включващи възстановяване на покрива и компрометираните 

елементи на сградата.  

 След като се вземе решение по какъв начин ще се извърши възстановяването на 

производството и дали ще има допълнителни промени в работата на инсталациите 

„Костенец Пейпър Мил“ ЕАД ще предприеме всички законоустановени действия, по 

издаване на ново Комплексно разрешително. 

 Съгласно Условие 7.5 операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния 

компетентен орган за причинени екологични щети. През 2017 г. не са регистрирани 

екологични щети в резултат от дейността на дружеството.  
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3. Използване на ресурси 

3.1. Използване на вода 

Промишленото водоснабдяване на дружеството се осъществява с промишлен 

тръбопровод от Горния изравнител на ВЕЦ “Момина клисура” по договор от 

14.10.2014г. с НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и каскади”. „Костенец Пейпър Мил“ 

ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане № 01430044/31.05.2017 г. от 

повърхностен воден обект- язовир Белмекен с място на водовземане Горния изравнител 

на ВЕЦ “Момина клисура”. Разрешителното е издадено от Министерство на околната 

среда и водите. В случай на авария или профилактика на основния промишлен 

водопровод е предвидено аварийно водовземане за промишлено водоснабдяване от        

р. Марица. „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД има разрешително № 31130087/18.12.2017  г. за 

водовземане от повърхностен воден обект- р.Марица, издадено от Изпълнителния 

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив. Към 

настоящия момент не предвиждаме промени свързани с мястото на водовземане и 

водоползване, в дебита и изградените съоръжения – промишлен водопровод, водоем с 

два резервоара и Помпена станция. 

Считано от март 2017 г. е прекратено водоподаването от Горния изравнител на 

ВЕЦ “Момина клисура”, поради спиране на работата на инсталацията за неопределен 

период.  

Съгласно заложено Условие 8.1.6.1. в издадено КР 126-Н1/2010г. 

(актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А1/2012 г.), операторът се задължава 

ежегодно да докладва като част от ГДОС изчислените стойности на годишна норма за 

ефективно използване на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, 

която попада в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, изразено като: 

Таблица 3.1.1. Годишни изразходвани водни количества за производството на хартия тип 

флутинг в производствен Цех №1 от Машина №1(Фойт) 

 

Източник на 

вода  

Годишно 

количество, 

съгласно КР  

Годишна норма за 

ефективност при 

употреба на вода,           

m ³/ единица 

продукт  

Използвано 

годишно 

количесто, 

m³ 

Изчислена 

год. норма за 

ефективност 

при употреба 

на вода,           

m ³/ единица 

продукт   

Съответст

вие  

Горния 

изравнител на 

ВЕЦ “Момина 

клисура” и 

аварийно от 

р.Марица 

 

- 

 

55 m3/t хартия 

 

0m3 

 

- 

 

- 
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Таблица 3.1.2. Годишни изразходвани водни количества за производството на  гладки и 

крепирани хартии хартии тип „тишу” в производствен цех №2 от Машина № 2 (БП-71) 

Източник на 

вода  

Годишно 

количество, 

съгласно КР  

Годишна норма 

за ефективност 

при употреба 

на вода,           

m ³/ единица 

продукт  

Използва

но 

годишно 

количест

во, m³ 

Изчислена 

годишна 

норма за 

ефективност 

при употреба 

на вода,           

m ³/ единица 

продукт   

Съответствие  

Горния 

изравнител на 

ВЕЦ “Момина 

клисура” и 

аварийно от 

р.Марица 

- 65 m3/t  гладка 

хартия  

0 m3 - - 

- 70 m3/t  крепирана 

хартия тип „тишу” 

11 053 m3 45m3/t  

крепирана 

хартия 

Да 

 

Таблица 3.1.3. Годишни изразходвани водни количества за производството на хартия тип 

„тишу“ в производствен цех №2 от Машина №3 (OVERMECCANICA). 

Източник на 

вода  

Годишно 

количество

, съгласно 

КР  

Годишна норма 

за ефективност 

при употреба 

на вода,           

m ³/ единица 

продукт  

Използва

но 

годишно 

количест

во, m³ 

Изчислена 

годишна 

норма за 

ефективност 

при употреба 

на вода,           

m ³/ единица 

продукт   

Съответствие  

Горния 

изравнител на 

ВЕЦ “Момина 

клисура” и 

аварийно от 

р.Марица 

- 60 m3/t крепирана 

хартия тип „тишу” 

4 020 m3 15 m3/t 

крепирана 

хартия 

Да 

В случай, че броя на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за 

всеки продукт, за който в условие 8.1. е определена разходна норма за вода. 

 

За изминалата 2017 година няма констатирани несъответствия на изразходваните 

количества вода за производствени нужди при работа на Промишлена инсталация за 

производство на хартия спрямо заложената  в разрешителното годишна норма на 

ефективност при употреба на вода, m³/единица продукт. 

В изпълнение на Условие 8.1.5.1 и Условие 8.1.5.2 се спазва „Инструкция за 

измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени 

нужди” и „Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода 

за производствени нужди с условията на разрешителното”. Данните от входящия 

колектор на дружеството се отчитат месечно, като на всяко първо число от месеца 

потребеното месечно количество свежа промишлена вода се записва в Дневник заверен  

от БД-ИБР- гр. Пловдив. Разходът на промишлена вода се отчита месечно от цеховите 

разходомери за вода. Данните се анализират спрямо единица произведена продукция, 
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обобщават се на месечен и годишен период. Всеки месец се изготвя оценка на 

съответствието на изразходваните месечни количества вода в инсталацията за 

производство на хартия със заложената годишна норма за ефективност при употребата 

на вода (m³/единица продукт). Съгласно Условие 8.1.3., дружеството изпълнява 

разработена „Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на 

водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното 

отстраняване”. Съгласно цитираната инструкция, ангажираният персонал извършва 

проверка  на водопроводната мрежа на дружеството. Резултатите от проверките се 

документират в  Дневник за техническото състояние на водопроводната мрежа.  

През 2017 г. няма  констатирани течове на промишлен водопровод извън и на 

територията на дружеството.   

През 2017 г. няма констатирани  течове на питеен водопровод на територията на 

дружеството.  

 

3.2. Използване на енергия 

 

Съгласно заложено Условие 8.2.5.1. в издадено КР 126-Н1/2010г. 

(актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А1/2012г.), операторът се задължава 

ежегодно да докладва като част от ГДОС за изчислените стойности на годишна норма 

за ефективност при употреба на електро- и топлоенергия за инсталация по Условие 2 за 

предходната календарна година, изразено като: 

Таблица 3.2.1. Годишна консумация на електроенергия 

Електроенергия Годишна норма за 
ефективност при употреба 
на електроенергия, МWh 
/единица продукт 

Използвано 
годишно 
количество 
електроенергия,  
МWh 

Използвано 
количество 
електроенергия 
МWh / единица 
продукт  

Съответствие  

Машина № 1 флутинг 0,8 МWh /t  0 МWh 0 МWh/t  - 

Машина № 2 - гладки 

хартии 

1,80 МWh/t 0 МWh 0 МWh/t  - 

Машина № 2 - тишу 1,85 МWh/t  432,80  МWh 1,77 МWh/t  Да 

Машина№ 3 тишу 1,50 МWh/t  387,28 МWh 1,45 МWh/t Да 

 

1) - В случай, че броя на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват 

количествата за всеки продукт, за който в условие 8.2. е определена разходна норма. 
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Таблица 3.2.2. Годишна консумация на топлоенергия 

Топлоенергия Годишна норма за 
ефективност при 
употреба на 
топлоенергия, МWh 
/единица продукт 

Използвано 
годишно 
количество 
топлоенергия,  
МWh 

Използвано 
количество 
топлоенергия,  
МWh / единица 
продукт  

Съответствие  

Машина №1 флутинг 1,8 МWh /t  0 0 МWh/t флутинг  - 

Машина №2 гладки 

хартии 

3,8 МWh/t  0  МWh 0 МWh/t гладки 

хартии 
 - 

Машина №2 тишу 4,3 МWh/t  812,9 МWh 3,32 МWh/t тишу  Да 

Машина№3 тишу 2,1 МWh/t  279,4 МWh  1,04 МWh/t тишу  Да 

1)  - В случай, че броя на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват кол ичествата за 

всеки продукт, за който в условие 8.2. е определена разходна норма. 

 

В Таблица 3.2.1  не са констатирани несъответствия на изчислените стойности на 

годишна норма за ефективност при употреба на електроенергия, MWh/единица продукт 

при производство на тишу от хартиена машина № 2 и хартиена машина № 3 спрямо 

заложената в разрешителното. В Таблица 3.2.2 не са констатирани несъответствия на 

изчислените стойности на годишна норма за ефективност при употреба на топлоенергия, 

MWh/единица продукт за производство от Промишлената инсталация за хартия.  

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Използването на суровини, спомагателни материали и горива от Промишлена 

инсталация за производство на хартия се докладва  в Таблици 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. 

