
УТВЪРЖДАВАМ,

Изпълнителен директор:

  /Мартин Ниланд/

ГОДИШЕН ДОКЛАД
 

за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено комплексно разрешително 

март, 2012 година

УВОД

Настоящият документ е съставен на основание изискванията на чл. 125, т. 5 
от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г.) и чл. 20 от Наредбата за 
условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ бр, 80/2009 г.) и в 
изпълнение на Условие 5. 10.  2. от Комплексно разрешително на Кодак График 
Комюникейшънс ЕАД, гр. София, Рег. № 138/2006 г., актуализирано с Решение на 
Министъра  на  околната  среда  и  водите  №  138-Н0-И0-А1/2010  г.(КР)  за 

1



експлоатация на Инсталация за производство на офсетови алуминиеви пластини, 
която включва две производствени линии – М 06 и М 07:

Общият обем на ваните за двете машини е 55,5 m3. 
Обем на ваните за М 06 – 24,4 m3.
Обем на ваните за М 07 – 31,1 m3.

Име на оператора 

„Кодак  График  Комюникейшънс”  ЕАД,  производствено  предприятие  на 
концерна „Истман Кодак“
гр. София, 1784
бул. “Цариградско шосе” №117 А 
тел.: 02/9309 102 
факс: 02/9309 149
Е-mail: martin.nyland@kodak.com

Ръководител: Мартин Йоханес Ниланд - Изпълнителен Директор

Наименование, адрес, телефон, факс, е-mail на собственика на дейността

гр. София, 1784
бул. “Цариградско шосе” №117 А 
тел.: 02/9309 102 
факс: 02/9309 149
Е-mail: martin.nyland @kodak.com
Ръководител: Мартин Йоханес Ниланд - Изпълнителен Директор

Лице за контакти: Петър Петров – Еколог
тел.: 02/9309 122 
факс:02/9309 122
моб. Тел.:0888 690 980
e-mail: petar.petrov@kodak.com
Комплексно  разрешително:  Рег.  №  138/2006 г  за  експлоатация  на 
Инсталация за производство на офсетови алуминиеви пластини
(т. 2.6. от Приложение 4 на ЗООС)
Дата на подписване на КР: 25. 06. 2007 година
Дата на влизане в сила на КР: 14. 07. 2007 година
Актуализиране на КР: с Решение на Министъра на околната среда и водите 
№ 138-Н0-И0-А1/2010 г.от 28.01.2010 година
Последно изменение на КР: 15.12.2010 година

Кратко описание на дейността

Съществуващото производство на офсетови пластини се осъществява на две 
поточни  производствени  линии:  Машина  М06  и  Машина  М07,  в  които 
производственият процес е непрекъснат.
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Основните  технологични  процеси,  осъществявани  при  повърхностната 
обработка на алуминия на двете производствени линии са следните:
• Обезмасляване

Извършва се с алкален разтвор от Набуклин /рН 10-11/ при температура на 
ваната 60-80 оС.
• Назърняване

Електрохимичен  процес,  при  който  се  извършва  награпяване  на 
алуминиевата повърхност с помощта на променлив ток 50Нz с напрежение до 40V и 
сила до 4000А.

В състава на електролита влизат разредена солна и борна киселини .
• Анодиране:

Процесът  се  извършва  в  два  последователни  етапа:  Течен  контакт  и 
Същинско анодиране:

Течният  контакт  е  електрохимичен  процес,  при  който  се  извършва 
почистване на алуминиевата повърхност чрез отделящия се върху нея водород. 
Същинското  анодиране  е  електрохимичен  процес  при който  върху алуминиевата 
лента се отделя кислород, който химически се свързва с алуминия, образувайки слой 
от Al2O3.

• Допълнителна обработка
Химичен процес, извършващ се при температура 60оС - 800С. В състава на 

разтвора влизат мононатриев фосфат, натриев флуорид и поливинилфосфонова к-на. 
За  поддържане  на  рН  на  разтвора  в  желаните  граници  се  използва  фосфорна 
киселина. 

Всички изпарения от ваните (кисели и алкални аерозоли) се отвеждат към 
скрубери, където се извършва улавянето им с вода. Наситената с аерозоли вода се 
отвежда към неутрализационна станция.

• Миене:

DEGREASING GRAINING ANODISING
POST

TREATMENT

COATING
SELECT

CUTTING

PACKING

SHEETINGDRYER
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След всеки от изброените процеси се извършва няколко степенно измиване 
на алуминиевата лента с деминерализирана вода.

Част от водите за миене след процесите се събират и отвеждат към станция за 
неутрализация.  Друга  част  от водите отива за  регенерация и се връща отново за 
миене.
• Изсушаване на лентата – след електрохимичната обработка

Сушенето се извършва с помощта на подгрят до 90оС въздух. 
• Нанасяне на слой

Слой  се  нанася  върху  обработената  алуминиева  лента  по  метода  но 
шлицовото нанасяне и на двете производствени линии.  Изсушаването на слоя се 
извършва при около 1150С с горещ въздух и инфрачервено сушене. 
• Нарязване на алуминиевата лента

В края на линията, покритата със слой алуминиева лента се покрива с тънка 
хартия  и  се  нарязва  на  необходимите  за  готовите  офсетови  пластини  заготовки. 
Между отделните пакети се поставя сив картон. Готовият пакет се опакова в черна 
хартия, след което и във велпапе опаковка.

Технологично оборудване

№ Наименование на 
оборудването

Марка и модел Година на 
производство

Доставчик

1 Линия  за  производство  на 
офсетови пластини М06

Depiereux 1985 Depiereux

2 Линия за производство на 
офсетови пластини М07

Depiereux 1983 KPG - 
Холандия

Капацитет на инсталацията – 18 000 000 кв. м
Произведената продукция през 2011 година е 11 016 901 кв. м.

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

Екологът е пряко подчинен на Мениджър ЗБР и ООС. 

Адрес на РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:
РИОСВ – София
гр. София, 1618; бул. “Цар Борис ІІІ” № 136

Адрес на Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена 
инсталацията:
БД “Дунавски район” с център Плевен
гр. Плевен, 5800; ул. “Васил Левски” № 1

3.2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
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В „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД е въведена Система за управление 
на околната среда (СУОС) в съответствие с изискванията на  ISO 14001:2004, за 
което е издаден сертификат, Рег.№ 75 110 0249, валиден до 30.08.2012 г. 

Структура  и  отговорности -  Политиката  на  предприятието  по  околна 
среда  е  отразена  в  Декларацията  на  Висшето  ръководство,  с  която  е  поето 
задължението  производствената  и  търговска  дейност  на  предприятието да  се 
развиват по управленски практики по отношение на опазване на околната среда, 
здравето и безопасността при работа, както и предотвратяване на замърсяването. 

Коориднатор по изпълнение на изискванията на стандарта е Петър Петров.
В  предприятието  е  формирана,  със  заповед  на  Изпълнителния  директор 

работна група, която да извършва дейности по изпълнение на условията в КР. При 
необходимост заповедта се актуализира. 

Обучение - Eжегодно се изготвя Програма за обучение на персонала за 
поддържане информираността по въпросите на опазване на ОС и на СУОС. 

Обмен на информация - Информацията за лицата, отговорни за изпълнение 
на условията в КР, както и актуален списък с адреси и телефони на лицата, които 
трябва да бъдат уведомявани при спешен случай, е разпространена на площадката. 

Документиране -  В  дружеството  се  поддържа  актуален  списък  на 
нормативните документи, отнасящи се до функционирането на предприятието. За 
описание и регламентиране на отделните процеси от Системата за управление (СУ) 
са разработени Основни процедури (ОП) и Инструкции, включващи изискванията 
на КР. Последните са достъпни за всички служители на предприятието.

Управление  на  документи -  Има  разработена  ОП  за  управление  на 
документи и записи, която регламентира актуализацията на документите в случай 
на  промени  в  нормативната  база  или  технологията  на  работа  на  инсталацията, 
както и иззмването на невалидната документация.

Оперативно  управление -  Има  изготвени  инструкции  за  експлоатация  и 
поддръжка, изисквани от КР. 

Оценка  на  съответствие,  проверка  и  коригиращи  действия -  Има 
разработени ОП за мониторинг на техническите и емисионни показатели и оценка 
на  съответствието  спрямо  околната  среда.  Също  така  са  разработени  ОП  и  за 
управление  на  несъответствията,  за  планиране  и  провеждане  на  коригиращи  и 
превантивни действия при необходимост.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации -  Има разработена 
ОП за предотвратяване и контрол на аварийните ситуации,  в която са засегнати 
проблемите  за  реда  за  определяне  на   възможни  аварийни  ситуации,  с 
неблагоприятно  въздействие и предприемане на  подходящи противодействия,  за 
актуализиране на инструкциите за работа на оборудването след всяка авария, за 
поддържане на готовността на персонала за изпълнение на плана за действие при 
аварии.  Разпространен  е  списък  с  имена  и  адреси  на  персонала,  отговорен  за 
изпълнение на Плана за действие при аварии. Разследват се причините за авария и 
се предприемат коригиращи действия. Към ОП за управление на опасните химични 
вещества (ОХВ)  са съставени списъци на наличните ОХВ по места.

Записи - Разработени са съответни Формуляри (Записи), в които се записва 
информация за изпълнение на изискванията на КР/СУ (емисионни показатели, р-
тати  от  оценката  на  съответствието,  установени  причини  за  несъответствие, 
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предприети  коригиращи  действия,  за  разработване/изменеие  на  документи. 
Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на КР.

Докладване -  Ежегодно  се  изготвя  Годишен  доклад  за  изпълнение  на 
дейностите, за които е предоставено КР и се представя в РИОСВ.

Актуализация на СУОС - Системата за управление на ОС е актуализирана 
по  отношение  на  Комплексно  Разрешително   №  138/2006 г.  актуализирано  с 
Решение на Министъра на околната среда и водите № 138-Н0-И0-А1/2010 г.  

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

В  предприятието  се  изпълняват  дейности  по  измерване,  отчитане  и 
документиране,  ежемесечно  и  годишно,  на  разходите  на  входните  елементи  на 
процесите – суровини и материали, вода, електрическа енергия, горива /пропан – 
бутан/ за произведената продукция. 

Основната  процедура  за  “Оперативно  управление  на  разходи  за  единица 
произведен продукт” от СУОС контролира разходите за единица продукт с оглед 
на  ефективно  използване.  Съгласно  основните  процедури  “Мониторинг  и 
измерване”,  “Управление  на  несъответстващ  продукт  и  несъответствия”  и 
“Планиране. Коригиращи действия. Превантивни действия” се извършва оценка на 
съответствието на измерените количества суровини, енергия и вода, установяват се 
причините за несъответствията и се предприемат коригиращи действия. 

3.3.1. Използване на вода

Предприятието  има  договор  със  “Софийска  вода”  АД  за  доставка  и 
използване на вода за производствени и питейно-битови нужди.

Предприятието  има  разрешително  за  водоползване  на  собствен 
водоизточник – сондажен кладенец.

В  предприятието  има  разработена  Основна  процедура  за  “Оперативно 
управление на водите”, чиято цел е управление на водоползването и на отпадните 
води.  

Поддръжката  и  проверката  на  водопроводната  мрежа  на  площадката, 
отстраняването на течове и установяване на причините за тях, както и поддръжката 
и  експлоатацията  на  технологичното  оборудване  в  линиите  М  06  и  М  07, 
пречиствателното  оборудване  и  тръбопроводната  мрежа  за  оборотни  води, 
оборудването  и  тръбопроводите  за  охладителните  цикли  се  управлява  съгласно 
Основна  процедура  “Управление  на  инфраструктурата  и  работната  среда”  и 
съответните процедури за управление на водите, несъответствията и коригиращите 
действия,  които са  част  от  интегрираната  система  за  управление  на  качеството, 
околната среда и здравето и безопасността при работа.

Предприятието  прилага  инструкция  за  измерване/изчисляване  и 
документиране  на  изразходваните  количества  вода,  както  и  инструкция  за 
проследяване на съответствието на изразходваните количества вода при работа на 
инсталацията  за  производство  на  офсетови  пластини  с  условията  на 
разрешителното.

В  Приложение  №  2  е  представена  схема  на  водопроводната  мрежа  и 
водомерни устройства на територията на „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД. 
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Таблица 3.1 „Потребление на вода”   

Източник 
на вода

Годишно 
количество, 
съгласно КР

м3/год

Количество за 
единица продукт, 

съгласно КР
м3/м2 продукт

Използвано 
годишно 

количество
м3/год

Използвано 
количество за 

единица продукт
м3/м2 продукт

Съответствие

Подпочв. 
води на 
площадката

34 700

  

Общинско 
водоснабд.

84 208

Общо 306 000 0,017 118 908 0,0108 Да

Потреблението  на  вода  не  превишава  количествата,  посочени  в 
Комплексното разрешително за годината и за кв. метър обработена повърхност.

Проверките на водопроводната мрежа съгласно условие 8.1.3. се извършват 
ежедневно и се документират ежеседмично. През 2011 г няма установени течове на 
градската водопроводна мрежа (докладване съгласно условие 8.1.7.3. от КР).

3.3.2. Използване на енергия

Таблица 3.2.  „Потребление на електроенергия”

Електроенергия 
MWh

Количество за единица 
продукт, съгласно КР

MWh/m2

Използвано 
количество за 

единица продукт
Съответствие

17492,945 0,00204 0,00159 Да

Предприятието  прилага  инструкция  за  измерване,  изчисляване  и 
документиране на изразходваното количество електроенергия, както и инструкция 
за  оценка  на  съответствието  на  изразходваното  количество  електроенергия  при 
работа  на  инсталацията  за  производство  на  офсетови  пластини  с  условията  на 
разрешителното. За годината няма несъответствие с определеното от условията на 
разрешителното количество електроенергия.
В предприятието не е извършвана промяна на местоположението на устройствата 
за измерване на електроенергия.
Предприятието изпълнява изискванията на стандарт  ISO 9001:2000 за управление 
на  качеството.  Експлоатацията  и  поддръжката  на  технологичното  оборудване, 
основен  консуматор  на  електроенергия,  се  управляват  от  Основни  процедури 
“Управление на производствените процеси” и “Управление на инфраструктурата и 
работната среда”.

