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1. УВОД 

Съгласно взето решение на Борда на Директорите на ,,Монди Груп‘’ и вътрешна заповед на 
Изпълнителния Директор № 128 /18.05.2009, производствените инсталации и съоръжения 
прекратяват  дейността си за неопределен период от време, считано от 01.06.2009г. 

На основание чл.15,ал.2 от Наредбата за условията и реда за издаване на Комплексни 
Разрешителни (ПМС №238/02.10.2009г.) Министъра на околната среда и водите издава на 
‘’Монди Стамболийски ‘’ЕАД  КР, което влиза в сила от 11.12.2009г. 

Съгласно изискванията на КР е изготвен, съгласуван с РИОСВ и прилаган План за временно 
прекратяване на работата.  

Със заповед на Изпълнителния Директор №55/27.05.2010г. работата на  завода е 
възобновена от 01.06.2010г.. Преди тази дата са извършвани дейности по подготовка за 
възобновяване на експлоатацията. 

С писмо вх. № 278-ПВ-709/20.10. 2010 г. е поискано становище на МОСВ за необходими 
действия за промяна в условията на издаденото КР. Съгласно изх. № 12-00-239/15.03.2011 в 
процес е подготовка на информация по приложение 5 към наредбата за издаване на 
комплексни разрешения с което се очаква да бъдат коригирани някои разходни норми 
неточности в условията. 

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено КР 

“Mонди Стамболийски ‘’ЕАД  гр. Стамболийски 

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

• Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби 

• Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия 

• Горивна инсталация  

• Инсталация за производство на вар 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията 

4210  гр.Стамболийски ул. „Заводска” №1  

1.3. Регистрационен номер на КР 

№123-Н1/2009 г 

1.4. Дата на подписване на КР 

12.10.2009 г. 

1.5. Дата на влизане в сила на КР 

11.12.2009 г. 

1.6. Оператор на инсталацията, притежател на КР 

“Mонди Стамболийски ‘’ЕАД  
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1.7. Адрес , тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора 

4210  гр.Стамболийски ул. „Заводска” №1  

тел.: 032 909 202 ;  факс: 032 909  

1.8. Лице за контакти 

Йоана Тодорова  – Еколог   

Мариана Кочиева - Ръководител Направление ТК 

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

4210  гр.Стамболийски ул. „Заводска” №1  

тел.: 032 909 321 ;  GSM:0888153629  

е-mail: yoana.todorova@mondigroup.com 

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията  

„Монди Стамболийски” ЕАД произвежда неизбелена крафт целулоза,  крафт хартия за 
торби и терпентин. Около 94 % от произведената крафт хартия е  предназначена за износ.   

Производствата са напълно интегрирани – от дървесината през влакнестия материал – 
целулоза , зона за регенериране на химикали, до крайния продукт – крафт хартия. 

Предприятието има собствен ТЕЦ и Биологична пречиствателна станция. 

Реално действащите промишлени инсталации на фабриката  са както следва: 
 1.0. Промишлена инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби 
1.1.     Дървоесно подготвителен цех 
1,1.1.     Склад за иглолистна дървесина 
1.1.2      Корообелване 
1.1.3.     Надробяване 
1.1.4.     Сортиране 
1.1.5.     Пневмотранспорт 
1.1.6.     Открит склад за трески    
1.2.    Цех за целулоза 
1.2.1.     Транспорт  на трески 
1.2.2.     Варилно отделение 
1.2.2.1.  Отделение за терпентин 
1.2.3.     Промивно отделение 
1.2.4.     Сортиране, двустепенно на целулозата (грубо и фино) 
1.2.5.     Сгъстяване и обезводняване 
1.3.    Хартиена машина РМ2 за производство на крафт хартия 
1.3.1.     Басейн за висока концентрация 
1.3.2.   Размилащо подготвително отделение, 2 степени на размилане, 3 степени на 

сортиране висока концентрация и 5 степени очистване при ниска концентрация 
1.3.2.1.  Басейн за брак 
1.3.2.2. Химично отделение 



 

3 
 

1.3.2.3 Напорна кутия и ситова част 
1.3.3.    Пресова част, 3 преси 
1.3.4.    Пред-сушилна част 
1.3.5.    Микрокрепиране, клупак устройство 
1.3.6.    След-сушилна част 
1.3.7.     Устройство за навиване на хартията 
1.3.8.    Рол апарат за нарязване 
1.3.9.    Опаковачна машина 
 1.4.  Зона за регенерация на химикали 
1.4.1     Вакуум изпарителна станция (ВИС), 1 линия с 6 корпуса 
1.4.2.    Содорегерационен котел (СРК) 
1.4.3.    Отделение за каустизация (ОК) 
1.4.3.1. Пещ за регенерация на варта (ПРВ) 
1.5. Инсталация за производство на топло и електроенергия  
1.5.1 СРК 
1.5.2 Енергиен котел №8 
1.5.3 Енергиен котел №9 
1.5.4 Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за 
получаване на енергия 

1.11. Производствен капацитет на инсталацията 
Инсталация Продукт Максимален 

капацитет  по КР 

Реално измерено 

количество 

Максимален 

капацитет по КР 

Реален капацитет, 

ср.год. 

1. Инсталация за производство на крафт хартия и 

хартиени торби 

t/y t/y t/24h t/24h 

1.1.Участък за производство на целулоза от 

дървесина 
BDP 96 000,00 45 992,42   

1.2.Хартиена машина PM2 хартия   362 250,52 

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт 

хартия1 

t/y t/y t/24h t/24h 

2.1 Участък за производство на 

полуцелулоза 
АСПЦ 15 000 0  

  

2.2 Участък за производство на хартия - 

хартиена машина РМ1 
хартия  0 65 

  

3. Горивна инсталация     MW MW 

3.1.Содорегенерационен котлоагрегат 

(СРКА); 3.2.Парогенератор ЕК-8; 

3.3.Парогенератор ЕК-92 

топлинна 

енергия 
    

156 66,04 

3.4.Инсталация за оползотворяване на 

неопасни отпадъци, използвани като 

гориво за получаване на енергия 3 

топлинна 

енергия 
  

35 28 

4. Инсталация за производство на вар t/y t/y t/24h t/24h 

  вар     90 74,17 
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1. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия не е работила през отчетния 
период. 

2. Парогенератор ЕК-9 е запечатан с със Заповед № РД-251 /19.10.2010г на РИОСВ 
3. Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за 

получаване на енергия е въведена в експлоатация на 01.10.2010г. с писмо до МОСВ, ИАОС и 
РИОСВ  с изх.№465/29.09.2010г. 

 

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

Организационната структура на Монди Стамболийски ЕАД е представена в Приложение 1.  

Отговорни лица за изпълнение на КР са Ръководител Направление ТК и Еколога на 
дружеството . По изпълнение на КР са ангажирани още: 

• ОЗБУТ (отговорник здравословни и безопасни условия на труд) 
• Ръководител Направление ,,Хартии’’ 
• Ръководител Направление,, Енергии и горива’’ 
• Ръководител Направление,, Цехова поддръжка ‘’ 
• Ръководител Направление ,,Автоматизация ‘’ 
• Всички Н-к цехове , механици и ел.механици 

1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ – гр. Пловдив 

1.14. Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията 

БД Източно-беломорски район, гр. Пловдив 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Въведена е и се прилага система за управление на околната среда в съответствие с 
изискванията в комплексното разрешително. 

За периода до възобновяване на експлоатацията се изпълнява План за временно 
прекратяване на дейността и инструкциите към него 

2.1. Структура и отговорности 

Условие 5.1.1 

Определени са лицата, които извършват конкретни действия по изпълнение на условията в 
КР. Отговорностите са възложени със Заповед .№52/20.05.2010г. 

Условие 5.1.1 и 5.1.3 

Изготвени са и се поддържат актуални списъци на лицата, на които са възложени конкретни 
дейности и отговорности по изпълнение на условията в КР. Списъците се съхраняват и 
актуализират от Еколога на дружеството. 

2.2. Обучение 

Условие 5.2.1:   
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Дружеството е изготвило и прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от 
обучение на персонала.  Съгласно инструкцията е изготвена годишна програма за обучение 
на персонала, включваща изпълнение на дейностите и отговорностите по КР.  Програмата се 
актуализира при промяна на потребностите от обучение на персонала. 

През 2010г са проведени 8 бр. обучения съгласно таблицата: 
МОДУЛ I - ОПРЕСНИТЕЛНИ КУРСОВЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПО НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

№ ТЕМА  НА ОБУЧЕНИЕТО 

1 Обучение и изпити за квалификационна група по Правилник за безопасност при 
 работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи 
 и по електрически мрежи. 

2 Обучение и изпити за квалификационна група по Правилник за безопасност при работа 
 в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 

3 Обучение  съгласно Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни 
съоръжения 

МОДУЛ II - КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

№ ПРАВОСПОСОБНОСТ 

1 Обучение за придобиване на правоспособност "Машинист на енергийни котли" 
2 Обучение за придобиване на правоспособност "Машинист на мостови и козлови кранове  

ВТОРА СТЕПЕН - за кранове с товароподемност до 40 т" 

МОДУЛ III - ДРУГИ ОБУЧЕНИЯ / КУРСОВЕ В ТОВА ЧИСЛО ОТВОРЕНИ СЕМИНАРИ / ОБУЧЕНИЯ  
    

№ ТЕМА  НА ОБУЧЕНИЕТО 

1 MS Project 
2 Актуални промени в законодателството и в софтуерната система Поликонт 
3 ИТ обучение - ORACLE 

 

2.3. Обмен на информация 

Условие 5.3.1: 

Изготвен е списък на лицата, на които са възложени дейности и отговорности по условията в 
КР. Списъкът е достъпен за всички служители. 

Условие 5.3.2: 

Изготвен е и се поддържа актуален списък с органите/лицата, които трябва да бъдат 
уведомявани, съгласно условията в разрешителното. Списъкът съдържа информация за 
случаите, при които трябва се уведомят. 

2.4. Документиране 

Условие 5.4.1: 

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, 
регламентиращ работата на инсталацията. 

Условие 5.4.2 , 5.4.3: 
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Разработени са всички необходими инструкции по КР.  Предоставянето на документите се 
контролира чрез  списък на разпространение. 

2.5. Управление на документите 

Условие 5.5.1: 

Изготвена е инструкция за актуализация, предоставяне и изземване на невалидна 
документация. 

Действащата СУОС е внедрена в началото на 2010г. и не е актуализирана през отчетния 
период. Всички процедури и инструкции са предоставени срещу подпис на лицата, които 
имат отговорности по тях.  

През 2010г. няма извършено изземване на невалидна документация. 

2.6. Оперативно управление 

Условие 5.6.1: 

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, съгласно условията в КР. 
Съхраняват се в писмен вид на площадката. 

2.7. Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия 

Условие 5.7.1: 

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и 
емисионните показатели по КР. 

Условие 5.7.2: 

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на 
данните от мониторинга с изискванията на условията на КР. За всеки компонент на 
мониторинга, съгласно Условията в КР са изготвени критерии за оценка и форма за запис на 
резултатите. 

Условие 5.7.3: 

Изготвена е и се прилага инструкция за установяване на причините за несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия. 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Условие 5.8.1: 

Изготвена е писмена инструкция за преразглеждане и актуализация на инструкциите за 
работа на технологичното/пречиствателното оборудване след авария. 

През 2010г. : 

 Ситуации, изискващи приложение на инструкцията –  0 бр. 

Установена необходимост от актуализация на инструкции – не е установена. 
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Условие 5.8.2: 

Изготвена е инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в 
резултат на производствената дейност с въздействие в/у ОС при авария. Прилага се при 
промяна в работата на инсталациите и след авария. Резултатите се документират. 

През 2010 г.   

 Условия, изискващи приложение на инструкцията – 1 бр. /при възстановяване на 
работата/ 

Налични записи – 1 бр. 

Условие 5.8.3: 

Изготвена е инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие в/у 
ОС и човешкото здраве. Резултатите от приложението са документирани. 

Условие 5.8.4, 5.8.5, 5.8.6, 5.8.12, 5.8.13: 

Изготвени са обектови аварийни планове за всяка сграда и общ план за действие при авария 
на площадката, съгласно изискванията на КР. Възложени са отговорностите по изпълнение 
на обектовите и общия аварийни планове. Списъкът на отговорните лица се актуализира при 
необходимост. Изготвени са програма за обучение  и поддръжка на готовността за действие. 
Проверките се извършват по график, съгласно инструкция. Резултатите се документират и 
анализират. Списъкът за оповестяване се поддържа актуален. 

Условие 5.8.7: 

Определени са пътищата за евакуация и сборните пунктове при всички идентифицирани 
аварийни ситуации. Информацията за тях е достъпна във всяко производствено помещение.  

Условие 5.8.8: 

Изготвена е инструкция за определяне на причините за възникнали аварии и необходимите 
коригиращи мерки за бъдещо предотвратяване. 

Условие 5.8.9, 5.8.10, 5.8.11: 

Предвидените съгласно плана за действие при аварии средства за оповестяване се 
поддържат по график.  

Необходимите лични предпазни средства, съгласно анализа на възможните рискове за 
персонала са осигурени на достъпни места и се поддържат съгласно изискванията.   

Съгласно действащото законодателство и характеристиките на възможните аварии са 
осигурени и се поддържат в изправност необходимите средства за противодействие. 

2.9. Записи 

Условие 5.9.1: 

Данните от мониторинга се документират във форми/дневници, съгласно изготвените 
инструкции.  Към записите се съхраняват оригиналните документи (протоколи), когато 
измерванията са извършени от външни организации и съответните документи за 
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правоспособност. Оценката на съответствие се документира и съхранява в съответните 
форми към дневник ,съгласно инструкциите.  

Резултатите от извършените измервания, съгласно Плана за временно прекратяване на 
работата са документирани и представени в РИОСВ 

Условие 5.9.2: 

Съгласно инструкцията са изготвени форми за документиране на несъответствията и 
проследяване на изпълнението на коригиращите действия. Предвидено е прилагане на 
съпътстващи документи за диагностика, ремонт, настройки и др.. 

Условие 5.9.3: 

Съгласно инструкцията по Условие 5.8.1 е предвидено документирането и съхранението на 
данните по актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното 
оборудване. 

През 2010г.: 

Извършена актуализация – 0 бр. 

Условие 5.9.4: 

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. 
Документите са налични на площадката. Съхраняват се в отдел ”Екология”. 

2.10. Докладване 

Условие 5.10.2: 

Настоящия доклад е втори за инсталацията, но първи след възстановяване на нормалната 
експлоатация, поради което съдържа повече детайли относно приложението на СУОС. 

Изготвен е съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено комплексното разрешително.  

Условие 7.5, 7.1, 7.2, 7.3: 

През 2010 г. има едно събитие, свързано с отказ на пречиствателно оборудване за изходящи 
газове на горивна инсталация, докладвано в т.7.1. За събитието е уведомена РИОСВ с писмо 
с изх..№516/20.10.2010. 

Данните от собствен мониторинг са докладвани текущо, както следва: 

• в РИОСВ, гр. Пловдив:  
o емисии във въздуха – писма с изх.№ 469/06.10.2010г.; изх.№ 705/07.12.2010г.; 

изх.№61/21.01.2011г 
o емисии във води и почви – данните от протоколите от измерване са 

предоставени по време на комплексната проверка от 23.11.2010г. до 
26.11.2010г., проведена съгласно писмо на РИОСВ изх.№2157/18.10.2010г. 

• в БД: 
o емисии във води – писмо с изх.№ 462/29.09.2010г. 
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o разход вода – писма с изх.№ 148/13.04.2010г.; изх.№311/09.07.2010г.; 
изх.№468/06.10.2010г. и изх.№26/10.01.2010г. 

Условие 7.4: 

След едногодишен престой, експлоатацията на инсталацията е възобновена на 01.06.2010г. 
За промяната в експлоатационния статус са уведомени: 

с писмо №241/26.05.2010 - МОСВ 

с писмо №242/26.05.2010 - РИОСВ 

с писмо 243/26.05.2010  - ИАОС 

с писмо 244/26.05.2010   - БД  

с писмо 245/26.05.2010  – кмета на гр. Стамболийски 

За спиране на един биобасейн в БПС, поради намален капацитет на отпадъчни води с писмо 
344/20.7.2010  е уведомена РИОСВ.  

С писмо вх. № 278-ПВ-709/20.10. 2010 г. е поискано становище на МОСВ за необходими 
действия за промяна в условията на издаденото КР. Съгласно изх. № 12-00-239/15.03.2011 в 
процес е подготовка на информация по приложение 5 към наредбата за издаване на 
комплексни разрешения  

Условие 7.6: 

Горивните инсталации ЕК-8 и СРКА са пуснати в експлоатация заедно с технологичните линии 
на основното производство на 01.06.2010г..  

ЕК-9 е спрян и запечатан със заповед № РД-251 /19.10.2010г на РИОСВ 

Горивната инсталация за оползотворяване на отпадъци е пусната в експлоатация на 
1.10.2010г., за което с писмо с изх.№465/29.09.2010г. са уведомени  МОСВ, ИАОС и РИОСВ  
 

2.11. Актуализация на СУОС 

Условие 5.11.1: 

Не е извършвана актуализация на СУОС. Не са извършвани изменения и актуализации на КР.  

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ  

3.1. Използване на вода  
Условия 

Условие 8.1.1: 

Срокът на действие на актуалното разрешително - № 301604/20.12.2006г е  до 20.12.2012 г.  

Срокът на действие на актуалното разрешително - № 300556/12.12.2006, посл.изм. с 
Решение №РР-940/05.05.2010г е до 08.10.2016 г.  

Няма констатирани нарушения на условията в разрешителното за водоползване. 
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Условие 8.1.4: 

Разработена е и се прилага инструкция за поддръжка на затворените оборотни цикли.  

Поддръжката се изпълнява по график от от оператора и началника на смяна. Записите по 
прилагането се водят в обходен лист и дневник на н-к смяна. 

Условие 8.1.5, 8.1.7.4: 

Разработени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното 
оборудване, основен консуматор на вода.  

Поддръжката се изпълнява по график. Записите по прилагането се водят в обходни листове и 
дневник на началника на смяна към съответните производства. 

Условие 8.1.6: 

Отчитането на изразходваната вода за производство и охлаждане става чрез измервателните 
устройства, посочени в заявлението.  Същите се поддържат в изправност, съгласно 
изискванията на законодателството. 

Годишни изразходвани водни количества за производството на единица продукт  

Условие 8.1.7.1: 

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 
изразходваните количества вода за производствени нужди и охлаждане..  Записите от 
отчитане на уредите се вписват в дневник. Води се отчет за месечното количество вода за 
производствени нужди (и охлаждане) на цялата площадка и на инсталациите по Условие 2. 
Изчисленията на специфичния разход за единица продукт се изчисляват от Еколога, съгласно 
условия 6.5.1. и 6.5.2.  

Условие 8.1.8.1: 

Количество на използваната вода за производство на единица продукт по месеци за 
инсталациите по Условие 2: 

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби 
1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина 

месец 
разход вода производство разход за единица продукция 

m3 tАСЦ m3/tАСЦ 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 

6 491 542,00 4 778,67 102,86 

7 666 313,00 6 203,72 107,41 

8 706 193,00 7 222,24 97,78 

9 686 103,00 6 917,69 99,18 
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месец 
разход вода производство разход за единица продукция 

m3 tАСЦ m3/tАСЦ 

10 693 543,00 7 426,57 93,39 

11 787 143,18 6 522,06 120,69 

12 707 233,00 6 921,47 102,18 

2010 4738070,18 45992,424 103,35 

1.2.Хартиена машина PM2 

месец 
разход вода производство разход за единица продукция 

m3 t хартия m3/t хартия 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 

6 90 770,00 4 779,32 18,99 

7 158 815,00 6 415,48 24,75 

8 173 954,00 7 533,74 23,09 

9 186 607,00 7 167,04 26,04 

10 201 206,00 7 776,85 25,87 

11 206 039,00 6 806,15 30,27 

12 197 091,00 7 182,85 27,44 

2010 1214482 47661,418 25,21 

 

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия 

Не е работила през отчетния период. 

3. Горивна инсталация 
3.1.СРКА  

месец 
разход вода производство разход за единица продукция 

m3 Gcal m3/Gcal 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 

6 13 387,50 19 769,50 0,68 

7 21 432,60 25 101,67 0,85 

8 33 588,90 27 113,11 1,24 

9 31 384,80 26 739,00 1,17 

10 27 754,65 27 704,05 1,00 
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11 22 247,40 25 154,27 0,88 

12 18 002,00 27 714,43 0,65 

2010 167 797,85 179 296,03 0,93 

3.2.ЕК-8  

месец 
разход вода производство разход за единица продукция 

m3 Gcal m3/Gcal 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 

6 1 487,50 10 211,50 0,15 

7 2 381,40 2 757,15 0,86 

8 3 732,10 6 414,85 0,58 

9 3 487,20 10 314,75 0,34 

10 280,35 402,38 0,70 

11 1 015,97 1 446,39 0,70 

12 2 231,00 4 372,37 0,51 

2010 14 615,52 35 919,39 0,55 

3.3.ЕК-9 

Не е работил през  отчетния период. 
 
3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на 
енергия  

месец 
разход вода производство разход за единица продукция 

m3 Gcal m3/Gcal 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 

10 18 278,00 18 325,19 1,00 

11 13 745,63 15 192,34 0,90 

12 9 512,00 12 858,98 0,74 

2010 41 535,63 46 376,51 0,88 
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4. Инсталация за производство на вар 

месец 
разход вода производство разход за единица продукция 

m3 tАСЦ m3/tАСЦ 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 

6 8 000,00 4 778,67 1,67 

7 10 800,00 6 203,72 1,74 

8 15 907,00 7 222,24 2,20 

9 17 440,00 6 917,69 2,52 

10 18 352,00 7 426,57 2,47 

11 18 925,00 6 522,06 2,90 

12 39 500,00 6 921,47 5,71 

2010 128 924,00 45 992,42 2,75 

 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на 
измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни 
норми  

Условие 8.1.7.2: 

Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните 
количества вода с изискванията на условие 8.1.2. Оценката се извършва съобразно условие 
6.5.3. Резултатите се документират ежемесечно в дневник при Еколога.    