Таблица 3.3.1 Годишна консумация на суровини 

Наименование на 

инсталацията и 

процеса 

Суровина 

Годишна 

норма за 

ефективност 

по КР, 

t/единица 

продукт 

Годишна  

консумация  

за 2017 г, 

t 

 

Годишна  

норма за 

ефективност  

за 2017 г, 

t/единица 

продукт 

Оценка на 

съответствие

то (да/не) 

1.Промишлена 

инсталация за 

производство на 

хартия 

 

1.1 Цех № 1 

Производство на 

картони (флутинг) 

- Машина № 1 (фойт) 

 

1.2 Цех № 2 

Целулоза 

 

 

1,18 559,105 1,09 Да 

Вторичен 

влакнест 

материал 

1,38 

 

0 0 - 
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производство на 

гладки и крепирани 

санитарно-хигиенни 

хартии тип ТИШУ: 

- Машина № 2 (БП-

71) 

Гладки хартии 

Тишу хартии 

 

-Машина № 3 

(OVERMECCANICA

)-нова 

Общото производство на хартия за 2017 г. е 512,51 тона. 

 

 

Таблица 3.3.2 Годишна консумация на спомагателни материали 

Наименование на 

инсталацията и 

процеса 

Спомагателен 

материал  

Годишна 

норма за 

ефективност 

по КР,         

kg /единица 

продукт 

Годишна 

консума-

ция за 

2017 г, кg 

Годишна 

норма за 

ефективност 

за 2017 г.,         

kg /единица 

продукт 

Оценка на 

съответст 

вието 

(да/не) 

1.Промишлена 

инсталация за 

производство на 

хартия 

1.1 Цех № 1 

Производство на 

картони (флутинг) 

- Машина № 1 (фойт) 

 

1.2 Цех № 2 

производство на 

гладки и крепирани 

санитарно-хигиенни 

хартии тип ТИШУ: 

- Машина № 2 (БП-71) 

Гладки хартии 

Тишу хартии 

-Машина № 3 

(OVERMECCANICA)-

нова 

 

Багрила 

(метинови и азо 

стилбенови) 

4 0 0 - 

Омекотител – 

(водоразтворими 

химични 

добавки или 

рафинирани 

минерални 

масла) 

1.0 0 0 - 

Оптически 

избелител 

(багрило с 

флуорисцентен 

ефект) 

1.0 0 0 - 

Флокулант 

(органични 

полимери) 

0,3 120 0,23 Да 

Химикали за 

почистване 

облеклото на 

машините 

1,0 280 0,55 Да 

Химикал за 

здравина на 

хартия 

20 1500 2,93 Да 

Общото производство на хартия за 2017 г. е 512,51 тона . 
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Таблица 3.3.3. Годишна консумация на горива 

Наименование на 

инсталацията и 

процеса 

Гориво 

Годишна 

норма за 

ефективност 

по КР, 

Nm3/единица 

продукт 

Годишна 

консумация 

на гориво от 

хартиена 

машина  3,  

 Nm3 

Годишна 

норма за 

ефективност 

за 2017 г., 

Nm3/единица 

продукт 

Оценка на 

съответствие

то 

(да/не) 

1.Промишлена 

инсталация за 

производство на 

хартия 

1.1 Цех № 1 

Производство на 

картони (флутинг) 

- Машина № 1 (фойт) 

 

1.2 Цех № 2 

производство на 

гладки и крепирани 

санитарно-хигиенни 

хартии тип ТИШУ: 

- Машина № 2 (БП-71) 

Гладки хартии 

Тишу хартии 

-Машина № 3 

(OVERMECCANICA)-

нова 

Природен 

газ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34755,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

1)В случай, че броя на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за 
всеки продукт, за който в условие 8.3. е определена разходна норма. 

Сушенето  на хартиеното платно при хартиена машина № 3 се осъществява 

едновременно върху горещата повърхност на сушилния (Янки) цилиндър и чрез използване 

на горещ въздух от калпак за скоростно сушене. Топлината на сушилния агент се генерира 

от две газови горелки, всяка с мощност 2,85 MW. През 2017 г. потреблението на гориво 

природен газ от хартиена машина   № 3 е 34755,2 Nm³, за производство на 268,01 т тишу.    

В Таблица 3.3.1 „Годишна консумация на суровини“ няма констатирани 

превишения на изчислените стойности на годишна норма за ефективност при употреба на 

целулоза и вторичен влакнест материал спрямо заложената годишна норма за ефективност  

в разрешителното. В Таблица 3.3.2 „Годишна консумация на спомагателни материали“ 

няма констатирани несъответствия на изчислената годишна норма за ефективност при 

употреба на спомагателни материали спрямо заложената годишна норма за ефективност  в 

разрешителното. В Таблица 3.3.3 „Годишна консумация на горива“ няма констатирани 

несъответствия на изчислената годишна норма за ефективност при употреба на гориво 

(природен газ) спрямо заложената годишна норма за ефективност  в разрешителното.  

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 и Условие 8.3.2.2 се спазват „Инструкция за 

измерване/изчисляване на използваните количества суровини, спомагателни материали и 
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горива” и  „Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми 

за ефективност на използваните суровини, спомагателни материали и горива за 

инсталацията за производство на хартия с определените в разрешителното”. Във 

„Финансово- счетоводен отдел“ се документира месечното производство, месечната 

консумация на суровините, спомагателните материали и горива за инсталацията по 

Условие 2. Въз основа на тези данни се изчислява годишната норма за ефективност  при 

консумация на суровини, спомагателни материали и горива за единица продукт.  Изготвя 

се оценка на съответствието с разрешените годишни норми на ефективност. При 

установяване на несъответствие се набелязват причините довели до това и се 

предприемат коригиращи действия. Резултатите по този анализ се съхраняват и 

представят в Годишен доклад по околна среда. 

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

 

Съгласно утвърден на 01.03.2017 г. План за временно прекратяване на дейността 

на инсталациите и т. 5 от Плана, наличните суровини, спомагателни материали и горива 

трябва да се съхраняват единствено в складовете утвърдени в Условие 8.3.4.2. от 

комплексно разрешително. Складовете са закрити, с бетонна основа, без връзка с 

канализацията, достъпа на външни лица до складовете е забранен . Складовете са 

осигурени с пожарогасителни средства съгласно приложимото законодателство. 

Осигурени са подходящи адсорбенти за улавяне на евентуални разливи, които да 

гарантират пълното улавяне и последващо събиране и/или третиране на изтеклите 

вещества и смеси за складовете, в които се съхраняват течности. Съхранението на 

химични вещества и смеси отговаря на условията, посочени в информационните листове 

за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества 

и смеси. Не се допуска съхраняване на спомагателни материали в опаковки с нарушена 

цялост. 

В изпълнение на Условие 8.3.4.6. (актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-

А2/2014 г.) дружеството спазва  „Инструкция за периодична проверка на съответствието 

на съораженията и площадките с експлоатационните изисквания и условията на 

разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на 

коригиращи действия“. Отговорен за проверки на съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на спомагателни материали е началник склад. Отговорен за 

поддръжката на изправността и състоянието на складовете е изпълнителният директор. 

Отговорен за изготвяне и докладване като част от ГДОС на обобщените данни от 

извършените проверки, броя на установените несъответствия, причините за 
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несъответствие и предприетите коригиращи действия е екологът.  

Съгласно инструкция по Условие 8.3.4.6  веднъж седмично се извършва проверка 

на складово стопанство от ангажираният персонал. Резултатът от проверката се 

документира в Дневник. Съхранението на суровини и спомагателни материали се 

извършва в съответствие с изискванията на КР№ 126-H1/2010 г. (актуализирано с 

Решение №126-Н1-ИО-А2/2014 г.). 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА  

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 

ЕРRТR 

За отчетния период на 2017 г., при производствената дейност на „Костенец 

Пейпър Мил” ЕАД няма годишна емисия по – голяма от посочената прагова стойност в 

Таблица № 1 от Приложение 1 към Годишния доклад. 

Годишното количество замърсители във въздуха (кг/год.) се изчисляват като се  

умножи масовия поток на вредното вещество (кг./час) по работните часове на 

инсталацията през годината. За изчисленията се използва стойността за масов поток на 

вредното вещество, която е отразена в издаден от акредитирана лаборатория Протокол 

от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни 

източници.  

Комин № 1 е изпускащо устройство, което служи за отвеждане на отпадъчни 

газове в атмосферата при работа само на хартиена машина № 3. През 2017 г. не са 

проведени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от хартиена машина № 3 с изпускащо устройство Комин № 1., тъй като изпускащо 

устройство № 1 не е експлоатирано през изминалата година.  

През 2017 г. хартиена машина № 3 има 106 часа ефективно работно време, през 

което време работят едновременно хартиена машина № 2 и хартиена машина  №3. При 

едновременната работа на хартиена машина № 2 и хартиена машина № 3 изгорелите 

димни газове от сушилния калпак на хартиена машина № 3 се изпускат през ИУ № 3, 

следователно  ИУ № 3 функционира 106 часа, а ИУ № 1 не е експлоатирано през 

изминалата година. През 2017 г. не са проведени собствени измервания на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от хартиена машина № 3 с изпускащо 

устройство Комин № 3., поради възникнала експлозия на „Янки“ цилиндъра на 

хартиена машина № 3 на 14.01.2017 г. и спиране на производствения процес за 

неопределен период съгласно Заповед № 4/14.01.2017 г. на Изпълнителния директор. 
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Комин № 2 е изпускащо устройство към горивната инсталация и служи за 

отвеждане на димните газове от един брой турбогенератор (газова турбина) и прилежащ 

котел утилизатор № 1 с допълнителна горелка, и за отвеждане на отпадни газове от една 

газова горелка и прилежащ котел утилизатор № 2 с допълнителна горелка. Газовата 

турбина и котел утилизатор № 1 с допълнителна горелка  задоволяват топлинните нужди 

на завода и произвеждат електроенергия, докато газовата горелка с другия котел-

утилизатор № 2 с допълнителна горелка работят за покриване на нуждите на завода от 

топлинна енергия при необходимост от профилактика и спиране на газовата турбина. 

