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1.	Увод	         	___________	
•	Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);
„Костенец – ХХИ” АД
•	Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;
Гр. Костенец 2030
Ул. Съединение № 2
•	Регистрационен номер на КР;
Комплексно разрешително № 126-H1/2010г.
•	Дата на подписване на КР;
09.04.2010г.
•	Дата на влизане в сила на КР;
09.04.2010г.
•	Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;
„Костенец – ХХИ” АД
•	Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;
“КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД
ул. “Съединение” №2
2030 гр. Костенец, община Костенец, обл. Софийска
тел. 07142/21-25, факс: 07142/23-11, e-mail: kosthhi@hhi-bg.com
•	Лице за контакти;
инж. Ангел Спасов – главен технолог
              Христина Иванова –Ст.специалист 
•	Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;
“КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД
ул. “Съединение” №2
2030 гр. Костенец, община Костенец, обл. Софийска
тел. 07142/21-31 вътр.271, факс: 07142/23-11, 
инж.Ангел Спасов-Гл.Технолог
e-mail:technology@hhi-bg.com
Христина Иванова – Ст.специалист разрешителни режими , мониторинг , емисии и отпадъци
Тел. 07142/21-31 втр. 271
Факс 07142/23-11
           e-mail: @hhi-bg.com" ecology@hhi-bg.com


	Кратко       описание       на       всяка       от       дейностите/процесите,       извършвани        в инсталацията/инсталациите;
Промишленото предприятие, което днес се нарича “Костенец – ХХИ” АД е основано 1902 г. от двама предприемачи. Фабриката е била предназначена за производство на мукава и е била задвижвана с вода. Фабриката е закупена през 1903г. от двама швейцарски предприемачи . Производството е разширено съществено през периода 1903- 1947 г. Първата машина “Янки” е закупена през 1910, а през 1911 г. в компанията работят 130 души и произвеждат 223 тона мукава и 51 тона хартия годишно.
През 1932 г. е монтирана и пусната в експлоатация новата и съвременна машина РМ2 заедно с преса, сушилно отделение, парогенератор, резачки и навиващи устройства. 
През 1947 г. компанията е национализирана и името  е променено на “Васил Коларов”. Старите производствени съоръжения работят до 70-те години, когато е започната мащабна програма за модернизация. Програмата е завършена към 1983 г. и към 1986 г. фабриката произвежда към 38 000 тона хартия годишно.
През 1996-1997 г. компанията е приватизирана по линия на масовата приватизация от АКБ “Форес”. През този период една от новите машини за хартия (тип Б-71) е спряна,  РМ 4 е преобразувана за производство на ТИШУ, а РМ 2 произвежда предимно флутинг от 100% отпадъчна хартия.
Основната инсталация на площадката е Инсталация за производство на хартии и картони, която включва: машина № 1 "Фойт" в цех №1 , машина № 2 БП-71 и машна №3 (OVERMECCANICA)в цех № 2 
Спомагателните производствени звена на площадката са: 
ПСОВ;
Ремонтно-механичен  сектор;
Ел. Подстанция;
•	Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.
Производствен капацитет на инсталациите съгласно условие 4. от  КР 126-Н1/2010г. 
- Производство на картони цех №1 /флутинг/ Машина N 1 (Фойт)-36 t/24h ;
	Производство на гладки и крепирани хартии цех 2  Машина N 2 (БП - 71).

40t/24h за крепирани хартии-ТИШУ; 60 t/24h за гладки хартии  ; 
	Машина N3 ( OVER) –90t/24h за крепирани хартии.
Произведено количество хартии и картони за 2010г.:
-  Производство на картони цех №1 /флутинг/ Машина N 1 (Фойт )- 3 367t/y;
-  Производство на гладки и крепирани хартии цех 2  Машина N 2 (БП - 71):
	Гладки хартии – 833t/y; Крепирани хартии тип ТИШУ – 3 013 t/y;
-  Производство на гладки и крепирани хартии цех 2  Машина N 3 (OVER):
	Крепирани хартии тип ТИШУ –0 t/y;



•	Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;
	Съгласно последна актуализация, организационната структура е както следва:
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•	РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;
РИОСВ – 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: HYPERLINK "mailto:riew-sofia@riew-sofia.government.bg" riew-sofia@riew-sofia.government.bg
	Валери Георгиев - Директор
•	Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;
	Басейнова дирекция за управление на водите за Източнобеломорски район
	Гр. Пловдив 4000
	Ул. Булаир № 26, ет. 5
	Тел. 032/63-23-88  ; Факс 032/62 80 63
	e-mail: HYPERLINK "mailto:bd_plovdiv@abv.bg" bd_plovdiv@abv.bg
	Никола Кърнолски – Директор
2.Система за управление на околната среда
	„Костенец – ХХИ” АД притежава Система за управление на околната среда (ISO 14001:2004), внедрена в предприятието от 2002г. Същата е актуализирана съгласно посочените изисквания в Условия 5. от издаденото КР 126-H1/2010г., като обхваща основните елементи посочени в КР 126-H1/2010г., както следва:
•	Структура и отговорности
ЕП 4410 „Структура и отговорности”, рев. 05/11.11.2005г., към която има изготвена Референтна таблица, актуализиран поименен списък на лицата и персонала, отговарящи за изпълнение на условията в разрешителното.
•	Обучение
ФП 6.2.04 „Обучение и оценка за работата на персонала”, рев. 02/23.03.2006г.