3.3.3. Използване на суровини и горива

7



Таблица 3.3.1 „Използване на суровини”

№ 
по 
ред

Група суровини и 
спомагателни 
материали

Годишно 
количество, 
съгласно КР

т/год

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР
т/м2 продукт

Използвано 
годишно 

количество
т/год

Използвано 
количество за 

единица 
продукт

т/м2 продукт

Съответствие

1
Органични 

разтворители*
420,0 2,7х 10-5 52,1 0,47х10-5 Да

2
Други органични 

съединения*
5,9 6,8х10-7 3,2 2,9х10-7 Да

3
Офсет лак 
(слоеве)*

499,7 10,8х10-5 230,2 2,1х10-5 Да

4

Неорганични 
съединения 
(киселини и 

основи)*

3997,3 2,34х10-4 1309,8 1,19х10-4 Да

5
Други неорганични 

съединения*
24570,0 1,37х10-3 8988,8 0,82х10-3 Да

Органични разтворители* (с рискови фрази: R11,36,66,67;  R10;  R11,23/24/25,39/23/24/25; 
R11,36,66/67) - Dowanol PM и Смес от разтворители;

Други  органични  съединения* (с  рискови  фрази:  R36/38;  R20/21/22;  R48/22,53;  R41)- 
Масла хидравлични, термични и смазочни, Диазо съединения, SDY и Trump dye;

Офсет  лак  (слоеве)* (с  рискови  фрази:  R10;  R11,23/24/25,39/23/24/25; 
R11,20/21/22,68/20/21/22,36,43,66,67) - Capricorn XL, Electra XD, Winner gold и Cap DH;

Неорганични съединения (киселини и основи)* (с рискови фрази: R34; R35; R35,36,37,38) - 
Солна киселина, Сярна киселина, Борна киселина, Фосфорна киселина, Натриева основа 
кристална и Натриева основа луга;

Други  неорганични  съединения* (с  рискови  фрази:  R36/38;  R31,36/38;  R53;  R10,37,41; 
R34,22,43;  R25,32,36/38;  R22,31,41;  R43)  -  Алуминий,  Мононатриев  фосфат,  Белина, 
Натриев  метабисулфит,  Антискалант,  PVPS,  Гумиращо  средство,  Проксел,  Келзан, 
Набуклин, Антипенител, Натриев флуорид и BYK.

Таблица 3.3.2 „Потребление на горива”

Горива Разход 
съгласно КР, 

т/год

Разход 
съгласно КР, 

кг/ч

Използвано 
годишно 

количество

Действителен 
разход

кг/ч

Съответствие
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т/год

Газ пропан-бутан 900 75 288,440 38 Да

Предприятието  прилага  инструкция  за  документиране  на  изразходваните 
количества суровини и горива, както и инструкция за следене на съответствието на 
изразходваните  количества  при  работа  на  инсталацията  за  производство  на 
офсетови  пластини  с  условията  на  разрешителното.  Отчитането  на  разходите  е 
ежемесечно и в годишен аспект.  Следи се както цялостната  консумация,  така  и 
разходът за единица продукт.
            Изразходеното количество суровини не  превишава посоченото в  КР 
количество както в годишно количество, така и в количеството за единица продукт.
            Изразходеното количество газ пропан-бутан не превишава посоченото в КР 
количество газ  за  година.  Снабдяването на предприятието с газ  се извършва на 
основата  на  договор  с  Шел  Газ  България  АД,  която  фирма  е  отговорна  за 
качеството на горивото.

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

            Суровините,  спомагателните  материали,  горивата  и  продуктите  се 
съхраняват  в  описаните  в  заявлението  за  комплексно  разрешително  складове, 
площадки  и  резервоари.  Последните  се  проверяват  визуално  ежедневно  – 
отбелязват се несъответствията. През 2011 г няма забелязани несъответствия. 
            Съхранението на химикалите се осъществява в оригиналните им опаковки, в 
закрити  складове,  вентилирани  (естествена  или  принудителна  вентилация),  без 
гравитачна връзка с канализацията. Във всеки склад са приложени предоставените 
от производителя информационни листове за безопасност за наличните химически 
вещества. Тези  информационни  листове  за  безопасност  са  по  Регламент  (ЕС) 
№1272/2008 г.  за  класификация,  етикетиране и опаковане на простите вещества. 
Запалимите  течни  вещества  са  разположени  върху  каптажни  вани.  Съгласно 
условие 8.3.4.11. от КР се извършва ежедневен визуален контрол на състоянието на 
складовете за химикали. Ежеседмично се документира резултатът от проведените 
проверки за съответствие (докладване съгласно условие 8.3.6.1. от КР).
             Газовото стопанство се проверява два пъти на смяна от дежурни елтехници 
и съответствието се отразява в дневник. За поддръжката му има сключен договор с 
оторизирана фирма. За проверките се съставят протоколи. 
             Ежесменно операторите на линиите и на НС проверяват тръбопреносната 
мрежа за суровини и спомагателни материали като отразяват несъответствията в 
дневник. През 2011 година няма установени течове от тръбопреносната мрежа за 
суровини и спомагателни материали (докладване съгласно условие 8.3.6.2. от КР). 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА
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             В технологичните инструкции за пускане и спиране на производствените 
линии е отбелязано, че пречиствателните съоръжения се пускат в действие преди 
включване на производствения процес и съответно се изключват определено време 
след спиране на производствените линии. При спиране на машините за кратък срок 
пречиствателните съоръжения остават в работен режим.
             Разработен е план за мониторинг при анормални режими на работа на 
инсталацията.  Резултатите  от  мониторинга  се  регистрират  в  дневника  за 
несъответствията.  Приложена  е  методика  за  изчисляване  емисията  на  ЛОС при 
преустановяване  работата  на  инсталацията  за  термично  разлагане  на  летливи 
органични съединения.
             През 2011г. няма аварии на пречиствателното съоръжение за термично 
разлагане на пари от летливи органични съединения. 

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

На площадката са налични информация за веществата (ИЛБ) и дружеството 
определя  годишните  количества  на  замърсителите  изпускани  или  пренесени  от 
предприятието, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. за създаване на 
Европейски  регистър  за  изпускането  и  преноса  на  замърсители  (ЕРИПЗ)  – 
докладване съгласно условие 9.6.5.2. от КР. Приложена е методика за изчисляване 
на годишните емисии.
           В Приложенията са представени попълнени Таблица 1 „Замърсители по 
ЕРЕВВ  и  PRTR”,  както  и  Таблици  2,  3,  4,  5,  6  ,  7  и  8,  които  се  отнасят  до 
специфичните  емисии  от  дейността  на  инсталацията.  В  Таблици  9  и  10  е 
докладвано  за  свързани  с  околната  среда  аварии,  оплаквания  и  възражения  от 
дейността на инсталацията.

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

            Предприятието има разработена  Основна процедура  за  “Оперативно 
управление на вредните емисии в атмосферния въздух”, която регламентира реда, 
изискванията и отговорностите за планираното управление на вредните емисии. В 
предприятието  са  налични  следните  съоръжения,  пречистващи  емисиите  в 
атмосферния въздух: едно съоръжение за термично разлагане на пари от летливи 
органични  съединения  и  два  скрубера за  абсорбция  на  аерозоли  на  киселини. 
Разработени са инструкции за експлоатация, контрол и поддържане на оптимален 
работен режим на всяко пречиствателно съоръжение – извършва се автоматичен 
контрол(приложение  4).  Документират  се  несъответствията  -  през  2011  година 
няма  документирани  (докладване  съгласно  условие  9.1.5.3.  от  КР).  Основната 
процедура “Мониторинг и измерване”, съгласно условие 9.2.4. от КР, регламентира 
реда, изискванията и отговорностите за осъществяване на мониторинг и редовно 
измерване  на  резултатността  спрямо  околната  среда,  съгласно  изискванията  на 
условията  9.6.  от  КР.  Основен момент в  тази  основна  процедура  е  оценката  на 
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съответствието  на  измерените  стойности  на  контролираните  параметри  с 
определените  в  разрешителното  емисионни  норми  –  за  целта  е  разработен 
формуляр  за  документиране  на  обработката  на  резултатите  от  мониторинга 
(докладване съгласно условие 9.6.5.5. от КР). Като основни процедури на СУОС са 
и тези, регламентиращи реда за установяване на несъответствията и причините за 
тях,  а  също  и  реда  за  предприемане  на  коригиращи  действия.  Предприятието 
изготвя  всяка  година  План  за  управление  на  разтворителите  в  съответствие  с 
изискванията на Глава четвърта на Наредба № 7/21.10.2003 г (докладване съгласно 
условие  9.6.5.6.  от  КР).  Предприятието  извършва  собствени  периодични 
измервания  на  емисиите  в  атмосферния  въздух.  Измерванията  се  провеждат  от 
акредитираната  лаборатория  “Пехливанов  Инженеринг”  ООД.  Протоколите  са 
приложени към доклада.
Използваните от лабораторията методи за измерване са както следва: 

емисия метод на 
определяне

емисия метод на 
определяне

Л.О.С. Ф.М. 02/08
СО

Ф.М. 03/08
H2SO4 Ф.М. 01/03

NOх HCl БДС  EN 1911 / 1-3/
SO2 HF БДС 17.2.4.12

Съгласно  изискванията  на  Комплексно  Разрешително   №  138/2006 г. 
актуализирано с Решение на Министъра на околната среда и водите № 138-Н0-И0-
А1/2010  г.собствени  периодични  измервания  се  извършват  веднъж  годишно. 
Резултатите от измерванията през 2011 година са отразени в Таблица „Емисии в 
атмосферния въздух” (докладване съгласно условие 9.6.5.1. от КР). 

На площадката са налични информация за веществата (ИЛБ)  и дружеството 
определя  годишните  количества  на  замърсителите  изпускани  или  пренесени  от 
предприятието, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. за създаване на 
Европейски  регистър  за  изпускането  и  преноса  на  замърсители  (ЕРИПЗ)  – 
докладване съгласно условие 9.6.5.2. от КР. Приложена е методика за изчисляване 
на годишните емисии.

Таблици  „Емисии в атмосферния въздух”

Таблица 9.2.1.1. (актуализирано с Решение №138-Н0-И0-А1/2010 г.)
Изпускащо 
устройство

№

Източник на отпадъчни газове Максимален дебит 
на газовете 

(Nm3/h)

Измерен дебит 
на газовете 

(Nm3/h)

Съответст
вие

К Термична камера за разграждане на 
емисии към локални вентилации на

14 000 12 463 да
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-кабина за приготвяне на слой към 
поточни линии М 06 и М 07;

-кабина за подаване на слой към 
поточна линия М 06;

-кабина за подаване на слой към 
поточна линия М 07;

-кабина на нанасяне и сушилня на слой 
към поточна линия М 06;

кабина на нанасяне и сушилня на слой 
към поточна линия М 07.

Таблица 9.2.1.1 – продължение(актуализирано с Решение №138-Н0-И0-А1/2010 г.)

Параметър Емисионни норми 
(mg/Nm3) 

Измерена емисия 
(mg/Nm3)

Съответст
вие

NOx 250 0 да
CO 100 0 да
SOХ 5 0 да

2-метокси-1-пропанол 2* - -
ЛОС 50 mg ОВ/Nm3 28,86 да

* При масов поток на 2-метокси-1-пропанол над 10g/h, установен по изчислителни методи.
Потокът определен по изчислителни методи е под тази граница (приложение 5)

Таблица 9.2.1.2.

Изпускащо 
устройство 

№

Източник на 
отпадъчни газове

Пречиствате
лно 

съоръжение

Максимален дебит 
на газовете

(Nm3/h)

Измерен дебит на 
газовете (Nm3/h)

Съответст
вие

К - 2 Електрохимична и 
химична обработка на 

алуминиева лента

Скрубер 10 000 8159 да

Таблица 9.2.1.2 – продължение(актуализирано с Решение №138-Н0-И0-А1/2010 г.)

Параметър Емисионни норми 
(mg/Nm3)

Измерена емисия 
(mg/Nm3)

Съответст
вие

H2SO4 6 2,8 да
Хлорни паро - и газообразни неорганични 

съединения, определени като HCl
6 1,0 да

Флуор и неговите паро - и газообразни 
съединения, определени като F

5 0 да
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Органични вещества определени като общ С 50 - -

Таблица 9.2.1.3. (актуализирано с Решение №138-Н0-И0-А1/2010 г.)

Изпускащо 
устройство

№

Източник на 
отпадъчни газове

Пречиствате
лно 

съоръжение

Максимален дебит 
на газовете

(Nm3/h)

Измерен дебит 
на газовете 

(Nm3/h)

Съответст
вие

К – 5 Електрохимична и 
химична обработка 

на алуминиева 
лента

Скрубер 10 000 9923 да

Таблица 9.2.1.3. – продължение(актуализирано с Решение №138-Н0-И0-А1/2010 г.)

Параметър Емисионни норми 
(mg/Nm3)

Измерена емисия 
(mg/Nm3)

Съответст
вие

H2SO4 6 2,3 да
Хлорни паро - и газообразни неорганични 
съединения, определени като HCl

6 1,2 да

Флуор и неговите паро - и газообразни 
съединения, определени като F

5 0 да

Органични вещества определени като общ С 50 - -

                                              

Стойностите  на  неорганизираните  емисии,  генерирани  на  площадката  не 
превишават стойността 5% от КВР, както това е посочено в Плана за управление на 
разтворителите  (докладване  съгласно  условие  9.6.5.4.  от  КР).  Разработена  е 
инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 
емисии на площадката и предприемане на мерки за ограничаването им (докладване 
съгласно условие 9.6.5.3. от КР). 

Експлоатацията  и  поддръжката  на  пречиствателните  съоръжения  се 
осъществява съгласно технологичните инструкции.

Един  път  годишно  се  прави  стандартна  профилактика  на  газовата 
инсталация  и  на  инсталацията  за  термично  разлагане  от  оторизирана  външна 
фирма, с която предприятието има договорни отношения.

Един път годишно се прави профилактика на вентилационните съоръжения 
на скруберите.