Газовата турбина и газовата горелка не се налага да работят едновременно, поради липса 

на достатъчно консуматори на топлоенергията която би се произвела. През 2017 г. не са 

проведени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от горивната инсталация с изпускащо устройство Комин № 2, поради спиране на 

инсталацията за производство на хартия считано от 14.01.2017 г. за неопределен период 

и невъзможност  да се постигне 70% натоварване на  инсталацията, съгласно  

изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на 

емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 

източници . Считано от 06.02.2017 г. е спряно функционирането на горивната 

инсталация за комбинирано производство на топлоенергия и електроенергия. С 

временното прекратяване на дейността на инсталациите, поради настъпили 

форсмажорни обстоятелства и наше писмо с изх. № А-330/14.03.2017 г. до 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, считано от 15.03.2017 г. е прекратено газоподаването към 

дружеството  в изходен пункт ГИС Костенец С095Р01.  

  За определяне на количеството замърсител от ИУ № 2 и ИУ № 3 се прилага 

„Актуализирана единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във 

въздуха-2010г.“,включващи дейности описани в  SNAP CODE 030321 (производство на 

хартия) и 030103 (горивна инсталация под 50MW). 

Изчисленията на емисиите на вредни вещества във въздуха при производство на хартия 

(процеси на сушене) се извършват както следва: 

Е= EF x A  

където: 

Е – годишна емисия, g 

EF - емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител(g/GJ) 

А - дейност (GJ) 

 

A= F x Qr 
i  x Aстат 

F- специфична консумация на гориво (nm³/t продукт) 

Qr 
i -  долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/ nm³) 

Aстат - продукция за година (t) 
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Специфичната консумация на гориво от хартиена машина № 3 е 130 nm³/t 

хартия. През 2017 г. хартиена машина № 3 е консумирала 34,755 хил.nm³ природен газ 

и е произвела 268,01 тона тишу. Съгласно Националната инвентаризация на парникови 

газове за 2017 г. калоричността на горивото е 0,034381 GJ/nm³ . 

А= 130*0,034381*268,01 = 1 198 GJ 

 

При направените изчисления по методика CORINAIR , описана в  SNAP CODE 

030321 (производство на хартия) са използвани дадените в Таблица 1.11 „Емисионни 

фактори за първа група замърсители при гориво природен газ“. Изчисленията на 

емисиите на вредни вещества при емисионен фактор в мерни единици g/GJ се извършват 

както следва: 

E= EF*A 

 

Първа група замърсители 

E CH4= 5*1 198= 5 990 g =5,99 kg 

E N2O= 0.1*1 198= 119,8 g= 0,12 kg 

E SO2= 0.5*1 198= 599 g= 0,599 kg 

E NOx= 80*1 198= 95840 g = 95,84 kg 

E NMVOC= 4*1 198= 4 792g= 4,792 kg 

E CO= 13*1 198= 15 574 g= 15,574 kg 

 

Изчисленията на емисиите на вредни вещества във въздуха, изпуснати през комин 

№ 2 при работа на горивната инсталация, се извършва като внесената топлина в 

горивната инсталация се умножава по съответния емисионен фактор: 

Eз = EFз x Cг х Qri 

Cг- консумация на гориво; 

Qr 
i -  долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/ nm³) 

За 2017 г. потреблението на природен газ от горивната инсталация е 677 850  nm³. 

При направените изчисления по методика CORINAIR , описана в  SNAP CODE 030103 

са използвани емисионни фактори за горивни инсталации с топлина мощност под       

50 MW , дадени в Таблица № ІІІ-7. Извършено е преобразуване на мерните единици. 

Крайният резултат е в кg. 

 

 



 24 

І. Първа група замърсители 

 

E SOx = 0*677850*0,034381= 0 kg 

E NOx = 60*677850*0,034381= 1 398 310 g= 1 398,31 kg 

E CO = 1,2*677850*0,034381= 27 966 g= 27,966 kg 

 

E NMVOC = 0,08*677850*0,034381= 1 864 g= 1,864 kg 

 

ІІ. Нетоксичен прах и сажди 
 

E прах = 0*677850*0,034381= 0 kg; 

ІІІ. Тежки метали 

 

E живак = 0,10*677850*0,034381= 2331 mg= 0,002 kg 

 

ІV. Устойчиви органични замърсители (POPs) 
 

E  Benzo(a)pyrene (C20H12) = 15,57*677850*0,034381= 4039 µg = 0,4 kg 

E  Benzo(b)fluoranthene (C20H12) = 24,06*677850*0,034381= 560 722 µg=0,6 kg 

E  Benzo(k)fluoranthene (C20H12) = 24,06*677850*0,034381= 560 722 µg=0,6 kg 

E   Indeno(1,2,3-cd)pyrene (C22H12)= 24,06*677850*0,034381= 560 722 µg=0,6 kg 

E   Benzo(g,h,i)perylene (C22H12)= 15,57*677850*0,034381= 362 861 µg=0,4 kg 

E   Flouranthene (C16H10)= 42,46*677850*0,034381= 989 537 µg= 0,99 kg 

 

IV.(2)Полихлорирани Дибензодиоксини и Полихлорирани 

Дибензофурани (PCDD/PCDF) 

 

E  PCDD/PCDF = 1*677850*0,034381= 23 305 µg=0,02 kg 

 

Общо годишно количество на замърсителите във въздуха за 2017г. : 

І. Първа група замърсители 

E CH4 =5,99 kg 

E N2O=  0,12 kg 

E SO2= 0,599 kg 

E NOx = 95,840+ 1 398,31= 1 494,15 kg 

E NMVOC= 4,792+ 1,864 = 6,656 kg 

E CO= 15,574+ 27,966= 43,54 kg 

ІІ. Нетоксичен прах и сажди 
 

E прах =  0 kg; 

ІІІ. Тежки метали 

 

E живак = 0,002 kg 
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ІV. (1)Устойчиви органични замърсители (POPs) 
 

E  Benzo(a)pyrene (C20H12)= 0,4 kg 

E  Benzo(b)fluoranthene (C20H12) = 0,6 kg 

E  Benzo(k)fluoranthene (C20H12) = 0,6 kg 

E   Indeno(1,2,3-cd)pyrene (C22H12)= 0,6 kg 

E   Benzo(g,h,i)perylene (C22H12)= 0,4 kg 

E   Flouranthene (C16H10)= 0,99 kg 

 

IV.(2)Полихлорирани Дибензодиоксини и Полихлорирани 

Дибензофурани (PCDD/PCDF) 

 

E  PCDD/PCDF = 0,02 kg 

 

Годишното производство за 2017 г. е 512,51 тона хартия. Количество на замърсители 

спрямо тон произведена продукция: 

І. Първа група замърсители 

E CH4 =5,99/512,51 = 12*10 -3  kg/t 

E N2O=  0,12/512,51 =2*10 -4 kg/t  

E SO2= 0,599/512,51 =1*10 -3 kg/t 

E NOx = 1494,15/512,51= 2,9 kg/t 

E NMVOC= 6,656/512,51 = 13*10 -3 kg/t  

E CO= 43,54/512,51 = 0,08 kg/t 

 

ІІ. Нетоксичен прах и сажди 

 

E прах =  0 kg/t; 

ІІІ. Тежки метали 

 

E живак= 0,002/512,51= 3,9*10 -6kg/t  

ІV. (1) Устойчиви органични замърсители (POPs) 
 

E  Benzo(a)pyrene (C20H12) = 0,4/512,51= 7,8*10 -4  kg/t 

E  Benzo(b)fluoranthene (C20H12) =0,6/512,51=  1,2*10 -3  kg/t 

E  Benzo(k)fluoranthene (C20H12) =0,6/512,51= 1,2*10 -3   kg/t 

E   Indeno(1,2,3-cd)pyrene (C22H12)=0,6/512,51= 1,2*10 -3  kg/t 

E   Benzo(g,h,i)perylene (C22H12)= 0,4/512,51= 7,8*10 -4   kg/t 

E   Flouranthene (C16H10)= 0,99/512,51= 1,9*10 -3   kg/t 
 

IV.(2)Полихлорирани Дибензодиоксини и Полихлорирани 

Дибензофурани (PCDD/PCDF) 

 

E  PCDD/PCDF = 0,02/512,51= 3,9*10 -5    kg/t 

 

Емисиите от въглероден диоксид (CO2) във въздуха от цялата инсталация се 

определят чрез изчисление, като се прилага одобрен план за мониторинг, който е 
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неразделна част от Разрешително за емисии на парникови газове. Отчита се 

потребеното и фактурираното годишно количество природен газ от доставчика на 

гориво. Използват се  емисионен фактор и калоричност на горивото от последната 

национална инвентаризация на газовете. Прилага се следната формула: 

ECO2 = Qf*NCV*EF*OxF, където 

E CO2 - количество СО2 [тона]; 

Qf - количество гориво [хил. нм³]; 

NCV - калоричност [ТJ/хил. нм³ ]; 

EF - емисионен фактор [тонаСО2 / ТJ]. 

OxF - оксидационен фактор; 

ECO2 = 712,605*0,034381*55,6275*1=1 363 тона. 

ECO2 =1 363*1000/ 512,51= 2 659 кг/тон хартия. 