Условие 8.1.8.2: 

Оценка на  съответствие на изразходваните количества вода за единица продукт (средногодишни), 
съгласно нормите по условие 8.1.2: 

 

Източни
к на 

вода- 

Инсталация Годишно 
количеств

о, 
съгласно 

КР, 

m3 

 

Количество за 
единица продукт1), 

съгласно КР 

 

 

Използвано 
колич. за 
периода, 

m3 

Използвано количество за 
единица продукт1), 

съгласно КР, 

 

Съот
ветс-
твие 

 

 

карстов
и 

извори 
„Три 

водици” 

 

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби 
1.1.Участък за производство на 

целулоза от дървесина - 131,5 m3/t АСЦ - 103.35 m3/t АСЦ да 

1.2.Хартиена машина PM2 
- 34 m3/t хартия - 25.21 да 

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия 
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2.1 Участък за производство на 
полуцелулоза - 36 m3/t АСПЦ - 0 да 

2.2 Участък за производство на 
хартия - хартиена машина РМ1 - 40 m3/t флутинг - 0 да 

3. Горивна инсталация 

3.1. СРКА 
- 

1,75 m3/Gcal 
- 

0.93 m3/Gcal 
да 

3.2 ЕК-8 
- 

0,87 m3/Gcal 
- 

0,55 m3/Gcal 
да 

3.3 ЕК-9 
- 

0,87 m3/Gcal 
- 

0 m3/Gcal 
да 

3.4.Инсталация за 
оползотворяване на неопасни 

отпадъци, използвани като 
гориво за получаване на енергия 

- 
1,25 m3/Gcal 

- 
0.88 m3/Gcal 

да 

4. Инсталация за производство 
на вар - 4 m3/t АСЦ - 2.75 да 

 

 
Констатирани несъответствия в месечните отчети – 1 брой: Превишена норма за разход на 
вода за единица продукт за месец 12 за Инсталация за производство на вар;  
Установени причини: измиване на резервоар №1 на Отдел „Каустизация” и отваряне 
на дренажи против замръзване на линиите за вода на най-ниската точка. 
Предприети мерки: миене по предварително изготвен  график и ограничаване на 
дренажите. 

 

Условие 8.1.2.1: 

Оценка на съответствие на годишните количества употребена вода за производство и 
охлаждане с условията в разрешителното за водоползване: 

месец 
разход на вода за цялата 
площадка 

Разход по разрешително Съответствие  

m3 m3  

1 0,00   

2 0,00   

3 0,00   

4 0,00   

5 0,00   

6 616657,00   

7 860297,00   

8 922962,00   

9 913833,00   

10 956604,00   

11 1029239,00   

12 978265,00   

2010 6 277 857,00 21 129 120 да 
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Резултати от извършени проверки на водопроводната мрежа 

 Условие 8.1.3, 8.1.7.3: 

Разработена е и се прилага инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа 
на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Записите по 
прилагането се водят в дневник. 

Условие 8.1.8.3: 

Проверките на водопроводната мрежа до 01.06.2010г. са докладвани по Условие 16.3 – 
Изпълнение на Плана за временно прекратяване на работата.,  

Проверки по условие 8.1.3 след възстановяване на работа: 
Документирани проверки – 123 бр. 
Констатирани течове – 19бр. 
Установени причини: пропуск 
Предприети действия за отстраняване: затапване и подмяна на участъци, подмяна на 
спирателни кранове и хидранти; 

3.2. Използване на енергия 
Условия 

Условие 8.2.2 , 8.2.4.3: 

Изготвени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ 
електропреобразувателните части на технологичното оборудване. Резултатите се 
документират в дневник при оборудването. 

Годишна консумация на енергия (електроенергия и топлоенергия) за 
производство на единица продукт 

Условие 8.2.4.1: 

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 
изразходваните количества електроенергия и топлоенергия за цялата площадка и 
инсталациите по условие 2.  Записите се водят ежемесечно в дневник. Изчисленията на 
специфичния разход за единица продукт се изчисляват от Еколога, съгласно условия 6.5.1. и 
6.5.2.  

Условие 8.2.5.1: 

Годишна консумация на електро енергия и топлоенергия на единица продукт: 

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби 

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина   

месец 
производство разход 

електроенергия 
разход 

електроенергия за 
единица продукция 

разход 
топлоенергия 

разход 
топлоенергия 

за единица 
продукция 

tАСЦ MWh MWh/ tАСЦ Gcal Gcal/ tАСЦ 
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1 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 
2 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 
3 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 
4 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 
5 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 
6 4 778,67 2 464,78 0,516 17 763,30 3,717 
7 6 203,72 2 710,71 0,437 18 362,40 2,960 
8 7 222,24 2 863,49 0,396 20 373,11 2,821 
9 6 917,69 2 719,49 0,393 20 384,32 2,947 

10 7 426,57 2 918,35 0,393 20 998,87 2,828 
11 6 522,06 2 693,22 0,413 17 828,00 2,733 
12 6 921,47 2 829,25 0,409  18 688,09 2,700 

2010 45 992,424 19 199,29 0,422 115 710 2,96 
 
1.2.Хартиена машина PM2     

месец 
производство разход 

електроенергия 
разход 

електроенергия за 
единица 

продукция 

разход 
топлоенергия 

разход 
топлоенергия за 

единица 
продукция 

tхартия kWh kWh/ tхартия Gcal Gcal/ tхартия 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 4 779,32 4 461 980,00 933,60 7 753,30 1,62 
7 6 415,48 5 579 650,00 869,72 9 514,40 1,48 
8 7 533,74 5 903 830,00 783,65 10 760,96 1,43 
9 7 167,04 5 689 710,00 793,87 11 564,00 1,61 

10 7 776,85 6 244 520,00 802,96 12 865,29 1,65 
11 6 806,15 5 488 530,00 806,41 11 100,00 1,63 
12 7 182,85 5 926 810,00 825,13 12 910,42 1,80 

2010 47661,418 39295030 830,76 76468,37 1,60 

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия 

Не е работила през отчетния период. 

3. Горивна инсталация 
3.1.СРКА  

месец 
производство разход 

електроенергия 
разход 

електроенергия за 
единица 

продукция 

разход 
топлоенергия 

разход 
топлоенергия за 

единица 
продукция 

t хартия1 MWh MWh/ tхартия Gcal GCal/  tхартия и 
фл 

1 0,00 0,00 0 0,00 0 
2 0,00 0,00 0 0,00 0 
3 0,00 0,00 0 0,00 0 
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4 0,00 0,00 0 0,00 0 
5 0,00 0,00 0 0,00 0 
6 4 779,32 600,32 0,13 2 237,73 0,47 

7 6 415,48 675,61 0,11 2 383,68 0,37 
8 7 533,74 688,71 0,09 2 655,18 0,35 
9 7 167,04 626,70 0,09 2 413,41 0,34 

10 7 776,85 835,06 0,11 3 230,95 0,42 
11 6 806,15 745,44 0,11 2 996,10 0,44 
12 7 182,85 743,02 0,10 2 774,91 0,39 

2010 47 661,42 4 914,86 0,10 18 691,96 0,40 

1- инсталация за производство на флутинг не работи. 
3.2.ЕК-8  и 3.3 ЕК9 

месец 
производство разход 

електроенергия 
разход 

електроенергия за 
единица 

продукция 

разход 
топлоенергия 

разход 
топлоенергия за 

единица 
продукция 

t хартия kWh kWh/ tхартия Gcal GCal/  tхартия и 
фл 

1 0,00 0,00 0 0,00 0 
2 0,00 0,00 0 0,00 0 
3 0,00 0,00 0 0,00 0 
4 0,00 0,00 0 0,00 0 
5 0,00 0,00 0 0,00 0 
6 4 779,32 40 022,00 8,37 1 491,82 0,31 
7 6 415,48 450 404,00 70,21 1 589,12 0,25 
8 7 533,74 459 139,00 60,94 1 770,12 0,23 
9 7 167,04 417 800,00 58,29 1 608,94 0,22 

10 7 776,85 12 140,00 1,56 288,00 0,04 
11 6 806,15 31 249,57 4,59 520,00 0,08 
12 7 182,85 139 885,13 19,47 1 640,00 0,23 

2010 47 661,418 1 550 639,7 31,92 8 908,002 0,19 

 
3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на 
енергия  

месец 
производство разход 

електроенергия 
разход 

електроенергия за 
единица 

продукция 

разход 
топлоенергия 

разход 
топлоенергия за 

единица 
продукция 

t хартия kWh kWh/ tхартия Gcal Gcal/ tхартия 

1 0,00 0,00 0 0,00 0 
2 0,00 0,00 0 0,00 0 
3 0,00 0,00 0 0,00 0 
4 0,00 0,00 0 0,00 0 
5 0,00 0,00 0 0,00 0 
6 4 779,32 0,00 0 0,00 0 
7 6 415,48 0,00 0 0,00 0 
8 7 533,74 0,00 0 0,00 0 
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9 7 167,04 0,00 0 0,00 0 
10 7 776,85 349 920,00 45,00 738,00 0,09 
11 6 806,15 294 696,00 43,30 625,00 0,09 
12 7 182,85 296 568,00 41,29 563,00 0,08 

2010 47 661,418 941 184 43,19 1 926,00 0,09 

 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на 
измерените/изчислените количества с определените в условията на КР разходни 
норми. 

Условие 8.2.4.2.  
Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на измерените количества топло и 
електроенергия с определените в условие 8.2.1 норми. Оценката се извършва от еколога 
ежемесечно и се документира в дневник. 

Условие 8.2.5.2.  

Оценка на  съответствие на изразходваните количества вода за единица продукт (средногодишни), 
съгласно нормите по условие 8.2.1: 
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Инсталация електроенергия топлоенергия 

разход 
за 
единица 
продукц
ия  
м.ед. 

средногоди
шен разход 

норма 
КР 

съотве
тствие 

разход за 
единица 
продукция  
м.ед. 

средног
одишен 
разход 

норма КР съотве
тствие 

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби 
1.1.Участък за 
производство 
на целулоза 
от дървесина 

MWh/ 
tАСЦ 

0,4224 0,465 да Gcal/ tАСЦ 2,96 3,20 да 

1.2.Хартиена 
машина PM2 

kWh/ 
tхартия 

830,76 950,00 да Gcal/ tхартия 1,60 1,90 да 

Участък за 
производство 
на хартиени 
торби 
Опаковъчна 
машина 

кWh/ 
1000 бр. 
торби 
 
kWh/t 
хартия 

0 
 
 
 

0 

25 
 
 
 

2,5 

 Да 
 
 
 
Да  

        

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия 

2.1 Участък за 
производство 
на 
полуцелулоза 

kWh/t 
АСПЦ 

 0 265  да Gcal/t АСПЦ  0 1,62  да 

2.2 Участък за 
производство 
на хартия - 
хартиена 
машина РМ1 

kWh/t 
хартия 

 0 700  да Gcal/t флутинг  0 1,8  да 

3. Горивна инсталация 
3.1. СРКА MWh/ 

tхартия 
0,10 1,33 да GCal/  tхартия 

и фл 
0,40 0,45 да 

3.2 ЕК-8 и 3.3 
ЕК-9 

kWh/t 
хартия и 
флутинг 

31,92 182,00 да Gcal/t хартия 
и флутинг 

0,19 0,45 да 

3.4.Инсталац
ия за 
оползотворяв
ане на 
неопасни 
отпадъци, 
използвани 
като гориво 
за 
получаване 
на енергия  

kWh/t 
хартия и 
флутинг 

43,19 69,00 да Gcal/t хартия 
и флутинг 

0,09 0,10 да 
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Констатирани несъответствия в месечните отчети – 2 броя: Превишени норми за разход на 
електро и топлоенергия за единица продукт за месец 6 за Участък за производство на 
целулоза от дървесина; Превишени норми за разход на топлоенергия за единица продукт 
за месец 6 за СРКА; 
Установени причини:  старт на завода след едногодишен престой 
Предприети мерки: налагане на нормален технологичен режим 

За констатираните несъответствия е издаден Акт за установяване на административно нарушение 
№000609/24.01.2011г. и Наказателно постановление към него № 11/02.03.2011г. от РИОСВ гр. 
Пловдив 

Резултати от извършени проверки на топлопреносната  мрежа 

Условие 8.2.3, 8.2.4.4:  

Изготвена е и се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на 
топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното 
отстраняване. Дейностите се извършват от Инженер Механоподдръжка. Резултатите се 
документират в дневник. 

Проверки по условие 8.2.3 след възстановяване на работа: 
Документирани проверки – 62 бр. 
Констатирани течове – 1бр. 
Установени причини: пропуск 
Предприети действия за отстраняване: заварка на участъка чрез наваряване; 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
Годишна употреба за производството на единица продукт на всяка от 
контролираните суровини, спомагателни материали и горива 

Условие 8.3.2.1 

Изготвена е и се прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране 
на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива. Резултатите се 
документират ежемесечно. Изчислението на разхода за единица продукт е съгласно условия 
6. 5.1 и 6.5.2. 

Условие 8.3.3.1 

Консумация на суровини, спомагателни материали и горива по месеци и годишно: 
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1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби 

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина   
 производ

ство 
иглолистна дървесина  сяра антипенител - 

промиване 4243 
антипенител - 

сортиране 4351 

месец tАСЦ tАСД tАСД/ 
tАСЦ 

t t/tАСЦ t t/tАСЦ t t/tАСЦ 

1 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 
2 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 
3 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 
4 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 
5 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 
6 4778,67 11944,37 2,50 25,90 0,00542 3,96 0,0008 3,51 0,0007 
7 6203,72 15258,34 2,46 15,05 0,00243 5,54 0,0009 4,79 0,0008 
8 7222,24 17144,47 2,37 35,00 0,00485 4,50 0,0006 5,15 0,0007 
9 6917,69 16370,46 2,37 38,35 0,00554 4,10 0,0006 4,00 0,0006 

10 7426,57 15810,45 2,13 41,90 0,00564 4,39 0,0006 4,35 0,0006 
11 6522,06 14577,27 2,24 36,75 0,00563 4,11 0,0006 3,74 0,0006 
12 6921,47 15647,08 2,26 27,06 0,00391 4,25 0,0006 3,60 0,0005 

2010 45992,42 106752,44 2,33 220,01 0,00477 30,85 0,0007 29,14 0,0006 
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1.2.Хартиена машина PM2     
 производство целулоза нишесте алуминиев сулфат проклейващо 

вещество ASA 
сярна киселина натриева основа антипенител 

месец tхартия t t/ 
tхартия 

t t/ 
tхартия 

t t/ 
tхартия 

t t/ 
tхартия 

t t/ 
tхартия 

t t/ 
tхартия 

t t / 
tхартия 

1 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 4 779,32 4 563,75 0,95 69,00 0,01 29 0,006 3,558 0,001 25,142 0,005 1 0,0002 0,8 0,0002 
7 6 415,48 6 167,05 0,96 83,00 0,01 33 0,005 4,214 0,001 37,922 0,006 1 0,0002 0,91 0,0001 

8 7 533,74 7 187,40 0,95 97,00 0,01 42 0,006 5,330 0,001 34,778 0,005 1 0,0001 1,1 0,0001 
9 7 167,04 6 848,80 0,96 90,00 0,01 40 0,006 5,193 0,001 32,445 0,005 1 0,0001 0,1 0,0000 

10 7 776,85 7 432,70 0,96 98,00 0,01 50 0,006 5,378 0,001 34,470 0,004 1 0,0001 1 0,0001 

11 6 806,15 6 483,47 0,95 85,00 0,01 46 0,007 5,288 0,001 36,735 0,005 0 0,0000 0,9 0,0001 

12 7 182,85 6 867,37 0,96 88,00 0,01 52 0,007 5,159 0,001 31,000 0,004 1 0,0001 0,9 0,0001 
2010 47661,418 45 550,53 0,96 610,00 0,01 292 0,006 34,120 0,001 232,492 0,005 6 0,0001 5,71 0,0001 

 

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия 

Не е работила през отчетния период. 
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3. Горивна инсталация 
3.1.СРКА 

 производство Мазут Плътна черна луга  Сулфатен сапун  Сярна киселина Натриева основа Йонообменни смоли  

месец t хартия t t/ 
tхартия 

t t/ 
tхартия 

t t/ tхартия t t/ 
tхартия 

t t/ 
tхартия 

l l/ 
tхартия 

1 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

3 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

4 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
5 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

6 4779,320 762,064 0,159 11041,214 2,310 193,323 0,040 24,155 0,005 9,396 0,002 0,000 0,000 
7 6415,477 478,374 0,075 15793,137 2,462 303,975 0,047 24,508 0,004 9,590 0,001 0,000 0,000 

8 7533,740 231,536 0,031 17919,554 2,379 434,928 0,058 25,390 0,003 8,611 0,001 0,000 0,000 

9 7167,038 313,092 0,044 17365,799 2,423 432,264 0,060 27,385 0,004 8,986 0,001 0,000 0,000 

10 7776,845 238,100 0,031 18288,534 2,352 421,300 0,054 16,904 0,002 7,774 0,001 0,000 0,000 
11 6806,148 251,784 0,037 15411,883 2,264 370,922 0,054 26,239 0,004 11,260 0,002 0,000 0,000 

12 7182,850 288,176 0,040 16826,981 2,343 525,910 0,073 19,862 0,003 7,438 0,001 0,000 0,000 
2010 47661,418 2563,126 0,059 112647,104 2,362 2682,622 0,055 164,443 0,004 63,055 0,001 0,000 0,000 
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3.2.ЕК-8  и 3.3 ЕК9 
пара метър производство разход природен газ ЕК8 разход природен газ ЕК9 

месец t хартия Nm3 Nm3/ tхартия Nm3 Nm3/ tхартия 

1 0,00 0,00 0 0,00 0 

2 0,00 0,00 0 0,00 0 

3 0,00 0,00 0 0,00 0 

4 0,00 0,00 0 0,00 0 

5 0,00 0,00 0 0,00 0 

6 4 779,32 1 556 414,00 325,66 0,00 0 

7 6 415,48 575 028,00 89,63 0,00 0 

8 7 533,74 1 043 937,00 138,57 0,00 0 

9 7 167,04 1 556 076,00 217,12 0,00 0 

10 7 776,85 59 630,00 7,67 0,00 0 

11 6 806,15 206 460,00 30,33 0,00 0 

12 7 182,85 619 852,00 86,30 0,00 0 

2010 47 661,42 5617397,00 127,90 0 0 

 

4. Инсталация за производство на вар 
пара метър производство разход свежа вар разход природен газ  

месец t АСЦ t t/t АСЦ Nm3 Nm3/t АСЦ 

1 0,00 0,00 0 0,00 0 

2 0,00 0,00 0 0,00 0 

3 0,00 0,00 0 0,00 0 

4 0,00 0,00 0 0,00 0 

5 0,00 0,00 0 0,00 0 

6 4 778,67 197,50 0,04 321500,00 67,28 

7 6 203,72 94,12 0,02 410955,00 66,24 

8 7 222,24 138,84 0,02 484268,00 67,05 

9 6 917,69 88,54 0,01 430385,00 62,22 

10 7 426,57 93,72 0,01 575870,00 77,54 

11 6 522,06 87,00 0,01 473790,00 72,64 

12 6 921,47 71,50 0,01 448239,00 64,76 

2010 45992,42 771,22 0,02 3145007,00 68,25 

 

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на 
годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с 
определените в условията на КР разходни норми  

Условие 8.3.2.2 

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на използваните 
суровини, спомагателни материали и горива с нормите, съгласно условие 8.3.1. Резултатите 
се документират в съответната форма. 

Условие 8.3.3.2 
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Резултати от оценка на съответствието на средногодишния разход за единица продукт на 
суровини, спомагателни материали и горива по инсталации: 

Условие 8.3.1.1 - Суровини 

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби 
1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина 

суровина разход норма КР 

съ
от

ве
т

ст
ви

е 

Ср. разход за 
единица продукция 

норма КР 

съ
от

ве
т

ст
ви

е 

tАСД/y tАСД/tАСЦ 

Иглолистна 
дървесина 

106 752,444 230 400 да 2,33 2,4 да 

Иглолистни 
трески 

0 25 500 Да    

1.2.Хартиена машина PM2     
суровина разход норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е  

Ср. разход за 
единица продукция 

норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е 

t АСЦ/y t АСЦ/ tхартия 
целулоза 

45 550,5 
96 000 да 0,956 0,96 да 

нишесте 610 1300 да 0,0129 0,013 да 

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия 
Не е работила през отчетния период. 

4. Инсталация за производство на вар 
суровина разход норма КР 

съ
от

ве
т

ст
ви

е 
 

Ср. разход за 
единица продукция 

норма КР 

съ
от

ве
т

ст
ви

е 

t /y t/t АСЦ 

Свежа вар 771,221 2 016 да 0,0178 0,021 да 

 
Констатирани несъответствия в месечните отчети – 4 броя: Превишени норми за 
разход на през месеци 6 и 7. 
Установени причини:  старт на завода след едногодишен престой 
Предприети мерки: налагане на нормален технологичен режим 

 

Условие 8.3.1.2 – Спомагателни материали 

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби 
1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина 

Спомагателен 
материал 

разход норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е  

Ср. разход за единица 
продукция 

норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е 

t /y t/tАСЦ 

сяра 220,005 520 да 0,00477 0,0054 да 

антипенител - 
промиване 4243 

30,85 77 да 0,0007 0,008 да 

антипенител - 
сортиране 4351 

29,1 58 да 0,0006 0,006 да 
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1.2.Хартиена машина PM2 
Спомагателен 

катерила 
разход норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е  

Ср. разход за единица 
продукция 

норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е 

t /y t/tхартия 

Алуминиев 
сулфат 

292 1 000 да 0,006 0,01 да 

Проклейващо  
в-во 

34,1 80 да 0,001 0,08 да 

Сярна киселина 232 850 да 0,0049 0,085 да 

Натриева основа 6 18 да 0,00013 0,0002 да 

Антипенител 5,7 30 да 0,00012 0,0003 да 

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия 
Не е работила през отчетния период. 