Ежедневен  непрекъснат  контрол  върху  работата  на  пречиствателните 
съоръжения  се  извършва  от  операторите  на  линията  и  дежурните  техници.  В 
сменен дневник се отразяват само несъответствията
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Таблица Замърсители по ЕРИПЗ

№ CAS# Замърсител

Разрешена 
емисия или
Емисионен 
праг, кг/г

Eмисия, 
   кг 
за 2011 г

Eмисия, 
    кг/м² 

2# 630-08-0 Въглероден оксид 500 000            0 -
7# ЛОС 

различни от метан
100 000        2289 2,1х10-4

8# Азотни оксиди 100 000        486,5 4,4х10-5

11# Серни оксиди 150 000            0 -

80#
Хлор  и  неорг. 
cъед. (като HCl)

 10 000         139,1 1,3х10-5

84#
Флуор  и  неорг. 
съед. (като HF)

  5 000           0 -

Изчисляването  на  годишното  количество  на  изпусканите  в  атмосферния 
въздух замърсители е изчислено съгласно използваните методики ( приложение 6). 
Тук  са  показани  и  количествата  емитирани  замърсители  за  единица  продукция 
(докладване съгласно условие 9.6.5.8. от КР).

През  2011 г. бе  направено  проучване  за  наличието  на  технически  и 
икономически достъпен заместител на  2-метокси -1- пропанол ( виж приложение 
7). и резултатите от него са включени в разработения за 2011 г. ПУР(докладване 
съгласно условие 9.6.5.9. от КР).
           В предприятието няма постъпили оплаквания за  разпространението на 
интензивно миришещи вещества извън границите на производствената площадка 
(докладване по условие 9.4.2. от КР). 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Емисии на производствени води в канализацията
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В  предприятието  има  разработена  Основна  процедура  за  “Оперативно 
управление на водите”, която регламентира реда, изискванията и отговорностите за 
планираното  управление  на  водите  –  водоползването  и  отпадъчните  води. 
Основната процедура “Мониторинг и измерване” регламентира реда, изискванията 
и отговорностите за осъществяване на измерванията, наблюденията и оценките за 
определяне  на  количествените  и  качествените  характеристики  на  водите.  Към 
процедурата има разработен формуляр – „Протокол за Оценка на резултатите от 
мониторинга”, с който се документира оценката за съответствието с определените 
максимално допустими концентрации на замърсяващите вещества в отпадъчните 
води.  Установяването  на  причините  за  несъответствията  и  предприемането  на 
коригиращи  действия  се  извършва  съгласно  съответните  основни  процедури. 
Всички  отпадъчни  води  от  производството  минават  през  неутрализационна 
станция,  разположена  на  територията  на  предприятието.  Разработени  са  и 
технологични  инструкции  за  поддържане  на  оптимален  работен  режим  на 
пречиствателните съоръжения. Установяването на несъответствията, причините за 
тях, а също и реда за предприемане на коригиращи действия се извършват според 
съответните основни процедури на СУОС. 

Към  Годишния  доклад  е  приложена  методиката,  по  която  се  изчисляват 
непреките  годишни  емисии  на  посочените  в  условие  10.1.4.4.  замърсители  в 
отпадъчните  води.  Получените  резултати  са  представени  в  Таблица  „Непреки 
годишни  емисии  на  замърсители  в  отпадъчните  води”  (докладване  съгласно 
условие 10.3.9. от КР).

Мониторинга  на  функционирането  на  пречиствателните  съоръжения, 
проведен  съгласно  изискванията  на  Комплексно  Разрешително   №  138/2006 г. 
актуализирано с Решение на Министъра на околната среда и водите № 138-Н0-И0-
А1/2010  г.  е  отразен  в  Таблица  „Мониторинг  на  функционирането  на 
пречиствателните  съоръжения”  (докладване  съгласно  условие  10.3.3.  от  КР). 
Измерванията на сухо вещество са проведени в акредитиранта лаборатория ЦНИЛ 
“Геохимия” към МГУ “Св. Иван Рилски” – София.

Към Годишния доклад са приложени протоколи от проведения през 2011 г 
собствен мониторинг на отпадъчните води.

Таблица „Мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения”
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Профилактика на филтър-пресите се прави ежемесечно.
Профилактика на неутрализаторите и седиментаторите се прави 2 пъти годишно.

 Вътрешните  тръбопроводи  за  производствени  отпадъчни  води  са  под 
непрекъснат контрол от операторите и дежурните механици. Регистрират се само 
несъответствията в сменните дневници. 

Смесената канализационна система се  преглежда визуално да няма течове, 
ревизионните шахти се оглеждат за затлачване.

Предприятието зауства отпадъчните води от площадката като смесен поток 
(производствени, битово-фекални и дъждовни) в градската канализация въз основа 
на  сключен  договор  със  “Софийска  вода”  АД  от  27.  04.2004  г.  Съставът  на 
отпадъчните води не пречи на експлоатацията на селищната канализационна мрежа 
и  селищната  пречиствателна  станция.  В  договора  е  предвидено  допълнително 
заплащане за пречистване при превишаване на нормите на някой от параметрите.

Резултатите  от  проведения  собствен  мониторинг  на  отпадъчните  води  в 
точка на пробовземане № 1 – ревизионна шахта за събиране на отдекантирани води 
– изход НС и сравнението им с разрешените стойности в КР са отразени в Таблица 
„Емисии  в  отпадъчните  води”  (докладване  съгласно  условие  10.3.7.  от  КР). 
Съгласно изискванията  на  Комплексното  разрешително  мониторигът  е  проведен 
четири  пъти  годишно  (веднъж  на  тримесечие)  в  акредитираната  лаборатория 
ЦНИЛ “Геохимия” към МГУ “Св. Иван Рилски” – София. 

Емисии на охлаждащи води

Контролиран 
параметър

Оптимална 
стойност

Честота на 
мониторинг

Измерени стойности Единици

Неутрализатор

Активна реакция 
рН

6.5-9.0 непрекъснато

Поддържането на оптималната 
стойност се извършва 
автоматично (чрез 
автоматично дозиране на 
необходимия реагент)

рН-единици

Филтър преси

Сухо вещество на 
отпадъчните води

100 - 400
Два пъти 
годишно

10 28 mg/dm3

Седиментатори

Сухо вещество на 
отпадъчните води

100 - 400
Два пъти 
годишно

180 74 mg/dm3
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             В системата  за  охлаждане на технологичните процеси се осигурява 
затворен  цикъл  на  охлаждащата  вода.  Загубите  от  изпарение  се  компенсират  с 
автоматично доливане. 
              
Емисии на битово-фекални и дъждовни води

Производствените  отпадъчни  води  (след  неутрализация)  като  смесен  поток  с 
битово-фекалните и дъждовни води се зауства в градската канализация на София. 
Същите  нямат  въздействие  върху  повърхностни  водни  обекти,  предвид 
съвместното им пречистване с отпадъчните води на гр. София. Дружеството няма 
монтирани  разходомерни  устройства  за  отчитане   количеството  на  отпадъчните 
води,  отвеждани  към  градската  канализация.  Приема  се,  че  количеството  на 
отпадъчните води, отвеждани към градската канализация, е равно на количеството 
черпена вода от собствения водоизточник и градския водопровод.

Таблица „Непреки годишни емисии на замърсители в отпадъчните води”.

№ CAS# Замърсител

Разрешена 
емисия или
Емисионен 
праг, kg/г

Eмисия, 
kg/2011 г

% съот-
ветствие

13# Общ фосфор 5 000       199,76 100,0

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му (като Cr)      50          1,19 100,0
20# 7440-50-8 Мед и съединенията му (като Cu)      50          3,56 100,0
22# 7440-02-0 Никел и съединенията му (като Ni)      20          1,19 100,0
24# 7440-66-6 Цинк и съединенията му (като Zn)    100          0,12 100,0

- Нефтопродукти -        67,78 -
- Неразтворени вещества -  10761,17 -
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Таблица „Емисии в отпадъчните води”

параметър 
единиц

и

Разре-
шена 

емисия
средно

измерена емисия 2011 г.
съответствие за 

средна стойност на 
измерената емисия

1 2 3 4

рН
рН-

единици
6,5 ÷ 9,0 7,92 7,17 7,49 8,55 8,45 да

Неразтворен
и вещества

mg/dm3 400 90,5 120 142 44 56 да

ХПК
mgO2/ 
dm3 1800 51,5 19 27 15  145 да

БПК5
mgO2/ 
dm3 1200 8  6 <  5           <  5 16 да

Сулфатни 
йони

mg/dm3 400 203,3 308 121 165 219 да

Фосфати 
(като Р)

mg/dm3 15 1,68 < 0,05 0,22 4,81 1,64 да

Нефтопро-
дукти

mg/dm3 15 0,57        0,32 0,13 < 0,1 1,72 да

Мед mg/dm3 2,0 0,03 < 0,004 0,109 < 0,004 < 0,004 да
Хром (VІ) mg/dm3 0,5 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 да

Хром (ІІІ) mg/dm3 2,5 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 да

Никел mg/dm3 2,0 0,01  < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 да
Цинк mg/dm3 5,0 0,001 < 0,004 < 0,004  0,015  0,015 да
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4.4. Управление на отпадъците

Дружеството  притежава  Комплексно  разрешително  №  138/2006 г. 
актуализирано с Решение на Министъра на околната среда и водите № 138-Н0-И0-
А1/2010 г.   за предотвратяване и контрол на замърсяването, в което е регулирана 
дейността по управление на отпадъците.
Дружеството  притежава  актуализирана и  утвърдена  от  от  РИОСВ  –  София 
Програма за управление на отпадъци за периода 2010 год. до 2015 год. (усл. 11.1.2 
от  КР )
            На площадката на “Кодак График Комюникейшънс” се образуват, събират и 
съхраняват временно на определените за целта площадки само определените в КР 
видове отпадъци (докладване съгласно условия 11.1. и 11.2. и 11.3. от КР)

Оценка  на  съответствието  на  наблюдаваните  количества  образувани 
(включително за единица продукт) отпадъци се извършва ежемесечно и годишно 
(усл.  11.2.7 от   КР  ).  В  таблица  „Оценка  на  съответствието”  са  отбелязани 
отпадъците,  които  се  образуват  или  могат  да  се  образуват  на  площадката  и  е 
представено сравнение на количеството генерирани отпадъци през 2011 г с тези в 
КР (докладване съгласно условия 11.9.2. и 11.7.1. от КР).

“Кодак График Комюникейшънс”  използва разработена Основна процедура 
за оперативно управление на отпадъците, съгласно изискванията на Системата за 
управление на околната среда ISO 14001-2004. 

Предприятието не приема отпадъци от външни организации на територията 
на площадката (усл. 11.2.6 от  КР ).

Таблица за оценка на съответствието на образуваните отпадъци през 2011 г. в 
„Кодак График Комюникейшънс” ЕАД

 А/  Производствени отпадъци

Отпадък Код

Коли-
чество по
     КР
      t/y

Количес-
тво за 

ед.продукт 
по

     КР
        t/y

Временно 
съхраняване 
на площадка

Количес-
тво 

образуван 
отпадък 

t/y

Количес-
тво 

образуван 
отпадък за 
ед продукт 

t/y

Съответ
ствие

Отпадъчен тонер за 
печатане, различен 
от упоменатия в 08 

03 17

08 03 18 0.25 - - 0.035 -
да

Отпадъци, 
неупоменати 

другаде 
(алуминиеви 
електроди)

11 01 99 1.7 - - 0 - да

19



Отпадъци, 
неупоменати 

другаде (графитни 
електроди)

11 01 99 2.75 - - 0 - да

Стърготини, 
стружки и изрезки 
от цветни метали 

(алуминиеви 
изрезки)

12 01 03 2700 0.0002 П 2 1177.349 0.00011 да

Хартиени и 
картонени опаковки 15 01 01 566.7 - П 3 28.980 - да

Пластмасови 
опаковки 15 01 02 12.5 - П 3 3.867 - да

Опаковки от 
дървесни материали 

(дървени палети)
15 01 03 400 - П 12 88.400 - да

Метални опаковки 
(варели) 15 01 04 13.5 - П 4 0 - да

Абсорбенти, 
филтърни 

материали, кърпи за 
изтриване и 

предпазни облекла, 
различни от 

упоменатите в 15 02 
02 

(полипропиленови 
патронни филтри)

15 02 03 2.5 - - 1.211 - да

Излязло от употреба 
оборудване, 
различно от 

упоменатото в 
кодове от 16 02 09 

до 16 02 13

16 02 14 1 - ИУЕЕО 0.920 - да

Утайки от други 
видове пречистване 

на промишлени 
отпадъчни води, 

различни от 
упоменатия в 19 08 

13 (шлам)

19 08 14 1 500 - П 1 316 - да

Наситени или 
отработени 

йоннообменни 
смоли

19 09 05
4.6 m3 за 
периода

- - 0 - да

Черни метали 
(железен скрап) 19 12 02 12 - П 8 5.880 - да
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Б/  Опасни отпадъци

Отпадък Код
Количество за 
ед.продукт по
     КР   t/y

Временно 
съхраняване 

на 
площадката

Количество образуван 
отпадък     t/y

Съответ
ствие

Други органични 
разтворители, 

промивни 
течности и 

матерни луги

07 03 04* 4 ПОД 0 да

Нехлорирани 
хидравлични 

масла на 
минерална 

основа

13 01 10* 0.2 ПСОМ 0 да

Нехлорирани 
моторни, 

смазочни и масла 
за зъбни 

предавки на 
минерална 

основа

13 02 05* 0.35 ПСОМ 0 да

Нехлорирани 
изолационни и 

топлопредаващи 
масла на 

минерална 
основа

13 03 07* 0.9 ПСОМ 0.660 да

Други 
разтворители и 

смеси от 
разтворители 

(дованол)

14 06 03* 110 ПОД 26.820 да

Други 
разтворители и 

смеси от 
разтворители 

(ацетон)

14 06 03* 3 ПОД 0.320 да

Други 
разтворители и 

смеси от 
разтворители 
(течности за 

миене)

14 06 03* 0.5 ПОД 0.020 да

Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 

опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества

15 01 10* 4.3 ПОД 3.243 да
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Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
(включително 
маслени филтри, 
неупоменати 
другаде), кърпи 
за изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни вещества 
-
(полипропиленов
и патронни 
филтри)

15 02 02* 9 ПОД 4.349 да

Абсорбенти, 
филтърни 
материали 

(включително 
маслени филтри, 

неупоменати 
другаде), кърпи 
за изтриване и 

предпазни 
облекла, 

замърсени с 
опасни вещества 
(ръкавни филтри 
от филтруване на 
работен разтвор)

15 02 02* 3.5         ПОД 0.935 да

Излязло от 
употреба 

оборудване, 
съдържащо 

опасни 
компоненти (3), 

различно от 
упоменатото в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 12

16 02 13* 1 ИУЕЕО 0 да

Оловни 
акумулаторни 

батерии
16 06 01* 3 П 11 0.220 да

Флуоресцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи 

живак

20 01 21* 0.45 П 10 0.100 да
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В/ Строителни отпадъци

Г/  Битови отпадъци

Отпадък Код
Количес-тво за 
ед.продукт по
     КР       t/y

Временно 
съхраняване на 

площадката

Количество образуван 
отпадък     t/y

Съответс
твие

Смесени битови 
отпадъци 20 03 01 640 П 6 262.39 да

           Оценка  на  съответствието  на  наблюдаваните  количества  образувани 
(включително за единица продукт) отпадъци се извършва ежемесечно и годишно. 
Към Основната процедура за управление на отпадъците са разработени формуляри 
за  ежеседмична  оценка  на  съответствието  на  временното  съхранение   на 
отпадъците  с  изискванията  на  КР  и  Системата  за  управление  на  околната 
среда.Такива  формуляри  са  разработени  и  за  оценка  на  съответствието  на 
транспортирането на отпадъците.  На площадката  не   се  извършват дейности по 
оползотворяване, преработка, рециклиране и обезвреждане. (докладване съгласно 
условия 11.9.4.3 от КР). Установените несъответствия и необходимите коригиращи 
действия  се  документират  и  придвижват  съгласно  съответните  процедури  на 
Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността 
при работа. 