 

За изчисляване на преките годишни емисии на замърсители във водата се 

използват данни за количествата заустени пречистени отпадъчни води, както и данните 

от протоколите за анализ на показателите на пречистените промишлени отпадни води 

(осреднени на годишна база), изразени като килограм за година: неразтворени вещества, 

общ азот, общ фосфор, ХПК (или общ органичен въглерод ТОС= ХПК/3). 

Изчислението става, като количеството на пречистените заустени промишлени 

отпадъчни води се умножи по концентрацията на замърсителите при съобразяване на 

дименсиите.  

Всички регистрирани и отчетени вещества са посочени в Таблица № 1 от 

Приложение 1. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 

Съгласно Условие 9.5.1 на КР№126-Н1/2010г. актуализирано с Решение №126-Н1-

ИО-А2/2014 г. на Изпълнителния директор на ИАОС, дружеството трябва да извършва 

собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества в отпадъчните газове, 

изпускани от изпускащи устройства Комин № 1, Комин № 2 и Комин № 3, спазвайки 

изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на 

емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 

източници и с честота на измерването съгласно Таблица 9.5.1.1, Таблица 9.5.1.2 и 

Таблица 9.5.1.4.  

Няма изградени пречиствателни съоражения за пречистване на димни газове към 

неподвижните точкови източници на емисии. 
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Комин № 1 е изпускащо устройство, което служи за отвеждане на отпадъчни 

газове в атмосферата при самостоятелна работа на хартиена машина № 3. През 2017 г. не 

са проведени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух от хартиена машина № 3 с изпускащо устройство Комин № 1., тъй като 

изпускащо устройство № 1 не е експлоатирано през изминалата година.  

 

Комин № 2 е изпускащо устройство към горивната инсталация. Служи за 

отвеждане на димните газове от един брой турбогенератор и прилежащ котел утилизатор 

№ 1 с допълнителна горелка, и за отвеждане на отпадни газове от една газова горелка и 

прилежащ котел утилизатор № 2 с допълнителна горелка. Газовата турбина и котел 

утилизатор № 1 задоволяват топлинните нужди на завода и произвеждат електроенергия, 

докато газовата горелка с другия котел-утилизатор № 2 работят за покриване на нуждите 

на завода от топлинна енергия при необходимост от профилактика и спиране на газовата 

турбина. Газовата турбина и газовата горелка  не се налага да работят едновременно, 

поради липса на достатъчно консуматори на топлоенергията която би се произвела. През 

2017 г. не са проведени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от горивната инсталация с изпускащо устройство Комин № 2, 

поради спиране на инсталацията за производство на хартия считано от 14.01.2017 г. за 

неопределен период и невъзможност  да се постигне 70% натоварване на  инсталацията, 

съгласно  изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина за 

измерване на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници . Считано от 06.02.2017 г. е спряно функционирането на 

горивната инсталация за комбинирано производство на топлоенергия и електроенергия.    

С временното прекратяване на дейността на инсталациите, поради настъпили 

форсмажорни обстоятелства и наше писмо с изх. № А-330/14.03.2017 г. до 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, считано от 15.03.2017 г. е прекратено газоподаването към 

дружеството  в изходен пункт ГИС Костенец С095Р01. Съгласно утвърден на 01.03.17 г. 

План за временно прекратяване на дейността на инсталациите и т. 6.6 от Плана, през 

месец юли 2017 г. е извършено химично очистване и консервация на два броя котли- 

утилизатори. 

През 2017 г. хартиена машина № 3 има 106 часа ефективно работно време, през 

което време работят едновременно хартиена машина № 2 и хартиена машина  №3. При 

едновременната работа на хартиена машина № 2 и хартиена машина № 3 изгорелите 

димни газове от сушилния калпак на хартиена машина № 3 се изпускат през Комин № 3, 

следователно  ИУ № 3 функционира 106 часа. През 2017 г. не са проведени собствени 
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измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от хартиена машина 

№ 3 с изпускащо устройство Комин № 3., поради възникнала експлозия на „Янки“ 

цилиндъра на хартиена машина № 3 на 14.01.2017 г. и спиране на производствения 

процес за неопределен период съгласно Заповед № 4/14.01.2017 г. на Изпълнителния 

директор. 

За периода на 2017 г. няма постъпили сигнали или констатирани неорганизирани 

емисии в следствие на механична повреда на газоходите и изпускащите устройства, 

отвеждащи димни газове в атмосферния въздух или друг източник на неорганизирани 

емисии. 

След експлозията на 14.01.2017 г. на „Янки „ цилиндъра на хартиена машина № 3 

и последващо срутване на част от покрива на Главния корпус ( Цех 2) върху хартиена 

машина № 2 и хартиена машина № 3, производственият процес е спрян и басейните за 

подготовка на маса останаха пълни със сулфатна избелена целулоза. Към началото на 

април целулозната маса е престояла в басейните повече от 70 дни. В района около 

басейните се усеща миризма и дразнене на очите.  

Ситуацията създава риск на непосредствена заплаха за възникване на екологични 

щети- отделяне на интензивно миришещи вещества и влошаване на качеството на 

отпадните промишлени води, постъпващи на входа на Пречиствателна станция, а оттук и 

създаване на риск от замърсяване на водите на водоприемника р.Марица. В тази връзка е 

проведена междуведомствена среща между представители на Община Костенец, 

РИОСВ- София и „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД. Съставен е Констативен протокол от 

05.04.2017 г. съгласно, който ръководството на дружеството трябва да предприеме 

незабавни действия. 

Изготвена е технологична обосновка за извеждане на масата от басейните и 

последващо обработване във вакуум филтъра на Пречиствателна станция. Разработени 

са: „Инструкция за третиране на масата с биоцид Saniter 435 и подаването й към вакуум 

филтъра на Пречиствателна станция“, „Инструкция за работа на вакуум филтъра и 

съхранение на крайния продукт“, „Инструкция за измиване на басейните и тяхното 

дезинфекциране“. През май 2017 г. е проведено вътрешно-фирмено обучение и 

извънреден инструктаж за безопасна работа на персонала работещ при извеждане на 

застояла целулозна маса от басейните и правилното и подаване към вакуум филтъра на 

Пречиствателна станция. Обучението има за цел да запознае ангажирания персонал с 

технологията, правилата и начина на работа при третиране и извеждане на застоялата 

целулозна маса от басейните и опасностите на всяко работно място. 
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Извеждането на масата от басейните е извършено в периода 03.05.2017 г. до 

19.05.2017 г. включително. Измиването на басейните и тяхната дезинфекция е 

извършено в периода от 22.05 до 23.05.2017 г. включително. 

Съгласно действащата процедура за обмен на информация за периода на 2017 г. 

няма постъпили оплаквания или сигнали за наличието на интензивно миришещи 

вещества във въздуха. 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Освен свързаната с ЕРИПЗ информация по т.4.1 от настоящия Годишен 

доклад, посочена в Таблица № 1 от Приложение 1, операторът докладва информация 

за емисиите от инсталацията, съобразно условията на КР. 

Информацията за емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води е 

представена в Таблица № 3 от Приложение 1 по потоци, като се спазва следата 

последователност: 

- емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води; 

- емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води; 

- емисии на вредни и опасни вещества в дъждовните отпадъчни води. 

          Изчислените преки годишни емисии на замърсяващи вещества при заустването 

на потока пречистени производствени отпадни води е както следва: 

НРВ = 21 mg/l* 45 103 m³= 3 190 кг/год.; 

Общ азот = 1,0 mg/l* 45 103 m³= 45 кг/год.; 

Общ фосфор = 0,1 mg/l* 45 103 m³= 4,5 кг/год.; 

ХПК = 126mg/l* 45 103 m³= 5 683 кг/год. 

 

• Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на 

контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР 

норми – брой извършени проверки, брой установени несъответствия, причини за 

несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия; 

Съгласно утвърдени инструкции за поддържане на оптималните стойности 

на технологичните параметри на пречиствателните съоражения за производствени 

отпадъчни води и на битово-фекалните води, контролът се осъществява от 

персонала обслужващ Пречиствателна станция (ПС). 

Основна задача свързани с технологичния режим на работа на 

Пречиствателна станция  е пречистване на отпадните води от основното хартиено 

производство с цел достигане на емисионните норми за отпадни води, съгласно 

условията в комплексно разрешително. 
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Отпадните води от инсталацията за производство на хартия постъпват през 

тръбопроводи в общ колектор на ПС. Водите постъпват в канал с монтирани две 

вертикални решетки за механично очистване /задържа грубите примеси с диаметър 

над 3см/. Механичните решетки се почистват периодично. 

Отпадните води постъпват в камера за реакция представляваща правоъгълен 

канал-лабиринт с монтирани въздуходувки и перфорирани тръби потопени във 

водата за интензивен барботаж с въздух.  

На вход на камерата се дозира разтвор на Аl2 /SO4 /3 с концентрация 42% в 

зависимост от показанията на рН, за осъществяване на процеса коагулация. След 

това се дозира разтвор на флокулант, който спомага за ускоряване процеса на 

утаяване. След камерата за реакция отпадните води постъпват в разпределителна 

шахта, на която е предвиден авариен изход към р. Марица. От разпределителната 

шахта отпадните води постъпват в радиални утаители – два броя с диаметър 20м и 

работен обем на всеки от тях 660м³. В тях се извършва пълно утаяване на 

нишковия материал и напускане на пречистените отпадни води в приемник 

р.Марица. Процесът на изтегляне на утайката от радиалните утаители е 

периодичен  и с последващо обезводняване от вакуум филтри.  