3. Горивна инсталация 
3.1.СРКА 

Спомагателен 
катерила 

разход норма КР 
съ

от
ве

тс
т

ви
е  

Ср. разход за единица 
продукция 

норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е 

t /y t/t хария 

Сулфатен сапун 2682,622 10 000 да 0,06 0,1 да 

Сярна киселина 164 502 да 0,00355 0,0045 да 

Натриева основа 63,1 157 да 0,00136 0,0014 да 

Йонообменни 
смоли 

0 4000  l да 0 0,04 l/t да 

Констатирани несъответствия в месечните отчети:  
У-к целулоза: разход сяра за единица продукт през месеци 6 , 9 и 10; 
РМ2: разход натриева о-ва за единица продукция –м6; 
СРКА: разход сярна к-на за единица продукция - м6; разход натриева о-ва за единица 
продукция – м. 6 и 7 
Установени причини:  през месеци 6 и 7 инсталациите са в пусков режим. През 9 и 
10м.  във връзка с подготовката и пускането в експлоатация участъка за изгаряне на 
биомаса  и включването му в общата система за добив на енергия води до 
нестационарни режими в останалите горивни инсталации. 
Предприети мерки: достигане на стационарен режим   
 

Условие 8.3.1.3 – Горива 

3. Горивна инсталация 
3.1.СРКА 

Гориво разход норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е  

Ср. разход за единица 
продукция 

норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е 

t/y t/t хария 

Мазут 
(разпалване) 

2563,126 7 800  да 0,0595 0,078 да 

Плътна черна 
луга 

112 647,104 220 000 да 2,36 2,2 Не1 

1 – съгласно становище на ИАОС (изх. № 12-00-239/15.03.2011) ще бъде стартирана процедура за 
промяна в разходна норма за плътна черна луга  (100% биомаса). 
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3.2.ЕК-8 
Гориво разход норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е  

Ср. разход за единица 
продукция 

норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е 

Nm3/y Nm3/t хария 

Природен газ) 5  617 397 50 240 000 да 127,9 455 да 

3.3.ЕК-9 
Не е работил 

4.  Инсталация за производство на вар 
Гориво разход норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е  

Ср. разход за единица 
продукция 

норма КР 

съ
от

ве
тс

т
ви

е 

Nm3/y Nm3/t АСЦ 

Природен газ) 3 145 007 7 880  (не) 1 68,25 82 да 

1 - В условието е посочено  7 880 Nm3/y, въпреки заявено  7 880 000 Nm3/y. Това ще бъде коригирано 
с предстоящата процедура. 

Констатирани несъответствия в месечните отчети:  
СРКА: разход мазут за единица продукция – м.6; разход плътна черна луга за единица 
продукция – м. 6  - 12 
Установени причини:  през месеци 6 инсталациите са в пусков режим. Нормата за 
разход  на плътна черна луга за единица продукт не може да бъде постигната. 
Предприети мерки: достигане на стационарен режим, стартиране на действия за 
преразглеждане на нормата за разход на плътна черна луга  

За констатираните несъответствия  при разхода на суровини и спомагателни материали има 
издадено от РБ, МОСВ, РИОСВ гр. Пловдив Акт за установяване на административно нарушение 
№000609/24.01.2011г. и Наказателно постановление към него № 11/02.03.2011г. 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
Условия 

Условие 8.3.4.1., 8.3.4.1.1, 8.3.4.2, 8.3.4.3, 8.3.4.3.1, 8.3.4.4.: 

Извършена е проверка за наличие на ИЛБ и съответствие с условията, посочени в тях за 
съхраняваните и използваните опасни химични вещества, препарати и горива.   

ИЛБ с превод на български се съхраняват при местата за употреба.  

Съхранението на химичните вещества и препарати е съгласно изискванията, посочени за тях 
в ИЛБ. 

Суровините и спомагателните материали се съхраняват единствено в одобрените складове, 
съгласно приложение 4.3.1.  към заявлението за КР. Складовете отговарят на условието, 
съгласно КР и ИЛБ. Съхранението се извършва в оригинална опаковка.  

Маслата се съхраняват в съответните опаковки в склад ГСМ-40, съобразно изискванията. 

Всички складове за съхранение на класифицирани като опасни вещества, отговарят на 
изискванията на условие 8.3.4.4. 

Условие 8.3.4.5. 
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Предприети са всички мерки за недопускане на замърсяване на ОС при дейности с 
прахообразуващи материали. 

Условие 8.3.4.6. 

Съхраняваните на площадката течни суровини, спомагателни материали и горива става в 
определените за това места, в обваловани резервоари. 

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари 
и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

Условие 8.3.4.8, 8.3.5.1: 

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и 
техните обваловки, съгласно условие 8.3.4.6. Обект на проверките е наличие на означение за 
съхраняваните материали, съответсвие на съхраняваните с разрешените материали, 
състояние на резервоарите, състояние и наличие на течност в обема на обваловките, 
наличие на неконтролирана връзка с канализацията.  Дейностите по осъществяване на 
проверки за състоянието  на резервоарите и обваловките се изпълняват от регулярно.  
Резултатите по изпълнението се документират в дневник. 

Условие 8.3.6.1: 

Проверки,  съгласно инструкцията по условие 8.3.4.8 след възобновяване на 
експлоатацията : 

• Брой проверки – 193 бр. 

• Брой констатирани  несъответствия по целостта и здравината на резервоарите 
и обваловките – 12 бр.  

• Брой констатирани  течове от  резервоарите и обваловките – 12 

• Установени причини: 
1. Резервоар за сярна к-на  хартиена машина РМ2/2бр./ - нарушена 

обваловка; 
2. Резервоар за целулозна маса в Цеха за целулоза/3бр/ - износени набивки и 

заглушки; 
3. Резервоар за плътна черна луга/1бр./, за силна бяла луга /3бр./, за слаба 

бяла луга/1бр./, за слаба черна луга /2бр./ - нарушена обваловка и корозия; 

• Предприети действия : 
1. Обваловка на резервоар за сярна к-на  хартиена машина РМ2/2бр./ - 

подменено покритие; 
2. Резервоар за целулозна маса в Цеха за целулоза/3бр/ - подменени набивки и 

заглушки; 
3. Резервоар за плътна черна луга/1бр./, за силна бяла луга /3бр./, за слаба бяла 

луга/1бр./, за слаба черна луга /2бр./ - изолиране, възстановяване на 
обваловката и подмяна на корозиралия участък; 
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Резултати от проверката на местата за съхранение 

Условие 8.3.4.9., Условие 8.3.5.1  

Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и  периодична проверка на 
съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни 
материали, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с 
експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините 
за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от проверките се 
документират в дневник. 

Условие 8.3.6.1: 

Проверки,  съгласно инструкцията по условие 8.3.4.9 след възобновяване на 
експлоатацията : 

• Брой извършени проверки - 4бр 

• Обект на проверка – ГСМ и склад за химикали 

• Брой установени несъответствия - 2бр 

• Причини за установени несъответствия : 
Склад ГСМ – няма покрив на част от склада; 
Склад за суровини – нарушена бетонова основа ,липса на събирателна шахта и 
събирателни вани; 

• Предприети мерки : 
Склад ГСМ – изградена покривна конструкция на цялата площадка; 
Склад за суровини – изградена бетонова основа и събирателна шахта; 

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от тръбната 
преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

Условие 8.3.4.10., Условие 8.3.5.2:  
Изготвена е и се прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на 
фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива, суровини и спомагателни 
материали. Резултатите от изпълнението се документират в дневник. 

Условие 8.3.6.2:  

Проверки, съгласно инструкцията по условие 8.3.4.10 след възобновяване на 
експлоатацията : 

• Брой извършени проверки -639 бр. 

• Брой установени течове - 0 

• Причини –  не са установени течове 

• Предприети/планирани коригиращи действия– не са констатирани несъответствия 

Всички дейности по мониторинг и поддръжка на съоръженията за съхранение на суровини, 
спомагателни материали и горива до 01.06. 2010г. се изпълняват съгласно инструкциите към 
плана за временно прекратяване на работата и са докладвани по Условие 16.3.  
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

Докладване 

Условие 9.6.5 

Докладвано в раздели 4.1 и 4.2. 

Условие 10.3.7 

Докладвано в раздели 4.1 и 4.3. 

 

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

Данните за доклада по ЕРИПЗ са въведени в електронния регистър. 

Условие 9.6.4.: 

Изчисленията и източниците на информация са документирани и се съхраняват на 
площадката:  

Годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух, съгласно условие 
9.6.4.1–методика, входни данни и изчисления. 

Годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух, съгласно условие 
9.6.4.2–входни данни и изчисления. 

Условие 9.6.5.3, 10.3.6: 

Първичните документи и записите от определяне на количествата на замърсителите, 
свързани с прилагане на ЕРИПЗ се съхраняват на площадката. 

Резултат 
Изчислените стойности са представени в  Приложение 2 - Таблица 1, така, както са 
докладвани в регистъра. 

Докладваните стойности за емисии във въздух включват и емисиите от биомаса. 

За 2010г. над праговете за докладване са стойностите за: 
• Емисии във въздух: NOx, CO2 
• Емисии във води на: TOC 
• Пренос на неопасни и  опасни отпадъци на територията на страната 

Метод за определяне 

Емисии във въздуха: 

При СПИ 

Условие 9.6.4.1 

Годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух от изпускащите устройства, 
за които не се изискват СНИ са определени в съответствие „Ръководен документ за 
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приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители”.  
Съгласно него, при наличие на данни от измервания, те се предпочитат пред тези от 
изчисление.  

За целта: емисиите на контролираните по КР замърсители са определени като сума от 
произведенията на работните часове за годината на източниците на емисии, подлежащи на 
СПИ, средногодишната стойност на дебита и средногодишната стойност на концентрацията 
на замърсителя по протоколи от измервания. В тези емисии са включени и емисиите от СРКА, 
които за отчетния период са обект на периодичен мониторинг. 

При СНИ 

Условие 9.6.4.2 

Годишните количества на замърсителите, които се контролират чрез СНИ –газоход K5/G-7 
към Котел за изгаряне на биомаса са определение чрез сумиране на масите, измерени за 
всяко денонощие (определени на базата на обемните им скорости в отпадъчните газове).  

Годишните количества на емисиите на NOx и CO от ЕК-8, които подлежат на СНИ, но за 
отчетния период са измерени еднократно,  са определени чрез изчисление по балансови 
методи, съгласно методиката, изготвена от МОСВ на база EMER/CORINAIR, поради съмнения 
в измерените стойности. 

CO2  

Емисиите на СО2 от изкопаеми горива и от промишлени процеси са определени съгласно 
методиката за мониторинг и докладване на ПГ. Резултатите съответстват на докладваните по 
режима. 

Емисиите на СО2 от изгаряне на биомаса са изчислени чрез методиката, изготвена от МОСВ 
на база EMER/CORINAIR. 

Емисии във  води 

Изчислени са като произведение на количество заустени отпадни води в Точка  на заустване 
1 (река Марица) и осреднена за годината концентрация на замърсители по протоколи за 
измерване в Точка за пробовземане 1 след последното пречиствателно съоръжение.  

Пренос на отпадъци 

Количествата изнесени от площадката отпадъци са докладвани съгласно наличната 
документация по управление на отпадъците. 
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Входни данни и пресмятания 

Емисии във въздуха 

Емисии по СПИ: 
ИУ източник работни 

часове 
замърсител  Измерени средногод. стойности*  Емисии 

h/y дебит, Nm3/h конц. mg/Nm3 Kg/y 

K1/G2 ЕК8 1824 Прах 26284,99 4,2 201,36405 

SОx   <LLD 0 

K1/G3 ЕК9 0 Прах       

SОx       

К2 ПРВ 4716,6 Прах 18732,78 7,1 627,32071 
NОx   137,9 12184,159 

SОx   <LLD 0 

K13 PM2/ситова част 4544,64 Прах 
 

2655 18,7 225,63456 

K14 PM2/ситова част 4544,64 Прах 
 

7275 5 165,31128 

K15 PM2/сушилна 
част 

4544,64 Прах 
 

5962 5,8 157,15183 

K16 PM2/сушилна 
част 

4544,64 Прах 
 

    0,00 

K17    Прах 53 523 5 1216,21 

K18    Прах 58 326 5 1325,35 

K19    Прах 60 320 6 1644,80 

K20    Прах 56 449 5 1282,70 

K21    Прах 18 420 5 418,56 

К1 СРКА  4 834,00 
 

Прах 116 220,5 36,6 20562,24 

СО   22,6 12696,9 

NОx   150,8 84720,94 

SОx   30 16854,3 

*извършено е едно измерване  

 

Емисии по СНИ 
ИУ източник замърсител  Емисии /изчисление 

съгласно Условие 9.6.4.2 / 

Kg/y 

K5/G7 Котел за изгаряне на биомаса 
/Месеци 10,11 и 12 2010г./ 

Прах 300,30 
СО 5 716,35 
NОx 44 688,97 
SОx 91,16 
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Емисии на СО2, докладвани по ETS 

Емисии СО2 от изгаряне на природен газ 2010 
консумация на 
гориво  nm3 (20'С) 

Долна топлина 
на изгаряне, 
TJ/Nm3 

Внесена топлина с 
горивото, TJ 

емисионен 
фактор тСО2/TJ 

окисляващ 
фактор  

kgСО2 

9835000 0,0000334098 328,58538 56,1 1 18 433 639,99 

 
Емисии СО2 от изгаряне на котелно гориво 2010 
Количество в t Долна топлина на 

изгаряне, TJ/t 
Внесена топлина 
с горивото, TJ 

емисионен 
фактор тСО2/TJ 

окисляващ 
фактор  

kgСО2 

2680,8 0,040 107,232 77,367 1 8 296 218,144 

 
Емисии СО2 от калцинирана сода 2010 
Калцинирана сода по доставки,  t ЕФ 

tCO2/tNa2CO3 
kgCO2 

1522,620  0,415 631 887,3 

Емисии по CORINAIR 

Емисии от изгаряне на горива  

Замърсители,  които са определени чрез изчисление 

Източник : ЕК-8  

Гориво:  Природен газ (301) 

Консумация:  5617397 m3 (по отчети, измерване при 20’С);  

Приведена към 0’С (К=273,15/293,15) - 5234153,13 Nm3 

Долна топлина на изгаряне: 0,000033410 ТJ/Nm3 (по NIR2008) 

Внесена топлина с горивото: 174,872009 ТJ (изчислено) 

Емисионни фактори ( горивни инсталации над 50MW и под 300MW и таблица парникови 
газове) и емисии: 

От таблица горива към CORINAIR – други горива: 3.3 природен газ -  най-близка 
стойност 33,3 MJ/Nm3 

Кор. Фактор за ЕФ по Долна топлина на изгаряне – 1,003303. 
замърсител М.ед EF Внесена топлина с горивото Емисии 

табличен коригиран TJ kg 

азотни окиси g/GJ(kg/TJ) 21,88 21,9522763 174,872009 3838,838661 

въглероден окис g/GJ 0,52 0,52171772 91,23382558 
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Емисии на CO2 от изгаряне на биомаса, които не са докладвани по ETS: 

Източник : СРКА  

Гориво:  Черна плътна луга (111) 

Консумация:  112777,062 t(по отчети);  

Долна топлина на изгаряне: 0,01109125 ТJ/t (ср. по лаб. данни) 

Внесена топлина с горивото: 1250,838589 ТJ (изчислено) 

Емисионен фактор (горивни инсталации над 50MW и под 300MW и таблица парникови 
газове): 

От таблица горива към CORINAIR – други горива: 2.3 биомаса -  най-близка стойност 
12,4 GJ/t 

Кор. Фактор за ЕФ по Долна топлина на изгаряне – 0,894455645 

Източник : регенерация ПРВ 

Гориво:  Карбонатен шлам (111) 

Консумация:  26 273 t(по отчети);  

Долна топлина на изгаряне: 1,29791E-05 ТJ/t (по реф.изт.) 

Внесена топлина с горивото: 0,340999369 ТJ (изчислено) 

Емисионен фактор (горивни инсталации над 50MW и под 300MW и таблица парникови 
газове): 

От таблица горива към CORINAIR – други горива: 2.3 биомаса -  най-близка стойност 
12,4 GJ/t 

Кор. Фактор за ЕФ по Долна топлина на изгаряне – 0,001046702 

Източник : Котел за изгаряне на биомаса 

Гориво:  Отпадъци – биомаса (дървесни кори) (111) 

Консумация:  49267,675 t(по отчети);  

Долна топлина на изгаряне: 0,00926 ТJ/t (по лаб.данни.) 

Внесена топлина с горивото: 456,3828961 ТJ (изчислено) 

Емисионен фактор (горивни инсталации над 50MW и под 300MW и таблица парникови 
газове): 

От таблица горива към CORINAIR – други горива: 2.2 дърва -  най-близка стойност 9,4 
GJ/t 

Кор. Фактор за ЕФ по Долна топлина на изгаряне – 0,985106383 
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гориво замърсител EF, kg/GJ 
  

EF, kg/TJ  Внесена топлина Емисии 

табличен Коригиран  коригиран  TJ kg 
Черна плътна луга CO2 100 89,44556 89445,56 1250,838589 111 881 964 

Карбонатен шлам CO2 100 0,10467 104,6702 0,340999369 35,692459 

Отпадъци биомаса CO2 115 113,2872 113287,2 456,3828961 51 702 356 

Общо емисии въздух 
метод източник  Емисии кg/y 

Прах NОx SОx СО CO2 

По СПИ ЕК8 201,364   0    

ЕК9          

ПРВ 627,321 12184,159 0    

ВФПИ 1          

ВФПИ 2          

Обезводняващ 
ф-р 

         

PM2/ситова 
част 

225,635        

165,311        

PM2/сушилна 
част 

157,152        

0        

1216,21        

1325,35        

1644,8        

1282,7        

418,56        

СРКА  20 562,244 84 720,9398 16 854,29836 12 696,905  

Общо по СПИ 27 826,65 96 905,10 16 854,30 12 696,90  

По СНИ Котел за 
изгаряне на 
биомаса 300,30 44 688,97 91,16 5 716,35 

 

Методика 
CORINAIR 

EK8  3 838,839  91,234  
Котел за 
изгаряне на 
биомаса 

    51 702 355,96 

СРКА/биомаса     111 881 963,7 
Регенер. ПРВ/ 
биомаса 

    35,692 

Методика ETS Горивни 
инсталации, 
без биомаса 

    27 361 745,43 

Общо емисии 
28 126,95 145 432,912 16 945,46 18 504,49 190 946 100,78 

Праг за докладване 500 000 100 000 150 000 50 000 100 000 000,00 
Превишение за докладване 
(Табл.1) 

 45 432,91  
 

  
90 946 100,78 

Метод за докладване М М М М C 

 Емисии от 
биомаса 

163 584 355,4 
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Емисии във води 

Общо количество заустени води - 16 669 138,00m3 
 Измервания средни Емисии, kg/y 

месец м/ед  6 7 8 9 10 11 12 2010 2010 

Азот (общ) mg/ dm3 3,30 3,00 5,42 1,91 3,19 2,01 2,01 2,98 49 635,93035 

Фосфор (общ) mg/ dm3 0,50 0,07 0,01 0,13 0,017 0,24 0,02 0,14 2 324,630359 

ХПК mg/ dm3 39,00 18,00 21,00 10,00 15 16 24 20,43 340 526,6763 
ТОС (ХПК/3) mg/ dm3 13,00 6,00 7,00 3,33 5,00 5,33 8,00 6,81 113 508,892 

 
замърсител Азот (общ) Фосфор (общ) TOC 

кг/г 49 635,93 2 324,630 113 508,892 

праг 50 000 5 000 50 000 

За докладване (Табл.1)   63 509 

Пренос на отпадъци 
за о д о д д о о о д о о д 

неопасни 030301 030302 030308 030309 100101 120101 150102 160103 170107 191001 191002 200301 

Количество, 
t 

1461.26 148,5 1,68 178,1 615,1 3,58 4,681 2 5160 1413,4 15,96 100 

           Общо 5974,3 
           Праг 2000 

 
опасни 13 02 08* сума Праг на 

докладване 

Количество, t 7,3 7,3 2 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
Условия пречиствателно оборудване 

Условие 9.1.1., 9.1.2 , 9.1.6.1: 

В експлоатация са разрешените съгласно условие 9.1.1. пречиствателни съоръжения. За 
всяко от тях са определени контролираните параметри, техните оптимални стойности, 
честотата и оборудването за мониторинг, необходимите резервни части. Документите се 
съхраняват в писмен вид при н-ка на цеха. 
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Ръкавен филтър към изпускащо устройство К-5/G-7 към Котел за изгаряне на биомаса 
Параметър/оборудване Оптимална 

стойност 
Честота на 
мониторинг 

Оборудване за 
мониторинг 

Резервни части 

Температура на газовете 130 - 150  оС непрекъснат YOKOGAWA СЕНЗОР ЗА 
ТЕМПЕРАТУРА, 
ТРАНСМИТЕР 

Налягане на димни газове 
пред филтъра  

-1.0  -   -2.0 МРа непрекъснат YOKOGAWA СЕНЗОР ЗА 
НАЛЯГАНЕ, 
ТРАНСМИТЕР 

Налягане на димни газове 
след  филтъра 

-2.0   -    -3.0 МРа непрекъснат YOKOGAWA СЕНЗОР ЗА 
НАЛЯГАНЕ, 
ТРАНСМИТЕР 

Електрофилтър към изпускащо устройство K-1/G-1 към СРКА 

Параметър/оборудване Оптимална 
стойност 

Честота на 
мониторинг 

Оборудване за 
мониторинг 

Резервни части 

Вторично напрежение –на 
Импулсен блок за висока 
честота 
– зона I-филтър 1. 