•	Обмен на информация	ЕП 4430 „Обмен на информация с външни заинтересовани страни”, рев. 6/22.05.2007г., и     ФП 5.5.01 «Отговорност и правомощия. Вътрешнофирмена комуникация», рев 02/19.01.2006г.
Съгласно реда на посочените процедури се изготви референтен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и други възможни начини на свързване на отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в разрешителното, както и актуализирани списъци на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително) за спешни случаи).
	Документиране и Управление на документите

	ЕП 4440 « Структура и ползване на наръчника по ОС, процедурите, инструкциите и формулярите по ОС», рев. 07/30.03.2006г и ЕП 4320 «Правни и други изисквания» рев. 06/18.05.2005г., съгласно които:
	 - се изготвя и съхранява списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите, който се актуализира след заседание на Съвета по качеството и околната среда при необходимост;
	 - документите, изисквани с КР №126 –H1/2010г. се съхраняват  от съответното отговорно лице;
	 - Координаторът по качество и Координаторът по ОС изготвят опис на документацията за съответните отговорни лица;
	 - се регламентира начинът, по който се изготвя списък на изискваните с разрешителното инструкции, начинът на тяхното разпространение, съхранение и архивиране;
	 - се изготвя  Регистър на документите и нахождението им;
	 - се регламентира чрез инструкция начинът за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите
•	Оперативно управление
ЕП 4461 „Оперативно управление на основните и спомагателни дейности”, рев. 01/21.05.2007г., с която процедура се определят необходимите с КР 126-Н1/2010г изисквани инструкции.
•	Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия
ЕП 4510 „Мониторинг и измерване. Оценка на съответствието”, рев. 09/10.01.2008г и       СП 8.5.01 „Коригиращи и превантивни действия”, рев. 1/13.04.2003г.
Цитираните документи определят реда за изготвянето и спазването на действията, посочени в условия 5.7. от издадено КР 126-Н1/2010г.
•	Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
ЕП 4470 „Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране”, рев. 06/22.05.2007г., съгласно която се осъществява дейността по предотвратяване и контрол на аварийните ситуации.
•	Записи
СП 4.2.02 „Управление на записите по качеството и околната среда”, рев. 02/16.01.2006г., ЕП 4510 „Мониторинг и измерване. Оценка на съответствието”, рев. 09/10.01.2008г.
Цитираните документи определят реда за изготвянето и спазването на действията, посочени в условия 5.9. от издадено КР 126-Н1/2010г.
•	Докладване
ЕП 4430 „Обмен на информация с външни заинтересовани страни”, рев. 06/22.05.2007г., чрез която се регламентира вида, формата и перодичността на докладваната информация съгласно условията на издадено КР 126-Н1/2010г.
•	Актуализация на СУОС
ЕП 4600 „Преглед на системата за управление на околната среда”, рев. 08/22.05.2007г., която регламентира схемата за актуализация на СУОС. 





3. Използване на ресурси
3.1. Използване на вода
Съгласно заложено условие 8.1.6.1. в издадено КР 126-Н1/2010г., Операторът се задължава ежегодно да докладва като част от ГДОС за количеството на използваната вода при работа на Промишлена инсталация за производство на хартия, изразено като:
Таблица 3.3.1.1. Годишни изразходвани водни количества за производството на хартия тип флутинг в производствен цех №1
Източник на вода 
Годишно количество, съгласно КР 
Количество за единица продукт , съгласно КР 
Използвано годишно количество 
Използвано количество за единица продукт 
Съответствие 
РВ №0405 /04.07.2001 г. на МОСВ и Договор от 13.03.2009г. с НЕК – АД “Язовири и каскади”
-
55 m3/t хартия
                      242581m3
 53m3/t хартия
Да










Таблица 3.3.1.2. Годишни изразходвани водни количества за производството на хартия тип 
гладки хартии в производствен цех №2

Източник на вода 
Годишно количество, съгласно КР 
Количество за единица продукт , съгласно КР 
Използвано годишно количество 
Използвано количество за единица продукт 
Съответствие 
РВ №0405 /04.07.2001 г. на МОСВ и Договор от 13.03.2009 г. с НЕК – АД “Язовири и каскади”
-
65 m3/t хартия
79546m3
64m3/t хартия
Да

Таблица 3.3.1.3. Годишни изразходвани водни количества за производството на хартия тип ТИШУ и крепирани хартии в производствен цех №2
Източник на вода 
Годишно количество, съгласно КР 
Количество за единица продукт , съгласно КР 
Използвано годишно количество 
Използвано количество за единица продукт 
Съответствие 
РВ №0405 /04.07.2001 г. на МОСВ и Договор от 13.03.2009 г. с НЕК – АД “Язовири и каскади”
-
70 m3/t хартия
365616m3
69m3/t 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.

Съгласно план за собствен мониторинг, регламентиран в ЕП 4510 „Мониторинг и измерване. Оценка на съответствието” и ЕФ 4510-01 «План за мониторинг», обобщен анализ  на периодична база – тримесечна, полугодишна и/или годишна, за потреблението – специфични разходи на суровини, материали, горива, електро- и топло-енергия, се извършва в отдел “Производствено-технологичен и Екология”  от Гл. технолог, като резултатите по този анализ се използват в ГДОС и може да служат при прегледа на СУОС от ВР.
В изготвените доклади от Гл. Технолог няма констатирани несъответствия на изразходваните количества вода за производствени нужди при работата на Промишлена инсталация за производство на хартия с условията на Разрешителното.
В изпълнение на условие 8.1.3., Дружеството поддържа ФИ 7.5.04-01 „Инструкция за механична поддръжка”, ФИ 6.3.00-06 „Работа с комуникациите и инфраструктурата на Дружеството” и ФИ 6.3.00-07 „Инструкция за експлоатация на промишлен водопровод”. Съгласно цитираните инструкции, ангажираният персонал извършва проверка ежесменно на водопроводната система на Дружеството. В изпълнение на същото няма констатирани течове на територията на производствената площадка.