Контролът на ПСПОВ е ежесменен, съгласно определените оптимални 

стойности на наблюдавани показатели в утвърдените инструкции по Условие 

10.1.1.1.1. и Условие 10.2.1.1.1. Попълва се дневник „Наблюдавани  технологични 

параметри на пречиствателните съоражения за отпадни води“. Не са регистрирани 

отклонения на измерените стойности от определените оптимални стойности. 

Поради възникнала експлозия на „Янки“ цилиндъра на хартиена машина № 3 на 

14.01.2017 г. и последващо срутване на част от покрива на Главния корпус (Цех №2) 

върху хартиена машина № 2 и хартиена машина № 3, процесът на производство на 

хартия е спрян за неопределен период Съгласно утвърдения на 01.03.2017 г. План за 

временно прекратяване на дейността на инсталациите след извеждане на застояла 

целулозна маса от басейните на  двете технологични линии (хартиена машина № 2 и 

хартиена машина № 3) към вакуум филтъра на Пречиствателна станция за промишлени 

отпадъчни води, следва измиване и дезинфекция на басейните на двете технологични 

линии. Съгласно т.6.6. от Плана е заложено химическо очистване и консервация на два 

броя котли- утилизатори към горивната инсталация Отпадъчните води от тези дейности 

трябва да бъдат третирани в Пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води 

(ПСПОВ) при спазване на заложените в комплексно разрешително индивидуални 

емисионни ограничения за поток производствени води, изход ПСПОВ. 
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Извеждането на масата от басейните е извършено в периода 03.05.2017 г. до 

19.05.2017 г. включително. Измиването на басейните  е извършено в периода от 22.05 до 

23.05.2017 г. Химическото очистване и консервацията на два броя котли са приключили 

на 04.07.2017 г. Проведен е собствен мониторинг на пречистените производствени води 

през месец май и юли. Не са регистрирани отклонения на измерените стойности от 

разрешените индивидуални емисионни ограничения. 

През 2017 г. е извършен ремонт на двата радиални утаителя, който включва смяна 

на лагери на бъркачите. Извършен е ремонт на калоуплътнителя, който е свързан с 

подмяна  на захранваща тръба за утайки.  Ремонтите са отразени в „Дневник за 

проверка на техническата и експлоатационна изправност на ПСПОВ“.   

Работата на ПСПОВ е спряна през втората половина на 2017 г. след 

приключване на дейностите по измиване на технологични съоражения и басейни  и 

поради липса на постъпващи на вход отпадъчни промишлени води.  

За осигуряване на оптимален режим на пречиствателните съораженията за 

пречистване на  битово-фекални води се прилага „Инструкция за поддържане на 

оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален режим на 

в съответствие с информацията по Условие 10.2.1.1.1. (Условие 10.2.1.1.2)“. 

Битово-фекалните води, генерирани в административните сгради и хигиенно-

битовите помещения към производствените корпуси на дружеството  по самостоятелна 

канализационна система постъпват в колектор  за БФ води. Изпомпването на водата от 

камерата за утаяване става автоматично с помпи посредством сигнализация за долно и 

горно ниво. Помпите са 2 бр., като едната е в резерв. Водата постъпва за пречистване в 

два броя биобасейни. Биобасейните функционират като лагуни, в които масово са 

развити водна леща от вида Spirodelia Polyrhiza и Lemna Minor. В резултат протичат 

процеси на самопречистване, подпомогнати от сравнително дългия престой на водите в 

двата биобасейна.  

Резултатите от  проверки на съораженията в ПСБФВ се отразяват в „Дневник за 

контролирани параметри на ПСБФВ“.  

Съгласно „Дневник за проверка на техническата и експлоатационна 

изправност на ПСПОВ“ през 2017 г. в ПСБФВ е извършен ремонт на помпа за 

изтегляне на вода и центровка на двигател. 
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• Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за 

несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия; 

В изпълнение на условията на Комплексно разрешително, собствен мониторинг 

на поток пречистени производствени води и поток дъждовни води се извършва 

ежемесечно. Съгласно Протоколи от пробовзимане на водни проби с № 75/26.01.2017 г., 

№ 168/22.02.2017 г., № 274/14.03.2017 г., № 455/24.04.2017 г., № 7 125845/ 14.06.2017 г., 

№ 1040/ 09.08.2017 г., № 1258/ 25.09.2017 г., №1381/ 10.10.2017 г., № 1455/01.11.2017 г. 

,№ 1560/ 06.12.2017 г. е констатирано липса на водоприток на промишлени води и 

невъзможност за формиране на водна проба. 

Съгласно Протоколи от пробовзимане на водни проби с № 167/22.02.2017 г., № 

1041/ 09.08.2017 г., № 1257/ 25.09.2017 г., №1382/ 10.10.2017 г., № 1457/01.11.2017 г. ,№ 

1561/ 06.12.2017 г. е констатирано липса на водоприток на дъждовни води и 

невъзможност за формиране на водна проба. Емисионни измервания на поток 

пречистени битово-фекални води се извършва  веднъж на тримесечие- 4 пъти годишно. 

 От проведения собствен мониторинг на пречистени промишлени, битово-

фекални и дъждовни води не се констатира превишение на заложените емисионни 

ограничения. Анализите са възложени на независима акредитирана лаборатория. 

 

• Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на 

състоянието на канализационната система. 

 При извършените месечни проверки не са установени нарушения в целостта  на 

канализационната система на територията на дружеството. Води се Дневник за 

проверка на техническото състояние на   В и К мрежа. 

 

4.4. Управление на отпадъците 

 Извършено е докладване до компетентния орган по ЕРИПЗ за 2017 г. Общото 

количество на неопасните отпадъци изнесени извън площадката на дружеството не 

превишават пределните норми от 2 000 т/ г. 

В таблицата са посочени количествата неопасни отпадъци изнесени извън площадката 

през 2017 г. 

Отпадък Код 

Количество неопасен отпадък 

изнесено извън територията 

т/год. 

Отпадъчни влакна, утайки от механична 

сепарация, съдържащи влакна, пълнители 

и покривни материали (обезводнена 

утайка) 

03 03 10 20,33 

Стърготини, стружки и изрезки от черни 

метали 
12 01 01 11,66 
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Смесени битови отпадъци 

 
20 03 01 13,8 

Общо количество  45,79 

 

 През 2017 г. не са предвани опасни отпадъци  извън площадката на 

дружеството.  

 В изпълнение на утвърдени инструкции разработени съгласно Условие 11. 

Управление на отпадъците, докладваме съответните резултати. 

 

• Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани 

отпадъци с определените в КР количества - брой установени несъответствия, причини 

за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за последните 5 

години. 

 В табличен вид е изготвена оценка на съответствието на годишните количества  

отпадък  съгласно разрешените по вид (код и наименование) в комплексно разрешително 

№126-Н1/2010г. с годишното количество генериран отпадък на площадката на 

дружеството. 

Производствени отпадъци, образувани от Промишлена инсталация за производство 

на хартия. 

Отпадък Код 

Количе-

ство 

t/y 

(норма 

по КР) 

Количество 

за единица 

продукт, t/ t 

продукт 

(норма по 

КР) 

Годишно 

количесво 

t/y 

Количес-

тво за 

единица 

продукт, t/ 

t продукт  

Оценка 

на 

съответ

ствието 

Механично отделени 

отпадъци от процеса на 

получаване на целулоза 

чрез развлакняване на 

отпад. хартия и картон 

03 03 07 2900 0,049 0 0 Да 

Отпадъчни влакна, 

утайки от механична 

сепарация, съдържащи 

влакна, пълнители и 

покривни материали 

(обезв. утайка) 

03 03 10 9378 0,157 20,33 0,04 Да 

 

 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код 

Количество 

t/y (норма по 

КР) 

Годишно 

количество t/y 

Оценка на 

съответствието 

Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

 

12 01 01 50 16,66 Да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

 

12 01 03 0,18 0 Да 
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Пластмасови опаковки 

 

 

15 01 02 1,98 

 

0 Да 

Опаковки от дървесни 

материали 

 

15 01 03  

 

2 0,60 Да 

Метални опаковки 15 01 04  2 

 

0 Да 

Излезли от употреба гуми 

 

 

16 01 03 1 

 

0 Да 

Излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в кодове 16 

02 09 и 16 02 13 

16 02 14 0,1 0 Да 

Наситени или отработени 

йоннообмени смоли 

 

19 09 05 8 t 0 Да 

 

Опасни отпадъци, образувани на площадката 

Отпадък 
Код 

Количество 

t/y (норма по 

КР) 

Годишно 

количество t/y 

Оценка на 

съответствието 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 

основа 

13 02 05* 3 1,50 Да 

Оловни акумулаторни 

батерии 

 

16 06 01* 2 0 Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,36 0 Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали (вкл.маслени 

филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни вещества 

15 02 02* 1 0 Да 

Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

опасни компоненти (3), 

различното от 

упоменатото в кодове от 

16 02 09 до 16 02 12 

16 02 13* 2 0 Да 

 

 

Строителни отпадъци 

Отпадък Код 
Количество 

t/y (норма по КР) 

Годишно 

количество t/y 

Оценка на 

съответствието 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 50 50 Да 
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Битови отпадъци 

Отпадък Код 
Количество 

t/y (норма по КР) 

Годишно 

количество t/y 

Оценка на 

съответствието 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 55,8 13,8 
Да 

 

 

В изпълнение на Условие 11.1.1 за отчетната 2017 г. генерираните отпадъци не 

се различават по вид от разрешените. Не е установено  превишаване на годишното 

количество генерирани отпадъци спрямо разрешените в Комплексно разрешително.  