максимална 
стойност без 
натоварване до 80 
kv 

Непрекъснат Производител 
ALSTOM Швеция, 
Тип на 
захранващия блок 
SIR E-1-1-4-0 

Импулсен блок за 
висока честота 

Вторично напрежение –на 
Импулсен блок за висока 
честота 
– зона I-филтър 2. 

максимална 
стойност без 
натоварване до 80 
kv 

Непрекъснат Производител 
ALSTOM Швеция, 
Тип на 
захранващия блок 
SIR E-1-1-4-0 

Импулсен блок за 
висока честота 
 

Вторично напрежение на 
Трансформаторно-
изправителен блок 

– зона II  

максимална 
стойност без 
натоварване 90 kV 

Непрекъснат Производител 
KRAFT Швеция, 
Тип на 
захранваващия 
блок CBQE 90/800-
A 

Трансформаторно-
изправителен блок 

 

Вторично напрежение 
на Трансформаторно-
изправителен блок 

– зона III 

максимална 
стойност без 
натоварване 90 
kV 

Непрекъснат Производител 
KRAFT Швеция, 
Тип на 
захранваващия 
блок CBQE 
90/1000-A 

Трансформаторно-
изправителен 
блок 

 

Електрофилтър към изпускащо устройство K-2 към Инсталация за производство на вар. 

Параметър/оборудване Оптимална 
стойност 

Честота на 
мониторинг 

Оборудване за 
мониторинг 

Резервни части 

Tемпература на газовете 
на изход / оС 

Очаквана 
експлоатационна 
стойност 220 оС, 
максимална  
стойност 390 оС 

Непрекъснат  YOKOGAWA Трансмитер за 
температура  
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Налягане mmWG   Очаквана 
експлоатационна 
стойност 150, 
максимална  
стойност 408 

Непрекъснат  YOKOGAWA Трансмитер за 
налягане 

Неорганизиран въздух %  4 - 8 Непрекъснат  YOKOGAWA Трансмитер за 
въздух 

Условие 9.1.3.,  9.1.4. , 9.1.6.2., 9.6.5.2 

Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на 
технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните 
съоръжения.   

Съгласно изготвената документация за определяне на параметри за мониторинг  на работата 
на пречиствателните съоръжения се осъществява адекватно наблюдение и контрол на 
технологичните параметри.  Резултатите се вписват в дневник към оборудването, съгласно 
инструкцията. Записите са организирани по години. 

 

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на 
контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определите в КР 
норми 

Условие 9.1.5.1, 9.1.6.3 и 9.1.6.4, 9.6.5.1, 9.6.5.6, 9.6.5.7 

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 
контролираните параметри.  Резултатите се вписват в съответната таблица и се съхраняват в 
дневник. 

Резултати: 
• Брой извършени проверки – 639 бр. 

• Брой установени несъответствия – 1бр. 

• Констатирани причини  - натрупване на прах по корониращите елекроди на двете 
камери на елекрофиртъра на СРКА; 

• Предприети/планирани коригиращи действия: 
почистватане на събирателните и почистващите електроди, проверка на стръскващите 
устройства; 
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Условия точкови източници 

Условие 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6 
Дебит на технологичните и вентилационни газове на изпускащите устройства, съгласно 
измерванията: 

ИУ източник дебит Nm3/h    

съответствие КР измерен 
K1/G2 ЕК8 40000 26284,99 да 
K1/G3 ЕК9 40000  0 да 

К2 ПРВ 45000  18732,78 да 

К3/G5 ВФПИ 1 20000 9084 да 
К4/G6 ВФПИ 2 20000  8877 да 

К5 Обезводняващ ф-р 8000  10387 не 

K13 PM2/ситова част 5000  2655  да 
K14 PM2/ситова част 20000  7275 да 

K15 PM2/сушилна част 16000  5962 да 
K16 PM2/сушилна част 14000 -  да 

K17 70000  53 523 да 
K18 70000  58 326 да 
K19 70000  60 320 да 

K20 70000  56 449 да 

K21 70000  18 420 да 
К1 СРКА СЕВЕР 150000  47 093,85 да 

К1 СРКА ЮГ 150000  54 676,74 да 

К1 СРКА  150000  116 220,51 да 
К5/G7 Котел за изгаряне на биомаса 90000 109037,429 (средно) не 

o Констатирани несъответствия в дебита – 2бр. – превишен дебит на изпускащо 
устройство К5 и на изхода от котел за изгаряне на биомаса – газоход G7 към К5. 

o Причини : технически проблеми в измерванията  

o Предприети мерки: Очаква се решение от специалист за уточняване  параметрите на 
вентилатора на К5 , и за настройка   и калибриране на дебитомера на К5/G7 

 

СПИ 

Условие 9.6.1., 9.6.2.1. 

Съгласно докладваните по в Таблица 2 от приложение 2  резултати от собствените 
периодични измервания в рамките на мониторинга са  включени изпускащите устройства по 
Условие 9.6.1. (без тези към Участък за производство на полуцелулоза и хартиена машина 
РМ1, които не са възобновили експлоатация)  и изпускащите устройства по условие 9.6.1.1, 
на които е планиран  монтаж на система за непрекъснати измервания (газоходи G-1(СРКА ) и 
G-2 (ЕК-8)). 
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Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория ИАОС/Рег.л-я П-в, сертификат 69-
ЛИ(17)от 2008-11-07, валиден до 2012-11-30; ЛАБОРАТОРИЯ НА СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД при 
"СЖС - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, сертификат 86-ЛИ(17) от 2010-06-24 валиден до 2013-01-31 

Резултатите са докладвани в РИОСВ, съгласно Наредба 6. 
Извършени измервания: 

ИУ източник замърсител измервания 

протокол лаборатория стандарт 

K1/G2 ЕК8 Прах №1099/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в БДС 17.2.4.02 
SОx №1099/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №304 
NОx №1099/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №302 
CO №1099/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №308 

K1/G3 ЕК9 
/ не работи/ 

Прах NA   
SОx NA   

К2 ПРВ Прах №1413/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в БДС 17.2.4.02 

NОx №1413/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №302 
SОx №1413/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №304 

К3/G5 ВФПИ 1 H2S №А4771/03.12.2010 SGS, гр.София ВЛМ71:2009 

CH3SH и 
(CH3)2S 

№А4771/03.12.2010 SGS, гр.София ВЛМ86:2010 

К4/G6 ВФПИ 2 H2S №А4772/03.12.2010 SGS, гр.София ВЛМ71:2009 

CH3SH и 
(CH3)2S 

№А4772/03.12.2010 SGS, гр.София ВЛМ86:2010 

К5 Обезводняващ 
ф-р 

H2S №А4773/03.12.2010 SGS, гр.София ВЛМ71:2009 
CH3SH и 
(CH3)2S 

№А4773/03.12.2010 SGS, гр.София ВЛМ86:2010 

K13 PM2/ситова 
част 

Прах №А4119/2010 SGS, гр.София БДСISO9096 
общ С №А4119/2010 SGS, гр.София БДСEN13526 

K14 PM2/ситова 
част 

Прах №2537/2010 SGS, гр.София БДСISO9096 
общ С №2537/2010 SGS, гр.София БДСEN13526 

K15 PM2/сушилна 
част 

Прах №А5120/16.12.2010 SGS, гр.София ISO12141 

общ С №А5120/16.12.2010 SGS, гр.София БДСEN13526 
K16 PM2/сушилна 

част 
Прах №70/21.10.2010 SGS, гр.София NA 

общ С №70/21.10.2010 SGS, гр.София NA 

K17 Прах №2538/2010 SGS, гр.София БДСISO9096 
общ С №2538/2010 SGS, гр.София БДСEN13526 

K18 Прах №2539/2010 SGS, гр.София БДСISO9096 
общ С №2539/2010 SGS, гр.София БДСEN13526 

K19 Прах №2540/2010 SGS, гр.София БДСISO9096 

общ С №2540/2010 SGS, гр.София БДСEN13526 
K20 Прах №2541/2010 SGS, гр.София БДСISO9096 

общ С №2541/2010 SGS, гр.София БДСEN13526 
K21 Прах №2542/2010 SGS, гр.София БДСISO9096 

общ С №2542/2010 SGS, гр.София БДСEN13526 

К1 СРКА СЕВЕР Прах №1096/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в БДС 17.2.4.02 
СО №1096/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №308 
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NОx №1096/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №302 

SОx №1096/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №304 
К1 СРКА ЮГ Прах №1097/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в БДС 17.2.4.02 

СО №1097/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №308 

NОx №1097/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №302 
SОx №1097/2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №304 

К1 СРКА  Прах №1601/21.09.2010 ИАОС/Рег.л-я П-в БДС 17.2.4.02 
СО №1099/26.11.2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №308 

NОx №1099/26.11.2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №302 

SОx №1099/26.11.2010 ИАОС/Рег.л-я П-в ВЛМ №304 

СНИ 

Условие 9.6.1.1. 

Котел за изгаряне на биомаса е въведен в експлоатация на 01.10.2010г. заедно със системата 
за СНИ към него. 

До пускане в експлоатация на системите за СНИ през отчетния период за  газоходи G-1 и G2 
се извършват СПИ. 

Система за непрекъснато измерване към газоход G-1 /СРКА   е пусната в експлоатация на 
1.02.2011г. 

Система за непрекъснато измерване към газоход G2 е пусната в експлоатация на 1.02.2011г. 

Енергиен котел ЕК-9 е запечатан със Заповед  на РИОСВ №251 от 19.10.2010г и временно не е 
в експлоатация. След въвеждане в експлоатация на котела за изгаряне на биомаса, ЕК-8 
работи с намален капацитет.  

Брой  емисионни измервания, брой несъответствия, причини, 
предприети/планирани коригиращи действия 

Условие 9.6.5.6., 9.6.5.7 

Резултатите от извършените измервания на емисии в атмосферата от точкови източници са 
докладвани в Таблица 2  Приложение 2. 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 
Резултатите от оценката се документират в дневника за оценка на съответствието. 

Оценка на съответствието -  периодичност на мониторинга 
След възстановяване на експлоатацията на 01.06.2010г. са извършени по едно 
измерване за всички контролирани параметри на работещите съоръжения, с което се 
удовлетворяват изискванията за честота на мониторинга чрез СПИ: 
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ИУ източник замърсител честота съответствие 

По КР изпълнение 

K1/G2 ЕК8 Прах 1/6м. 1/6м да 

NOx непрекъснат 1/6м не 
SОx 1/6м. 1/6м да 
CO непрекъснат 1/6м не 

K1/G3 ЕК9 
/ не работи/ 

Прах 1/6м. 0  
SОx 1/6м. 0  

К5/G-7 Котел за изгаряне 
на биомаса 

Прах непрекъснат непрекъснат да 

NOx непрекъснат непрекъснат да 

SОx непрекъснат непрекъснат да 

CO непрекъснат непрекъснат да 

К2 ПРВ Прах 1/1г. 1/1г. да 

NОx 1/1г. 1/1г. да 
SОx 1/1г. 1/1г. да 

К3/G5 ВФПИ 1 H2S 1/1г. 1/1г. да 

CH3SH и (CH3)2S 1/1г. 1/1г. да 

К4/G6 ВФПИ 2 H2S 1/1г. 1/1г. да 

CH3SH и (CH3)2S 1/1г. 1/1г. да 

К5 Обезводняващ ф-
р 

H2S 1/1г. 1/1г. да 
CH3SH и (CH3)2S 1/1г. 1/1г. да 

K13 PM2/ситова част Прах 1/1г. 1/1г. да 
общ С 1/1г. 1/1г. да 

K14 PM2/ситова част Прах 1/1г. 1/1г. да 
общ С 1/1г. 1/1г. да 

K15 PM2/сушилна 
част 

Прах 1/1г. 1/1г. да 
общ С 1/1г. 1/1г. да 

K16 PM2/сушилна 
част 

Прах 1/1г. 1/1г. да 

общ С 1/1г. 1/1г. да 

K17 Прах 1/1г. 1/1г. да 
общ С 1/1г. 1/1г. да 

K18 Прах 1/1г. 1/1г. да 
общ С 1/1г. 1/1г. да 

K19 Прах 1/1г. 1/1г. да 
общ С 1/1г. 1/1г. да 

K20 Прах 1/1г. 1/1г. да 

общ С 1/1г. 1/1г. да 
K21 Прах 1/1г. 1/1г. да 

общ С 1/1г. 1/1г. да 

К1 СРКА СЕВЕР Прах  1/6м  
СО  1/6м  
NОx  1/6м  
SОx  1/6м  
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К1 СРКА ЮГ Прах  1/6м  

СО  1/6м  

NОx  1/6м  
SОx  1/6м  

К1 СРКА  Прах непрекъснат 1/6м не 
СО непрекъснат 1/6м не 

NОx непрекъснат 1/6м не 

SОx непрекъснат 1/6м не 

• Брой несъответствия – 6 бр:  

През отчетния период не е влязла в експлоатация система за непрекъснато измерване на 
контролираните параметри на изпускащо устройство към ЕК-8 и СРКА. За СРКА и ЕК-8  са 
извършвани периодични измервания в разширен обхват.  

• Причини: Едногодишен престой на завода.Необходимост от генериране на финансов 
ресурс за закупуване на системите. 

• Предприети мерки за постигане на съответсвие: 

През 2010г. - избрана фирма –Изпълнител и техническо изпълнение на проекта по 
изграждане на СНИ на СРКА и ЕК8.  Системите са пуснати в експлоатация на 1.02.2011г. 

Оценка на съответствието -  емисии точкови източници: 
• Брой извършени проверки – за всяко измерване, съгласно таблицата 

• Брой установени несъответствия –  1 бр. – не са измерени стойности за К16. 

• Констатирани причини  -  по време на първото измерване вентилаторът е в 
неработоспособно състояние.  Вентилаторът е свален за ремонт, и при планираното 
второ измерване вентилаторът не е излязъл от ремонт.  

• Предприети/планирани коригиращи действия –  вентилаторът е монтиран през месец 
декември. Източникът е планиран за измерване в началото на 2011г. 

 
ИУ източник 

Брой 
измервания 

Брой 
несъответствия 

Причини Предприети 
мерки 

K1/G2 ЕК8 
1 0   

K1/G3 ЕК9 
/ не работи/ 

0 0   

К5/G-7 Котел за 
изгаряне на 
биомаса 

Непрекъснато 
3 месеца 

0   

К2 ПРВ 
1 0   

К3/G5 ВФПИ 1 
1 0   

К4/G6 ВФПИ 2 
1 0   

К5 Обезводняващ 
ф-р 

1 0   



 

44 
 

K13 PM2/ситова 
част 

1 0   

K14 PM2/ситова 
част 

1 0   

K15 PM2/сушилна 
част 

1 0   
K16 

1 1 Не е възможно 
измерване: 

1-во измерване-
скъсано работно 

колело; 2-ро 
измерване-ремонт 

на раб.колело 

възстановен 
вентилатор, 

планирано ново 
измерване 

K17 
1 0   

K18 
1 0   

K19 
1 0   

K20 
1 0   

K21 
1 0   

К1 СРКА СЕВЕР 
1 0   

К1 СРКА ЮГ 
1 0   

К1 СРКА  
1 0   

За констатираните несъответствия, свързани с мониторинга на въздуха има издадено от РБ, МОСВ, 
РИОСВ гр. Пловдив Акт за установяване на административно нарушение №000609/24.01.2011г. и 
Наказателно постановление към него № 11/02.03.2011г. 

 

Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества 

Условие 9.3., 9.4.1.:  

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2. се изпускат в 
атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.  

Дейностите на площадката се извършват по начин, предотвратяващ максимално 
разпространението на  миризми извън площадката. 

През 2010г.,  за регистрирано 1 бр. разпространение на миризма извън границите на 
площадката има издаден от РБ, МОСВ, РИОСВ гр. Пловдив Акт за установяване на административно 
нарушение №000606/10.11.2010г. 

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на 
неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката 

Условие 9.3.2 
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Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на 
неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните 
емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. 

Резултатите от оценката се документират. 

Резултати 
• Брой извършени проверки – 2 

• Брой установени несъответствия – 0 

• Констатирани причини  - не са установени несъответствия 

• Предприети/планирани коригиращи действия - не 

Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на 
неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, 
генерирани от дейността на площадката 

Условие 9.3.3, 9.6.5.4,  9.6.5.7 

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на 
мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Записите се 
съхраняват в дневник. 

Резултати 
• Брой извършени проверки – 2 бр. 

• Брой установени несъответствия – 0 бр. 

• Констатирани причини  - не са констатирани несъответствия 

• Предприети/планирани коригиращи действия-не са констатирани несъответствия  

Условие 9.3.4  

Съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими 
емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии са предприети всички необходими мерки за 
ограничаване емисиите на прахообразни вещества. Изготвена е писмена инструкция за 
ограничаване на емисиите от дейностите товарене, разтоварване и складиране на насипни 
материали на площадката.  

Условие 9.4.2,  9.4.3., 9.6.5.4., 9.6.5.5, 9.6.5.7 

Прилага се инструкция за контрол на емисиите на интензивно миришещи вещества, 
включваща мерки за предотвратяване и намаляване на емисиите и периодична оценка на 
спазването им.  

Съгласно инструкцията се водят дневник за получени оплаквания и дневник проверки. 

За 2010 година е постъпило едно оплакване  за емисии на интензивно миришещи вещества, 
съгласно докладваното в Таблица 10, Приложение 2. 

Проверки за спазване на мерките 
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• Брой извършени проверки – 639/ежесменно/ 

• Брой установени несъответствия – 1 бр. 

• Констатирани причини  - разпространение на миризми извън границата на 
площадката. 

• Предприети/планирани коригиращи действия- изпълнена програма за ограничаване 
на миризмата 

Условие 9.6.2.3  

Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на 
неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на 
площадката се документират и съхраняват в дневници, както е докладвано по Условие 9.3.4. 
и Условие 9.4.3.. 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води 
Докладване 

Условие 10.1.4.4.,  10. 3.6. 10.3.7. 

Изчислените количества на замърсителите във води са докладвани към т.4.1. 
Документацията по тяхното изчисление и първичните документи от измерване се съхраняват 
на площадката. 

Условие 10.3.8 

Емитирани количества замърсители в отпадъчни води на тон депониран отпадък – на 
площадката няма депониран отпадък. 

 

Условия  

Условие 10.,  10.1.2.1. и 10.1.3.1 
Отвеждането на смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни 
води, формирани на територията на производствената площадка се отвеждат съгласно условията, 
както следва: 

• Точка на заустване  №1 – р. Марица, IІІ категория водоприемник, - Условие 10.1.2.1. 

Условие 10.1.4.5.,  10.1.4.2,  10.1.4.3 

Плащанията и отчетите за годишното количество заустени води и оценка на съответствието  
с определените индивидуални емисионни ограничения се водят редовно. 

Няма констатирани несъответсвия. 

Условия пречиствателни съоръжения 

Условие 10.1.1.1., 10.1.1.2., 10.1.1.2.1., 10.1.1.2.2., 10.1.1.4.1.,  10.1.1.4.2. , 10.2.1.1, 10.2.1.1.1, 
10.2.1.1.2, 10.2.1.1.3, 10.2.1.1.4, 10.2.1.2.2, 10.2.1.2.3, 10.3.1., 10.3.2. 

Конфигурацията на оборудването в ПСОВ съответства на разрешената по Условие 10.1.1.1. 
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Определени са и са документирани технологичните параметри, осигуряваща оптимална 
работа на съоръжението: 
Пречиствателно 
съоръжение  

Контролира
ни 
параметри 

Оптимални 
стойности на 
контролирани
те параметри 

Честота на 
мониторинг 

Вид на 
оборудването 
за 
мониторинг  

Необходими 
резервни 
части 

1 2 3 4 5 6 
Приемна шахта  toC  3 пъти дневно термомртър не се налага 

pH  на всеки един 
час 

Универсален  индикатор 

NaOH г/л до 0.35г/л при pH >9.5 лабораторно  
ХПК мг/л р.О2  eжедневно лабораторно 
НРВ мг/л  2 пъти на 

седмица  
тегловен анализ 

РВ мг/л  1 път месечно тегловен анализ 
Пясъкозадържател % влага до 60% 1 път месечно тегловен анализ не се налага 

% мин. в-во  тегловен анализ 
Секция за хлориране 
на битово-фекални 
води 

разтвор на 
хипохлорит за 
дезинфекция  

100л 5% р-р 1 път 
седмично 

наблюдение не се налага 

смесител 
неутрализатор  

въздух няма такава ежедневно наблюдение 2бр. резервни 
въздуходувки 

pH при води с  
pH >9.5; подава 
се H2SO4 

pH <,= 8,5 универсален 
индикатор 

не се налага 

Предаератор въздух няма такава ежедневно няма такава 2бр. резервни 
въздуходувки 

Първични радиални 
утаители- 4бр. 

pH до 8.5 на 2 часа универсален 
индикатор 

не се налага 

НРВ мг/л  веднъж 
седмично 

тегловен  
анализ 

ХПК мг/л р.О2  веднъж 
седмично 

лабораторно  

% очистване по НРВ веднъж 
седмично 

тегловен анализ 

Усреднител въздух  ежедневно наблюдение 2 резервни 
въздуходувки 

pH  на 2 часа универсален 
индикатор 

не се налага 

Амониев азот <6мг/л 1път месечно лабораторно  
Общ фосфор <1.5 мг/л 1път месечно лабораторно не се налага 

Биобасейни 
6бр.секции 

разтворен 
О2мг/л 

над 2мг/л 1път месечно преносим 
кислородомер 
 

по един 
резервен 
аератор на 
всяка секция 

% С на 
активната 
утайка 

3-4 г/л 1път седмично тегловен  
анализ 

Вторични радиални 
утаители- 4бр. 

pH от 6 до 8 на 2часа универсален 
индикатор 

не се налага 
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разтворен 
О2мг/л 

над 2мг/л 1път седмично преносим  
кислородомер 

ХПК мг/л  < 300мг/л ежедневно лабораторно  
НРВ мг/л <100мг/л ежедневно тегловен анализ 
РВ мг/л <1500мг/л 1път месечно тегловен анализ 

Радиален 
калоуплътнител за 
излишна активна 
утайка  

% С на 
уплътнената 
утайка 

>1.2% 1път месечно тегловен анализ не се налага  

% мин. и орг. в-во 1път месечно тегловен анализ 

Калоуплътнител 
сборник за влакнеста 
утайка  

контрол на 
нивото на 
утайката  

<3м пълен 3пъти дневно разграфена 
рейка  

не се налага 
 
 

 
Окислителни езера -
2бр. 

pH от 6 до 9 1път месечно не се налага  

НРВ мг/л 100мг/л    
Нефтопродукти 05 мг/л    
Общ азот 0.4 кг/  т продукция   
Общ фосфор 0.05 кг / т продукция   
ХПК мг/л  < 300мг/л    

Документацията се съхранява в писмена форма. 