От  площадките  за  временно  съхранение  отпадъците  се  предават  за 
транспортиране  на  лица,  притежаващи  разрешение  по  чл. 12  от  ЗУО или 
комплексно разрешително за тази дейност или лиценз по чл. 54  от ЗУО, като за 
опасните  отпадъци  се  издават  съпроводителен  документ  за  товара  (отпадъка), 
транспортна карта съгласно прил. 4 на  наредба  № 9/2004 г и писмени инструкции 
за действие при аварии (усл. 11.4. от  КР ).
         Дружеството предава  образуваните отпадъци  за  оползотворяване, 
преработване и обезвреждане само на лица, притежаващи разрешително по чл. 37 
от ЗУО, лиценз по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително и въз основа на 
писмен договор, като  приоритет има оползотворяването (усл. 11.5 и 11.6 от  КР ). В 
Таблица  „Временно  съхранение  и  предаване  за  третиране  на  отпадъците”  са 
отбелязани  мястото  на  съхранение,  начина  на  третиране  и  компанията,  с  която 
имаме договор.

Отпадък Код
Количес-тво за 
ед.продукт по
     КР      t/y

Временно 
съхраняване 

на 
площадката

Количество образуван 
отпадък     t/y

Съответст
вие

Смесени отпадъци 
от строителство и 

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

09 03

17 09 04 300 П 7 39 да
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Таблица „Временно съхранение и предаване за третиране на отпадъците”

Вид на отпадъка
Код по 

НД

№ на 
площадка за 

временно 
съхранение

Оползотворяване, 
преработване и 
рециклиране 

Обезвреждане 
(Депониране)

I. ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Отработени масла 13.02.05* ПСОМ
“БАЛБОК 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД
Хидравлични масла 13.01.10* ПСОМ Не са образувани
Термични масла 13.03.07* ПСОМ „Ремси – Е” ЕООД

Ацетон 14.06.03* ПОД
 „Лендик” ООД 
„Хим – систем” ЕООД

Течности за миене 14.06.03* ПОД
Лендик” ООД 
„Хим – систем” ЕООД

Дованол 14.06.03* ПОД  „Лендик” ООД 
„Хим – систем” ЕООД

Други  органични 
разтворители

07 03 04* ПОД Лендик” ООД 
„Хим – систем” ЕООД

Полипропиленови 
филтри (патронни и 
ръкавни филтри)

15.02.02* ПОД

“Медиком” 
ЕООД

„Тонер дайрект” 
ЕООД

Абсорбенти и филтърни 
материали замърсени с 
опасни вещества

15.01.10* ПОД

“Медиком” 
ЕООД

„Тонер дайрект” 
ЕООД

Акумулаторни батерии 16.06.01* П11 “ТРИСТАН 02” ООД

Луминесцентни лампи 20.01.21* П10 “БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД 

II. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Алуминиеви електроди 11.01.99 

производстве
ниискладови 
помещения

Не са образувани

Графитни електроди 11.01.99 

производстве
ниискладови 
помещения

Не са образувани

Алуминиев скрап 12.01.03 П2  „Шолц” АД

Хартия и картон 15.01.01 П3  „Унитрейд 
2002”ООД
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Пластмасови опаковки 15.01.02 П3  „Унитрейд 
2002”ООД

Дървени палети 15.01.03 П12
Предоставят се на 
служителите на 
дружеството

Метален скрап от излязло 
от употреба оборудване

19.12.02 П8 „Шолц” АД

Метални опаковки 
(железни варели)

15.01.04 П4
“Кодак График 
Комюникейшънс” 
ЕАД – оборотни

Полипропиленови 
филтри (патронни 
филтри)

15.02.03 П6
„Унитрейд2002”
ООД, гр. София 
транспортиране 
за обезвреждане

Шлам 19.08.14 П1  „Рефран” ООД,
„Розахим” АД

Йонообменни смоли 19.09.05 П1 Не са образувани

IV. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Смесени  отпадъци  от 
строителство и събаряне, 
различни от упоменатите 
в  17.09.04,  17.09.02  и 
17.09.03

17.09.04

При 
необходимост 
близо до 
строителната 
площадка на 
открито

„Унитрейд2002” 
, гр. София – 
транспортиране 
за обезвреждане

V. БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Смесени битови 
отпадъци

20.03.01 П6

„Унитрейд2002”
ООД, гр. 
София – 
транспортиране 
за обезвреждане

Схема  на  обособените  площадки  за  събиране,  временно  съхранение  и 
предаване на отпадъци е представена в  Приложение 3. Ежеседмично се извършва 
преглед на тези площадки, като резултатите се отразяват в картите за контрол.

25



4.5. Шум 

В  Основната  процедура  “Оперативно  управление  на  вредните  емисии  в 
атмосферния въздух” е включена инструкция за определяне всеки две години на 
общата  звукова  мощност  на  обекта  по  съответна  методика,  определена  от 
Компетентния орган. Инструкцията за оценката на съответствието на установените 
нива  на  шума  по  границата  на  производствената  площадка  и  в  мястото  на 
въздействие с разрешените такива е включена в Основна процедура “Мониторинг и 
измерване”.  През  2011  година  бяха  проведени  измервания  нивата  на  шума  по 
границата  на  производствената  площадка.  За  целта  върху  площадката  на 
предприятието е определен измерителен контур с 8 пункта. В нито един от тези 
пунктове няма превишение на допустимото ниво на шума 70  dB(A). Данните от 
измерванията са посочени в таблица 6 от приложенията. Нивото на общата звукова 
мощност  е  101,2  ±  0,3  dB(A).  В  предприятието  няма  постъпили  оплаквания  от 
живущи около площадката(усл. 12.3.3 от  КР).

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Предприятието не отвежда в почвата или подземни водни обекти отпадъчни 
води. В  предприятието  е  разработена  „Програма  за  опазване  на  почвата  и 
подземните води от замърсяване”

Ежедневно се извършва оглед на тръбопроводи и оборудване, разположени 
на  открито,  от  оператори  и  дежурни  техници  за  установяване  на  течове.  При 
необходимост  се  реагира  веднага.  В  Таблица  „Обобщение  на  проверките  на 
съоръженията” са отбелязани наблюдаваните несъответствия при тръбопроводи и 
оборудване.

В предприятието е разработена Основна процедура “Оперативно управление 
на опасните вещества”, която цели предотвратяване, намаляване или ограничаване 
на  вредните  въздействия  върху околната  среда  и здравето  на  хората  от  вредни 
химични вещества. Към нея са разработени и “Неотложни процедури в случай на 
разливи  на  химикали”,  които  указват  незабавните  мерки  за  ликвидиране  на 
евентуални аварии. На подходящи места, в близост до потенциални източници на 
замърсяване  с  химични  вещества,  са  разположени  абсорбиращи  материали  – 
гранулирани  абсорбенти  и  абсорбиращи  рогозки  –  за  почистване.  Разтоварни 
дейности,  които  биха  могли  да  доведат  до  течове  се  извършват  на  специална 
площадка,  отпадните  води  от  която  отиват  в  неутрализационната  станция  на 
предприятието.  През  2011  г.  не  е  имало  разливи,  водещи  до  замърсявания  на 
околната среда. 

В предприятието са води Дневник за несъответствията с изискванията към 
ОС  /  ЗБР,  документ  към  Основна  процедура  „Управление  на  несъответстващ 
продукт и несъответствия” от Интегрираната система за управление на качеството, 
околната среда, здравето и безопасността при работа. В този Дневник се отразяват 
всички  несъответствия,  включително  установените  разливи  на  вредни  и  опасни 
вещества, случили се на производствената площадка.
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На територията на предприятието е изграден сондажен кладенец, водата от 
който се използва за производствени нужди след пречистване по метода на обратна 
осмоза. Веднъж годишно, в изпълнение на условия 13.7.1.1. и 13.7.1.2. от КР, се 
извършва  анализ  на  показателите,  посочени  в  Таблица  „Сондажен  кладенец” 
(докладване  съгласно  условие  13.8.2.1.  и  13.8.2.2.  от  КР),  както  и  оценка  на 
съответствието  на  концентрациите  на  вредните  вещества  в  подземните  води  с 
определените в разрешителното такива, в изпълнение на условие 13.7.1.4. от КР. 
Анализът  се  извършва  от  Акредитираните  лаборатории  ЦНИЛ “Геохимия”  към 
МГУ “Св.  Иван  Рилски”  –  София  и  Изпитвателна  лаборатория  към  “Евротест-
контрол”  АД  –  София.  Резултатите  от  анализите  са  представени  в  Басейнова 
дирекция,  РИОСВ  и  ИАОС.  Географските  координати  на  пункта  за  собствен 
мониторинг  са:  42°39’41.2  N и  23°23’18.4  E,  определени  от  “Регионална 
лаборатория – София” към ИАОС през май 2004 г.

Таблица „Сондажен кладенец”

Показател Единици Екологичен 
праг

Праг на 
замърсяване

Измерена 
стойност

Съответствие
да/не

Водно ниво m 19,70 не се нормира

Температура °С 17 не се нормира

рН
рН-

единици
7,66 не се нормира

Разтворени 
вещества mg/l 500 1000 466 -

Амоний mg/l 0.12 1.2 < 0,1 да

Сулфати mg/l 50 150 86,46 да

Фосфати mg/l 0.1 1 0,22 да

Алуминий µg/l 200 500 < 0,03 да

Мед µg/l 30 100 < 0,004 да

Никел µg/l 20 100  < 0,01 да

Олово µg/l 30 200  < 0,005 да

Хром µg/l 5 50 < 0,005 да

Цинк µg/l 200 1000   0,005 да

Желязо µg/l 50 200  0,035 да

Нефтопродукти µg/l 50 500 < 0,05 да
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4.7.  Обобщение  на  проверките  на  съоръженията,  с  регистрирани 
несъответствия, причините за тях и времето за отстраняването им. 
Таблица „Обобщение на регистрирани несъответствия при проверки на съоръженията”

Брой 
проверки

Брой 
несъответ-
ствия

Описание на 
несъответствието

Коригиращи 
действия

Време за 
отстраняване на 
повредата

Непрекъсна
т контрол

4 Течове от вътрешни 
тръбопроводи – по 
машините

1.Замяна на 
дефектиралото 
оборудване с ново.
2.Ремонт на 
оборудването

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

6 Течове на деми вода, 
следствие на повреди в 
помощното оборудване:
помпи, кранове, салници и 
уплътнения, гумени 
пръстени и смукатели

1.Замяна на 
дефектиралото 
оборудване с ново.
2.Ремонт на 
оборудването .

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

0 Течове на  вода от 
собствен водоизточник, 
следствие на спукани 
тръбопроводи, колена и 
пр.

1.Замяна на 
засегнатата част.
2.Осигуряване на 
захранване с вода от 
външен водопровод.

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

0 Течове на  вода от външен 
водопровод, следствие на 
спукани тръбопроводи, 
колена и пр.

1.Замяна на 
засегнатата част.
2.Осигуряване на 
захранване с вода от 
соб. водоизточник

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

13 Изключване на 
електрооборудването, в 
това число автоматика, 
следствие на 
кратковременно смущение 
в електрозахранването.

1.Подмяна на 
предпазители.
2.Подмяна на 
електронни защити.
3.При липса на 
повреда включване 
на изключените 
съоръжения.

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

0 Трайно преустановяване 
на електрозахранването 
следствие на ел повреди в 
електропреносната мрежа.

След 
възстановяване на 
ел захранването – 
включване на 
всички системи.

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

2 Повредени датчици за 
контрол на технологични 
параметри.

Незабавна подмяна 
с нови.

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

6 Спиране на филтър-преса 
в НС поради ремонт на 
шнекови помпи, вентили и 
др.

Включване на 
резервна филтър-
преса, ремонт или 
подмяна на 
авариралото 
оборудване.

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

0 Спиране на регенеративен 
термичен оксидатор 
поради аварии. 