През 2017 г. не са оползотворявани отпадъци от хартия и картон с код            

20 01 01, хартия и картон с код 19 12 01 , хартиени и картонени опаковки с код          

15 01 01 и съответно няма превишаване на  заложените количества в разрешителното 

от   40 000 т/год.  

 

• Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на 

отпадъци с условията на разрешителното - брой извършени проверки, брой 

установени несъответствия, причини за несъответствията предприети/планирани 

коригиращи действия за последните 5 години. 

 През 2017 г. не са приемани за оползотворяване в инсталацията за производство 

на хартия отпадъци със следните наименования и кодове: хартия и картон с код         

20 01 01, хартия и картон с код 19 12 01 и хартиени и картонени опаковки с код         

15 01 01, поради експлозия на „Янки“ цилиндъра на хартиена машина № 3 и  спиране 

на прозводството на 14.01.2017 г.  

 Съгласно утвърден на 01.03.2017 г. „План за временно прекратяване на 

дейността на инсталациите“  всички образувани на площадката отпадъци трябва да се 

събират на определените за целта места. Площадките да имат трайна настилка, да 

имат ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъка и да бъдат 

отделени от останалите съоръжения в обекта. При извършване на дейностите по 

разчистване на компрометирани елементи от покрива на Главния корпус ( Цех № 2) и 

на повредени части и оборудване от хартиена машина № 2 и хартиена машина № 3 се 

налага оформяне на допълнителни временни площадки за събиране на отпадъци, 

които да бъдат разположени в близост до  Цех № 2. Образуваните отпадъци се събират 

разделно на открити площадки, с трайна настилка. Площадките са ясно обозначени и 

отделени от останалите съоръжения в обекта. 

Образуваният на площадката отпадък с код и наименование: 20 01 21* - 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се събира разделно, на 

закрито, в специално предназначен съд обозначен с табела. Не се допуска поставянето на 
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излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове 

за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци. 

Регламентирано е отпадък с код и наименование 16 02 14 - Излязло от употреба 

оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 13, да  се събира на 

площадка с навес и трайна бетонова настилка. 

Образуваните на площадката отпадъци с код и наименование 13 02 05* - 

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

събират в  съдове, които са затворени извън времето на извършване на манипулации и не 

се допуска разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с 

отработените масла и/или нефтопродукти и с надпис: “Отработени масла”, код и 

наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класиф. на отпадъците. 

                  Събирането на образувания на площадката отпадък с код и наименование:    

16 06 01* - оловни акумулаторни батерии се извършва разделно в специално 

предназначен съд, който е: 

- устойчив спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък, и материала от който  

са изработени да не взаимодейства с тях; 

- осигурява вентилация на въздуха; 

- обозначен е  с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори”. 

При направените проверки в изпълнение на условията за начина на събирането на 

отпадъците посочени в КР 126-Н1/2010г (актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-

А2/2014г.) не са констатирани несъответствия с условията на разрешителното. Същите 

са с периодичност ежемесечно. 

 

• Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с 

изискванията на настоящото разрешително - брой извършени проверки, брой 

установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани 

коригиращи действия за последните 5 години; 

 При направените проверки в изпълнение на условията за временно съхранение на 

отпадъците посочени в действащото разрешително не са констатирани несъответствия с 

условията на разрешителното. Спазва се условието за предварително съхранение на 

отпадъците за срок не по-дълъг от: 

- три години при последващо предаване за оползотворяване; 

- една година при последващо предаване за обезвреждане; 

 Оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото 

комплексно разрешително се извършва  ежемесечно. 
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• Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и 

транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното - брой извършени 

проверки, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и 

предприети/планирани коригиращи действия за последните 5 години; 

При направените проверки в изпълнение на условията за третиране, временно 

съхранение и транспортиране на отпадъците посочени в КР 126-Н1/2010 г. 

(Актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А1/2012г.) не са констатирани несъответствия 

със заложените условията в разрешителното. Предаването на  отпадъци се извършва 

единствено на лица, притежаващи документи по чл.67 или чл.78 от ЗУО или комплексно 

разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор, за 

конкретния вид отпадък. 

Съгласно утвърдените инструкции за определяне на количествата генерирани и 

предадени за последващо обезвреждане/оползотворяване отпадъци са изготвени  

Таблици № № 4 и 5 от Приложение 1. 

4.5. Шум 

Съгласно Условие 12.3.3.: 

• Жалби от живущи около площадката 

 През 2017 г. не са постъпвали жалби от граждани за високо ниво на шума в 

резултат от производствената дейност на дружеството. 

• Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения на 

общата звукова мощност на площадката; нивата на звуково налягане в определени 

точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на 

въздействие; 

 Съгласно Условие 12.2.1. на действащото разрешително мониторинг на обща 

звукова мощност, еквивалентни нива на шум в определените точки на площадката и 

еквиваленти нива на шум в мястото на въздействие се извършва веднъж в рамките на две 

последователни календарни години. През 2017 г. не е проведен собствен мониторинг за 

нивото на шума, поради спиране на производствения процес считано от 14.01.2017 г. и 

приемане на „План за временно прекратяване на дейността на инсталациите“ . 

 Съгласно изискванията на чл. 30, ал.1 от Наредба № 54 от 13 декември 2010 за 

дейността на националната система за мониторинг на шум в околната среда и за 

изискванията за провеждане на собствен периодичен мониторинг и предоставяне на 

информация от промишлените източници на шум в околната среда, дружеството 

изпраща Доклад за проведени собствени периодични измервания на нивата на шум и 

копие от Протоколи от изпитване до Директора на РИОСВ-София. 
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•    Резултати от оценката на съответствието на установените нива на звуково 

налягане по границата на производствената площадка и в мястото на  

въздействие с разрешените такива в разрешителното - брой извършени проверки, 

брой установени несъответствия, причини за несъответствията и 

предприети/планирани коригиращи действия; 

През 2017 г. не е проведен собствен мониторинг за нивото на шума. 

 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Резултатите от собствения мониторинг на подземни води са отразени в Протоколи 

за изпитване № № Е2728 А/24.10.2017 г. и Е2729 А/24.10.2017 г., и са представени в 

Таблица № 7 от Приложение 1. Собствен мониторинг на подземни води се провежда 

веднъж годишно. Определени са два броя сондажа. 

Съгласно Условие 13.8.3. дружеството има съгласуван с РИОСВ – София план за 

собствен мониторинг на почви. В изпълнение на същия е определено базовото състояние 

на почвите, както и  местоположението и броя на постоянните мониторингови пунктове- 

1 брой. Собствен мониторинг на почви се провежда веднъж на три години. Собствен 

мониторинг на почви  е извършен през 2016 г. и предстои такъв да бъде извършен от 

акредитирана лаборатори през 2019 г..  

В изпълнение на Условие 13.2., няма констатирани течове от тръбопроводи и 

оборудване разположено на открито. В дружеството се попълва „Дневник за установени 

разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената 

площадка.” За 2017 г. не са констатирани разливи на опасни вещества.  

Дружеството е в съответствие с Условие № 13 Опазване на почвата и подземните 

води от замърсяване. 

 

5. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

 

 С писма с наши изх. №№ А-142/14.01.2017 г. и № А-146/16.01.2017 г., 

уведомяваме Директора на РИОСВ- София за възникнал взрив на 14.01.2017 г.  около     

6 часа сутринта на „Янки“ цилиндъра на хартиена машина № 3 за производство на тишу, 

произведена от Овермеханика Италия, находяща се Главния корпус (Цех № 2) на 

производствената площадка на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД в гр. Костенец, ул. 

„Съединение“ № 2. Няколко часа по-късно на същия ден част от покрива на Главния 
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корпус над експлодиралия „Янки“ цилиндър се срути върху двете машини - 

експлодиралата хартиена машина № 3 и върху хартиена машина № 2 (БП 71) и причини 

допълнителни увреждания. Нанесени са материални щети на хартиена машина № 2 , 

хартиена машина № 3 и на част от Главния корпус (Цех № 2). Издадена е Заповед № 4/ 

14.01.2017 г. на Изпълнителния директор на „Костенец Пейпър Мил“ за спиране на 

производствения процес за неопределен период. 

 Съгласно Условие 16.3 от Комплексно разрешително № 126-Н1/ 2010 г. 

(актуализирано с Решение № 126-Н1-ИО-А1/2012 г., актуализирано с Решение № 126-

Н1-ИО-А2/2014 г., изменено с Решение № 126-Н1-И1-А2/ 2016 г.) е разработен и 

утвърден „План за временно прекратяване на дейността на инсталациите“ от 01.03.17 г. 

Планът се отнася за инсталациите по Условие 2, обхванати от това разрешително: 

Инсталация, която попада в обхвата на т.6.1 б от Приложение 4 на ЗООС 

1. Промишлена инсталация за производство на хартия, включваща: 

1.1 Цех № 1 производство на картони (флутинг): 

◊ Машина № 1 (Фойт) 

1.2  Цех № 2 производство на гладки и крепирани санитарно- хигиенни хартии 

тип тишу: 

◊ Машина № 2 (БП-71) 

◊ Машина № 3 (произведена от OVERMECCANICA) 

Инсталации, които не попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС 

1. Горивна инсталация за комбинирано производство на топлоенергия и 

електроенергия 

 

6. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения  

6.1. Аварии 

Информацията е представена във формата на Таблица 9 от Приложение №1.  