Разработена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на 
технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните 
съоръжения. Мониторингът на контролираните параметри се извършва съгласно посочената 
периодичност и се документира в дневник на оборудването, съгласно инструкцията – 
Условие 10.1.1.4.4.и Условие 10.2.1.4 . 

Условие 10.1.1.2.3., 10.2.1.1.2 ,  10.3.2 

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и 
експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения.  Резултатите от 
проверките се документират в дневник 

Резултати 
• Поддръжка на изправността – ежедневно наблюдение, регулярна поддръжка 

съгласно изискванията на производителя на оборудването 

• Извършени проверки на състоянието – 639 бр. 

• Констатирани неизправности/ неработоспособност на оборудването – 5 бр. 

• Причини – неизправана ел.задвижка на първични утаители, износени набивки на 
помпа, повреден вентил на помпо в реагентно стопанство, спукан тръбопровод на 
ВФИ, теч на тръбопровод при помпена станция; 

• Предприети мерки– отремонтирана ел.задвижка, сменени набивки, подменен вентил 
и отремонтирани тръбопроводи; 
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Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на 
контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в 
КР норми 

Условие 10.1.1.3.1, 10.1.1.4.3. 10.1.1.4.4., 10.2.1.2.1, 10.2.1.3, 10.2.1.4 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с оптималните, като 
резултатите се документират в съответната форма. Оценката се извършва ежемесечно. 

Резултати 
• Брой извършен проверки – 365 бр. 

• Установени несъответствия  – 11бр. 
Високо рН, ХПК и НРВ на вход на БПСОВ; висока концентрация на „активна” утайка 

• Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия – подаване на 
необходимото количество сярна киселина за неутрализиране на потока отпадъчни 
води, подаване на свежа вода за разреждане на потока, пускане в експлоатация на 
калоуплътнителя за „активна” утайка и отвежданти и след уплътняване на 
изсушителните полета. 

Условия свързани с емисионни норми и мониторинг 

Условие 10.1.2.1. , 10.2.2.1,  

Заустването на смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и 
дъждовни води след ПСПОВ в река Марица (трета категория водоизточник) (Точка на 
заустване 1) се извършва в съответствие с условията по Таблица 10.1.2.1., както е докладвано 
по резултатите от оценка на съответствието. 

Условие 10.1.3.1, 10.1.3.2 

Заустваният в река Марица смесен  поток отпадъчни води не нарушава нейната категория, 
тъй като са спазени индивидуалните норми по КР. 

В аварийния план на площадката е включен сценарий със залпови изпускания на 
замърсяващи вещества р. Марица. До момента не е бил привеждан в действие. 

Брой емисионни измервания, брой несъответствия, причини, 
предприети/планирани коригиращи мерки 

Условие 10.1.4.1. 10.1.4.2., 10.2.3.1, 10.3.3., 10.3.5 

Измерванията в точка на мониторинг  1 се извършват по график, съгласно Таблица 10.1.4.1. 
към Условие 10.1.4.1:  

Параметър Периодичност по КР Замервания/протокол Съответствие  

Количество зауствани 
води 

ежемесечно при замерване Ежемесечно   да 

Активна реакция рН ежемесечно №172-ОВ/28.06.2010 

№0859/06.07.2010 

Да 

 Неразтворени вещества ежемесечно 
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Нефтопродукти ежемесечно №0955/03.08.2010 

№1207/23.09.2010 

№1316/05.10.2010 и 
№1449/29.10.2010 

№1650/30.11.2010 

№1697/08.12.2010 

 

Азот (общ) ежемесечно 

Фосфор (общ) ежемесечно 

ХПК  ежемесечно 

Анализите и пробовземането са извършени от акредитирани лаборатории: 

• "B и К" ЕООД Пловдив №199 ЛИ от БСА 

• ИАОС Рег.л-я/№69ЛИ от БСА 

Количеството зауствани производствено отпадъчни води се измерва чрез монтирано в точка 
на заустване Nо 1 измервателно устройство, съгласно заявлението за издаване на 
комплексното разрешително. Графика и документирането на данните се регламентира с 
инструкция.  

Данните за резултатите от мониторинга са докладвани в Таблица 3, Приложение 2. 

Условие 10.1.4.3.  10.2.3.1, 10.3.5. 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри с определените ИЕО, като резултатите се документират в към 
дневник оценка на съответствие. 

Оценка 
• Извършени проверки – при всяко  измерване на замърсители и ежемесечно за дебит 

на зауствани води 

• Установени несъответствия – 3 броя (превишена концентрация на нефтопродукти за 
месец 06, превишено количество общ азот на единица продукт – м.06,08) 

• Причини – Нарушенията на нормите са в резултат от дългия престой на оборудването 
нарушена и невъзстановена „активна” утайка за биологичното окисление на 
замърсените отпадъчни води.  

• Предприети мерки – след влизане в нормален режим на работа, набъбване и 
възстановяване на „активната” утайка, не са констатирани отклонения от нормите. 

4.4. Управление на отпадъците 

Условие 11.1.2 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците  е актуализирана и утвърдена с 
Решение с изх.№ УО -1007/02.07.2010г. на Директора на РИОСВ Пловдив. 

Условие 11.9.6. 

Проучена е  възможността за оползотворяване на отпадъците при планирани промени. 
Поради временно прекратяване на дейността на Инсталацията за производство на  флутинг и 
крафт хартия, Участък за производство на хартия – хартиена машина РМ1, отпадък с код 
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030308  - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране, се 
предава за оползотворяване на фирма с Разрешително по чл.37 от 3УО. 

Докладване 

Условие 11.9.1., 11.9.1.1 

Изготвени са и са предадени в РИОСВ Пловдив и община Стамболийски информационни 
карти за отпадъците.  

Всички записи, чието докладване се изисква по Условие № 11., както и документите, 
доказващи съответствие се съхраняват на площадката. Срокът за съхранение е 
регламентиран в процедурата за управление на документите. 

Условие 11.9.7. 

Преносите на отпадъци извън площадката са докладвани към т.4.1. 

Образувани отпадъци 

Условие 11.7.1 , 11.7.2 , 11.9.2. 

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/ изчисление на образуваните 
количества отпадъци. Резултатите се документират в дневник отпадъци. 

Количествата образувани отпадъци за 2010г. са докладвани в Таблица 4, Приложение 2. 

Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с 
определените в КР – брой установени несъответствия, причини и 
приети/планирани коригиращи действия 

Условие 11.1.1, 11.7.3., 11.9.3. ,11.9.4.6 

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието. Резултатите се документират във 
форма за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с 
определените такива в Условие 11.1.1. 

Образуваните отпадъци съответстват по вид и не превишават количествата по Условие 11.1.1. 
и Условие 6.6.2 

Оценка 
• Брой извършени проверки – 7бр. 

• Обект за проверка – дневник отпадъци 

• Брой установени несъответствия – 0 бр. 

• Причини – няма установени несъответствия 

• Предприети/планирани коригиращи действия  - не се налага 

Събиране и приемане и на отпадъците 

Условие 11.2.1, 11.2.2. и 11.2.3. 

Образуваните на площадката отпадъци се събират на местата за разделно събиране, 
представени в Приложение II 7.4 от заявлението и в съответствие с нормативната уредба по 
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околна среда. При събиранете те се сортират/ опаковат (когато е приложимо) с цел 
намаляване на обема и по-лесно съхранение и транспортиране.  

Условие 11.2.4 

Отпадък с код и наименование: 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак се събира отделно на закрита площадка, обозначена с кода на отпадъка. 
Предприети са всички необходими мерки, за да не се допусне попадането им  в съдове за 
битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.   

Условие 11.2.5 

Отпадък с кодове и наименование:  

13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 
13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа; 
16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 

се събира в специално определени за целта съдове, маркирани с кода на отпадъка и надпис: 
“Отработени масла” и ”Отпадъчни нефтопродукти”.  Съдовете за събиране се затварят 
плътно и материалът им не взаимодейства с отпадъка. Предприети са всички необходими 
мерки, за да се осигури контрол върху целостта на съдовете и да не се допусне разливане 
или изтичане на отпадъка. Съдовете се държат затворени, освен по време на манипулации.   

Условие 11.2.6 

Образуваните отпадъци с код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии се събират 
разделно, в устойчиви спрямо киселини складове, които осигуряват подходяща вентилация 
на обема. Съдовете са обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори” . 
Дейността за събиране на тези отпадъци от мястото на генериране до площадката за 
временно съхранение е възложена на фирмата, която извършва ремонт на електрокарите. 

Условие 11.2.7 

Всички опасни отпадъци, които се образуват на площадката се събират в подходящи, не 
взаимодействащи с отпадъка и добре затварящи се съдове. Съдовете са обозначени 
съгласно  Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците с надпис “опасен 
отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства на отпадъка. 

Условие 11.2.8 

Отпадъци с код: 
15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки; 
19 02 01 – Хартия и картон; 
20 01 01 - Хартия и картон 

За оползотворяване (R3) не са приемани на площадката, защото Инсталация за 
производство на флутинг и крафт хартия, Участък за производство на хартия – хартиена 
машина РМ1 – не е възстановила експлоатация. 

Условие 11.2.9 
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От датата на пускане на Инсталацията за оползотворяване на неопасни отпадъци, 
използвани като гориво за получаване на енергия (01.10.2010) на площадката са приети 
следните отпадъци: 
 
Отпадък Код Годишно количество, т Получени от Съот

ветст
вие Количества, 

определени 
с КР 

Реално 
измерено 

Отпадъци от корк и 
дървесни кори      

030101  0   

Трици, талаш, 
изрезки, парчета…, 
различни от 
упоменатите в 03 
01 04 

030105  12 355,06 Кичуков и синове ЕООД (6713,17) 
Крафт ООД (2847,22) 
Бобър 72 кик ЕООД (1614,64) 
Транслес Комерс (530,92) 
Златолес (286,16) 
Валкин лес ЕООД (162,72) 
Фагус ООД (119,74) 
Кракралес -2000 АД (33,1) 
Стим 60 – 28,34 
Еледжик (18,48)  

 

Отпадъчни кори и 
дървесина 
(опилки)      

030301  0   

  104 618 12 355,06  да 

 

Информация за фирмите, от които са получени: 
доставчик ЕИК по БУЛСТАТ 

Кичуков и синове ЕООД  112589365 

Крафт ООД 108687113 

Бобър 72 кик ЕООД 201211479 

Транслес Комерс 120613442 

Златолес 120558581 

Валкин лес ЕООД 115765231 

Фагус ООД 119103093 

Кракралес -2000 АД 113512813 

Стим 60 108559754 

Еледжик 130839571 

Условие 11.2.10, 11.2.10.1, 11.2.10.2, 11.2.10.3 

Приемането на отпадъците се извършва въз основа на договор с притежателите, след 
заявки и предварително изготвен график. 

Спазват се изискванията за наличие на придружаваща документация. 

Приемането се извършва съгласно Условие 11.2.10.3 и се отразява в Отчетната книга. 
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Резултати от оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци 
с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и 
приети/планирани коригиращи действия 

Условие 11.2.11 , 11.9.3. ,11.9.4. 

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието за  събирането  на 
отпадъците. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на 
събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените 
несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.  

Оценка 
• Брой извършени проверки – 6 бр. 

• Обект за проверка – отпадъци по кодове, трасиране на процеса генериране-събиране 
измерване, водене на Отчетна книга . 

• Брой установени несъответствия – 2 бр. 

Смесване на раразлични по вид отпадъци преди извозването им на площадките за 
временно съхранение; няма навсякъде обозначения, маркировка и специализирани 
съдове за съхранение на опасни отпадъци; 
• Причини – пуск на завода след едногодишен престой и стартиране на изпълнението 

на инвестиционна програма към КР  за привеждане в съответствие .  

• Предприети/планирани коригиращи действия  - извозване на отпадъците до 
регламентираните площадки за временно съхранение, изпълнено е изготвено  
Задание за табели, символни знаци, събирателни вани и привеждане в съответствие 
на площадки за временно съхранение. 

 

Условие 11.2.12 , 11.9.3. ,11.9.4. 

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на събирането на 
отпадъците. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на 
събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените 
несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.  

Оценка 
• Брой извършени проверки – 7 бр. 

• Обект за проверка – отпадъци по кодове, налична документация, визуален оглед, 
измерване, водене на Отчетна книга. 

• Брой установени несъответствия – 1 бр. 

• Причини – няма сертификат за физични характеристика и химичен състав на отпадък с 
код 030105; 

• Предприети/планирани коригиращи действия  - получена е от Доставчика 
Декларация за физични характеристика и химичен състав на отпадъка. 
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Временно съхранение на отпадъците 

Условие 11.3.1, 11.3.2 

На площадката се съхраняват  временно  само отпадъците съгласно Условие 11.1.1. и само 
на местата, определени за тази цел съгласно Приложение II 7.4 от заявлението. Позициите 
на площадките, на които се извършва временното съхранение са посочени в Таблица 4 
/Приложение 2. Временното съхранение е за срок до три години при последващо 
предаване за оползотворяване и до една година при последващо предаване за 
обезвреждане 

Условие 11.3.3  

Всички опасни отпадъци, които се образуват на площадката се съхраняват в подходящи, не 
взаимодействащи с отпадъка и добре затварящи се съдове. Съдовете са обозначени 
съгласно  Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците с надпис “опасен 
отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства на отпадъка. и в 
съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране 
и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци 

Условие 11.3.4  

Отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак се съхранява на площадка №21, обозначена на Приложение II 7.4 от 
заявлението. Отпадъкът се съхранява разделно от другите отпадъци, като се осигурява 
наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е 
закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в 
нея. Осигурени са съдове за счупени лампи, спазени са изискванията към повърхностите и 
съдовете за съхранение. 

Условие 11.3.5  

Образуваните отпадъци с код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии се съхраняват на  
площадка №20, обозначена на Приложение II 7.4 от заявлението на закрито,, в устойчиви 
спрямо киселини съдове, които осигуряват подходяща вентилация на обема. Съдовете са 
обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори” . 

Условие 11.3.6  
Отпадък с код и наименование: 

13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 
13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа; 
16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 

се съхраняват съответно на площадки №18,22,19 посочени в Приложение II 7.4 от 
заявлението. Площадките са с трайна бетонна настилка. Обозначен е кода и 
наименованието на съхранявания отпадък.   Съдовете за съхранение се затварят плътно и 
материалът им не взаимодейства с отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за 
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да се осигури контрол върху целостта на съдовете и да не се допусне разливане или 
изтичане на отпадъка. Съдовете се съхраняват  затворени. 

Условие 11.3.7  

Отпадък с код и наименование: 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества се съхранява на площадка – 23, посочена на 
Приложение II 7.4  от заявлението. Площадката е закрита + контейнер, с трайна настилка, 
оградена и обознаена с кода и наименованието на отпадъка, който се съхранява. 
Съхраняваните отпадъци са изолирани от атмосферни въздействия и защитени от случаен 
достъп.   

Условие 11.3.8, 11.3.9 

Неопасните отпадъците, за които е разрешено временно съхранение  се съхраняват на 
площадките, посочени в условията и обозначени на Приложение II 7.4 от заявлението. 
Всички площадки са ясно отделени (оградени), обозначени с надписи за предназначението, 
вида на отпадъците, които се съхраняват и са с трайна настилка. Местата за временно 
съхранение са докладвани в Таблица 4, Приложение 2. 

Условие 11.3.10 

Временното съхранение на отпадъци се осъществява така, че да не се допусне смесване на 
опасните с други отпадъци или вещества, както и разреждането им. 

Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение с условията в 
КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи 
действия 

Условие 11.3.11, 11.9.3., 11.9.4. 

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се 
документират във формата за оценка на съответствието на временното съхранение с 
условията на разрешителното. 

Оценка 
• Брой извършени проверки – 7 бр. 

• Обект на проверка – всички площадки за временно съхранение, налични отпадъци, 
условия за съхратение 

• Брой установени несъответствия – 1 бр. 
Няма изградена площадка за временно съхранение на отпадък с код 100101 

• Причини – забавяне на пускането на Инсталация за оползотворяване на неопасни 
отпадъци поради икономическата криза. 

• Предприети/планирани коригиращи действия    - изготвено е Задание за изграждане 
на площадка, което е изпълнено. 

Третиране и транспортиране на отпадъците 

Условие 11.4.1., 11.4.2., 11.4.2.1 
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Всички отпадъци по Условие 11.1.1. се транспортират извън територията на площадката 
единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава 
дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО,  или комплексно разрешително, въз 
основа на писмен договор.  

Сключени са следните договори: 
 
Фирма  Разрешително  

Булекопак АД , гр.София №00п-05-03/11.02.2010 
Биовет АД, гр. Пещера КР №28/2005 
Кабакчиев ЕООД, с.Говедаре №07-ДО-229-01/25.10.  
2010Ел Комерс ООД, гр.Варна №199/27.04.2005 
Балкант ЕООД, гр. Пазарджик №532/06.02.2007 
Ивонс Метал ЕООД, гр.Димитровград №234/17.06.2005 
Валд 95 ЕООД, гр. София №00-ДО-309-00 

 

За всички опасни отпадъци, които се изнасят от площадките се изготвя транспортна карта по  
Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г.. 

За всяка партида транспортиран отпадък се съхраняват копия от следните документи: 
1. За производствени отпадъци: 

- Кантарна бележка; 
2. За опасни отпадъци: 

- съпроводителен документ/сертификат; 
- “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените 
разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности; 

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение № 5 
на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.  

Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и 
транспортиране на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, 
причини и приети/планирани коригиращи действия 

Условие 11.4.3, 11.9.3., 11.9.4. 

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се 
документират във формата за оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците 
с условията на разрешителното. 

Оценка 
• Брой извършени проверки – 1 бр. 

• Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за 
предадени количества, наличие на разрешение за транспорт на предадения код, 
наличие на документи (кантарни бележки, транспортни карти)  
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• Брой установени несъответствия –0 бр. 

• Причини –не са установени несъответствия. 

• Предприети/планирани коригиращи действия –не се налагат 

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци 

Условие 11.5.1  

Всички отпадъци по Условие 11.1.1., които се предават за оползотворяване, преработване и 
рециклиране на външни фирми, се предават въз основа на писмен договор, след 
представяне на копие от документ, разрешаващ извършване на такава дейност за 
конкретния вид отпадък - разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително. 
Сключени са договори със следните фирми: 
 
Фирма  ЕИК Разрешително  

Булекопак АД гр. София 131283533 Разрешително №00п-05-03/11.02.2010 
Биовет АД гр. Пещера 112029879 КР №28/2005 
Кабакчиев ЕООД с.Говедаре, обл.Пазарджик 112540232 Разрешително №07-ДО-229-01/25.10.2010 
Булекопак АД гр. София 131283533 Разрешително №00п-05-03/11.02.2010 
Ел Комерс ООД гр.Варна 103170867 Лиценз №199/27.04.2005 
Балкант ЕООД гр. Пазарджик 112655670 Лиценз №532/06.02.2007 
на Ивонс метал ЕООД гр. Димитровград 126617344 Лиценз №234/17.06.2005 
ВАЛД-95 ЕООД гр.София 104030287 Разр. По чл.37 №00-ДО-309-00 

Условие 11.5.2  

Операция по оползотворяване, код R3 не се извършва през отчетния период – Инсталацията 
е спряна временно от  експлоатация. 

Условие 11.5.3  

От датата на пускане в експлоатация на Инсталацията за оползотворяване на неопасни 
отпадъци се извършва операция код R1 за изгаряне на приетите и образуваните, съгласно 
Условие 11.2.9 отпадъци. 
Оползотворени: 
приети образувани 

03 01 
01 

03 01 05 03 03 01 03 03 01 кори 03 03 01 
Опилки 

03 03 10 19 08 02 

0 

9045.031т/влаж
ен/ 
6783.773т 
абс.сух 

0 
24473,375т 
/влажен/ 
14684т абс.сух. 

2142.536 т 
/влажен/ 
1242.671т 
абс.сух 

3528,4т /влажен/ 
862,694т абс.сух  

63.445т /влажен/ 
27.892т абс сух  

 Условие 11.5.4, 11.5.5, 11.5.6  

R13 – съхранение до извършване на операции по оползотворяване:  

Отпадъците, предназначени за оползотворяване с код R1 се съхраняват временно  на 
площадка, позиция 1 и позиция2. 
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Отпадъци, предназначени за оползотворяване с код R3 се съхраняват временно  на 
площадка, позиция 9 и позиция 17. През отчетния период са генерирани 1.78т отпадък с код 
030308.  

Не са приемани отпадъци от външни организации.   

Наличният  в края на отчетната година 0.100т отпадък с код 030308 се  съхранява временно  
по отчетна книга на площадка №17. 

Площадките отговарят на изискванията по Условие 11.5.5.  Срокът за съхранение се следи, за 
да не се допусне съхранение за период над 3 години. 

Условие 11.5.7  

Операция с код R5 – на отпадък с код 10 13 01 – отпадъчна смес преди термично 
обработване в Инсталация за производство на вар не е извършвана през отчетния период. 

 Условие 11.5.8  

Пречистване на центрофуга чрез отделяне на вода и механични примеси на отпадък 13 03 
07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа за 
поледваща повторна употреба (R9) не е извършвана през отчетния период. 

Резултати от оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и 
рециклирането  на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, 
причини и приети/планирани коригиращи действия 

Условие 11.5.9, 11.9.3., 11.9.4. 