3.2. Използване на енергия

Съгласно заложено условие 8.2.5.1. в издадено КР 126-Н1/2010г., Операторът се задължава ежегодно да докладва като част от ГДОС за количеството консумирана електро- и топлоенертия, изразено като:
Таблица 3.3.2.1. Годишна консумация на електроенергия
Електроенергия
Количество за единица продукт1), съгласно КР 
Използвано количество за единица продукт 
Съответствие 
Машина №1 
800 кWh /t 
643 кWh/t 
Да
Машина №2 гладки хартии
1800 кWh/t
1307 кWh/t 
Да
Машина №2 тишу
1850 кWh/t 
1717 кWh/t крепирани хартии
Да 
Машина№3
1500 кWh/t крепирани хартии
-
-
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.

Таблица 3.3.2.1. Годишна консумация на топлоенергия
Топлоенергия
Количество за единица продукт1), съгласно КР 
Използвано количество за единица продукт 
Съответствие 
Машина №1 
1,8 МWh /t картони
2,23МWh/t 
 Не
Машина №2 гладки хартии
2,5 МWh/t гладки хартии
2,19МWh/t гладки хартии
Да
Машина №2 тишу
3,0 МWh/t крепирани хартии
3,59МWh/t крепирани хартии
Не 
Машина№3
2,1 МWh/t крепирани хартии
 -   МWh/t крепирани хартии
 -
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.

Съгласно план за собствен мониторинг, регламентиран в ЕП 4510 „Мониторинг и измерване. Оценка на съответствието” и ЕФ 4510-01 «План за мониторинг», обобщен анализ  на периодична база – тримесечна, полугодишна и/или годишна, за потреблението – специфични разходи на суровини, материали, горива, електро- и топло-енергия, се извършва в отдел “Производствено-технологичен и Екология”  от Гл. технолог, като резултатите по този анализ се използват в ГДОС и може да служат при прегледа на СУОС от ВР.
В изготвените доклади са констатирани несъответствия на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди при работата на Промишлена инсталация за производство на хартия с условията на Разрешителното.Нормите за разход на топлоенергия в КР№126-Н1/2010г. , са силно занижени и е невъзможно изпълнението им при съществуващата технология.Необходимо е нормите да бъдат преразгледани. 
3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
Използването на суровини, спомагателни материали и горива се докладва за всяка инсталация, в таблица 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.3.
Таблица 3.3.3.1 Годишна консумация на суровини
Суровини 
Годишно количество, съгласно КР 
Количество за единица продукт1), съгласно КР 
Употребено годишно количество 
Количество за единица продукт 
Съответствие 
Целулоза
Тишу м . А


1.18t/y
412,000 т/год при производство на ТИШУ


1,03т/т продукт



Да
Вторичен влакнест материал
Тишу м. Б,В




Гл.хартии



Картон
1.38 t/y
2663 т/год при производство на ТИШУ


3075т/год при производство на хартия за обвиване

3367 т/год. при производство на флутинг
1,10 т/тон продукт 




1,28 т/тон продукт




1,19 т/тон продукт
Да



Да



Да


Таблица 3.3.3.2 Годишна консумация на спомагателни материали

Багрила (метинови и азо стилбенови)
ТИШУ м. В
ТИШУ– 4 
kg/t;
2663 кг/год
0,75 кг/т продукция
Да
Омекотител – (водоразтворими химични добавки или рафинирани минерални масла)
ТИШУ м.А,Б,В
ТИШУ – 1.0 kg/t
3075кг/год
0,47 кг/т продукция
Да
Оптически избелител
(багрило с флуорисцентен ефект)
ТИШУ  м.А, Б,В



ТИШУ  целулозно – 1.0 kg/t;


3075кг/год при производството на ТИШУ


1,2 кг/т продукция



0 кг/т продукция
Да
Флокулант (органични полимери)
ТИШУ м.А



ТИШУ м.Б




ТИШУ м.В






Х-я за обвиване 
ТИШУ м.А – 0.3 kg/t;


ТИШУ м.Б – 0.3 kg/t;



ТИШУ м.В  – 0.3 kg/t;





Х-я за обвиване– 0.3 kg/t;
412кг/год при производство на ТИШУ м А

29 кг/год при производство на ТИШУ м Б


663 кг/год при производство на ТИШУ м В




784кг/год при производство на хартия за обвиване
0,00021кг/т продукция



0,00021 кг/т продукция 


0,00034 кг/т продукция





0,00014 кг/т продукция
Да
Химикали за почистване на машините
Машина №1
Машина №2
Машина№3
1,0kg/t
0
-
-
Химикали за здравина на хартията
Тишу м. В
20kg/t
3380 кг/год
1,27
Да


Таблица 3.3.3.3. Годишна консумация на горива

Горива 
Годишно количество, съгласно КР 
Количество за единица продукт1), съгласно КР 
Употребено годишно количество 
Количество за единица продукт 
Съответствие 
Природен газ
-
142Nm3/t
-
-
-
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.