Ремонт на 
оборудването

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок
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6. Прекратяване работата на инсталацията или части от нея

                             На 15.02.2012 г. е  взето решение от едноличния собственик на капитала на 
„Кодак  График  Комюникейшънс”  ЕАД  за  пълно  преустановяване  на 
производствената и търговска дейност на дружеството в периода 01.04.2012 г.  – 
15.04.2012  г.  В  последствие  ще  се  закрие  производствения  и  административен 
комплекс,  находящ се в община „Младост” на адрес бул.”Цариградско шосе” № 
117А. 
           Допълнително съгласно условие 16.2 от  Комплексно Разрешително  № 
138/2006 г. актуализирано с Решение на Министъра на околната среда и водите № 
138-Н0-И0-А1/2010 г. ще бъде разработен и изпратен подробен план за закриване 
на дейностите на площадката.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Предприятието  е  разработило  Основна  процедура  “Извънредни  ситуации”. 
Разработен и актуализиран е “План за защита при бедствия”, който е утвърден от 
Ръководителят  на  Кризисния  Щаб  към  предприятието  съгласно  нормативните 
изисквания. Планът се актуализира всяка година. В предприятието е разпространен 
актуален  списък  на  необходимите  телефонни  номера  за  случаи  на  извънредни 
ситуации. Направена е оценка на потенциалните аварийни ситуации по звена. Води 
се документация при евентуално възникнала аварийна ситуация и се съхранява при 
Организатор  гражданска  защита.  Разработена  е  и  инструкция  „Мерки  за 
ограничаване и ликвидиране на последствията при замърсявания на отпадъчните 
води, вследствие на аварийни ситуации”. При възникване на аварийна ситуация с 
отражение върху околната среда се уведомява РИОСВ писмено. В предприятието е 
изготвен  списък  на  опасните  химични  вещества  и  препарати  с  отбелязани 
количества и място на съхранение. В складовете за химикали са налични и ИЛБ за 
разположените на съответното място химични вещества.

7.2.  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за  
която е издадено КР

Няма  оплаквания  от  страна  на  обществеността,  касаещи  дейността  на 
предприятието.
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Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

1# 74-82-8 Метан (CH4) 100 000 - - - *

2# 630-08-0
Въглероден 
оксид(CO)

“-“

(0)(M)
- - - *

3# 124-38-9
Въглероден диоксид 
(CO2)

100 
милиона

- - - *

4#
Хидро-флуоро-
въглероди (HFCs)

100 - - - *

5# 10024-97-2
Диазотен оксид 
(N2O)

10 000 - - - *

6# 7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 - - - 10 000

7#
ЛОС без метан 
(NMVOC)

“-“

(2289)(M)
- - - *

8#
Азотни оксиди 
(NOx/NO2)

“-“

(486,50)(M)
- - - *

9#
Перфлуоровъглерод
и (PFCs)

100 - - - *

10# 2551-62-4
Серен хексафлуорид 
(SF6)

50 - - - *

11# Серни оксиди 
(SOx/SO2)

“-“ - - - *
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

(0,0)(M)

12# Общ азот - 50 000 50 000 10 000 10 000

13# Общ фосфор -
“-“

(199,76)(M)
5 000 10 000 10 000

14
Хидрохлорофлуоро-
въглероди (HCFCs)

1 - - 100 10 000

15
Хлорофлуоро-
въглероди (CFCs)

1 - - 100 10 000

16
Халогенни 
въглеводороди

1 - - 100 10 000

17# 7440-38-2
Арсен и 
съединенията му 
(като As)

20 5 5 50 50

18# 7440-43-9
Кадмий и 
съединения (като 
Cd)

10 5 5 5 5

19# 7440-47-3
Хром и 
съединенията му 
(като Cr)

100
“-“

(1,19)(M)
50 200 10 000

20# 7440-50-8
Мед и съединенията 
му (като Cu)

100
“-“

(3,56)(M)
50 500 10 000

21# 7439-97-6
Живак и 
съединенията му 
(като Hg)

10 1 1 5 5

22# 7440-02-0
Никел и 
съединенията му 
(като Ni)

50
“-“

(1,19)(M)
20 500 10 000

23# 7439-92-1 Олово и 
съединенията му 

200 20 20 50 50
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

(като Pb)

24# 7440-66-6
Цинк и 
съединенията му 
(като Zn)

200
“-“

(0,12)(M)
100 1 000 10 000

25 15972-60-8 Алахлор - 1 1 5 10 000

26 309-00-2 Алдрин 1 1 1 1 1

27 1912-24-9 Атразин - 1 1 5 10 000

28 57-74-9 Chlordane 1 1 1 1 1

29 143-50-0 Chlordecone 1 1 1 1 1

30 470-90-6 Chlorfenvinphos - 1 1 5 10 000

31 85535-84-8
Хлороалкани, C10-
C13

- 1 1 10 10 000

32 2921-88-2 Chlorpyrifos - 1 1 5 10 000

33 50-29-3 DDT 1 1 1 1 1

34# 107-06-2
1,2-дихлоретан 
(EDC)

1 000 10 10
100

10 000

35# 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 1 000 10 10 100 10 000

36 60-57-1 Dieldrin 1 1 1 1 1

37 330-54-1 Diuron - 1 1 5 10 000

38 115-29-7 Ендосулфан - 1 1 5 10 000

39 72-20-8 Ендрин 1 1 1 1 1

40#
Халогенирани орган. 
съедин. (като AOX)

- 1 000 1 000 1 000 10 000

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1 1 1

42# 118-74-1
Хексахлорбензол 
(HCB)

10 1 1 1 5
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

43# 87-68-3
Хексахлорбутадиен 
(HCBD)

- 1 1 5 10 000

44 608-73-1

1,2,3,4,5,6-
хексахлорциклохекс
ан
(HCH)

10 1 1 1 10

45 58-89-9 Lindane 1 1 1 1 1

46 2385-85-5 Mirex 1 1 1 1 1

47#
PCDD +PCDF 
(диоксини и фурани) 
(като Teq)

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

48 608-93-5 Пентахлорбензол 1 1 1 5 50

49# 87-86-5
Пентахлорфенол 
(PCP)

10 1 1 5 10 000

50 1336-36-3
Полихлорирани 
бифенили (PCBs)

0.1 0.1 0.1 1 50

51 122-34-9 Simazine - 1 1 5 10 000

52# 127-18-4
Тетрахлоретилен 
(PER) 

2 000 - - 1 000 10 000

53# 56-23-5
Tетрахлорметан 
(TCM)

100 - - 1 000 10 000

54#12002 г.-48-1
Трихлорбензоли 
(TCBs) 

10 - - 1 000 10 000

55# 71-55-6 1,1,1-трихлоретан 100 - - 1 000 10 000

56 79-34-5
1,1,2,2-
тетрахлоретан

50 - - 1 000 10 000

57# 79-01-6 Трихлоретилен 2 000 - - 1 000 10 000

58# 67-66-3 Трихлорометан 500 - - 1 000 10 000
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

59 8001-35-2 Toxaphene 1 1 1 1 1

60 75-01-4 Винилхлорид 1 000 10 10 100 10 000

61 120-12-7 Антрацен 50 1 1 50 50

62# 71-43-2 Бензол 1 000
200

(като BTEX) 
a/

200
(като BTEX) 

a/

2 000
(като BTEX) 

a/
10 000

63#
Бромирани 
дифенилетери 
(PBDE)

- 1 1 5 10 000

64

Nonylphenol 
ethoxylates 
(NP/NPEs) и 
свързаните съедин.

- 1 1 5 10 000

65 100-41-4 Етилов бензол -
200

(като 
BTEX)a  /   

200
(като 

BTEX)a/ 

2 000
(като 

BTEX)a/
10 000

66 75-21-8 Етиленов оксид 1 000 10 10 100 10 000

67 34123-59-6 Isoproturon - 1 1 5 10 000

68 91-20-3 Нафталин 100 10 10 100 10 000

69#
Съединения на 
Organotin (като общ 
Sn)

- 50 50 50 10 000

70 117-81-7
Di-(2-ethyl hexyl) 
phthalate (DEHP)

10 1 1 100 10 000

71# 108-95-2
Феноли (като общ 
C)

- 20 20 200 10 000

72#
Полициклични 
ароматни въглеводо-
роди (PAHs)b/

50 5 5 50 50
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

73 108-88-3 Толуол -
200

(като 
BTEX)a/ 

200
(като 

BTEX)a/ 

2 000
(като 

BTEX)a/
10 000

74
Tributyltin и 
неговите съединения 

- 1 1 5 10 000

75
Triphenyltin и 
неговите съединения

- 1 1 5 10 000

76#

Общ органичен 
въглерод (TOC) 
(като общ C или 
ХПК/3)

- 50 000 - - **

77 1582-09-8 Trifluralin - 1 1 5 10 000

78 1330-20-7 Xylenes -
200

(като 
BTEX)a/ 

200
(като 

BTEX)a/ 

2 000
(като 

BTEX)a/
10 000

79#
Хлориди (като общ 
Cl)

- 2 млн. 2 млн. 2 млн. 10 000c  /  

80#
Хлор и неорганични 
съединения (като 
HCl)

“-“

(139,10)(M)
- - -

706 768 (M)

(солна к-на)

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1 10 10 000

82#
Цианиди (като общ 
CN)

- 50 50 500 10 000

83#
Флуориди (като общ 
F)

- 2 000 2 000 10 000
“-“

(3 975)(M)

84#

Флуор и 
неорганични 
съединения (като 
HF)

“-“

(0,0)(M)
- - - 10 000
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

85# 74-90-8
Циановодород 
(HCN) 

200 - - - 10 000

86# Фини прахови час-
тици <10μm (PM10) 50 000 - - - *

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

параметър/изпуск. 
устройство

единици
НДЕ 

съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
съответствие 

брой / %периодичен 
мониторинг

честота на 
мониторинга

К – 2, К - 5  – 
скрубери

К - 2 К - 5 К - 2 К - 5

HCl mg/Nm3 6 1,0 1,2 Веднъж годишно
да, 

100%
да, 

100%

HF mg/Nm3 6 0,0 0,0 Веднъж годишно
да, 

100%
да, 

100%

H2SO4 mg/Nm3 6 2,8 2,3 Веднъж годишно
да, 

100%
да, 

100%
К – комин на РТО – 

регенеративен термален 
оксидатор

К К

СО mg/Nm3 100 0 Веднъж годишно да, 100%
NOх mg/Nm3 250 0 Веднъж годишно да, 100%
SO2 mg/Nm3 5 0 Веднъж годишно да, 100%
Л.О.С. mgОС/Nm3 50 28,86 Веднъж годишно да, 100%
К - 9 – 
подгревател за 
вода

К - 9 К - 9

СО mg/Nm3 100 0 Веднъж годишно да, 100%
NOх mg/Nm3 250 130 Веднъж годишно да, 100%
SO2 mg/Nm3 5 0 Веднъж годишно да, 100%
Л.О.С. mgОС/Nm3 50 3,206 Веднъж годишно да, 100%
Прах / ФПЧ - - - - -
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-
фекални и дъждовни) канализация

Пробовземна точка № 1

Параметър Единица
НДЕ,

съгласно КР

Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Измерване № 1

pH
pH-

единици
6,5 ÷ 9,0 7,17 4 пъти годишно да

Неразтворени 
вещества

mg/dm3 400 120
4 пъти годишно да

ХПК mgО2/dm3 1800 19 4 пъти годишно да

БПК 5 mgО2/dm3 1200 6 4 пъти годишно да

Сулфатни йони mg/dm3 400 308 4 пъти годишно да

Общ фосфор mg/dm3 15 < 0,05 4 пъти годишно да

Нефтопродукти mg/dm3 15            0,32 4 пъти годишно да

Мед и съединенията 
му (като Cu)

mg/dm3 2,0 < 0,004 4 пъти годишно да
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Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(VІ) 0,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(ІІІ) 2,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Никел и съединенията 
му (като Ni) 

mg/dm3 2,0 < 0,01 4 пъти годишно да

Цинк и съединенията 
му (като Zn)

mg/dm3 5,0 < 0,004 4 пъти годишно да

Измерване 2

pH
pH-

единици
6,5 ÷ 9,0 7,49 4 пъти годишно да

Неразтворени 
вещества

mg/dm3 400 142
4 пъти годишно да

ХПК mgО2/dm3 1800 27 4 пъти годишно да

БПК 5 mgО2/dm3 1200 < 5 4 пъти годишно да

Сулфатни йони mg/dm3 400 121 4 пъти годишно да

Общ фосфор mg/dm3 15 0,22 4 пъти годишно да

Нефтопродукти mg/dm3 15 0,13 4 пъти годишно да

Мед и съединенията 
му (като Cu)

mg/dm3 2,0 0,109 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(VІ) 0,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(ІІІ) 2,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Никел и съединенията 
му (като Ni) 

mg/dm3 2,0 < 0,01 4 пъти годишно да

Цинк и съединенията 
му (като Zn)

mg/dm3 5,0 < 0,004 4 пъти годишно да

Измерване 3

pH
pH-

единици
6,5 ÷ 9,0 8,55 4 пъти годишно да

Неразтворени 
вещества

mg/dm3 400 44
4 пъти годишно да

ХПК mgО2/dm3 1800 15 4 пъти годишно да

БПК 5 mgО2/dm3 1200             < 5 4 пъти годишно да

Сулфатни йони mg/dm3 400 165 4 пъти годишно не

Общ фосфор mg/dm3 15 4,81 4 пъти годишно да

Нефтопродукти mg/dm3 15 < 0,1 4 пъти годишно да
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Мед и съединенията 
му (като Cu)

mg/dm3 2,0 < 0,004 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(VІ) 0,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(ІІІ) 2,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Никел и съединенията 
му (като Ni) 

mg/dm3 2,0 < 0,01 4 пъти годишно да

Цинк и съединенията 
му (като Zn)

mg/dm3 5,0 0,015 4 пъти годишно да

Измерване 4

pH
pH-

единици
6,5 ÷ 9,0 8,45 4 пъти годишно да

Неразтворени 
вещества

mg/dm3 400 56
4 пъти годишно да

ХПК mgО2/dm3 1800 145 4 пъти годишно да

БПК 5 mgО2/dm3 1200 16 4 пъти годишно да

Сулфатни йони mg/dm3 400 219 4 пъти годишно да

Общ фосфор mg/dm3 15 1,64 4 пъти годишно да

Нефтопродукти mg/dm3 15 1,72 4 пъти годишно да

Мед и съединенията 
му (като Cu)

mg/dm3 2,0 < 0,004 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(VІ) 0,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(ІІІ) 2,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Никел и съединенията 
му (като Ni) 

mg/dm3 2,0 < 0,01 4 пъти годишно да

Цинк и съединенията 
му (като Zn)

mg/dm3 5,0  0,015 4 пъти годишно да

Дебит на 
отпадъчните води

m3/год 306 000  118 908
  

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код Годишно количество
тона

Годишно количество за 
единица продукт

тона/m2 Временно Транспортиране 

Съответ
ствие
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съхранение 
на 

площадката*

– собствен 
транспорт/ 

външна фирма
Количества 
определени 

с КР
Реално 

измерено

Количества 
определени 

с КР
Реално 

измерено

Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 
(алуминиеви 
електроди)