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се 
документират във формата за оценка на съответствието на оползотворяването, 
преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното. 

Оценка 
• Брой извършени проверки – 7бр. 

• Обект на проверка – оползотворяване,договори с външни фирми, записи в дневник 
отпадъци за приети и предадени количества, наличие на разрешение за операцията с 
предадения код отпадъци, наличие на документи (кантарни бележки, транспортни 
карти)  

• Брой установени несъответствия – 1бр./ Отпадък с код 160103  – предаден на 
физически лица .  

• Причини –  През отчетния период все още не са намерени   лицензирани фирми. 

• Предприети/планирани коригиращи действия – търсят се фирми с разрешение по чл. 
37 от ЗУО.   

Обезвреждане на отпадъци 

Условие 11.6.1 

Всички отпадъци по Условие 11.1.1., които се предават за обезвреждане на външни фирми, 
се предават въз основа на писмен договор, след представяне на копие от документ, 
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разрешаващ извършване на такава дейност за конкретния вид отпадък - разрешение по чл. 
37 от ЗУО или комплексно разрешително. Количествата и кодовете отпадъци, които са 
предадени за обезвреждане на външни фирми са посочени в Таблица 5 Приложение 2. 

Сключени са договори със следните депа: 

 

Фирма  Разрешително  

общинско сметище Горньовица Документ за експлоатация  № 1716 от 17.09.2009 

сметище Цалапица КР №355-НО /2008, счетоводно отчисление към БКС – гр. 
Стамболийски 

сметище Първенец Подем ООД – рамков договор 

ЕТ ”Евстати-Евстати Димитров”  -  гр. Димитровград/06.10.2010 

Резултати от оценка на съответствието на обезвреждането  на отпадъци с 
условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани 
коригиращи действия 

Условие 11.6.2. , 11.9.3. , 11.9.4. 

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се 
документират във формата за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с 
условията на разрешителното. 

Оценка 
• Брой извършени проверки – 7 бр. 

• Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за 
предадени количества, наличие на разрешение за депонирания код отпадъци, 
наличие на документи (кантарни бележки); 

• Брой установени несъответствия – 0бр. 

• Причини– не са установени несъответствия 

• Предприети/планирани коригиращи действия– не са установени несъответствия 

Анализи на отпадъците 

Условие 11.8.1., 11.8.2, 11.8.2.1. , 11.8.2.2., 11.9.1.1. 
През отчетния период: 

• Идзвършва се лабораторен анализ на образуваните от производствената дейност 
отпадъци; има попълнени и съгласувани от РИОСВ, гр. Пловдив работни листове за 
класификация на отпадъците; 

•  Извършвано е охарактеризиране на отпадъци, предназначени за депониране. 

4.5. Шум 
Жалби на живущи около площадката 

Условие 12.3.3 
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За регистриране на оплакванията на граждани се води дневник оплаквания. Предвидени са 
мерки за своевременно реагиране при постъпването на жалби на граждани. 

През отчетния период не с постъпили такива. Таблица 10, Приложение 2. 

Резултати от извършени през отчетната година наблюдения на общата звукова 
мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по 
оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие 

Условие 12.2.1., 12.2.2, 12.3.1. 

Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение на общата звукова мощност на 
площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива 
на звуково налягане на мястото на въздействие. Резултатите се документират в дневник. 

Измерванията на шумовите емисии са възложени на ИАОС Рег.л-я/№69ЛИот БСА.  

Извършено е едно измерване –  (протокол №1210/2010 ). 

Данните от измерванията са докладвани в Таблица 6 Приложение 2. 

Резултати от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане  
с разрешените такива в комплексно разрешително  

Условие 12.1.1., 12.2.3, 12.3.2., 12.3.3. 

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието. Резултатите се документират във 
формата за съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на 
производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. 

Оценка 
• Брой извършени проверки – 1, след измерване 

• Брой установени несъответствия – 0 бр.  

• Причини – не са констатирани несъответствия 

• Предприети/планирани коригиращи действия  - не се налагат. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
Условия  

Условие 13.1., 13.7 

Чрез действащите инструкции за мониторинг и поддръжка на състоянието на дейностите, 
които могат да предизвикат пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в 
почвите и подземните води, както и инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко 
въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните 
води са предприети са всички мерки за недопускане на такова въздействие.. 

 

Условие 13.2., 13.10.4, 13.10.4.1 

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 
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отстраняване на течовете. Дейностите по обхода се извършват от персонала, като 
резултатите се документират в дневник.  

Резултати: 
• Брой проверки – ежедневно 

• Установени течове –няма  

• Причини – не са установени течове 

• Предприети действия - не са установени течове 

Условие 13.3., 13.4. , 13.5. , 13.6., 13.10.5, 13.10.5.1, 13.10.5.2 

Товаро-разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се 
извършват само на определените за това места. 

Разработена е и се прилагат инструкции, съдържащи: 
• Индикатори и мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни 

вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и 
третиране на образуваните отпадъци.  Включено е изиксване за 
почистване/преустановяване до 12 часа след откриване. 

• мерки за действие при аварийни случаи, съгласно Условие 13.8.3., когато разливът 
може да предизвика замърсяване на подземни води 

За осигуряване на изпълнението на инструкцията, на подходящи места на площадката, 
невъзпрепятстващи движението и в близост до местата на възможни разливи са 
разположени сандъци със сорбиращ материал (пясък). Наличието на материал в тях се 
проверява при обхода на площадката. Предвидени са обеми за събиране на отпадъците от 
почистване на разливи. 

В инструкцията са регламентирани действията за отстраняване на течностите от 
обеми/прекратяване на захранването на тръбопроводи, при които са установени течове, 
отстраняване на разливите, почистване на мястото и третиране на образуваните отпадъци. 

Изготвен е Дневник  за документиране на установените разливи/случаи на изливане на 
вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в 
обвалованите зони).  

Резултати 
• Брой проверки -2 бр. 

• Обект на проверка – дневник, наличие на сорбиращ материал, състояние на местата, 
където е възможно да възникнат разливи 

• Регистрирани разливи -0бр. 

• Наличие на сорбиращ материал – да 

• Замърсявания от потенциално нерегистрирани разливи – не са установени. 

Условие 13.10.6, 13.10.6.1 
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Съгласно аварийните инструкции са предвидени всички мерки за локализиране и 
почистване на разливи. Регламентиран е редът за уведомяване на компетентните органи. 
За отчетния период не е регистриран разлив, който потенциално да доведе до замърсябване 
на почвите и подземните води. 
  

Резултати от собствения мониторинг на подземни води 

Условие 13.8.1, 13.10.1, 13.10.2, 13.10.2.1 

Проведен е собствен мониторинг в 5 броя сондажни кладенци, означени на Приложение II 
9.2. 

Обхватът на мониторинга е съгласно показателите, честотата и методите, посочени в 
Таблица 13.8.1. към условието.  

Резултатите от извършения мониторинг са изведени в Таблица 7 Приложение 2. 

Всички протоколи от собствен мониторинг се представят в БД в двуседмичен срок от 
получаването им от лабораторията. 

Честота на мониторинг 
ПТ1  

показател чест
ота 

дата протокол Дата 
(следваща) 

протокол Дата 
(следваща) 

протокол Дата 
(следваща) 

съответс
вие 

електропр
оводимос
т 

1/6м 29.12.2009 №530/2009 27.07.2010 №0857/ 
2010 

01.12.2010 №757/2010 30.5.2011 да 

обща 
твърдост 

1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

перманга
натна 
окисляем
ост 

1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

активна 
реакция 

1/1г 29.12.2009 №530/2009  29.12.2010   01.12.2010 №757/2010 01.12.2011 да 

амониев 
йон 

1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нитрати 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нитрити 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

сулфати 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

хлориди 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

фосфати 1/1г 29.12.2009 №530/2009  29.12.2010   01.12.2010 №757/2010 01.12.2011 да 

флуориди 1/1г 29.12.2009 №530/2009  29.12.2010   01.12.2010 №757/2010 01.12.2011 да 

живак 1/2г 14.07.2010 №1530/201
0 

13.7.2012   13.7.2014   12.7.2016 да 

кадмий 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

мед 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

никел 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

олово 1/1г 29.12.2009 №530/2009  29.12.2010   01.12.2010 №757/2010 01.12.2011 да 
селен 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
хром 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

алуминий 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
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желязо 1/1г 29.12.2009 №530/2009  29.12.2010   01.12.2010 №757/2010 01.12.2011 да 
калций 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
магнезий 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

манган 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

цинк 1/1г 29.12.2009 №530/2009  29.12.2010   01.12.2010 №757/2010 01.12.2011 да 

естествен 
уран 

1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

натрий 1/г 29.12.2009 №530/2009  29.12.2010   01.12.2010 №757/2010 01.12.2011 да 

бор 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

антимон 1/г 29.12.2009 №530/2009  29.12.2010   01.12.2010 №757/2010 01.12.2011 да 

арсен 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
бензен 1/2г 27.07.2010 №0857/201

0 
26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

бенза(а)п
ирен 

1/2г 27.07.2010 №0857/201
0 

26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

1,2 
дихлорета
н 

1/2г 27.07.2010 №0857/201
0 

26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

ПАВ 1/2г 27.07.2010 №0857/201
0 

26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

тетрахлор
етилен и 
трихлорет
илен 

1/2г 27.07.2010 №0857/201
0 

26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

пестициди 1/2г 27.07.2010 №0857/201
0 

26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

пестициди 
(общо) 

1/2г 27.07.2010 №0857/201
0 

26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

цианиди 1/2г 29.12.2009 №530/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нефтопро
дукти 

1/г 29.12.2009 №530/2009 27.07.2010 №0857/201
0 

27.7.2011   26.7.2012 да 

Несъответствия-  0бр. 
 

ПТ2  

показател чест
ота 

дата протокол Дата 
(следваща) 

протокол Дата 
(следваща) 

протокол Дата 
(следваща) 

съотв
етсви
е 

електропр
оводимос
т 

1/6м 29.12.2009 №531/2009 27.07.2010 №0856/2010 01.12.2010  №  
756/2010 

30.5.2011 да 

обща 
твърдост 

1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

перманга
натна 
окисляем
ост 

1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

активна 
реакция 

1/1г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
756/2010 

1.12.2011 да 

амониев 
йон 

1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нитрати 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нитрити 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

сулфати 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

хлориди 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

фосфати 1/1г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
756/2010 

1.12.2011 да 

флуориди 1/1г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  1.12.2011 да 
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756/2010 

живак 1/2г 29.12.2009 №1529/2010 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

кадмий 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

мед 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

никел 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

олово 1/1г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
756/2010 

1.12.2011 да 

селен 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
хром 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

алуминий 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011       30.11.2012 да 

желязо 1/1г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2010   01.12.2010 №756/2010 1.12.2011 да 
калций 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
магнезий 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

манган 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

цинк 1/1г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
756/2010 

1.12.2011 да 

естествен 
уран 

1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

натрий 1/г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
756/2010 

1.12.2011 да 

бор 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

антимон 1/г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2010   01.12.2010 №756/2010 1.12.2011 да 

арсен 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
бензен 1/2г 27.07.2010 №0856/2010 26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 
бенза(а)п
ирен 

1/2г 27.07.2010 №0856/2010 26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

1,2 
дихлорета
н 

1/2г 27.07.2010 №0856/2010 26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

ПАВ 1/2г 27.07.2010 №0856/2010 26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

тетрахлор
етилен и 
трихлорет
илен 

1/2г 27.07.2010 №0856/2010 26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

пестицид
и 

1/2г 27.07.2010 №0856/2010 26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

пестицид
и (общо) 

1/2г 27.07.2010 №0856/2010 26.7.2012   26.7.2014   25.7.2016 да 

цианиди 1/2г 29.12.2009 №531/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нефтопро
дукти 

1/г 29.12.2009 №531/2009 27.07.2010 №0857/2010 27.7.2011   26.7.2012 да 

Несъответствия-  0бр. 
 
ПТ3  

показател чест
ота 

дата протокол Дата 
(следваща) 

протокол Дата 
(следваща) 

протокол Дата 
(следваща) 

съотв
етсви
е 

електропр
оводимос
т 

1/6м 29.12.2009 №532/2009 27.09.2010 №0954/2010 01.12.2010 №755/2010 30.5.2011 да 

обща 
твърдост 

1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

перманга
натна 
окисляем
ост 

1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
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активна 
реакция 

1/1г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
755/2010 

1.12.2011 да 

амониев 
йон 

1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нитрати 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нитрити 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

сулфати 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

хлориди 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

фосфати 1/1г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
755/2010 

1.12.2011 да 

флуориди 1/1г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
755/2010 

1.12.2011 да 

живак 1/2г 01.09.2010 №1873/2010 31.8.2012   31.8.2014   30.8.2016 да 

кадмий 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

мед 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

никел 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

олово 1/1г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
755/2010 

1.12.2011 да 

селен 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
хром 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

алуминий 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

желязо 1/1г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2010   01.12.2010 №755/2010 1.12.2011 да 
калций 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
магнезий 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

манган 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

цинк 1/1г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
755/2010 

1.12.2011 да 

естествен 
уран 

1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

натрий 1/г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2010   01.12.2010 №755/2010 1.12.2011 да 

бор 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

антимон 1/г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2010   01.12.2010 №755/2010 1.12.2011 да 

арсен 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
бензен 1/2г 27.09.2010 №0954/2010 26.9.2012   26.9.2014   25.9.2016 да 
бенза(а)п
ирен 

1/2г 27.09.2010 №0954/2010 26.9.2012   26.9.2014   25.9.2016 да 

1,2 
дихлорета
н 

1/2г 27.09.2010 №0954/2010 26.9.2012   26.9.2014   25.9.2016 да 

ПАВ 1/2г 27.09.2010 №0954/2010 26.9.2012   26.9.2014   25.9.2016 да 

тетрахлор
етилен и 
трихлорет
илен 

1/2г 27.09.2010 №0954/2010 26.9.2012   26.9.2014   25.9.2016 да 

пестицид
и 

1/2г 27.09.2010 №0954/2010 26.9.2012   26.9.2014   25.9.2016 да 

пестицид
и (общо) 

1/2г 27.09.2010 №0954/2010 26.9.2012   26.9.2014   25.9.2016 да 

цианиди 1/2г 29.12.2009 №532/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нефтопро
дукти 

1/г 29.12.2009 №532/2009 27.09.2010 №0954/2010 27.9.2011   26.9.2012 да 

 
Несъответствия-  0бр. 
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ПТ4  

показател чест
ота 

дата протокол Дата 
(следваща) 

протокол Дата 
(следваща) 

протокол Дата 
(следваща) 

съотв
етсви
е 

електропр
оводимос
т 

1/6м 29.12.2009 №533/2009 06.07.2010 №0858/2010 01.12.2010 №753/2010 30.5.2011 да 

обща 
твърдост 

1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

перманга
натна 
окисляем
ост 

1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

активна 
реакция 

1/1г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
753/2010 

1.12.2011 да 

амониев 
йон 

1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нитрати 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нитрити 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

сулфати 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

хлориди 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

фосфати 1/1г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
753/2010 

1.12.2011 да 

флуориди 1/1г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
753/2010 

1.12.2011 да 

живак 1/2г 29.12.2009 №1531/2010 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

кадмий 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

мед 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

никел 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

олово 1/1г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
753/2010 

1.12.2011 да 

селен 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
хром 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

алуминий 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

желязо 1/1г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2010   01.12.2010 №753/2010 1.12.2011 да 
калций 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
магнезий 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

манган 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

цинк 1/1г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2010   01.12.2010  №  
753/2010 

1.12.2011 да 

естествен 
уран 

1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

натрий 1/г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2010   01.12.2010 №753/2010 1.12.2011 да 

бор 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

антимон 1/г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2010   01.12.2010 №753/2010 1.12.2011 да 

арсен 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 
бензен 1/2г 06.07.2010 №0858/2010 5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016 да 
бенза(а)п
ирен 

1/2г 06.07.2010 №0858/2010 5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016 да 

1,2 
дихлорета
н 

1/2г 06.07.2010 №0858/2010 5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016 да 

ПАВ 1/2г 06.07.2010 №0858/2010 5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016 да 

тетрахлор
етилен и 
трихлорет

1/2г 06.07.2010 №0858/2010 5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016 да 



 

68 
 

илен 

пестицид
и 

1/2г 06.07.2010 №0858/2010 5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016 да 

пестицид
и (общо) 

1/2г 06.07.2010 №0858/2010 5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016 да 

цианиди 1/2г 29.12.2009 №533/2009 29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015 да 

нефтопро
дукти 

1/г 29.12.2009 №532/2009 06.07.2010 №0858/2010 6.7.2011   5.7.2012 да 

Несъответствия-  0бр. 
ПТ5 

показате
л 

чест
ота 

дата протокол Дата 
(следваща
) 

протокол Дата 
(следваща
) 

протокол Дата 
(следваща
) 

протокол  съотв
етсви
е 

електроп
роводим
ост 

1/6
м 

29.12.2009 №534/200
9 

06.07.2010 №0855/20
10 

12.10.2010 №П-
958/2010 

01.12.2010 №754/201
0 

да 

обща 
твърдост 

1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014   да 

перманга
натна 
окисляем
ост 

1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015   да 

активна 
реакция 

1/1г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

12.10.2011   01.12.2010  №  
754/2010 

да 

амониев 
йон 

1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014   да 

нитрати 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014   да 

нитрити 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014   да 

сулфати 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014   да 

хлориди 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014   да 

фосфати 1/1г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

12.10.2011   01.12.2010  №  
754/2010 

да 

флуорид
и 

1/1г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

12.10.2011   01.12.2010  №  
754/2010 

да 

живак 1/2г 29.12.2009 №1528/20
10 

29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015   да 

кадмий 1/2г 29.12.2009 №533/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014   да 

мед 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014    

никел 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015    

олово 1/1г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

12.10.2011   01.12.2010  №  
754/2010 

да 

селен 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015   да 

хром 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014   да 

алумини
й 

1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015   да 

желязо 1/1г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

12.10.2011   01.12.2010 №754/201
0 

да 

калций 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014   да 

магнезий 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014   да 
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манган 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

12.10.2010 №П-
958/2010 

11.10.2012   11.10.2014   да 

цинк 1/1г 29.12.2009 №534/200
9 

29.12.2010   29.12.2011   01.12.2010  №  
754/2010 

да 

естествен 
уран 

1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015   да 

натрий 1/г 29.12.2009 №534/200
9 

29.12.2010   29.12.2011   01.12.2010 №754/201
0 

да 

бор 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015   да 

антимон 1/г 29.12.2009 №534/200
9 

29.12.2010   29.12.2011   01.12.2010 №754/201
0 

да 

арсен 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015   да 

бензен 1/2г 06.07.2010 №0855/20
10 

5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016   да 

бенза(а)п
ирен 

1/2г 06.07.2010 №0855/20
10 

5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016   да 

1,2 
дихлорет
ан 

1/2г 06.07.2010 №0855/20
10 

5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016   да 

ПАВ 1/2г 06.07.2010 №0855/20
10 

5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016   да 

тетрахло
ретилен 
и 
трихлоре
тилен 

1/2г 06.07.2010 №0855/20
10 

5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016   да 

пестицид
и 

1/2г 06.07.2010 №0855/20
10 

5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016   да 

пестицид
и (общо) 

1/2г 06.07.2010 №0855/20
10 

5.7.2012   5.7.2014   4.7.2016   да 

цианиди 1/2г 29.12.2009 №534/200
9 

29.12.2011   28.12.2013   28.12.2015   да 

нефтопр
одукти 

1/г 29.12.2009 №532/200
9 

06.07.2010 №0858/20
10 

6.7.2011   5.7.2012   да 

Радий-
226 

 11.01.2010 №535/201
0 

             

Естествен 
уран 

 11.01.2010 №535/201
0 

             

Обща 
индикати
вна доза 

 11.01.2010 №535/201
0 

             

Обща 
бета-
активнос
т 

 11.01.2010 №535/201
0 

             

Несъответствия-  0бр 

Изпълнител 

Измерванията са извършени по показатели, от акредитирани лаборатории,  както следва: 
ДИАЛ ООД/№73 ЛИ от БСА ИАОС Рег.л-я/№69ЛИ от БСА 

Електропроводимост;  обща твърдост 
перманганатна окисляемост;  
активна реакция 
амониев йон; нитрати; нитрити; сулфати 
хлориди; фосфати; флуориди; цианиди 
нефтопродукти; Радий-226 
Естествен уран; Обща индикативна доза 
Обща бета-активност 

Кадмий; мед; никел; олово 
Селен; хром; алуминий 
Желязо; калций; магнезий 
Манган; цинк; естествен уран 
Натрий; бор; антимон; арсен 

Живак; бензен;  
бена(а)пирен 
1,2 дихлоретан 
ПАВ 
тетрахлоретилен и трихлоретилен 
пестициди 
пестициди (общо) 
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Условие 13.8.2, 13.8.2.1, 13.10.3 

Извършено е фоново замерване по показател нефтопродукти – м.12.2009г.  (съгласно 
таблиците за честота на мониторинг).  Последващите измервания са с честота 1 път годишно. 

 

Резултати от оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в 
подземните води  с опредените в условията на КР 

Условие 13.8.3, 13.10.3.1 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в 
подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, 
посочени в Таблица 13.8.2. и фоново ниво по Условие 13.8.2.. изготвена е форма за 
документиране на оценката. Съответствието на измерените стойности на показателите е 
посочено в Таблица 7 Приложение 2.  

Оценка 
• Брой установени несъответствия – 0 бр. 

• Причини – не са установени несъответсвия 

• Предприети/планирани коригиращи действия – не се налагат. 

Резултати от собствения мониторинг на почви 

Условие 13.9.2.1, 13.9.2.2., 13.9.2.3, 13.10.1 

Определено е базово ниво на концентрацията на замърсители в почви в постоянните 
пунктове, обозначени на Приложение II 9.2 от заявлението е в обхват, съгласно показатели и 
методи по Таблица 13.9.2.  Анализите са извършени на 17.12.2009 от акредитирана 
лаборатория - .ДИАЛ ООД/№73 ЛИ от БСА. Базовото ниво е докладвано в Таблица 8 Приложение 2. 
Планирано е следващо измерване – 12.2012г. Всички документи се съхраняват по надлежния ред. 