При възникване на аварии, касаещи аспектите на околната среда се попълва 

Екологичен авариен протокол. 

6.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

издадено КР. 

През 2017 г. няма постъпили оплаквания или възражения за възникнало 

замърсяване  от дейността на „Костенец Пейпър Мил” ЕАД . 
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Декларация  

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния доклад за изпълнение на дейностите за 2017 г., за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 126-Н1/2010г. на “Костенец Пейпър Мил” ЕАД 

(актуализирано с Решение № 126-Н1-И0-А1/ 2012 г., актуализирано с Решение № 126-

Н1-И0-А2/ 2014 г., изменено с Решение № 126-Н1-И1-А2/ 2016 г.) 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителна агнеция по околна 

среда, Регионална агенция по околна среда или Министерство на околната среда  на 

копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

Дата: 26.03.2018 г. 

 

 

Подпис: 

(упълномощено от организацията лице) 

Име на подписващия: Росен Койчев Атанасов 

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRТR 

№  САS номер  Замърсител  Емисионни прагове  Праг за 

пренос на  

замърсители 

извън 

площ.  

Праг за 

производство,  

обобработка 

или употреба  

(колона 1)  

във въздух 
(колона 1а)  

във води 

(колона 1Ь)  

в почва 
(колона 1с)  

(колона 2)  (колона 3)  

Кg/год.  Кg/год.  Кg/год.  Кg/год. Кg/год. 

2 630-08-0    Въглероден             

оксид (CO) 

44 - - 500 000 - 

3 124-38-9    Въглероден             

диоксид 

1 363 000 - - 100 

милиона 

- 

8   -  
Азотни оксиди 

(NOx/NO2)  
1 494 

- - 100 000 - 

11  -   
Серни оксиди 

(SOx/SO2)  
853 

- - 150 000  

86 - 
Прахообразни  

вещества (РМ 10) 
0 

- - 50 000  

12#   Общ азот _ 45 - 50 000 - 

13#    Общ фосфор _ 4,5 - 5 000 - 

76#  Общ органичен 

въглерод (ТОС) (като 

общ С или ХПК/3) 

_ 1 894 - 50 000 - 

 

 

Таблица № 2 Емисии в атмосферния въздух 

 

Таблица 2.1 Мониторинг на отпадъчни газове изпускани от хартиена машина №3 с 

изпускащо устройство  Комин №1 към Цех №2 

Параметър Единица НДЕ, 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 Непре

къснат 

монит

оринг 

Периодичен 

мониторинг 

mg/Nm3 

SOx mg/Nm3 35 -            - Веднъж 

годишно 

- 

NOx mg/Nm3 300 -            - Веднъж 

годишно 

- 

прах mg/Nm3 20 -            - Веднъж 

годишно 

- 

НДЕ се отнася за 17% обемни съдържание на кислород 
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През 2017 г. не са проведени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от хартиена машина № 3 с изпускащо устройство Комин № 1. 

 

Таблица 2.2-1 Мониторинг на отпадъчни газове изпускани от турбогенератор №1+ котел 

утилизатор № 1 с изпускащо устройство  Комин №2 към горивна инсталация 

Параметър Единица НДЕ, 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 Непре

къснат 

монит

оринг 

Периодичен 

мониторинг 

mg/Nm3 

SOx mg/Nm3 35 - - Веднъж 

годишно 

- 

NOx mg/Nm3 75 - - Веднъж 

годишно 

- 

CO mg/Nm3 100 - - Веднъж 

годишно 

- 

НДЕ се отнася за 15% обемни съдържание на кислород 

През 2017 г. не са проведени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от турбогенератор + котел утилизатор № 1 с изпускащо устройство  

Комин №2 към горивна инсталация 

 

Таблица 2.2-2 Мониторинг на отпадъчни газове изпускани от газова горелка + котел 

утилизатор № 2 с изпускащо устройство  Комин №2 към горивна инсталация 

Параметър Единица НДЕ, 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 Непре

къснат 

монит

оринг 

Периодичен 

мониторинг 

mg/Nm3 

SOx mg/Nm3 35 - - Веднъж 

годишно 

- 

NOx mg/Nm3 250 - - Веднъж 

годишно 

- 

CO mg/Nm3 100 - - Веднъж 

годишно 

- 

НДЕ се отнася за 3% обемни съдържание на кислород. 

През 2017 г. не са проведени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от газова горелка + котел утилизатор № 2 с изпускащо устройство  

Комин №2 към горивна инсталация 

 

Таблица 2.3 Мониторинг на отпадъчни газове изпускани от хартиена машина №3 с 

изпускащо устройство  Комин №3 към Цех №2(при работа на харт. машини №2 и № 3) 

Параметър Единица НДЕ, 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 Непре

къснат 

монит

оринг 

Периодичен 

мониторинг 

mg/Nm3 

SOx mg/Nm3 35 -            - Веднъж 

годишно 

- 

NOx mg/Nm3 300 -            - Веднъж 

годишно 

- 

прах mg/Nm3 20 -            - Веднъж 

годишно 

- 

* НДЕ се отнасят за 17 % обемни съдържание на кислород в отпадъчните газове 
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През 2017 г. не са проведени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от хартиена машина № 3 с изпускащо устройство Комин № 3 (при 

работа на хартиени машини № 2 и № 3). 

 

Таблица № 3.1. Емисии в пречистени отпадъчни производствени води  (ПМ №1), 

заустени във воден обект р. Марица 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Общ Азот mg/dm3 10 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

1,1 

Веднъж  

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

0,9 

Веднъж  

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

Общ фосфор mg/dm3 2 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

0,14 

Веднъж  

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

<0,05* 

Веднъж  

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 
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- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

ХПК mg/dm3 200 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

106 

Веднъж  

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

145 

Веднъж  

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

рН - 6-9 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

6,97 

Веднъж  

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

7,00 

Веднъж  

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 
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- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

26,80 

Веднъж  

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

15,30 

Веднъж  

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

 

Съгласно Протоколи от пробовзимане на водни проби с № 75/26.01.2017 г., № 168/22.02.2017 

г., № 274/14.03.2017 г., № 455/24.04.2017 г., № 7 125845/ 14.06.2017 г., № 1040/ 09.08.2017 г.,         

№ 1258/ 25.09.2017 г., №1381/ 10.10.2017 г., № 1455/01.11.2017 г. ,№ 1560/ 06.12.2017 г. е 

констатирано липса на водоприток и невъзможност за формиране на водна проба. 

 

 

Таблица № 3.2. Емисии в пречистени отпадъчни битово-фекални води  (ПМ №2), 

зауствани във воден обект р. Марица 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН - 6-8,5 

 

7,4 Веднъж на 

тримесечие 

Да 

7,5 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

7,29 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

7,48 Веднъж на 

тримесечие 
Да 
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Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 35 2,25 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

3,00 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

5,75 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

5,00 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

ХПК mg/dm3 125 18,2 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

53 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

9,1 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

10,2 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

БПК5 mg/dm3 25 4,9 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

10,8 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

5,9 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

3,1 Веднъж на 

тримесечие 
Да 

 

 

 

 

Таблица № 3.3. Емисии в дъждовни води  (ПМ №3), зауствани във воден обект р. 

Марица 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

рН 

 

mg/dm3 6-8,5 

7,22 

Веднъж 

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

7,32 

Веднъж 

месечно 

Да 

7,53 

Веднъж 

месечно 

Да 

7,70 

Веднъж 

месечно 

Да 

7,12 

Веднъж 

месечно 

Да 

 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 
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- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

Неразтворени 

вещества 

 

 

mg/dm3 50 

2,5 

Веднъж 

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

2,00 

Веднъж 

месечно 

Да 

2,25 

Веднъж 

месечно 

Да 

2,00 

Веднъж 

месечно 

Да 

2,25 

Веднъж 

месечно 

Да 

6,00 

Веднъж 

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

Нефтпродукти mg/dm3 0,3 

<0,02* 

Веднъж 

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

<0,02* 

Веднъж 

месечно 

Да 

<0,02* 

Веднъж 

месечно 

Да 

<0,02* 

Веднъж 

месечно 

Да 

<0,02* 

Веднъж 

месечно 

Да 

0,02 

Веднъж 

месечно 

Да 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 
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- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

- 

Веднъж  

месечно 

- 

 

Съгласно Протоколи от пробовзимане на водни проби с № 167/22.02.2017 г., № 1041/ 

09.08.17г., № 1257/ 25.09.2017 г., №1382/ 10.10.2017 г., № 1457/01.11.2017 г. ,№ 1561/ 

06.12.2017 г. е констатирано липса на водоприток и невъзможност за формиране на водна 

проба. 

 

Таблица № 4. Образуване на отпадъци за отчетната 2017 г. 

 

Таблица № 4.1 Производствени отпадъци, образувани от Промишлена инсталация за 

производство на хартия. 