Съгласно план за собствен мониторинг, регламентиран в ЕП 4510 „Мониторинг и измерване. Оценка на съответствието” и ЕФ 4510-01 «План за мониторинг», обобщен анализ  на периодична база – тримесечна, полугодишна и/или годишна, за потреблението – специфични разходи на суровини, материали, горива, електро- и топло-енергия, се извършва в отдел “Производствено-технологичен и Екология”  от Гл. технолог, като резултатите по този анализ се използват в ГДОС и може да служат при прегледа на СУОС от ВР.
В изготвените доклади от Гл. Технолог няма констатирани несъответствия на изразходваните количества суровини, спомагателни материали и горива за производствени нужди при работата на Промишлена инсталация за производство на хартия с условията на Разрешителното.
3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Във връзка с внедрените системи за управление на качеството и на околната среда, Дружеството има изготвени инструкции, регламентиращи начина на управление на складово стопанство в съответствие с условията на издадено КР 126-H1/2010г.
Това са ФП 7.5.04 “Управление и контрол на процесите при поддържане, ремонт на машините и съоръженията”, ФП 7.5.05 “Обработване, съхранение, експедиране и манипулиране (на суровини, материали и продукция)”, ФИ 7.5.05-01 “Инструкция за управление на дейностите в склад суровини и материали”, ФИ 7.5.04-07 “Инструкция за манипулиране и съхранение на смазочни материали, омаслени конци и трици”, ФИ 6.3.00-06 „Работа с комуникациите и инфраструктурата на Дружеството”,  ЕП 4460 “Оперативно управление на химически спомагателни вещества”.
В посочените документи се обхваща мониторинга, мерките и оценката на съответствието при експлоатацията и поддръжката на складовете и резервоарите за съхранение на спомагателни суровини и материали, както и мониторинг и мерки за предотвратяване на течове, поддръжка на фланците, уплатненията и помпите по тръбната преносна система.
Съгласно цитираните инструкции се извършва ежесменна проверка на складово стопанство и тръбопреносната система от ангажираният персонал.
В изпълнение на същото няма констатирани течове на територията на производствената площадка.
Съхранението на суровини и спомагателни материали се извършва в съответствие с изискванията на КР 126-H1/2010г
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 2010г., при производствената дейност на „Костенец – ХХИ” АД няма годишна емисия по – голяма от посочената прагова стойност в Таблица № 1 към Годишния доклад.
Всички регистрирани и отчетени вещества, съгласно Таблица № 1 са посочени в приложение 1.
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
За периода на 2010г. в “Костенец-ХХИ”АД не е проведен собствен мониторинг на емисии на димни газове изпускани в атмосферния въздух.
Във връзка с изпълнение на ЕИ 4510-01 “Инструкция за оценка на наличието на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества и извършена оценка за наличието на интензивно миришещи вещества в атмосферния въздух“ .За периода на 2010г. при основната и спомагателни дейности за производство на хартии и картони в Дружеството не се генерират вещества, които могат да предизвикат разпространението на интензивни миризми. Няма данни за емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха.
Съгласно действащите процедура за обмен на информация, за периода на 2010г. няма постъпили оплаквания или сигнали за наличието на интензивно миришещи вещества във въздуха.
Всички емисии на атмосферни замърсители се изпускат през изпускащо устройство Комин №1/ Сушилен калпак с 2 бр.Газови горелки,Хартиена машина №3,за крепирани хартии тип ТИШУ / и Комин №2 / Турбогенератори-2бр./ и Вентилаторни тръби –7бр.. Неорганизирани източници на прахови емисии на територията на площадката няма.
За периода на 2010г. няма постъпили сигнали или констатирани неорганизирани емисии в следствие на механична повреда на газоходите и изпускащото устройство, отвеждащи димни газове в атмосферния въздух или друг източник на неорганизирани емисии.
За минимизиране и предотвратяване на замърсяването на самата производствена площадка и терените в непосредствена близост до площадката, Дружеството провежда специална организационно-екологична програма, като част от превантивните мероприятията са:
- Заграждане на всички складови площадки и помещения, с цел намаляване и предотвратяване на механичния унес на прах, съдържащ вредни вещества.
- Почистване и озеленяване на свободните площи между производствените сгради и съоръжения.
- Установен е точен маршрут за осъществяване на транспортните дейности между отделните производства.
	Специализираните транспортни средства са оборудвани със затворени каросерии, предотвратяващи разпрашаването на превозваните материали.


4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Освен свързаната с ЕРЕВВ/ЕРRТR информация по т.4.1 от настоящия Годишен доклад е 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 предоставени по потоци, като се спазва следата последователност:
-	емисии на вреди и опасни вещества в производствените отпадъчни води;
-	емисии на вреди и опасни вещества в охлаждащите отпадъчни води;
-	емисии на вреди и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води;
-	емисии на вреди и опасни вещества в дъждовните отпадъчни води.
са посочени в таблица 3 от Приложение 1.
Изчислените преки годишни емисии на замърсяващи вещества при заустването на потока производствени отпадни води е както следва:
НРВ –18781кг/год
Общ азот – 1227 кг/год 
Общ фосфор – 66 кг/тод
ХПК – 179838 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 работа на пречиствателна станция за отпадни води ФИ 7.5.03-04, контрола на пречиствателните съоръжения се осъществява от Лаборатория при цех №3 и Пречиствателна станция, съгласно Технологична карта за пречистване на производствени отпадни води ФИ 7.5.03.-14, изготвена от Ръководител ПС на Дружеството. Контролът е ежесменен, съгласно определените оптимални стойности на показателите в условия 10.1.1.1.1. и условие 10.2.1.1.1. от издадено КР 126-Н1/2010г. Няма констатирани несъответствия с регламентираните условия в КР.