 

Резултати от оценка на съответствието на базовите концентрации на вредни 
вещества в почвите  с измерените 

Условие 13.9.2.4 

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на базовите концентрации 
на вредни вещества в почвите  с измерените. След извършване на планирания мониторинг, 
резултатите ще бъдат документирани и докладвани. 

 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР 

Има изготвена Инвестиционна програма, неразделна част от Задание към Комплексното 
разрешително, която е изпълнена по точки 1,2,3,5,6,7. 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

Условие 16.3. 
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С наш Изх. № 211/05.03.2010г. е изпратен до РИОСВ гр. Пловдив - ,,План за временно 
прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения ) на ,,Монди 
Стамболийски’’ ЕАД 

Планът се изпълнява до пускане на част от инсталациите в експлоатация – 01.06.2010г. 

Доклад за изпълнение на мероприятията от плана е както следва: 

По т.1  

Спирането на Производствените инсталации е извършено съгласно заповед № 128 
/18.05.2009г на Изпълнителния Директор. 

По т.2 

Електрофилтрите и съоръженията към тях са спрени и почистени съгласно Инструкция ВПД -
03 от технологичния персонал . 

По т.3 

Демонтирани са следните технологични съоръжения и е прекратено  транспортирането на 
алкален отпадък към депо Шламоотвала:  

- събирателен бункер 

- помпа с ел. двигател 

- тръбна разводка с комуникациите. 

Изградена е нова  транспортна система със събирателна клетка  за цена 100 000лв.                                             

 По т.4 

От момента на спиране на производството нивото на оставения наличен химикал се измерва 
и контролира съгласно  инструкция ВПД - 02 от технологичния персонал. 

По т.5 

Демонтажа на амортизираното оборудване,  тръбопроводи и комуникации се извършва 
съгласно инструкция  ВПД – 01 под контрола на определения за целта отговорник 

По т.6 

Всичката налична дървесина със собствена техника и персонал е транспортирана и 
подредена  на определената площадка в района на ДПЦ.                                                                                                

Отработените масла и пласмасови опаковки  са събрани и предадени на фирми 
притежаващи съответните разрешителни. В процес сме на почистване на склада за ,, 
Излезли от употреба гуми ”, инвентраризация и оценка на наличното количество.   

Бюджет 1500 лв (зависи изцяло от разстоянието в зависимост от фирмата с която сключим 
договор). 

По т.7                                                                                                                                                                                                                  

Биологична Пречиствателна Станция технологичните съоръжения за пречистване на 
отпадните води продължиха да работят съгласно изискванията на технологичния режим и 



 

72 
 

инструкция РИ- 01.Организиран е собствен мониторинг на отпадните води в точката на 
заустване на р. Марица. 

По т.8                                                                                                                                                                                                               

По предварително подготвено задание и съгласно инструкция ВПД-04 е извършено 
пробовземане и лабораторни определения от Изпитвателна лаборатория ‘’ЕКОЛАБ’’ към 
‘’ДИАЛ’’ ООД гр. София( сертификат за акредитация от ИА ’’БСА’’Рег. №73 ЛИ, издаден на 
05.12.2008г.,валиден до 31.12.2012г,) Копия от протоколите са изпратени в РИОСВ (наш 
изх.№ 96/27.01.2010г.) и БДИБР(наш изх. №..79/22.01.2010г.) Цената на извършената 
дейност е 3500лв. 

По т.9                                                                                                                                                                                                                

В процес сме на сключване на договор за транспортиране на строителни отпадъци до депо 
за строителни отпадъци в с. Първенец.Осигурен е бюджет  за почистване , събиране и 
депониране  - 5000 лв   

По т.10                                                                                                                                                                                                                

Резервоарите са проектирани, изработени и монтирани от фирма “Монтажинженеринг” АД – 
Ст. Загора.Те са изработени от черна стомана и от вътрешната им страна има нанесено 
защитно покритие направено от винилестерен грунд,модифициран с каучук – един пласт и 
ламинат – два пласта, като общата дебелина на покритието е от порядъка на 2мм. 

Защитното покритие бе нансено от фирма „Емайхим” АД и има 5 години гаранционен 
срок.Общата стойност на проекта възлиза на 80536,24 лв.  

Поради недоброто спазване на технологията за нанасяне на този вид защитни покрития и 
поради това ,че от вътрешната страна на покривите на резервоарите нансеното покритие 
беше само от един пласт (по предписание на „Емайхим” АД) в процеса на експлоатация на 
резервоарите се наложи подмяната на силно корозиралите и пробити покриви с нови.За 
целта резервоарите бяха  песъкоструени отвътре и  изработени нови покриви, съгласно 
документацията на фирмата-производител на резервоарите, след което същите бяха 
монтирани на мястото на старите покриви.Последва нанасяне на цялостно ново защитно 
покритие, съгласно технология и схема на насяне разработена от фирма „Емайхим” 
АД .Цялостния ремонт на съоръженията се извърши от фирма „Стандарт” АД – 
Димитровград.Стойноста на ремонта бе за сметка на фирма „Емайхим” АД като компенсация  
за повреденото защитно покритие по време на неговия гаранционен срок на експлоатация 

По т.11                                                                                                                                                                                                                

Предстои изготвяне на задание. Изпълнението му е планувано да бъде извършено до 
възстановяване на производствения процес при спазване на инструкция ВПД-07. Има 
планиран и осигурен бюджет- 10 000лв. 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1. Аварии 

Условие 14.1 
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Изготвен е и съгласуван от Гражданска защита вътрешен авариен план, съобразно 
изискванията по Условие 14.1. Информацията, касаеща оповестяването се актуализира 
редовно.  

Условие 14.2 

Извършена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в 
канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни 
вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. 
Изготвени са мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на 
територията на площадката и последващото им третиране. 

Условие 14.3  

Съгласно инструкцията за действие при аварии по Изпълнение на Условие 5 е изготвен 
дневник аварии. 

Записите в дневника са докладвани в Таблица 9, Приложение 2. 

През 2010г. е регистрирана една аварийна ситуация, както следва: 
Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

20.10.2010 Натрупване на 
прах по 
газопровода и 
електрофилтъра 
на СРКА 

Натрупване на 
прах по 
корониращите 
електроди на 
двете камери 
на 
електрофилтъра 

Почистване на 
събирателните 
и 
корониращите 
електроди, 
проверка на 
стръскващите 
устройства 

Превантивен 
контрол и 
Поддържане на 
оптимални с-
сти на 
параметрите, 
определящи за 
работата на 
електрофилтъра 

РИОСВ с писмо с 
изх..№516/20.10.2010 

 

 

Условие 14.4 

Изготвена е инструкция за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови 
замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Записите по нейното 
изпълнение се документират в дневник. 

През 2010г.  не имало аварийни  ситуации. 

Условие 14.5. 14.6 

Съгласно записите по разработените инструкции за мониторинг и действия при аварийни 
ситуации през 2010г.   не е възникнала ситуация, изискваща уведомяване на органите по 
Условие 14.5.и 14.6. 

Условие 14.7 

Местата за съхранение на опасни вещества и препарати на площадката са съгласно 
изискванията за съхранение към настоящото КР и ИЛБ. 
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Води се регистър на наличностите и движението на всички опасни вещества и препарати на 
площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС. 

7.2. Оплаквания или възражения 

Всички постъпили оплаквания, жалби и възражения се регистрират в дневник. Записите по 
дневника са докладвани в таблица 10, Приложение 2. 

През 2010г. са постъпили оплаквания и възражения, касаещи дейността на площадката: 

7.3. Преходни и анормални режими на работа 

Условие 15.1 

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения 
при преходни режими на основните процеси. Резултатите от изпълнението се документират 
в дневник на съоръженията. 

Условие 15.2, Условие 15.3. 

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2 и 
документиране на действията.  Резултатите от изпълнението се документират в дневник на 
съоръженията.   

Условие 15.4, Условие 15.5. 

В резултат на обработка на данните по  изпълнение на Условия 15.1  и 15.3.,  се предвижда 
анализ на потенциалните извънредни емисии,  дефиниране на методи за тяхното 
определяне и на тази база – изготвяне на план за мониторинг на анормални режими.  

Записи по плана ще бъдат докладвани за 2011г.  

Условие 15.6 

През отчетния период няма  документирана неизправност на измервателните устройства за 
свежа, оборотна и отпадъчни води. 
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 
Декларация 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 
Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително №. 123-Н1/2009год. на “Монди” Стамболийски  ЕАД . 

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

 

 

 

Подпис:            __________                        

Дата: 29.03.2011г.    Име на подписващия:             Александър Криклер 

Длъжност в организацията:  Изпълнителен Директор 

   

 

Подпис: _________  

             Име на подписващия:          Никола Тенов        

       Длъжност в организацията:  Производствен Директор 

                                                                Прокурист                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Организационна структура 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблици 
Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
№ CAS номер Замърсител Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за пренос на 
замърсители извън 
площадката (колона 
2) 

Праг за производство, 
обработка или употреба 
(колона 3) Във въздух 

(колона 1а) 
Във води 
(колона 1б) 

В почва 
(колона 1с) 

kg/год kg/год kg/год kg/год kg/год 
2 630-08-0  Въглероден моноксид (CO)  „-„ 

(18 504,49) 
M 

    

3 124-38-9  Въглероден диоксид (CO2)  
(с биомаса) 

90 946 100,78 
C 

    

8  Азотни оксиди (NOx/NO2)  45 432,91 
M 

    

11  Серни оксиди (SOx/SO2)  „-„ 
(16 945,99) 

М 

    

12  Общ азот  „-„ 
(49 635,93) 

М 

 
 

  

13  Общ фосфор  „-„ 
(2 324,630) 

М 

   
 
 

76  Общ органичен въглерод (TOC) 
(изразен като ХПК/3) 

 63 509 
М 

   

86  Вещество под формата на 
малки твърди или течни 
частици (PM10) 

„-„ 
(28 126,95) 

М 
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Таблица 2 Емисии във въздуха 

Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби 
Параметър Единица Съгласно КР Резултати от мониторинг  

(01.06-31.12.2010) 
Честота на 
мониторинга 

Съответствие 
честота/концентрация 
(%/%) НДЕ Честота на 

мониторинга 
ИУ Непрекъснат Периодичен  

Докладвани по таблица 1       
Прах mg/Nm3 20 1/1год К13  18,7 1/6м 100%/100% 

К14  5 1/6м 100%/100% 
К15  5,8 1/6м 100%/100% 
К16  - 2/1г 100%/н.п1 

К17  5 1/6м 100%/100% 
К18  5 1/6м 100%/100% 
К19  6 1/6м 100%/100% 
К20  5 1/6м 100%/100% 
К21  5 1/6м 100%/100% 

Други       
ТОС mg/Nm3 50 1/1год К13  11,6 1/6м 100%/100% 

К14  25 1/6м 100%/100% 
К15  5,9 1/6м 100%/100% 
К16  - 2/1г 100%/н.п.1 

К17  18,9 1/6м 100%/100% 
К18  9,2 1/6м 100%/100% 
К19  5,6 1/6м 100%/100% 
К20  7,3 1/6м 100%/100% 
К21  2,7 1/6м 100%/100% 

1- Протокол за измерване – не са измерени стойности  поради това, че вентилаторът не работи (докладвано към съответното условие) 
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Горивна инсталация 

 
Параметър Единица съгласно КР Резултати от мониторинг 

(01.06-31.12.2010) 
Честота на 
мониторинга 

Съответствие 
честота/концентрация 
(%/%) ИУ(Източник) НДЕ Честота на 

мониторинга 
Непрекъснат Периодичен  

Докладвани по таблица 1        
Прах mg/Nm3 K1/G1 (СРКА) 50 Непрекъснат  36,6 1/6м 0%/100% 

K1/G2 (EK-8) 5 1/6м  4,2 1/6м 100%/100% 
СО mg/Nm3 K1/G1 (СРКА) 170 Непрекъснат  22,6 1/6м 0%/100% 

K1/G2 (EK-8) 100 Непрекъснат  <LLD 1/6м 0%/100% 
NОx mg/Nm3 K1/G1 (СРКА) 450 Непрекъснат  150,8 1/6м 0%/100% 

K1/G2 (EK-8) 300 Непрекъснат  159,4 1/6м 0%/ 100% 
SОx mg/Nm3 K1/G1 (СРКА) 1700 Непрекъснат  30 1/6м 0%/100% 

K1/G2 (EK-8) 35 1/6м  <LLD 1/6м 100%/100% 

Инсталация за производство на вар 
Параметър Единица съгласно КР Резултати от мониторинг 

(01.06-31.12.2010) 
Честота на 
мониторинга 

Съответствие 
честота/концентрация 
(%/%) ИУ НДЕ Честота на 

мониторинга 
Непрекъснат Периодичен  

Докладвани по таблица 1        
Прах mg/Nm3 K2 50 1/1г  7,1 1/6м 100%/100% 
NОx mg/Nm3 500 1/1г  137,9 1/6м 100%/100% 
SОx mg/Nm3 400 1/1г  <LLD 1/6м 100%/100% 

 

 

 



 

80 
 

Главен корпус 

Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби 
Параметър Единица съгласно КР Резултати от мониторинг 

(01.06-31.12.2010) 
Честота на 
мониторинга 

Съответствие 
честота/концентрация 
(%/%) НДЕ ИУ(Източник) Честота на 

мониторинга 
Непрекъснат Периодичен  

Други        

H2S 
mg/Nm3 5 K3/G5 (ВФПИ1) 1/1г  3,2 1/6м 100%/100% 

K4/G6 (ВФПИ2) 1/1г  4,7 1/6м 100%/100% 
K5(ОФ) 1/1г  1 1/6м 100%/100% 

CH2SH и (CH3)2S mg/Nm3 
20 K3/G5 (ВФПИ1) 1/1г  8,05 1/6м 100%/100% 

K4/G6 (ВФПИ2) 1/1г  13,04 1/6м 100%/100% 
K5(ОФ) 1/1г  7,26 1/6м 100%/100% 

Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия 
Параметър Единица съгласно КР Резултати от мониторинг 

(01.10-31.12.2010) 
Честота на 
мониторинга 

Съответствие 
честота/концентрация 
(%/%) ИУ НДЕ Честота на 

мониторинга 
Непрекъснат 
(ср.год) 

Периодичен  

Докладвани по таблица 1        
Прах mg/Nm3 K5/G7 30 непрекъснат 

1,364 
 непрекъснат 100%/100% 

СО mg/Nm3 250 непрекъснат 
25,999 

 непрекъснат 100%/100% 

NОx mg/Nm3 300 непрекъснат 
209,971 

 непрекъснат 100%/100% 

SОx mg/Nm3 200 непрекъснат 
0,398 

 непрекъснат 100%/100% 
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Таблица 3 Емисии в отпадъчни води 

Точка на заустване №1 – р. Марица, трета категория водоприемник  

Дебит 

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

Дебит на отпадни води m3/час  

m3/ден  

m3/година 

2 988 

71 710,9 

26 174 488 

1 987(ср.) 

47 685,76 (ср.м.) 

16 669 138,00 

Веднъж месечно, при 
вземане на проби 

да 

да 

да 

Емисии Точка на пробовземане  № 1  - на изход от последно пречиствателно съоръжение 

Параметър Единица 
съгласно КР 

НДЕ, 
съгласно КР  

Измервания/изчисления по месеци Съответствие 

Резултати 6 7 8 9 10 11 12 Ср.год. 

Докладвани по Таблица 1          

  Азот(общ) mg/dm3  3,30 3,00 5,42 1,91 3,19 2,01 2,01 2,98  

  Фосфор(общ) mg/dm3  0,50 0,07 0,01 0,13 0,02 0,24 0,02 0,14  

Общ въглерод (ХПК/3) mg/dm3  13 6 7 3,3 5 5,3 8 6,80  

Други          

Активна реакция рН  6,5 – 9,0 7,83 7,98 8,20 8,15 8,20 7,08 8,08 7,931 7/7 

Неразтворени вещества mg/dm3 100 6,20 5,00 2,00 7,00 2,00 5,00 13,00 5,743 7/7 

Нефтопродукти mg/dm3 0,5 6,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,37 0,20 1,096 6/7 

ХПК (бихроматна) mg/dm3 300 39,00 18,00 21,00 10,00 15,00 16,00 24,00 20,429 7/7 

  Азот(общ) kg/t прод. 0.4  0,51 0,35 0,58 0,20 0,29 0,22 0,14 0,327 5/7 

  Фосфор(общ) kg/t прод. 0,05  0,08 0,01 0,001 0,01 0,002 0,03 0,001 0,019 6/7 
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Таблица 4 Образуване на отпадъци 

Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на крафт хартия и хартиени торби и Инсталация за 
производство на флутинг и крафт хартия 
Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 
Временно 
съхранение, 
площадка  

Транспортиране 
– собствен 
транспорт/външ
на фирма 

Съответствие  

Количества, 
определени с 
КР 

Реално 
измерено 

Количества
, 
определен
и с КР 

Реално 
измерено 

Отпадъчни кори и дървесина      030301 38330 
(40$ влага) 
или 23000 
(АСО) 

13044,62 
 

0,24 т АСД/ 
тАСЦ 

0,11 
 

1  Външна  Фирма 
Биовет АД 

да 

Отпадъчни кори и дървесина 
(опилки)      

030301 3965 (42% 
влага( или 
2300 (АСО) 

1260,651 
 

0,024 т 
АСД/ тАСЦ 

0,0113 
 

2 Външна  Фирма 
Биовет АД 

да 

Утайка от зелена луга 030302 480 148,5 
 

0,005 
т/тАСЦ 

0,0032 
 

4 Външна  Фирма 
Общинско депо  
Горньовица  

да 

Механично отделени отпадъци 030307 300 0 0,015 т/ т 
флутинг 

0 6  да 

Отпадъци от сортиране на хартия 
и картон, предназначени за 
рециклиране 

030308 500 1,78 
 

  9 Вн. Фирма 
Булекопак АД 

да 

Отпадъчен шлам съдържащ вар      030309 680 178,1 
 

0,007 
т/тАСЦ 

0,0037 
 

4  Външна  Фирма 
Общинско депо  
Горньовица 

да 

Отпадъчни влакна, утайки от 
механична сепарация, 
съдържащи влакна, пълнители и 
покривни материали 
(обезводнена  утайка) 

030310 26300 862,694 
 

0,57 тАСО/ 
т хартия и 
флутинг 

0,0183 
 

3  
Външна  Фирма 
 

да 
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Сгурия, шлака и дънна пепел от 
котли (с изключение на тази, 
упомената в 100104) 

100101 8000 643,36 
 

  16 Общинско депо  
Горньовица 

да 

Отпадъчна смес преди термично 
обработване 

101301 3500 0 5    да 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 
Отпадък Код Годишно количество Временно 

съхранение 
площадка 

Транспортиране – 
собствен 
транспорт/външна 
фирма 

Съответствие 
Количества, 
определени с КР 

Реално измерено 

       
Стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 

120101 6 3,58 
 

14 Външна  Фирма да 

Пластмасови опаковки 150102 20 10,383 
 

12 Външна  Фирма 
Булекопак АД 

да 

Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, различни от 
упоменатите в 150202 

150203 1,5 0 13  да 

Излезли от употреба гуми 160103 3 0,72 11 Външна  Фирма да 

Излязло от употреба оборудване, 
различно от упоменатото в 
160209 и 160213 

160214 6 0 15  да 

Отпадъци от пясъкоуловители        190802 600 (60% влага) или 
240 (АСО) 

27,892 
 

8 Външна  Фирма да 

Утайки от биологично 
пречистване ( активна утайка )   

190812 1920 363 
 

  да 

Отпадъци от желязо и стомана 191001 2000 1613,942 
 

10 Външна  Фирма 
Ел Комерс 
Балкант ЕООД 
Ивонс Метал 

да 

Отпадъци от цветни метали   191002 20 15,96 
 

10 Външна  фирма 
Ел Комерс 

да 
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Опасни отпадъци 
Отпадък Код Годишно количество Временно 

съхранение 
площадка 

Транспортиране – 
собствен 
транспорт/външна 
фирма 

Съответствие 
Количества, 
определени с КР 

Реално измерено 

Други моторни смазочни масла 130208* 10 8,63 
 

18 Външна  Фирма  
ВАЛД -95 ЕООД 

да 

Нехлорирани изолационни и 
топлопредаващи масла на 
минерална основа 

130307* 6 0 22  да 

Опаковки, съдържащи остатъци 
от опасни вещества 

150110* 10 0 23  да 

Оловни акумулаторни батерии 160601* 6 3,094 
 

20  да 

Отпадъци, съдържащи масла и 
нефтопродукти 

160708* 10 8,3 
 

19  да 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

200121* 0,045 0,0448 
 

21  да 

Строителни отпадъци 
Отпадък Код Годишно количество Временно 

съхранение 
площадка 

Транспортиране – 
собствен 
транспорт/външна 
фирма 

Съответствие 
Количества, 
определени с КР 

Реално измерено 

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, фаянсови и 
керамични изделия, различни 
от упоменатите в 170106 

170107 6000 5160 
 

 Депо Първенец да 
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Битови отпадъци 
Отпадък Код Годишно количество Временно 

съхранение 
площадка 

Транспортиране – 
собствен 
транспорт/външна 
фирма 

Съответствие 
Количества, 
определени с КР 

Реално измерено 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 150 90,7 
 

 депо Цалапица да 

Отпадъци, приети за оползотворяване R1 (R13) 
Отпадък Код Временно съхранение 

площадка 
Транспортиране – собствен 
транспорт/външна фирма 

Съответствие 

Отпадъци от корк и дървесни кори      030101 
17   

Трици, талаш, изрезки, парчета…, различни 
от упоменатите в 03 01 04 

030105 
Външна фирма да 

Отпадъчни кори и дървесина (опилки)      030301 
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Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на крафт хартия и хартиени торби и Инсталация за 
производство на флутинг и крафт хартия 