 11 
01 
99 1,700 - - -

производст
вени и 

складови 
помещения -  да

Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 
(графитни 
електроди

11 
01 
99 2,750 - - -

производст
вени и 

складови 
помещения - да

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
;цветни метали 
(изрезки от 
алуминиева 
лента)

12 
01 
03 2700,000 1177,349 2,00х10-4 1,20х10-4 П2 „Шолц” АД да

Нехлорирани 
хидравлични

масла на 
минерална 

основа

13
01 
10* 0,200 - - - ПСОМ -       да

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

13 
02 
05* 0,350 - - - ПСОМ - да

Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващ
и масла на 
минерална 
основа

13 
03 
07* 0,900 0,660 - - ПСОМ

„РЕМСИ-Е” 
ЕООД да

Други 
органични 
разтворители, 
промивни 
течности и 
матерни луги 

07
03 
04* 4,000 - - - ПОД - да

Други 
разтворители и 
смеси от 
разтворители 
(течности за 
миене)

14 
06 
03* 0,500 0,020 - - ПОД

„Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД да
Други 
разтворители и 
смеси от 
разтворители 
(дованол)

14 
06 
03* 110,000 26,820 - - ПОД

„Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД да
Други 
разтворители и 
смеси от 
разтворители 
(ацетон)

14 
06 
03* 3,000 0,320 - - ПОД

„Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД да

Хартиени и 
картонени 
опаковки

15 
01 
01 566,700 28,980 - - П3

„Унитрейд 
2002”ООД да
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Пластмасови 
опаковки 
(полиетиленово 
фолио и 
полиетиленови 
опаковки)

15 
01 
02 12,500 3,867 - - П3

„Унитрейд 
2002”ООД да

Опаковки от 
дървесни 
материали

15 
01 
03 400,000 88,400 - - П12

Служители на 
фирмата да

Метални 
опаковки 
(метални 
варели)

15 
01 
04 13,500 оборотни - - П4 - да

Абсорбенти, 
филтърни м-ли 
(вкл. маслени 
филтри, 
неупоменати 
другаде), кърпи 
за изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни 
вещества 
(полипропилено
ви патронни 
филтри)

15 
02 
02* 9,000 4,349 - - ПОД

“МЕДИКОМ” 
ЕООД,
„Тонер 
Дайрект 

България” 
ЕООД да

Абсорбенти, 
филтърни 
материали (вкл. 
маслени 
филтри, 
неупоменати 
другаде), кърпи 
за изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни 
вещества 
(полипропилено
ви патронни 
филтри)

15 
02 
02* 3,500 0,935 - - ПОД

“МЕДИКОМ” 
ЕООД,
„Тонер 
Дайрект 

България” 
ЕООД да

Опаковки,съдър
жащи остатъци 
от опасни 
вещества или 
замърсени с 
опасни в-ва

15 
01 
10* 4,300 3,243 - - ПОД

“МЕДИКОМ” 
ЕООД да

Абсорбенти, 
филтърни 
материали, 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
различни от 
упоменатите в 
15 02 02 
(полипропилено
ви патронни 
филтри)

15 
02 
03 2,500 1,211 - - П6

„Унитрейд 
2002”ООД да

Оловни 
акумулаторни 
батерии

16 
06 
01* 3,000 0,220 - - П11

“ТРИСТАН 
02” ООД да
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Смесени 
отпадъци от 
строителство и 
събаряне, 
различни от 
упоменатите в 
17.09.01, 
17.09.02 и 
17.09.03

17 
09 
04 300,000 39,000 - -

П7
При 

необходимост 
близо до 

строителната 
площадка на 

открито
Унитрейд 
2002”ООД да

Утайки от 
други видове 
пречистване на 
промишлени 
отпадъчни 
води, различни 
от упоменатите 
в 19 08 13 
(алумохидрооки
сен шлам)

19 
08 
14 1500,000 316,000 - - П1

„Рефран” 
ООД,

„Розахим” АД да
Наситени или 
отработени 
йонобменни 
смоли

19 
09 
05 4,6m3 - - - - да

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 
01 
21* 0,450 0,100 - - П10

“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕ-
РИНГ” АД да

Отпадъчен 
тонер за 

печатане, 
различен от 

упоменатия в 
08.03.17

08.
03.
18 0,250 0,035 - - ПОД

“Тонер съпорт” 
ООД да

Излязло от 
употреба 

оборудване,съд
ържащо опасни

компоненти 
различно от 

упоменатите в 
16 01 09 до 

16.02.12

16.
02.
13*

1,000 - - - ИУЕЕО - да
Излязло от 
употреба 

електрическо и 
електронно 
оборудване

16.
02.
14 1,000 0,920 - - ИУЕЕО

„Ровотел 
метал” ООД да

Метален скрап 
от излязло от 

употреба 
оборудване

19.
12.
02 12,000 5,880 - - П8 „Шолц” АД да

Смесени битови 
отпадъци

20 
03 
01 640,000 262,390 - - П6

„Унитрейд 
2002”ООД да

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка
• П – Площадка
• ПОД – Помещение за отпадъчен Дованол
• ПСОМ – Помещение за свежи и отпадъчни масла

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
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Отпадък Код
Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане на 
площадката

Име на външната 
фирмата 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане Съответствие

Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 
(алуминиеви 
електроди)

11 
01 
99  не  не - да 

Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 
(графитни 
електроди

11 
01 
99 не не - да

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
;цветни 
метали 
(изрезки от 
алуминиева 
лента)

12 
01 
03 не не  „Шолц” АД да

Нехлорира
ни 

хидравлич
ни

масла на 
минерална 

основа

13 
01 
10*

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

13 
02 
05*  не  не - да

Нехлорирани 
изолационни 
и 
топлопредава
щи масла на 
минерална 
основа

13 
03 
07* не не

„РЕМСИ-Е” 
ЕООД да

Други 
органични 
разтворители, 
промивни 
течности и 
матерни луги 

07
03 
04* не не - да

Други 
разтворители 
и смеси от 
разтворители 
(течности за 
миене)

14 
06 
03* не не

„Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД да
Други 
разтворители 
и смеси от 
разтворители 
(дованол)

14 
06 
03*  не  не

„Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД да

43



Други 
разтворители 
и смеси от 
разтворители 
(ацетон)

14 
06 
03* не не

„Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД да

Хартиени и 
картонени 
опаковки

15 
01 
01 не не

 „Унитрейд 
2002”ООД да

Пластмасови 
опаковки 
(полиетилено
во фолио и 
полиетиленов
и опаковки)

15 
01 
02  не  не

 „Унитрейд 
2002”ООД да

Опаковки от 
дървесни 
материали

15 
01 
03 не не

Предоставят се на 
служителите на 
предприятието да

Метални 
опаковки 
(метални 
варели)

15 
01 
04 не не

Металните варели са 
оборотни да

Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
(вкл. маслени 
филтри, 
неупоменати 
другаде), 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни 
вещества 
(полипропиле
нови 
патронни 
филтри)

15 
02 
02*  не  не

“МЕДИКОМ” 
ЕООД,

„Тонер Дайрект 
България” ЕООД да

Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
(вкл. маслени 
филтри, 
неупоменати 
другаде), 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни 
вещества 
(полипропиле
нови 
патронни 
филтри)

15 
02 
02*  не  не

“МЕДИКОМ” 
ЕООД,

„Тонер Дайрект 
България” ЕООД да

Опаковки,
съдържащ
и остатъци 
от опасни 
вещества 
или 

15 
01 
10*

 не  не “МЕДИКОМ” ЕООД не
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замърсени 
с  опасни 
в-ва

Абсорбенти, 
филтърни 
материали, 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
различни от 
упоменатите 
в 15 02 02 
(полипропиле
нови 
патронни 
филтри)

15 
02 
03 не не

„Унитрейд 
2002”ООД да

Оловни 
акумулаторн
и батерии

16 
06 
01* не не

„ТРИСТАН 02” 
ООД, гр. София да

Смесени 
отпадъци от 
строителство 
и събаряне, 
различни от 
упоменатите 
в 17.09.04, 
17.09.02 и 
17.09.03

17 
09 
04  не  не

 „Унитрейд 
2002”ООД да

Утайки от 
други видове 
пречистване 
на 
промишлени 
отпадъчни 
води, 
различни от 
упоменатите 
в 19 08 13 
(алумохидроо
кисен шлам)

19 
08 
14 не не

 „Рефран” ООД,
„Розахим” АД да

Наситени или 
отработени 
йонобменни 
смоли

19 
09 
05 не не - да

Флуоресцент
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 
01 
21*  не  не

“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД да

Отпадъчен 
тонер за 

печатане, 
различен 

упоменатия в 
08.03.17

08.
03.
18  не  не

“Тонер съпорт” 
ООД да

Излязло от 
употреба 

оборудван
е,съдържа-
що опасни
компонент
и различно 

16.
02.
13*

 не  не - да
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от 
упоменати
те в 16 01 

09 до 
16.02.12

Излязло от 
употреба 

електричес
ко и 

електронн
о 

оборудван
е

16.
02.
14  не  не

„Ровотел метал” 
ООД да

Метален 
скрап от 

излязло от 
употреба 
оборудв.

19.
12.
02  не  не  „Шолц” АД да

Смесени 
битови 
отпадъци

20 
03 
01 не не

„Унитрейд 
2002”ООД – 
транспортиране за 
обезвреждане да

Таблица 6. Шумови емисии

Място на 
измерването

Ниво на звуково 
налягане в dB 

(A)
Измерено през 

деня/ нощта Съответствие

Измерителен контур 
на площадката на 

„Кодак График 
Комюникейшънс”АД 

– 8 пункта

55,8 ± 0,3 

12:40 ÷ 14:00 ч

да 

51,4 ± 0,3 да 

55,3 ± 0,3 да 

59,7 ± 0,3 да 

54,7 ± 0,3 да 

56,0 ± 0,3 да 

57,1 ± 0,3 да 

59,1 ± 0,3 да 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател
(единици)

Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 

води, съгласно 
КР

Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие
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Еколог.праг / 
Праг на замрс.

Водно ниво
m

Сондажен 
кладенец

19,70
Веднъж 
годишно

Температура
°С

17
Веднъж 
годишно

рН
рН-единици

7,66
Веднъж 
годишно

Разтворени 
вещества
mg/l

500 / 1000 466
Веднъж 

годишно да

Амоний 
mg/l

0,12 / 1,2 < 0,1
Веднъж 

годишно да

Сулфати
mg/l

50 / 150 86,46
Веднъж 

годишно да

Фосфати
mg/l

0,1 / 1  0,22
Веднъж 

годишно да

Алуминий
µg/l

200 / 500 < 0,03
Веднъж 
годишно да

Мед
µg/l

30 / 100 < 0,004
Веднъж 
годишно да

Никел
µg/l

20 / 100  < 0,01
Веднъж 
годишно да

Олово
µg/l

30 / 200  < 0,005
Веднъж 
годишно да

Хром
µg/l

5 / 50 < 0,005
Веднъж 
годишно да

Цинк
µg/l

200 / 1000  0,005
Веднъж 
годишно да

Желязо
µg/l

50 / 200  0,035
Веднъж 
годишно да

Нефтопродукти
µg/l 50 / 500 < 0,05

Веднъж 
годишно да
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Таблица 8. Опазване на почви 

Показател

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР

Пробовземна 
точка

Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг Съответствие

няма    

Таблица 9. Аварийни ситуации  

Дата на 
инцидента

Описание 
на 

инцидента Причини
Предприети 

действия
Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени

няма    

Таблица  10.  Оплаквания  или  възражения,  свързани  с  дейността  на 
инсталациите, за която е предоставено КР

Дата на 
оплакването 

или 
възражението

Приносител на 
оплакването Причини

Предприети 
действия

Планирани 
действия Органи, които 

са уведомени
Няма 
оплаквания и 
възражения, 
свързани с 
дейността на 
предприятието    
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4.4. Управление на отпадъците

Дружеството  притежава  Комплексно  разрешително  №  138/2006 г. 
актуализирано с Решение на Министъра на околната среда и водите № 138-Н0-И0-
А1/2010 г.   за предотвратяване и контрол на замърсяването, в което е регулирана 
дейността по управление на отпадъците.
Дружеството  притежава  актуализирана и  утвърдена  от  от  РИОСВ  –  София 
Програма за управление на отпадъци за периода 2010 год. до 2015 год. (усл. 11.1.2 
от  КР )
            На площадката на “Кодак График Комюникейшънс” се образуват, събират и 
съхраняват временно на определените за целта площадки само определените в КР 
видове отпадъци (докладване съгласно условия 11.1. и 11.2. и 11.3. от КР)

Оценка  на  съответствието  на  наблюдаваните  количества  образувани 
(включително за единица продукт) отпадъци се извършва ежемесечно и годишно 
(усл.  11.2.7 от   КР  ).  В  таблица  „Оценка  на  съответствието”  са  отбелязани 
отпадъците,  които  се  образуват  или  могат  да  се  образуват  на  площадката  и  е 
представено сравнение на количеството генерирани отпадъци през 2011 г с тези в 
КР (докладване съгласно условия 11.9.2. и 11.7.1. от КР).

“Кодак График Комюникейшънс”  използва разработена Основна процедура 
за оперативно управление на отпадъците, съгласно изискванията на Системата за 
управление на околната среда ISO 14001-2004. 

Предприятието не приема отпадъци от външни организации на територията 
на площадката (усл. 11.2.6 от  КР ).