•	Брой     емисионни     измервания,     брой     установени     несъответствия,     причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;
В изпълнение на утвърден план за собствен мониторинг на отпадните води, формирани в резултат от дейността на Дружеството са направени ежемесечни замервания индивидуални емисионни ограничения по показатели определени в КР 126-Н1/2010 за потока на промишлените отпадни води и потока от дъждовната канализация при производствен режим. При прекъсване на производствения режим, в престои по икономически причини, е невъзможно да се осъществи мониторинг. Съответните замервания по индивидуални емисионни ограничения по показатели за отпадни води от потока на битово-фекалните води са с периодичност веднъж на тримесечие.
Има превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели НРВ и ХПК  за месец Ноември при ПОВ.
	
•	Резултати от прилагане  на инструкцията за  периодична  проверка  на състоянието на канализационната   система   - 1  брой   извършени   проверки,  1 брой   установени течове,са предприети коригиращи действия.
 За отчетната 2010г. има установено смесване води на  производствена и дъждовна  канализационни системи.
4.4. Управление на отпадъците
Съгласно утвърдените инструкции за определяне на количествата генерирани и предадени за последващо обезвреждане/оползотворяване отпадъци са изготвени таблици 4.4. и таблица 4 и 5 от приложение 1.
Таблица 4.4. Предадени за обезвреждане/оползотворяване отпадъци извън площадката на Дружеството.
Наименование на отпадъка
КОД /по Наредба №3 от 2004г./:
Фирма 
К-во предаден отпадък за периода на 2010 г.:
Код на извършваната операция по обезвреждане/оползотворяване (D/R)
Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон[т] 
03 03 07 
“Астон Сервиз”ООД
гр.Русе
Булстат:117591612
94.945
D
Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,   [т]
03 03 10
“Астон Сервиз”ООД
гр.Русе
Булстат:117591612
357.15
D
Стърготини, стружки и изрезки от черни метали,   [т]
12 01 01
“Кабакчиев”ЕООД
с.Говедаре
Булстат:112540232
1.14
R


“Метал Ленд “ ООД
гр.Белово
Булстат : 112644331
42,060
R
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, [т]
12 01 03
“Кабакчиев”ЕООД
с.Говедаре
Булстат:112540232
0,48
R


“Метал Ленд “ ООД
гр.Белово
Булстат : 112644331
0,840
R
Хартиени и картонени опаковки,   [т]
15 01 01
“Костенец-ХХИ “ АД
5821.35
R3
Пластмасови опаковки,   [т]
15 01 02
-
0
R
Опаковки от дървесни материали[т]
15 01 03
-
0
R
Метални опаковки[т]
15 01 04
-
0
R
Излезли от употреба гуми[т]
16 01 03
-
0
R
Излязло ат употреба оборудване , различно от упоменатото в кодове  16 02 09 и 16 02 13 [т]
16 02 14
-
0
R
Носители или отработени йоннообмени смоли [т]
19 09 05
-
0
D
Нехлорирани моторни , смазочни и масла и зъбни предавки на минерална основа [т]
13 02 05 *
-
0
R
Газьол , котелно и дизелова горива [т]
13 07 01 *
-
0
R
Трансформатори и кондензатори , съдържащи PSBs
 [т]
16 02 09 *
“Бал Бок Инженеринг “АД
гр.София
Булстат :834020850
1,854

D
Оловно акумулаторни батерии [т]
16 06 01 *
“ЕЛ БАТ “ АД
гр.Долна Баня 
Булстат : 175407160
1,640
R
Отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти [т]
16 07 08 *
-
0
R
Флуоресцентни тръби и други отпадъци , съдържащи живак [т]
20 01 21*
“ Бал Бок Инженеринг” АД
гр.София
0,068
R
Смеси от бетон ,тухли ,керемиди ,плочки,фаянсови и керамични изделия , различни от упоменатите в 17 01 06
17 01 07
-
0
D
Хартия и картон [т]
20 01 01
“Костенец-ХХИ “АД
7237,08
R3
Смесени битови отпадъци,   [т]
20 03 01
“Астон Сервиз”ООД
гр.Русе
Булстат:117591612
14,4
D



Оползотворените от „Костенец – ХХИ” отпадъци хартия и картон (код 20 01 01) и хартиени и картонени опаковки (код 15 01 01) не превишават заложените количества в КР 126-Н1/2010г. от 40 000 т/год. Рециклираните количества общо за двата отпадъка за 2010г. са        13 028,368 т/година.
Отчета по изпълнение на утвърдената Програма за управление на отпадъци на „Костенец – ХХИ” АД е предоставен в РИОСВ – София . Същата е утвърдена в срок съгласно условие 11.1.2. от КР 126-Н1/2010г., като са съобразени изискванията по условие 11.6.2.
В изпълнение на утвърдени инструкции за мониторинг на отпадъците съгласно условие 11.1.3., условие 11.2.8., и условие 11.7.3., декларираме 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;
Превишението на количествата на генерираните отпадъци от черни и цветни метали е във връзка с провеждана на акция по събиране на вторични суровини.
•	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.
При направените проверки в изпълнение на условията за начина на приемане и съхранение на отпадъците посочени в КР 126-Н1/2010г не бяха 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 КР 126-Н1/2010г не бяха констатирани несъответствия с условията на разрешителното. Същите са с периодичност ежемесечно.
•	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-Н1/2010г не бяха констатирани несъответствия с условията на проверените условия.