Отпадък Код 

Количес

тво 

t/y 

(норма 

по КР) 

Количесво 

за 2017 

t/y 

Оценка 

на 

съответс

твието 

Количество за 

единица 

продукт,  

t/ t продукт 

(норма по КР) 

Количе-

ство за 

единица 

продукт 

2017,  

t/ t 

продукт  

Оценка 

на 

съответс

твието 

Механично отделени 

отпадъци от процеса на 

получаване на целулоза 

чрез развлакняване на 

отпад. хартия и картон 

03 03 07 2900 0 Да 0,049 0,000 Да 

Отпадъчни влакна, 

утайки от механична 

сепарация, съдържащи 

влакна, пълнители и 

покривни материали 

(обезв. утайка) 

03 03 10 9378 20,33 Да 0,157 0,04 Да 

 

 

Таблица № 4.2 Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

 

Отпадък Код 

Количество 

t/y (норма по 

КР) 

Годишно 

количество за 2017 

t/y 

Оценка на съответствието 

Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

 

12 01 01 50 16,66 Да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

 

12 01 03 0,18 0 Да 

Пластмасови опаковки 

 

 

15 01 02 1,98 

 

0 Да 

Опаковки от дървесни 

материали 

 

15 01 03  

 

2 0,60 Да 

Метални опаковки 15 01 04  2 

 

0 Да 

Излезли от употреба гуми 

 

16 01 03 1 

 

0 Да 
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Излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в кодове 16 

02 09 и 16 02 13 

16 02 14 0,1 0 Да 

Наситени или отработени 

йоннообмени смоли 

 

19 09 05 8 t 0 Да 

 

Таблица № 4.3 Опасни отпадъци 

Отпадък Код 

Количество 

t/y 

 (норма по КР) 

Годишно 

количество за 

2017 г., t/y 

Оценка на съответствието 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 

основа 

13 02 05* 3 1,50 Да 

Оловни акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 2 0 Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,36 0 Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали (вкл.маслени 

филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни вещества 

15 02 02* 1 0 Да 

Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

опасни компоненти (3), 

различното от 

упоменатото в кодове от 

16 02 09 до 16 02 12 

16 02 13* 2 0 Да 

 

 

Таблица № 4.4 Строителни отпадъци 

Отпадък Код 
Количество 

t/y (норма по КР) 

Годишно 

количество за 

2017 г., t/y 

Оценка на съответствието 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 50 50 Да 

 

 

Таблица № 4.5 Битови отпадъци 

Отпадък Код 
Количество 

t/y (норма по КР) 

Годишно 

количество за 

2017 t/y 

Оценка на съответствието 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 55,8 13,8 
Да 
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Таблица № 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за отчетната 2017 г. 

 
Отпадък Код Оползотвор

яване на 

площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирмата 

извършила операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Стърготини, 

стружки от 

черни 

метали 

12 01 01 - - Предаване за оползотворяване 

на 11,66 т.  

на „Рестийл”ООД – гр. София 

ЕИК: 201823259  

 

 

Да 

 

Таблица № 6. Шумови емисии 

    

Място на  

измерването Ниво на звуково налягане в dB 

Норма по 

КР 

Оценка на 

съответствието 

  

дневно 

ниво 
(12:00ч.до 

14:30ч.) 

вечерно 

ниво 
(19:20до20:10ч.) 

нощно ниво 
(от05:10до06:00ч.)     

  dB dB dB dB   

1 - - - 70 - 

2 - - - 70 - 

3 - - - 70 - 

4 - - - 70 - 

5 - - - 70 - 

6 - - - 70 - 

7 - - - 70 - 

8 - - - 70 - 

9 - - - 70 - 

10 - - - 70 - 

11 - - - 70 - 

12 - - - 70 - 

Собствен мониторинг на ниво на шума по границата на производствената площадка не е  

извършен през 2017 г. 

 

Еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие 

Пунктове Измерени стойности Норма по КР Оценка на съотв. 

 Дневно ниво 

(от12:00 до 14:30ч.) 

  

 dB dB  

Пункт №1”Малина”№ 40 - 60 – 

Пункт №2”Китка”№12 - 65 – 

Собствен мониторинг на ниво на шума ( дневно ниво)  в мястото на въздействие не е  

извършен през 2017 г. 
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Еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие 

Пунктове Измерени стойности Норма по КР Оценка на съотв. 

 Вечерно ниво 

(19:20 до 20:10ч.) 

  

 dB dB  

Пункт№1”Малина”№ 40 - 55 – 

Пункт№2”Китка”№12 - 60 – 

Собствен мониторинг на ниво на шума (вечерно ниво) в мястото на въздействие не е  

извършен през 2017г. 

 

 

Еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие 

Пунктове Измерени стойности Норма по КР Оценка на съотв. 

 Нощно ниво 

(от05:10 до 06:00ч.) 

  

 dB dB  

Пункт№1”Малина”№ 40 - 50 – 

Пункт№2”Китка”№12 - 55 – 

Собствен мониторинг на ниво на шума (нощно ниво) в мястото на въздействие  не е 

извършен през 2017 г. 

Таблица №7. Опазване на подземните води 
Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните 

води, съгл. КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ-

ствие 

Активна реакция /рН/ 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
С

О
Н

Д
А

Ж
 №

1
 с

 в
о

д
н

о
 н

и
в
о

 3
,0

0
m

  

> 6.5 и < 9.5 

 

 

6,95 

 

Веднъж годишно 

 

Да 

Електропроводимост 2000 µs cm  -¹ 952 µs cm  -¹ Веднъж годишно Да 

Обща твърдост 12 mg-eqv/l 8,66 mg-eqv/l Веднъж годишно Да 

Перманганатна 

окисляемост 

5 mg O2/l 4,92 mg O2/l Веднъж годишно Да 

Амониев йон 

 

0,5 mg/l 0,092 mg/l Веднъж годишно Да 

Нитрати 50 mg/l <0,9 mg/l Веднъж годишно Да 

Нитрити 0,5 mg/l 0,032 mg/l Веднъж годишно Да 

Сулфати 250 mg/l 221 mg/l Веднъж годишно Да 

Хлориди 250mg/l 14,2 mg/l Веднъж годишно Да 

Фосфати 0,5 mg/l 0,16 mg/l Веднъж годишно Да 

Флуориди 1,5 mg/l 0,39 mg/l Веднъж годишно Да 

Нефтопродукти 50 µg/l <0,02 µg/l Веднъж годишно Да 

Съгласно Протокол от изпитване № E2728 A/24.10.2017 г.  
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Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните 

води, съгл. КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ-

ствие 

Активна реакция /рН/ 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 С

О
Н

Д
А

Ж
 №

2
 с

 в
о

д
н

о
 н

и
в
о

  
  

1
,9

0
 m

 

 

> 6.5 и < 9.5 

 

 

7,06 

 

Веднъж годишно 

 

Да 

Електропроводимост 2000 µs cm  -¹ 315 µs cm  -¹ Веднъж годишно Да 

Обща твърдост 12 mg-eqv/l 2,58 mg-eqv/l Веднъж годишно Да 

Перманганатна 

окисляемост 

5 mg O2/l 2,48 mg O2/l Веднъж годишно Да 

Амониев йон 

 

0,5 mg/l <0,013 mg/l Веднъж годишно Да 

Нитрати 50 mg/l 9,5 mg/l Веднъж годишно Да 

Нитрити 0,5 mg/l <0,007 mg/l Веднъж годишно Да 

Сулфати 250 mg/l 27 mg/l Веднъж годишно Да 

Хлориди 250mg/l <5,00 mg/l Веднъж годишно Да 

Фосфати 0,5 mg/l <0,03 mg/l Веднъж годишно Да 

Флуориди 1,5 mg/l 0,17 mg/l Веднъж годишно Да 

Нефтопродукти 50 µg/l <0,02  µg/l Веднъж годишно Да 

Съгласно Протокол от изпитване № E2729 A/24.10.2017 г. 

 

 

 

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател  

Концентрация в 

почвите (базово 

състояние), 

съгласно КР  

Пробовземна 

гочка  

Резултати от 

мониторинг  

Честота на 

мониторинг  Съответствие  

рН 7,54 ТП№ 1 

- 

1 път на три години 

- 

Нефтопродукти 49,2 mg/kg ТП№ 1 
- 

1 път на три години 
- 

Собствен мониторинг на почвена проба  в интервал 0-10 см и 10-40 см. предстои да бъде 

извършен през 2019 г. 
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Таблица № 9 Аварийни ситуации 

 

Дата на 

инцидента  

Описание на 

инцидента  Причини  

Предприети 

действия  

Планирани 

действия  

Органи, които са 

уведомени  

14.01.2017 г. Експлозия на 

„Янки“ цилиндър 

на хартиена 

машина № 3 и 

последващо 

срутване на част 

от покрива на 

Главния корпус   

( Цех 2) върху 

хартиена машина 

№ 3 и хартиена 

машина № 2. 

Екип от експерти 

разследват 

причините. 

Мястото на 

експлозията е 

обезопасено. 

Спряно е 

подаването на 

газ, пара и 

електрозахранва

не. Няма 

изпуснати 

вредни вещества 

във въздуха и 

водите. Не са 

допуснати 

разливи на 

площадката.  

Разработване и 

прилагане на 

планове за 

възстановяване. 

РИОСВ- София 

Община Костенец 

РСПБЗН- гр. 

Костенец 

 

Таблица №10 Оплаквания или възражения, свьрзани с дейността на инсталациите, за 

която    е предоставено КР 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението  

Приносител на 

оплакването  Причини  

Предприети 

действия  

 

 

Планирани 

действия  

Органи, които са 

уведомени  

През отчетния 

период не са 

постъпвали 

оплакания. 

- - - - - 

 