Таблица за оценка на съответствието на образуваните отпадъци през 2011 г. в 
„Кодак График Комюникейшънс” ЕАД

 А/  Производствени отпадъци

Отпадък Код

Коли-
чество по
     КР
      t/y

Количес-
тво за 

ед.продукт 
по

     КР
        t/y

Временно 
съхраняване 
на площадка

Количес-
тво 

образуван 
отпадък 

t/y

Количес-
тво 

образуван 
отпадък за 
ед продукт 

t/y

Съответ
ствие

Отпадъчен тонер за 
печатане, различен 
от упоменатия в 08 

03 17

08 03 18 0.25 - - 0.035 -
да

Отпадъци, 
неупоменати 

другаде 
(алуминиеви 
електроди)

11 01 99 1.7 - - 0 - да
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Отпадъци, 
неупоменати 

другаде (графитни 
електроди)

11 01 99 2.75 - - 0 - да

Стърготини, 
стружки и изрезки 
от цветни метали 

(алуминиеви 
изрезки)

12 01 03 2700 0.0002 П 2 1177.349 0.00011 да

Хартиени и 
картонени опаковки 15 01 01 566.7 - П 3 28.980 - да

Пластмасови 
опаковки 15 01 02 12.5 - П 3 3.867 - да

Опаковки от 
дървесни материали 

(дървени палети)
15 01 03 400 - П 12 88.400 - да

Метални опаковки 
(варели) 15 01 04 13.5 - П 4 0 - да

Абсорбенти, 
филтърни 

материали, кърпи за 
изтриване и 

предпазни облекла, 
различни от 

упоменатите в 15 02 
02 

(полипропиленови 
патронни филтри)

15 02 03 2.5 - - 1.211 - да

Излязло от употреба 
оборудване, 
различно от 

упоменатото в 
кодове от 16 02 09 

до 16 02 13

16 02 14 1 - ИУЕЕО 0.920 - да

Утайки от други 
видове пречистване 

на промишлени 
отпадъчни води, 

различни от 
упоменатия в 19 08 

13 (шлам)

19 08 14 1 500 - П 1 316 - да

Наситени или 
отработени 

йоннообменни 
смоли

19 09 05
4.6 m3 за 
периода

- - 0 - да

Черни метали 
(железен скрап) 19 12 02 12 - П 8 5.880 - да
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Б/  Опасни отпадъци

Отпадък Код
Количество за 
ед.продукт по
     КР   t/y

Временно 
съхраняване 

на 
площадката

Количество образуван 
отпадък     t/y

Съответ
ствие

Други органични 
разтворители, 

промивни 
течности и 

матерни луги

07 03 04* 4 ПОД 0 да

Нехлорирани 
хидравлични 

масла на 
минерална 

основа

13 01 10* 0.2 ПСОМ 0 да

Нехлорирани 
моторни, 

смазочни и масла 
за зъбни 

предавки на 
минерална 

основа

13 02 05* 0.35 ПСОМ 0 да

Нехлорирани 
изолационни и 

топлопредаващи 
масла на 

минерална 
основа

13 03 07* 0.9 ПСОМ 0.660 да

Други 
разтворители и 

смеси от 
разтворители 

(дованол)

14 06 03*
виж заб. 1)

110 ПОД 26.820 да

Други 
разтворители и 

смеси от 
разтворители 

(ацетон)

14 06 03*
виж заб. 1)

3 ПОД 0.320 да

Други 
разтворители и 

смеси от 
разтворители 
(течности за 

миене)

14 06 03*
виж заб. 1)

0.5 ПОД 0.020 да

Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 

опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества

15 01 10* 4.3 ПОД 3.243 да
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Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
(включително 
маслени филтри, 
неупоменати 
другаде), кърпи 
за изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни вещества 
-
(полипропиленов
и патронни 
филтри)

15 02 02*
виж заб. 2)

9 ПОД 4.349 да

Абсорбенти, 
филтърни 
материали 

(включително 
маслени филтри, 

неупоменати 
другаде), кърпи 
за изтриване и 

предпазни 
облекла, 

замърсени с 
опасни вещества 
(ръкавни филтри 
от филтруване на 
работен разтвор)

15 02 02*
виж заб. 2)

3.5         ПОД 0.935 да

Излязло от 
употреба 

оборудване, 
съдържащо 

опасни 
компоненти (3), 

различно от 
упоменатото в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 12

16 02 13* 1 ИУЕЕО 0 да

Оловни 
акумулаторни 

батерии
16 06 01* 3 П 11 0.220 да

Флуоресцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи 

живак

20 01 21* 0.45 П 10 0.100 да

Забележка 1): В таблицата за интегрирана информационна система за докладване (ИИСД) 
по ЕРИПЗ тези количества са сумирани и към тях е прибавен остатък от 1.100 тона от 2010 
г.
Забележка 2): В таблицата за интегрирана информационна система за докладване (ИИСД) 
по ЕРИПЗ тези количества са сумирани 
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В/ Строителни отпадъци

Г/  Битови отпадъци

Отпадък Код
Количес-тво за 
ед.продукт по
     КР       t/y

Временно 
съхраняване на 

площадката

Количество образуван 
отпадък     t/y

Съответс
твие

Смесени битови 
отпадъци 20 03 01 640 П 6 262.39 да

           Оценка  на  съответствието  на  наблюдаваните  количества  образувани 
(включително за единица продукт) отпадъци се извършва ежемесечно и годишно. 
Към Основната процедура за управление на отпадъците са разработени формуляри 
за  ежеседмична  оценка  на  съответствието  на  временното  съхранение   на 
отпадъците  с  изискванията  на  КР  и  Системата  за  управление  на  околната 
среда.Такива  формуляри  са  разработени  и  за  оценка  на  съответствието  на 
транспортирането на отпадъците.  На площадката  не   се  извършват дейности по 
оползотворяване, преработка, рециклиране и обезвреждане. (докладване съгласно 
условия 11.9.4.3 от КР). Установените несъответствия и необходимите коригиращи 
действия  се  документират  и  придвижват  съгласно  съответните  процедури  на 
Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността 
при работа. 

От  площадките  за  временно  съхранение  отпадъците  се  предават  за 
транспортиране  на  лица,  притежаващи  разрешение  по  чл. 12  от  ЗУО или 
комплексно разрешително за тази дейност или лиценз по чл. 54  от ЗУО, като за 
опасните  отпадъци  се  издават  съпроводителен  документ  за  товара  (отпадъка), 
транспортна карта съгласно прил. 4 на  наредба  № 9/2004 г и писмени инструкции 
за действие при аварии (усл. 11.4. от  КР ).
         Дружеството предава  образуваните отпадъци  за  оползотворяване, 
преработване и обезвреждане само на лица, притежаващи разрешително по чл. 37 
от ЗУО, лиценз по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително и въз основа на 
писмен договор, като  приоритет има оползотворяването (усл. 11.5 и 11.6 от  КР ). В 

Отпадък Код
Количес-тво за 
ед.продукт по
     КР      t/y

Временно 
съхраняване 

на 
площадката

Количество образуван 
отпадък     t/y

Съответст
вие

Смесени отпадъци 
от строителство и 

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

09 03

17 09 04 300 П 7 39 да
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Таблица  „Временно  съхранение  и  предаване  за  третиране  на  отпадъците”  са 
отбелязани  мястото  на  съхранение,  начина  на  третиране  и  компанията,  с  която 
имаме договор.

Таблица „Временно съхранение и предаване за третиране на отпадъците”

Вид на отпадъка
Код по 

НД

№ на 
площадка за 

временно 
съхранение

Оползотворяване, 
преработване и 
рециклиране 

Обезвреждане 
(Депониране)

I. ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Отработени масла 13.02.05* ПСОМ
“БАЛБОК 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД
Хидравлични масла 13.01.10* ПСОМ Не са образувани
Термични масла 13.03.07* ПСОМ „Ремси – Е” ЕООД

Ацетон 14.06.03* ПОД
 „Лендик” ООД 
„Хим – систем” ЕООД

Течности за миене 14.06.03* ПОД
Лендик” ООД 
„Хим – систем” ЕООД

Дованол 14.06.03* ПОД  „Лендик” ООД 
„Хим – систем” ЕООД

Други  органични 
разтворители

07 03 04* ПОД Лендик” ООД 
„Хим – систем” ЕООД

Полипропиленови 
филтри (патронни и 
ръкавни филтри)

15.02.02* ПОД

“Медиком” 
ЕООД

„Тонер дайрект” 
ЕООД

Абсорбенти и филтърни 
материали замърсени с 
опасни вещества

15.01.10* ПОД

“Медиком” 
ЕООД

„Тонер дайрект” 
ЕООД

Акумулаторни батерии 16.06.01* П11 “ТРИСТАН 02” ООД

Луминесцентни лампи 20.01.21* П10 “БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД 

II. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Алуминиеви електроди 11.01.99 

производстве
ниискладови 
помещения

Не са образувани
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Графитни електроди 11.01.99 

производстве
ниискладови 
помещения

Не са образувани

Алуминиев скрап 12.01.03 П2  „Шолц” АД

Хартия и картон 15.01.01 П3  „Унитрейд 
2002”ООД

Пластмасови опаковки 15.01.02 П3  „Унитрейд 
2002”ООД

Дървени палети 15.01.03 П12
Предоставят се на 
служителите на 
дружеството

Метален скрап от излязло 
от употреба оборудване

19.12.02 П8 „Шолц” АД

Метални опаковки 
(железни варели)

15.01.04 П4
“Кодак График 
Комюникейшънс” 
ЕАД – оборотни

Полипропиленови 
филтри (патронни 
филтри)

15.02.03 П6
„Унитрейд2002”
ООД, гр. София 
транспортиране 
за обезвреждане

Шлам 19.08.14 П1  „Рефран” ООД,
„Розахим” АД

Йонообменни смоли 19.09.05 П1 Не са образувани

IV. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Смесени  отпадъци  от 
строителство и събаряне, 
различни от упоменатите 
в  17.09.04,  17.09.02  и 
17.09.03

17.09.04

При 
необходимост 
близо до 
строителната 
площадка на 
открито

„Унитрейд2002” 
, гр. София – 
транспортиране 
за обезвреждане

V. БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Смесени битови 
отпадъци

20.03.01 П6

„Унитрейд2002”
ООД, гр. 
София – 
транспортиране 
за обезвреждане

Схема  на  обособените  площадки  за  събиране,  временно  съхранение  и 
предаване на отпадъци е представена в  Приложение 3. Ежеседмично се извършва 
преглед на тези площадки, като резултатите се отразяват в картите за контрол.
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4.5. Шум 

В  Основната  процедура  “Оперативно  управление  на  вредните  емисии  в 
атмосферния въздух” е включена инструкция за определяне всеки две години на 
общата  звукова  мощност  на  обекта  по  съответна  методика,  определена  от 
Компетентния орган. Инструкцията за оценката на съответствието на установените 
нива  на  шума  по  границата  на  производствената  площадка  и  в  мястото  на 
въздействие с разрешените такива е включена в Основна процедура “Мониторинг и 
измерване”.  През  2011  година  бяха  проведени  измервания  нивата  на  шума  по 
границата  на  производствената  площадка.  За  целта  върху  площадката  на 
предприятието е определен измерителен контур с 8 пункта. В нито един от тези 
пунктове няма превишение на допустимото ниво на шума 70  dB(A). Данните от 
измерванията са посочени в таблица 6 от приложенията. Нивото на общата звукова 
мощност  е  101,2  ±  0,3  dB(A).  В  предприятието  няма  постъпили  оплаквания  от 
живущи около площадката(усл. 12.3.3 от  КР).

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Предприятието не отвежда в почвата или подземни водни обекти отпадъчни 
води. В  предприятието  е  разработена  „Програма  за  опазване  на  почвата  и 
подземните води от замърсяване”

Ежедневно се извършва оглед на тръбопроводи и оборудване, разположени 
на  открито,  от  оператори  и  дежурни  техници  за  установяване  на  течове.  При 
необходимост  се  реагира  веднага.  В  Таблица  „Обобщение  на  проверките  на 
съоръженията” са отбелязани наблюдаваните несъответствия при тръбопроводи и 
оборудване.

В предприятието е разработена Основна процедура “Оперативно управление 
на опасните вещества”, която цели предотвратяване, намаляване или ограничаване 
на  вредните  въздействия  върху околната  среда  и здравето  на  хората  от  вредни 
химични вещества. Към нея са разработени и “Неотложни процедури в случай на 
разливи  на  химикали”,  които  указват  незабавните  мерки  за  ликвидиране  на 
евентуални аварии. На подходящи места, в близост до потенциални източници на 
замърсяване  с  химични  вещества,  са  разположени  абсорбиращи  материали  – 
гранулирани  абсорбенти  и  абсорбиращи  рогозки  –  за  почистване.  Разтоварни 
дейности,  които  биха  могли  да  доведат  до  течове  се  извършват  на  специална 
площадка,  отпадните  води  от  която  отиват  в  неутрализационната  станция  на 
предприятието.  През  2011  г.  не  е  имало  разливи,  водещи  до  замърсявания  на 
околната среда. 
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В предприятието са води Дневник за несъответствията с изискванията към 
ОС  /  ЗБР,  документ  към  Основна  процедура  „Управление  на  несъответстващ 
продукт и несъответствия” от Интегрираната система за управление на качеството, 
околната среда, здравето и безопасността при работа. В този Дневник се отразяват 
всички  несъответствия,  включително  установените  разливи  на  вредни  и  опасни 
вещества, случили се на производствената площадка.

На територията на предприятието е изграден сондажен кладенец, водата от 
който се използва за производствени нужди след пречистване по метода на обратна 
осмоза. Веднъж годишно, в изпълнение на условия 13.7.1.1. и 13.7.1.2. от КР, се 
извършва  анализ  на  показателите,  посочени  в  Таблица  „Сондажен  кладенец” 
(докладване  съгласно  условие  13.8.2.1.  и  13.8.2.2.  от  КР),  както  и  оценка  на 
съответствието  на  концентрациите  на  вредните  вещества  в  подземните  води  с 
определените в разрешителното такива, в изпълнение на условие 13.7.1.4. от КР. 
Анализът  се  извършва  от  Акредитираните  лаборатории  ЦНИЛ “Геохимия”  към 
МГУ “Св.  Иван  Рилски”  –  София  и  Изпитвателна  лаборатория  към  “Евротест-
контрол”  АД  –  София.  Резултатите  от  анализите  са  представени  в  Басейнова 
дирекция,  РИОСВ  и  ИАОС.  Географските  координати  на  пункта  за  собствен 
мониторинг  са:  42°39’41.2  N и  23°23’18.4  E,  определени  от  “Регионална 
лаборатория – София” към ИАОС през май 2004 г.