4.5. Шум
Съгласно условие 12.3.3.:
•	Жалби от живущи около площадката
Няма
•	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;
Информацията е посочена във формата на Таблица № 6 от Приложение №1, съгласно проведен собствен мониторинг осъществен по договор с Регионална лаборатория – София и издадени Протокол от изпитване № 1767/22.12.2009г 
•	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;
	Съгласно направените измервания не се консттира превишение на звуковото налягане по границата на производствената площадка. 
4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
   	Резултатите от мониторинга са съгласно Протокол за изпитване №1773/22.12.2009г. на Изпълнителна Агенция по околна среда са представени в Таблица №7 от Приложението.

 Съгласно условие 13.8.3. “Костенец – ХХИ” АД има съгласуван с РИОСВ – София план за собствен мониторинг почви. В изпълнение на същия бе определено базовото състояние на почвите, както и се определи местоположението и броя на постоянните мониторингови пунктове. Разположението на същият е нанесен на Ген план на “Костенец – ХХИ” АД, приложение 2 към годишния доклад.
Резултатите са посочени в Таблица № 8 от Приложение 1.
В изпълнение на условие 13.2., няма констатирани течове от тръбопроводи и оборудване разположено на открито.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

	Отстраняване на несъответствия констатирани при извършване на проверка по изпълнение на условията на КР№126-Н1/2010г. 

Въвеждане в експлоатация на комплексна производствена технологична линия за производство на санитарнохигиенни хартии тип “ТИШУ” (по лизингов договор)
На този етап е извършено изграждане на новата технологична линия за производство на крепирани хартии тип ТИШУ. Извършено е изграждане на Машина №3 (OVERMECCANICA), провеждат се пусково наладъчни дейнасти.
 На този етап е извършено изграждане на ко-генерационната система за производство на топлинна и електроенергия, при изгаряне на природна газ. Провеждат се пусково наладъчни деиности.
3. Въвеждане в експлоатация на промишлен газопровод на “Костенец – ХХИ” АД.
6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях
Във връзка с реализиране на инвестиционно намерение ко-генерация и газификация Парова централа на този етап е спряна и предстои извеждането й от експлоатация. 




7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 
7.1. Аварии

Информацията е представена във формата на Таблица 9 от Приложение 1.
7.2.   Оплаквания   или   възражения,  свързани   с  дейността   на   инсталациите,  за   които  е издадено КР

В “Костенец – ХХИ” АД за 2010г.  не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Декларация
Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишния   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   Комплексно разрешително № 126-Н1/2010г. на “Костенец – ХХИ” АД.
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.
Подпис:
 Дата:
(упълномощено от организацията лице)
Име на подписващия: 
Длъжност в организацията: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ:
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRТR
№ 
САS номер 
Замърсител 
Емисионни прагове 
Праг за пренос на 

замърси тели 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.
12# 

Общ азот
_

1227
-
-
-
13#  

Общ фосфор
_

66
-
-
-



Таблица № 2 Емисии в атмосферния въздух-Условие №9

Таблица 9.5.1.1. Комин №1 към Цех №2
Параметър
Единица
НДЕ, съгласно КР
Резултати от мониторинг
Честота на мониторинг
Съответствие




Непрекъснат мониторинг
Периодичен мониторинг
Mg/Nm3


SOx
mg/Nm3
35
-
-
Веднъж годишно
Да
NOx
mg/Nm3
300
-
-
Веднъж годишно
Да
CO
mg/Nm3
100
-
-
Веднъж годишно
Да

В Комин №1 към Цех №2 , преминават отпадъчни газове от  Машина №3.
 Машина №3 не е в режим на експлоатация през 2010. , тъй като Дружеството е със финансово затруднение през годината и невъзможност за отстраняване на техническите изисквания за експлоатация.


Таблица 9.5.1.2. Комин №2 към Генерационна система
Турбогенератор №1
Параметър
Единица
НДЕ, съгласно КР
Резултати от мониторинг
Честота на мониторинг
Съответствие




Непрекъснат мониторинг
Периодичен мониторинг
Mg/Nm3


SOx
mg/Nm3
35
-
0
Веднъж годишно
Да
NOx
mg/Nm3
250
-
143
Веднъж годишно
Да
CO
mg/Nm3
100
-
2
Веднъж годишно
Да


Турбогенератор №2
Параметър
Единица
НДЕ, съгласно КР
Резултати от мониторинг
Честота на мониторинг
Съответствие



Непрекъснат мониторинг
Периодичен мониторинг
Mg/Nm3


SOx
mg/Nm3
35
-
0
Веднъж годишно
Да
NOx
mg/Nm3
250
-
143
Веднъж годишно
Да
CO
mg/Nm3
100
-
3
Веднъж годишно
Да

 През Комин №2 към Генерационна сестема , която е в пусково наладъчен режим и замерването е направено за собсвена нужда на Дружеството. 


Таблица 9.1.1.3.


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

Прах
mg/m3
20
-
Веднъж на 6 месеца
-

Не е проведен собствен мотиторинг по Условие  9.5.1.3. Мониторинг на замърсители от Вентилационни тръби за отвеждане на прах от РМЦ- вентилация над заваръчен блок , РМЦ-вентилация над заваръчен блок , за 2010, поради неритмичен режим на работа , и последващи финансови затруднения на Дружеството.


