Отпадък Код Оползотворяване на 
площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по 
оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие  

Отпадъчни кори и дървесина      030301 R1 (24474т) 

14 684т абс.сухи 

 R1 Биовет АД (1256т) да 

Отпадъчни кори и дървесина 
(опилки)      

030301 R1 (2142.536т) 

1242.671т абс.сухи 

 R1 Биовет АД (205.260т) да 

Утайка от зелена луга 030302   Общинско депо  Горньовица (148,5т) да 

Механично отделени отпадъци 030307    да 

Отпадъци от сортиране на 
хартия и картон, предназначени 
за рециклиране 

030308 R3(0т)  Булекопак АД (1.68т) да 

Отпадъчен шлам съдържащ вар      030309   Общинско депо  Горньовица (178,1т) да 

Отпадъчни влакна, утайки от 
механична сепарация, 
съдържащи влакна, пълнители 
и покривни материали 
(обезводнена  утайка) 

030310 R1 (862,694т абс.сух и 
3528,4т с влага) 

  да 

Сгурия, шлака и дънна пепел от 
котли (с изключение на тази, 
упомената в 100104) 

100101   Общинско депо  Горньовица (615,1т) да 

Отпадъчна смес преди 
термично обработване 

101301 R5(0т)   Да 
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Отпадъци от пясъкоуловители        190802 R1 (27.892т абс сух и 
63.445т с влага) 

  да 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Оползотворяване на 
площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по 
оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

Стърготини, стружки и изрезки 
от черни метали 

120101   Кабакчиев ЕООД (3,58т) да 

Пластмасови опаковки 150102   Булекопак АД (4,681т.) да 

Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за изтриване 
и предпазни облекла, различни 
от упоменатите в 150202 

150203    да 

Излезли от употреба гуми 160103   На физически лица (2т)  да 

Излязло от употреба 
оборудване, различно от 
упоменатото в 160209 и 160213 

160214    да 

Утайки от биологично 
пречистване ( активна утайка )   

190812    да 

Отпадъци от желязо и стомана 191001   Елкомерс ООД (1015,268т) 

Балкант ЕООД (375,12т) 

Ивонс метал ЕООД (23,554) 

да 

Отпадъци от цветни метали   191002   Елкомерс ООД (15,96) да 
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Опасни отпадъци 
Отпадък Код Оползотворяване на 

площадката 
Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по 
оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

Други моторни смазочни масла 130208*   ВАЛД -95 ЕООД (7,3т) да 
Нехлорирани изолационни и 
топлопредаващи масла на 
минерална основа 

130307* R9 (0т)   да 

Опаковки, съдържащи остатъци 
от опасни вещества 

150110*    да 

Оловни акумулаторни батерии 160601*    да 
Отпадъци, съдържащи масла и 
нефтопродукти 

160708*    да 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

200121*    да 

Строителни  отпадъци 
Отпадък Код Оползотворяване на 

площадката 
Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по 
оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, фаянсови и 
керамични изделия, различни 
от упоменатите в 170106 

170107   Депо Първенец (5160т) 
 

да 

Битови  отпадъци 
Отпадък Код Оползотворяване на 

площадката 
Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по 
оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

Смесени битови отпадъци 20 03 01   депо Цалапица(100т)  да 
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Таблица 6 Шумови емисии 
Нива на звуковото 

налягане по границата на 
площадката 

Ниво на звуково 
налягане в dB(А) 

Ниво на звуково 
налягане в dB(А) по КР 

Период на провеждане на 
измерването 

Съответствие 

/дневни, вечерни и нощни/ Да/Не 

Точка 1  55,5 70 ден да 

Точка 2 62,4 70 ден да 

Точка 3 67,2 70 ден да 

Точка 4 66,6 70 ден да 

Точка 5 59,3 70 ден да 

Точка 6 58,1 70 ден да 

Точка 7 58,9 70 ден да 

Точка 8 62,4 70 ден да 

Точка 9 60,4 70 ден да 

Точка 10 52,0 70 ден да 

Точка 11 52,8 70 ден да 

Точка 12 47,7 70 ден да 

Точка 13 47,7 70 ден да 

Точка 14 51,0 70 ден да 

Точка 15 48,8 70 ден да 

Точка 16 49,1 70 ден да 

Точка 17 50,3 70 ден да 

Точка 18 47,3 70 ден да 

Точка 19 47,1 70 ден да 

Точка 20 45,8 70 ден да 

Точка 21 46,7 70 ден да 
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Точка 22 46,7 70 ден да 

Точка 23 52,8 70 ден да 

Точка 24 48,2 70 ден да 

Точка 25 47,3 70 ден да 

Точка 26 55,3 70 ден да 

Точка 27 55,4 70 ден да 

Точка 28 52,4 70 ден да 

Точка 29 58,6 70 ден да 

Точка 30 58,8 70 ден да 

Точка 31 60,6 70 ден да 

Точка 32 52,2 70 ден да 

Точка 33 44,9 70 ден да 

Точка 34 45,3 70 ден да 

Точка 35 43,1 70 ден да 

Точка 36 51,2 70 ден да 

Точка 37 53,4 70 ден да 

Точка 38 53,2 70 ден да 

Точка 39 49,8 70 ден да 

Точка 40 43,5 70 ден да 

Точка 41 43,6 70 ден да 

Точка 42 41,7 70 ден да 

Точка 43 45,1 70 ден да 

Точка 44 47,0 70 ден да 

Точка 45 57..5 70 ден да 

Точка 46 63,5 70 ден да 

Точка 47 66,8 70 ден да 

Точка 48 64,0 70 ден да 
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Точка 49 62,4 70 ден да 

Точка 50 57,7 70 ден да 

Точка 51 48,5 70 ден да 

Точка 52 49,7 70 ден да 

Точка 53 48,0 70 ден да 

Точка 54 45,4 70 ден да 

Ниво на звуково налягане 
в определени 

чувствителни на шум 
места (ПГХТ) 

Ниво на звуково налягане 
в dB(А) 

Ниво на звуково налягане 
в dB(А) по КР 

Период на провеждане на 
измерването 

/дневни, вечерни и нощни/ 

Съответствие  

Точка 1 52,1 55 ден да 

Точка 2 42,3 55 ден да 
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Таблица 7 Опазване на подземните води 

Точка на пробовземане ПТ1 
показател М.ед. КР Измерена стойност Честота на 

мониторинг 
Съответствие 
концентрация 1 2 3 

електропроводимост μs cm-1 2000 491 471 511 1/6м 3/3 

обща твърдост mg-eqv/l 12 4,7     1/2г 1/1 

перманганатна окисляемост μgO2/l 5 0,56     1/2г 1/1 
активна реакция pH ед. 9,5 7,63 7,69   1/г 2/2 
амониев йон mg/l 0,5 <0.001     1/2г 1/1 
нитрати mg/l 50 33,3     1/2г 1/1 
нитрити mg/l 0,5 <0.001     1/2г 1/1 
сулфати mg/l 250 45     1/2г 1/1 
хлориди mg/l 250 13,9     1/2г 1/1 
фосфати mg/l 0,5 <0.05 <0.05   1/г 2/2 
флуориди mg/l 5 0,09 <0.02   1/г 2/2 
живак μg/l 1 <1.0     1/2г 1/1 
кадмий μg/l 5 <0.1     1/2г 1/1 
мед mg/l 2 <0.005     1/2г 1/1 
никел μg/l 20 <5     1/2г 1/1 
олово μg/l 10 <2 8,7   1/г 2/2 
селен μg/l 10 <1     1/2г 1/1 
хром μg/l 10 <5     1/2г 1/1 
алуминий μg/l 50 <5     1/2г 1/1 
желязо μg/l 200 <5 <10   1/г 2/2 
калций mg/l 150 67,4     1/2г 1/1 
магнезий mg/l 80 16,3     1/2г 1/1 
манган μg/l 50 <5     1/2г 1/1 
цинк mg/l 5 0,022 <0.005   1/г 2/2 
естествен уран mg/l 0,06 0,0047     1/2г 1/1 
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натрий mg/l 200 16,3 16,26   1/г 2/2 
бор mg/l 1 <0.1     1/2г 1/1 
антимон μg/l 5 <2 <2   1/г 2/2 
арсен mg/l 0,05 <0.002     1/2г 1/1 
бензен μg/l 1 <0.5     1/2г 1/1 
бенза(а)пирен μg/l 0,01 <0.005     1/2г 1/1 
1,2 дихлоретан μg/l 3 <0.005     1/2г 1/1 
ПАВ μg/l 0,1 <0.005     1/2г 1/1 
тетрахлоретилен и трихлоретилен μg/l 10 <0.005     1/2г 1/1 

пестициди μg/l 0,1 <0.005     1/2г 1/1 
пестициди (общо) μg/l 0,5 <0.005     1/2г 1/1 
цианиди mg/l 0,01 <0.005     1/2г 1/1 
нефтопродукти mg/l <0.05 <0.05   <0.2 1/г 1/1 

 

Точка на пробовземане ПТ2 
показател М.ед. КР Измерена стойност Честота на 

мониторинг 
Съответствие 
концентрация 1 2 3 

електропроводимост μs cm-1 2000 585 694 603 1/6м 3/3 

обща твърдост mg-eqv/l 12 5,4     1/2г 1/1 

перманганатна окисляемост μgO2/l 5 0,16     1/2г 1/1 
активна реакция pH ед. 9,5 7,37   7,78 1/г 2/2 
амониев йон mg/l 0,5 <0.001     1/2г 1/1 
нитрати mg/l 50 20,2     1/2г 1/1 
нитрити mg/l 0,5 0,17     1/2г 1/1 
сулфати mg/l 250 86     1/2г 1/1 
хлориди mg/l 250 15     1/2г 1/1 
фосфати mg/l 0,5 0,08   <0.05 1/г 2/2 
флуориди mg/l 5 <0.001   0,05 1/г 2/2 
живак μg/l 1 <1.0     1/2г 1/1 



 

94 
 

кадмий μg/l 5 <0.1     1/2г 1/1 
мед mg/l 2 <0.005     1/2г 1/1 
никел μg/l 20 <5     1/2г 1/1 
олово μg/l 10 <2   6,1 1/г 2/2 
селен μg/l 10 <1     1/2г 1/1 
хром μg/l 10 <5     1/2г 1/1 
алуминий μg/l 50 <5     1/2г 1/1 
желязо μg/l 200 21   <10 1/г 2/2 
калций mg/l 150 88,7     1/2г 1/1 
магнезий mg/l 80 12,1     1/2г 1/1 
манган μg/l 50 <5     1/2г 1/1 
цинк mg/l 5 0,025   <0.005 1/г 2/2 
естествен уран mg/l 0,06 0,0125     1/2г 1/1 
натрий mg/l 200 29,2   45,4 1/г 2/2 
бор mg/l 1 <0.1     1/2г 1/1 
антимон μg/l 5 <2   <2 1/г 2/2 
арсен mg/l 0,05 <0.002     1/2г 1/1 
бензен μg/l 1 <0.5     1/2г 1/1 
бенза(а)пирен μg/l 0,01 <0.005     1/2г 1/1 
1,2 дихлоретан μg/l 3 <0.005     1/2г 1/1 
ПАВ μg/l 0,1 <0.005     1/2г 1/1 
тетрахлоретилен и трихлоретилен μg/l 10 <0.005     1/2г 1/1 

пестициди μg/l 0,1 <0.005     1/2г 1/1 
пестициди (общо) μg/l 0,5 <0.005     1/2г 1/1 
цианиди mg/l 0,01 <0.005     1/2г 1/1 
нефтопродукти mg/l <0.05 <0.05 <0.2   1/г 2/3 
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Точка на пробовземане ПТ3 
показател М.ед. КР Измерена стойност Честота на 

мониторинг 
Съответствие 
концентрация 1 2 3 

електропроводимост μs cm-1 2000 795 684 509 1/6м 3/4 

обща твърдост mg-eqv/l 12 7,3     1/2г 1/1 

перманганатна окисляемост μgO2/l 5 3,28     1/2г 1/1 
активна реакция pH ед. 9,5 7,51   7,51 1/г 2/2 
амониев йон mg/l 0,5 0,45     1/2г 1/1 
нитрати mg/l 50 21,5     1/2г 1/1 
нитрити mg/l 0,5 0,025     1/2г 1/1 
сулфати mg/l 250 84     1/2г 1/1 
хлориди mg/l 250 13,5     1/2г 1/1 
фосфати mg/l 0,5 0,26   <0.05 1/г 2/2 
флуориди mg/l 5 0,09   0,03 1/г 2/2 
живак μg/l 1 <1.0     1/2г 1/1 
кадмий μg/l 5 <0.1     1/2г 1/1 
мед mg/l 2 <0.005     1/2г 1/1 
никел μg/l 20 <5     1/2г 1/1 
олово μg/l 10 <2   8,51 1/г 2/2 
селен μg/l 10 <1     1/2г 1/1 
хром μg/l 10 <5     1/2г 1/1 
алуминий μg/l 50 <5     1/2г 1/1 
желязо μg/l 200 24,9   <10 1/г 2/2 
калций mg/l 150 119,2     1/2г 1/1 
магнезий mg/l 80 16,8     1/2г 1/1 
манган μg/l 50 8,1     1/2г 1/1 
цинк mg/l 5 0,03   <0.005 1/г 2/2 
естествен уран mg/l 0,06 0,011     1/2г 1/1 
натрий mg/l 200 24,6   18,27 1/г 2/2 
бор mg/l 1 <0.1     1/2г 1/1 
антимон μg/l 5 <2   <2 1/г 2/2 
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арсен mg/l 0,05 <0.002     1/2г 1/1 
бензен μg/l 1 <0.5     1/2г 1/1 
бенза(а)пирен μg/l 0,01 <0.005     1/2г 1/1 
1,2 дихлоретан μg/l 3 <0.005     1/2г 1/1 
ПАВ μg/l 0,1 <0.005     1/2г 1/1 
тетрахлоретилен и трихлоретилен μg/l 10 <0.005     1/2г 1/1 

пестициди μg/l 0,1 <0.005     1/2г 1/1 
пестициди (общо) μg/l 0,5 <0.005     1/2г 1/1 
цианиди mg/l 0,01 <0.005     1/2г 1/1 
нефтопродукти mg/l <0.05 <0.05 <0.2   1/г 2/3 

 

Точка на пробовземане ПТ4 
показател М.ед. КР Измерена стойност Честота на 

мониторинг 
Съответствие 
концентрация 1 2 3 

електропроводимост μs cm-1 2000 608 621 557 1/6м 3/3 

обща твърдост mg-eqv/l 12 8,2     1/2г 1/1 

перманганатна окисляемост μgO2/l 5 <0.1     1/2г 1/1 
активна реакция pH ед. 9,5 7,62   7,55 1/г 2/2 
амониев йон mg/l 0,5 0,061     1/2г 1/1 
нитрати mg/l 50 26     1/2г 1/1 
нитрити mg/l 0,5 0,025     1/2г 1/1 
сулфати mg/l 250 83     1/2г 1/1 
хлориди mg/l 250 14,7     1/2г 1/1 
фосфати mg/l 0,5 <0.05   <0.05 1/г 2/2 
флуориди mg/l 5 <0.001   <0.02 1/г 2/2 
живак μg/l 1 <1.0     1/2г 1/1 
кадмий μg/l 5 <0.1     1/2г 1/1 
мед mg/l 2 <0.005     1/2г 1/1 
никел μg/l 20 <5     1/2г 1/1 
олово μg/l 10 <2   7,7 1/г 2/2 
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селен μg/l 10 <1     1/2г 1/1 
хром μg/l 10 <5     1/2г 1/1 
алуминий μg/l 50 <5     1/2г 1/1 
желязо μg/l 200 <5   <10 1/г 2/2 
калций mg/l 150 142,2     1/2г 1/1 
магнезий mg/l 80 13,2     1/2г 1/1 
манган μg/l 50 <5     1/2г 1/1 
цинк mg/l 5 0,015   <0.005 1/г 2/2 
естествен уран mg/l 0,06 0,0233     1/2г 1/1 
натрий mg/l 200 17,2   15,45 1/г 2/2 
бор mg/l 1 <0.1     1/2г 1/1 
антимон μg/l 5 <2   <2 1/г 2/2 
арсен mg/l 0,05 <0.002     1/2г 1/1 
бензен μg/l 1 <0.5     1/2г 1/1 
бенза(а)пирен μg/l 0,01 <0.005     1/2г 1/1 
1,2 дихлоретан μg/l 3 <0.005     1/2г 1/1 
ПАВ μg/l 0,1 <0.005     1/2г 1/1 
тетрахлоретилен и трихлоретилен μg/l 10 <0.005     1/2г 1/1 

пестициди μg/l 0,1 <0.005     1/2г 1/1 
пестициди (общо) μg/l 0,5 <0.005     1/2г 1/1 
цианиди mg/l 0,01 <0.005     1/2г 1/1 
нефтопродукти mg/l <0.05 <0.05 <0.2   1/г 2/2 
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Точка на пробовземане ПТ5 
показател М.ед. КР Измерена стойност Честота на 

мониторинг 
Съответствие 
концентрация 1 2 3 4 

електропроводимост μs cm-1 2000 548 567 514 501 1/6м 4/4 

обща твърдост mg-eqv/l 12 5,4 5     1/2г 2/2 

перманганатна окисляемост μgO2/l 5 4,5       1/2г 1/1 
активна реакция pH ед. 9,5 7,89 7,2   7,46 1/г 3/3 
амониев йон mg/l 0,5 <0.001 <0.005     1/2г 2/2 
нитрати mg/l 50 27,4 17     1/2г 2/2 
нитрити mg/l 0,5 <0.001 <0.01     1/2г 2/2 
сулфати mg/l 250 80 48     1/2г 2/2 
хлориди mg/l 250 15,8 13     1/2г 2/2 
фосфати mg/l 0,5 <0.05 0,03   <0.05 1/г 3/3 
флуориди mg/l 5 0,04 0,1   0,09 1/г 3/3 
живак μg/l 1 <1.0       1/2г 1/1 
кадмий μg/l 5 <0.1 <0.04     1/2г 3/3 
мед mg/l 2 <0.005 0,01     1/2г 2/2 
никел μg/l 20 <5       1/2г 1/1 
олово μg/l 10 <2 <1.0   8,5 1/г 3/3 
селен μg/l 10 <1       1/2г 1/1 
хром μg/l 10 <5 <3     1/2г 2/2 
алуминий μg/l 50 <5       1/2г 1/1 
желязо μg/l 200 <5 7,4   <10 1/г 3/3 
калций mg/l 150 88,9 85     1/2г 2/2 
магнезий mg/l 80 11,8 11     1/2г 2/2 
манган μg/l 50 <5 6,4     1/2г 2/2 
цинк mg/l 5 0,01     <0.005 1/г 2/2 
естествен уран mg/l 0,06 0,018       1/2г 1/1 
натрий mg/l 200 20,5     21,44 1/г 2/2 
бор mg/l 1 <0.1       1/2г 1/1 
антимон μg/l 5 <2     <2 1/г 2/2 
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арсен mg/l 0,05 <0.002       1/2г 1/1 
бензен μg/l 1 <0.5       1/2г 1/1 
бенза(а)пирен μg/l 0,01 <0.005       1/2г 1/1 
1,2 дихлоретан μg/l 3 <0.005       1/2г 1/1 
ПАВ μg/l 0,1 <0.005       1/2г 1/1 
тетрахлоретилен и трихлоретилен μg/l 10 <0.005       1/2г 1/1 
пестициди μg/l 0,1 <0.005       1/2г 1/1 
пестициди (общо) μg/l 0,5 <0.005       1/2г 1/1 
цианиди mg/l 0,01 <0.005       1/2г 1/1 
нефтопродукти mg/l <0.05 <0.05 <0.2     1/г 2/2 

Радий-226 Bq/l  <0.02        

Естествен уран mg/l  0,018        

Обща индикативна доза mSv/year  0,02        

Обща бета-активност Bq/l  0,216        

 

 

 
Таблица 8 Опазване на почви 
Пробовземна точка Показател Концентрация в 

почвите(базово състояние), 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг Съответствие  

ПТ1 pH 7,93  1/3г.  
Нефтопродукти, mg/kg <0.1  1/3г.  

ПТ2 pH 7,56  1/3г.  

Нефтопродукти, mg/kg <0.1  1/3г.  

ПТ3 pH 7,93  1/3г.  
Нефтопродукти, mg/kg <0.1  1/3г.  

 



 

100 
 

Таблица 9 Аварийни състояния 
Дата на инцидента Описание на инцидента Причини Предприети действия Планирани действия Органи, които са 

уведомени 

20.10.2010 Натрупване на прах по 
газопровода и 
електрофилтъра на СРКА 

Натрупване на прах по 
корониращите електроди 
на двете камери на 
електрофилтъра 

Почистване на 
събирателните и 
корониращите 
електроди, проверка на 
стръскващите устройства 

Превантивен контрол и 
Поддържане на 
оптимални с-сти на 
параметрите, 
определящи за работата 
на електрофилтъра 

РИОСВ с писмо с 
изх..№516/20.10.2010 

 
Таблица 10 Оплаквания 
Дата на оплакването 
или възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини Предприети действия Планирани действия Органи, които са 
уведомени 

Юли- август  2010  РИОСВ - зелен телефон Неприятна миризма в гр 
Пловдив 

Проверка за спазване на 
инструкцията по условие 
9.4.3. 

Контрол по спазване на 
Инструкцията  

РИОСВ, Община 
Стамболийски и Община 
Пловдив  

25.09.2010 Г-н Огнян Велков - гр 
Пловдив  

Неприятна миризма в гр. 
Пловдив  

Изготвена програма с 
мероприятия за 
ограничаване на 
характерните миризми  

Контрол по изпълнение 
на програмата и спазване 
на посочените срокове  

РИОСВ  

Септември- Декември   РИОСВ - зелен телефон Неприятна миризма в гр 
Пловдив 

Измерване на меркаптани 
от акредитирана 
лаборатория  

Изготвяне на проект  за 
улавяне на 
лошомиришещите газове  

РИОСВ 

 