Таблица № 3.1. Емисии в 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
1,2


Веднъж 
месечно

Да



2,9
Веднъж 
месечно
Да






1.9
Веднъж 
месечно
Да
Общ фосфор
mg/dm3
2
0,0915
Веднъж 
месечно
Да



0,161
Веднъж 
месечно
Да



0.0723
Веднъж 
месечно
Да
ХПК
mg/dm3
250
118
Веднъж 
месечно
Да



285
Веднъж 
месечно
Не



477
Веднъж 
месечно
Не
рН
-
6-9
7,2
Веднъж 
месечно
Да



7,14
Веднъж 
месечно
Да



7.3
Веднъж 
месечно
Да
Неразтворени вещества
mg/dm3
50
6,0
Веднъж 
месечно
Да



55,0
Веднъж 
месечно
Не



26
Веднъж 
месечно
Да





Таблица № 3.2. Емисии в 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

7,3
Веднъж на тримесечие
Да
Неразтворени вещества
mg/dm3
35
12
Веднъж на тримесечие
Да
ХПК
mg/dm3
125
26
Веднъж на тримесечие
Да
БПК5
mg/dm3
25
2,0
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
7,0
Веднъж месечно
ДА



7,2
Веднъж месечно
ДА
Неразтворени вещества
mg/dm3
50
10
Веднъж месечно
ДА



12
Веднъж месечно
ДА
Нефтпродукти
mg/dm3
0,3
0,30
Веднъж месечно
ДА



0,02
Веднъж месечно
ДА






Таблица 4. Образуване на отпадъци – Условие 11.1

Таблица 11.1 по КР





Отпадък 


Код 


Годишно количество 
Годишно количество за единица продукт 
Временно съхранение на площадката* 


Оползотворяване , преработване и рециклиране 


Оценка на съответствието




Количества определени сКР 
T/y
Реално измерено 
Количества определени сКР 
T/t
Реално измерено 



Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон
03 03 07
2900


94,945
0,049
0,012
7
8
9
10
11

“Астон Сервиз”ООД
гр.Русе
Да
Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали (обезводнена утайка)
03 03 10
9378
357,15
0,157
0,048
-

“Астон Сервиз”ООД
гр.Русе
Да
Дружеството е в съответствие за отпадък с код 03 03 07 и 03 03 10 за 2010год.
Таблица 11.2 по КР
Отпадък 


Код 


Годишно количество 
Оценка на съответствието


Временно съхранение на площадката* 


Оползотворяване , преработване и рециклиране 






Количества определени сКР 
T/y
Реално измерено 






Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
12 01 01 
50
42,060
ДА
14

“ Метал Ленд “ ООД






“Кабакчиев” ЕООД
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
12 01 03
0,18
1,320
Не
-
“Кабакчиев” ЕООД






“ Метал Ленд “ ООД
Пластмасови опаковки
15 01 02
1,98
0,180
Да
13
Собствен транспорт
Опаковки от дървесни материали
15 01 03
2
0
Да
5
-
Излезли от употреба гуми
16 01 03
1
1,145
Не
5
-
Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13
16 02 14
0.1
0
Да
-
-
Носители или отработени йоннообменни смоли
19 09 05
8
-
Да
-
-
Дружеството е в несъответствие за отпадък  код 12 01 03 и 16 01 03 , поради   провеждана на акция по събиране на вторични суровини на работната площадка.

Таблица 11.3 по КР
Отпадък 


Код 


Годишно количество 
Оценка на съответствието
Временно съхранение на площадката* 


Оползотворяване , преработване и рециклиране 








Количества определени сКР 
T/y
Реално измерено 






Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
13 02 05*
3
0,200
Да
12
-
Газьол, котелно и дизелово гориво
13 07 01*
2 (еднократно при извеждане от експлоатация на Парова централа)
0,780
Да
не
-
Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs
16 02 09*
0,78t (еднократно)
1,854
Не
5
“Бал Бок инженеринг”АД 
Оловни акумулаторни батерии
16 06 01*
2
0,930
Да
5
“Ел Бат”АД
гр.Долна Баня
Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
16 07 08*
5 (еднократно при извеждане от експлоатация на Парова централа)
0
Да
-
-
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
20 01 21*
0,36
0,068
Не
5
“Бал Бок инженеринг”АД 
Дружеството е в несъответствие за отпадък с код 16 02 09*, поради изпълнение изискванията по Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване , съдържащо ПХБ.
Дружеството е в несъответствие за отпадък с код 20 01 21* , поради подмяна на осветлението с енергоспестяващи осветителни тела.





Таблица 11.4 по КР
Отпадък 


Код 


Годишно количество 
Оценка на съответствието
Временно съхранение на площадката* 


Оползотворяване , преработване и рециклиране 








Количества определени сКР 
T/y
Реално измерено 






Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 01 07 
18
0
Да
6
-
Дружеството е в съответствие
Таблица 11.5 по КР
Отпадък 


Код 


Годишно количество 
Оценка на съответствието
Временно съхранение на площадката* 


Оползотворяване , преработване и рециклиране 








Количества определени сКР 
T/y
Реално измерено 






Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
17 01 07 
50
0
Да
6
-

Дружеството е в съответствие 
Таблица 11.6
Отпадък 


Код 


Годишно количество 
Оценка на съответствието


Временно съхранение на площадката* 


Оползотворяване , преработване и рециклиране 






Количества определени сКР 
T/y
Реално измерено 






Смесени битови отпадъци
20 03 01
55,8
14,40
Да
-

“Астон Сервиз”ООД
гр.Русе

Дружеството е в съответствие
* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка




















Таблица 6. Шумови емисии
Място на измерването 
Ниво на звуково налягане в dB (A) 
Измерено през деня/ нощта 
Съответствие 
№ 1 по контура на площадката
50,3
14:00 – 16:00 часа
Да
№ 2 по контура на площадката
53,9
14:00 – 16:00 часа
Да
№ 3 по контура на площадката
54,8
14:00 – 16:00 часа
Да
№ 4 по контура на площадката
58,4
14:00 – 16:00 часа
Да
№ 5 по контура на площадката
56,5
14:00 – 16:00 часа
Да
№ 6 по контура на площадката
55,4
14:00 – 16:00 часа
Да
№ 7 по контура на площадката
53,9
14:00 – 16:00 часа
Да
№ 8 по контура на площадката
58,2
14:00 – 16:00 часа
Да
№ 9 по контура на площадката
56,2
14:00 – 16:00 часа
Да
№ 10 по контура на площадката
54,3
14:00 – 16:00 часа
Да
Еквивалентно ниво на  шума в мястото на въздеиствие
49,2
14:00 – 16:00 часа
Да
Ниво на обща звукова мощност
108,7
14:00 – 16:00 часа
Да









Таблица 7. Опазване на подземните води
Показател 
Точка на пробовземане 
Концентрация в подземните води, съгласно КР 
Резултати от
мониторинг 
Честота на мониторинг
Съответствие 
Активна реакция/рН/
Електропроводимост
Обща твърдост
Перманганатна окисляемост
Амонии
Нитрити
Нитрати
Флуориди
Фосфати
Сулфати
Хлориди
Натрий
Цианиди
Живак
Кадмий
Мед
Никел
Олово
Селен
Хром
Алуминий
Желязо
Цинк
Бор
Антимон
Арсен
Магнезий
Манган
Калций
Уран
Обща бета –радиоактивност
Нефтопродукти


Сондаж №1
>6.5 и<9.5

2000

12
5
0.5
0.5
50
1.5
0.5
250
250
200
50
1.0
5.0
0.2
20
10
10
50
200
200
1.0
1.0
5.0
10
80
50
150
0.06
1.0
50
7,0 рН единици

273 мS/см

2.24 mgeqv/dm3
0.97 mgO2/dm3
<0.013 mg/dm3
<0.05 mg/dm3
5.0 mg/dm3
0.32 mg/dm3
<0.10 mg/dm3
12.7mg/dm3
1.1mg/dm3
13.5mg/dm3
<2мg/dm3
<1.0 мg/dm3
<1.0 мg/dm3
0.0680mg/dm3
<2.0 мg/dm3
<10.0 мg/dm3
<10.0 мg/dm3
<1.0 мg/dm3
12.4 мg/dm3
40.8 мg/dm3
0.0150 мg/dm3
0.0201mg/dm3
<5.0 мg/dm3
<10.0 мg/dm3
6.04mg/dm3
11.2 мg/dm3
34.72 mg/dm3
0,005 mg/dm3
<0.10Bq/dm3

<20 мg/dm3
Веднъж 6месеца

Веднъж 6месеца

 Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.

Веднъж на 2 год.

Веднъж на 2 год.

Да



Активна реакция/рН/
Електропроводимост
Обща твърдост
Перманганатна окисляемост
Амонии
Нитрити
Нитрати
Флуориди
Фосфати
Сулфати
Хлориди
Натрий
Цианиди
Живак
Кадмий
Мед
Никел
Олово
Селен
Хром
Алуминий
Желязо
Цинк
Бор
Антимон
Арсен
Магнезий
Манган
Калций
Уран
Обща бета –радиоактивност
Нефтопродукти


Сондаж №2
>6.5 и<9.5

2000

12
5
0.5
0.5
50
1.5
0.5
250
250
200
50
1.0
5.0
0.2
20
10
10
50
200
200
1.0
1.0
5.0
10
80
50
150
0.06
1.0
50
6,9 рН единици

815 мS/см

7,57 mgeqv/dm3
2,34 mgO2/dm3
<0.040 mg/dm3
<0.05mg/dm3
0,28 mg/dm3
0,41 mg/dm3
<0.10 mg/dm3
145,4mg/dm3
14,6mg/dm3
34,1mg/dm3
<2мg/dm3
<1.0 мg/dm3
<1.0 мg/dm3
0.0713mg/dm3
<2.4 мg/dm3
<10.0 мg/dm3
<10.0 мg/dm3
<1.0 мg/dm3
22,1 мg/dm3
677,0 мg/dm3
0.0453 мg/dm3
0.1527mg/dm3
<5.0 мg/dm3
<10.0 мg/dm3
24,65mg/dm3
653,0 мg/dm3
110,9 mg/dm3
0,002 mg/dm3
<0.24Bq/dm3

<130мg/dm
Веднъж 6месеца

Веднъж 6месеца

 Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж 6месеца
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.
Веднъж на 2 год.

Веднъж на 2 год.

Веднъж на 2 год.

Да





















Таблица 8. Опазване на почви
Показател 
Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР 
Пробовчемна
гочка 
Резултати от
мониторинг 
Честота на мониторинг 
Съответствие 
рН
-
ТП№ 1
8,37
1 път на три години
-
нфтопродукти
-
ТП№ 1
3,86
1 път на три години
-
Таблица 9. Аварийни ситуации
Дата на инцидента 
Описание на инцидента 
Причини 
Предприети действия 
Планирани действия 
Органи, които са уведомени 
19.07.2010
Установено е замърсяване на водите на р.Марица в сиво-жълт цвят,от производствената  дейност на “ Костенец-ХХИ” АД
 Нерегламентирана връзка
 Траино отстранена

РИОСВ и БД
20.09.2010
Установено е оцветяване на водите на р. Марица в син цвят. 
Аварирала помпа на позиция-02-18,част от технологична линия на машина № БП-71
Трайно отстранена , уведомени са РИОСВ с писмо с Изх.№ А-574/20.09.2010

РИОСВ 
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 
-
-
-
-
-
-