Таблица „Сондажен кладенец”

Показател Единици Екологичен 
праг

Праг на 
замърсяване

Измерена 
стойност

Съответствие
да/не

Водно ниво m 19,70 не се нормира

Температура °С 17 не се нормира

рН
рН-

единици
7,66 не се нормира

Разтворени 
вещества mg/l 500 1000 466 -

Амоний mg/l 0.12 1.2 < 0,1 да

Сулфати mg/l 50 150 86,46 да

Фосфати mg/l 0.1 1 0,22 да

Алуминий µg/l 200 500 < 0,03 да

Мед µg/l 30 100 < 0,004 да

Никел µg/l 20 100  < 0,01 да

Олово µg/l 30 200  < 0,005 да
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Хром µg/l 5 50 < 0,005 да

Цинк µg/l 200 1000   0,005 да

Желязо µg/l 50 200  0,035 да

Нефтопродукти µg/l 50 500 < 0,05 да

4.7.  Обобщение  на  проверките  на  съоръженията,  с  регистрирани 
несъответствия, причините за тях и времето за отстраняването им. 
Таблица „Обобщение на регистрирани несъответствия при проверки на съоръженията”

Брой 
проверки

Брой 
несъответ-
ствия

Описание на 
несъответствието

Коригиращи 
действия

Време за 
отстраняване на 
повредата

Непрекъсна
т контрол

4 Течове от вътрешни 
тръбопроводи – по 
машините

1.Замяна на 
дефектиралото 
оборудване с ново.
2.Ремонт на 
оборудването

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

6 Течове на деми вода, 
следствие на повреди в 
помощното оборудване:
помпи, кранове, салници и 
уплътнения, гумени 
пръстени и смукатели

1.Замяна на 
дефектиралото 
оборудване с ново.
2.Ремонт на 
оборудването .

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

0 Течове на  вода от 
собствен водоизточник, 
следствие на спукани 
тръбопроводи, колена и 
пр.

1.Замяна на 
засегнатата част.
2.Осигуряване на 
захранване с вода от 
външен водопровод.

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

0 Течове на  вода от външен 
водопровод, следствие на 
спукани тръбопроводи, 
колена и пр.

1.Замяна на 
засегнатата част.
2.Осигуряване на 
захранване с вода от 
соб. водоизточник

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

13 Изключване на 
електрооборудването, в 
това число автоматика, 
следствие на 
кратковременно смущение 
в електрозахранването.

1.Подмяна на 
предпазители.
2.Подмяна на 
електронни защити.
3.При липса на 
повреда включване 
на изключените 
съоръжения.

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

0 Трайно преустановяване 
на електрозахранването 
следствие на ел повреди в 
електропреносната мрежа.

След 
възстановяване на 
ел захранването – 
включване на 
всички системи.

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

2 Повредени датчици за 
контрол на технологични 
параметри.

Незабавна подмяна 
с нови.

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна 6 Спиране на филтър-преса Включване на Веднага, а при 
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т контрол в НС поради ремонт на 
шнекови помпи, вентили и 
др.

резервна филтър-
преса, ремонт или 
подмяна на 
авариралото 
оборудване.

невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

Непрекъсна
т контрол

0 Спиране на регенеративен 
термичен оксидатор 
поради аварии. 

Ремонт на 
оборудването

Веднага, а при 
невъзможност – в 
най-краткия 
възможен срок

6. Прекратяване работата на инсталацията или части от нея

                             На 15.02.2012 г. е  взето решение от едноличния собственик на капитала на 
„Кодак  График  Комюникейшънс”  ЕАД  за  пълно  преустановяване  на 
производствената и търговска дейност на дружеството в периода 01.04.2012 г.  – 
15.04.2012  г.  В  последствие  ще  се  закрие  производствения  и  административен 
комплекс,  находящ се в община „Младост” на адрес бул.”Цариградско шосе” № 
117А. 
           Допълнително съгласно условие 16.2 от  Комплексно Разрешително  № 
138/2006 г. актуализирано с Решение на Министъра на околната среда и водите № 
138-Н0-И0-А1/2010 г. ще бъде разработен и изпратен подробен план за закриване 
на дейностите на площадката.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Предприятието  е  разработило  Основна  процедура  “Извънредни  ситуации”. 
Разработен и актуализиран е “План за защита при бедствия”, който е утвърден от 
Ръководителят  на  Кризисния  Щаб  към  предприятието  съгласно  нормативните 
изисквания. Планът се актуализира всяка година. В предприятието е разпространен 
актуален  списък  на  необходимите  телефонни  номера  за  случаи  на  извънредни 
ситуации. Направена е оценка на потенциалните аварийни ситуации по звена. Води 
се документация при евентуално възникнала аварийна ситуация и се съхранява при 
Организатор  гражданска  защита.  Разработена  е  и  инструкция  „Мерки  за 
ограничаване и ликвидиране на последствията при замърсявания на отпадъчните 
води, вследствие на аварийни ситуации”. При възникване на аварийна ситуация с 
отражение върху околната среда се уведомява РИОСВ писмено. В предприятието е 
изготвен  списък  на  опасните  химични  вещества  и  препарати  с  отбелязани 
количества и място на съхранение. В складовете за химикали са налични и ИЛБ за 
разположените на съответното място химични вещества.
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7.2.  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за  
която е издадено КР

Няма  оплаквания  от  страна  на  обществеността,  касаещи  дейността  на 
предприятието.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

1# 74-82-8 Метан (CH4) 100 000 - - - *

2# 630-08-0
Въглероден 
оксид(CO)

“-“

(0)(M)
- - - *

3# 124-38-9
Въглероден диоксид 
(CO2)

100 
милиона

- - - *

4#
Хидро-флуоро-
въглероди (HFCs)

100 - - - *

5# 10024-97-2
Диазотен оксид 
(N2O)

10 000 - - - *

6# 7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 - - - 10 000

7#
ЛОС без метан 
(NMVOC)

“-“

(2289)(M)
- - - *

8# Азотни оксиди “-“ - - - *
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

(NOx/NO2) (486,50)(M)

9#
Перфлуоровъглерод
и (PFCs)

100 - - - *

10# 2551-62-4
Серен хексафлуорид 
(SF6)

50 - - - *

11#
Серни оксиди 
(SOx/SO2)

“-“

(0,0)(M)
- - - *

12# Общ азот - 50 000 50 000 10 000 10 000

13# Общ фосфор -
“-“

(199,76)(M)
5 000 10 000 10 000

14
Хидрохлорофлуоро-
въглероди (HCFCs)

1 - - 100 10 000

15
Хлорофлуоро-
въглероди (CFCs)

1 - - 100 10 000

16
Халогенни 
въглеводороди

1 - - 100 10 000

17# 7440-38-2
Арсен и 
съединенията му 
(като As)

20 5 5 50 50

18# 7440-43-9
Кадмий и 
съединения (като 
Cd)

10 5 5 5 5

19# 7440-47-3
Хром и 
съединенията му 
(като Cr)

100
“-“

(1,19)(M)
50 200 10 000

20# 7440-50-8
Мед и съединенията 
му (като Cu)

100
“-“

(3,56)(M)
50 500 10 000

21# 7439-97-6 Живак и 10 1 1 5 5
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

съединенията му 
(като Hg)

22# 7440-02-0
Никел и 
съединенията му 
(като Ni)

50
“-“

(1,19)(M)
20 500 10 000

23# 7439-92-1
Олово и 
съединенията му 
(като Pb)

200 20 20 50 50

24# 7440-66-6
Цинк и 
съединенията му 
(като Zn)

200
“-“

(0,12)(M)
100 1 000 10 000

25 15972-60-8 Алахлор - 1 1 5 10 000

26 309-00-2 Алдрин 1 1 1 1 1

27 1912-24-9 Атразин - 1 1 5 10 000

28 57-74-9 Chlordane 1 1 1 1 1

29 143-50-0 Chlordecone 1 1 1 1 1

30 470-90-6 Chlorfenvinphos - 1 1 5 10 000

31 85535-84-8
Хлороалкани, C10-
C13

- 1 1 10 10 000

32 2921-88-2 Chlorpyrifos - 1 1 5 10 000

33 50-29-3 DDT 1 1 1 1 1

34# 107-06-2
1,2-дихлоретан 
(EDC)

1 000 10 10
100

10 000

35# 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 1 000 10 10 100 10 000

36 60-57-1 Dieldrin 1 1 1 1 1

37 330-54-1 Diuron - 1 1 5 10 000

38 115-29-7 Ендосулфан - 1 1 5 10 000
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

39 72-20-8 Ендрин 1 1 1 1 1

40#
Халогенирани орган. 
съедин. (като AOX)

- 1 000 1 000 1 000 10 000

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1 1 1

42# 118-74-1
Хексахлорбензол 
(HCB)

10 1 1 1 5

43# 87-68-3
Хексахлорбутадиен 
(HCBD)

- 1 1 5 10 000

44 608-73-1

1,2,3,4,5,6-
хексахлорциклохекс
ан
(HCH)

10 1 1 1 10

45 58-89-9 Lindane 1 1 1 1 1

46 2385-85-5 Mirex 1 1 1 1 1

47#
PCDD +PCDF 
(диоксини и фурани) 
(като Teq)

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

48 608-93-5 Пентахлорбензол 1 1 1 5 50

49# 87-86-5
Пентахлорфенол 
(PCP)

10 1 1 5 10 000

50 1336-36-3
Полихлорирани 
бифенили (PCBs)

0.1 0.1 0.1 1 50

51 122-34-9 Simazine - 1 1 5 10 000

52# 127-18-4
Тетрахлоретилен 
(PER) 

2 000 - - 1 000 10 000

53# 56-23-5
Tетрахлорметан 
(TCM)

100 - - 1 000 10 000

54#12002 г.-48-1 Трихлорбензоли 10 - - 1 000 10 000
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

(TCBs) 

55# 71-55-6 1,1,1-трихлоретан 100 - - 1 000 10 000

56 79-34-5
1,1,2,2-
тетрахлоретан

50 - - 1 000 10 000

57# 79-01-6 Трихлоретилен 2 000 - - 1 000 10 000

58# 67-66-3 Трихлорометан 500 - - 1 000 10 000

59 8001-35-2 Toxaphene 1 1 1 1 1

60 75-01-4 Винилхлорид 1 000 10 10 100 10 000

61 120-12-7 Антрацен 50 1 1 50 50

62# 71-43-2 Бензол 1 000
200

(като BTEX) 
a/

200
(като BTEX) 

a/

2 000
(като BTEX) 

a/
10 000

63#
Бромирани 
дифенилетери 
(PBDE)

- 1 1 5 10 000

64

Nonylphenol 
ethoxylates 
(NP/NPEs) и 
свързаните съедин.

- 1 1 5 10 000

65 100-41-4 Етилов бензол -
200

(като 
BTEX)a  /   

200
(като 

BTEX)a/ 

2 000
(като 

BTEX)a/
10 000

66 75-21-8 Етиленов оксид 1 000 10 10 100 10 000

67 34123-59-6 Isoproturon - 1 1 5 10 000

68 91-20-3 Нафталин 100 10 10 100 10 000

69#
Съединения на 
Organotin (като общ 
Sn)

- 50 50 50 10 000
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

70 117-81-7
Di-(2-ethyl hexyl) 
phthalate (DEHP)

10 1 1 100 10 000

71# 108-95-2
Феноли (като общ 
C)

- 20 20 200 10 000

72#
Полициклични 
ароматни въглеводо-
роди (PAHs)b/

50 5 5 50 50

73 108-88-3 Толуол -
200

(като 
BTEX)a/ 

200
(като 

BTEX)a/ 

2 000
(като 

BTEX)a/
10 000

74
Tributyltin и 
неговите съединения 

- 1 1 5 10 000

75
Triphenyltin и 
неговите съединения

- 1 1 5 10 000

76#

Общ органичен 
въглерод (TOC) 
(като общ C или 
ХПК/3)

- 50 000 - - **

77 1582-09-8 Trifluralin - 1 1 5 10 000

78 1330-20-7 Xylenes -
200

(като 
BTEX)a/ 

200
(като 

BTEX)a/ 

2 000
(като 

BTEX)a/
10 000

79#
Хлориди (като общ 
Cl)

- 2 млн. 2 млн. 2 млн. 10 000c  /  

80#
Хлор и неорганични 
съединения (като 
HCl)

“-“

(139,10)(M)
- - -

706 768 (M)

(солна к-на)

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1 10 10 000

82# Цианиди (като общ - 50 50 500 10 000
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Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ.

(колона 2)

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител
във въздух 
(колона 1a)

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год.

CN)

83#
Флуориди (като общ 
F)

- 2 000 2 000 10 000
“-“

(3 975)(M)

84#

Флуор и 
неорганични 
съединения (като 
HF)

“-“

(0,0)(M)
- - - 10 000

85# 74-90-8
Циановодород 
(HCN) 

200 - - - 10 000

86# Фини прахови час-
тици <10μm (PM10) 50 000 - - - *

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

параметър/изпуск. 
устройство

единици
НДЕ 

съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
съответствие 

брой / %периодичен 
мониторинг

честота на 
мониторинга

К – 2, К - 5  – 
скрубери

К - 2 К - 5 К - 2 К - 5

HCl mg/Nm3 6 1,0 1,2 Веднъж годишно
да, 

100%
да, 

100%

HF mg/Nm3 6 0,0 0,0 Веднъж годишно
да, 

100%
да, 

100%

H2SO4 mg/Nm3 6 2,8 2,3 Веднъж годишно
да, 

100%
да, 

100%
К – комин на РТО – 

регенеративен термален 
оксидатор

К К

СО mg/Nm3 100 0 Веднъж годишно да, 100%
NOх mg/Nm3 250 0 Веднъж годишно да, 100%
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SO2 mg/Nm3 5 0 Веднъж годишно да, 100%
Л.О.С. mgОС/Nm3 50 28,86 Веднъж годишно да, 100%
К - 9 – 
подгревател за 
вода

К - 9 К - 9

СО mg/Nm3 100 0 Веднъж годишно да, 100%
NOх mg/Nm3 250 130 Веднъж годишно да, 100%
SO2 mg/Nm3 5 0 Веднъж годишно да, 100%
Л.О.С. mgОС/Nm3 50 3,206 Веднъж годишно да, 100%
Прах / ФПЧ - - - - -

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-
фекални и дъждовни) канализация

Пробовземна точка № 1

Параметър Единица
НДЕ,

съгласно КР

Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Измерване № 1

pH
pH-

единици
6,5 ÷ 9,0 7,17 4 пъти годишно да

Неразтворени 
вещества

mg/dm3 400 120
4 пъти годишно да

ХПК mgО2/dm3 1800 19 4 пъти годишно да
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БПК 5 mgО2/dm3 1200 6 4 пъти годишно да

Сулфатни йони mg/dm3 400 308 4 пъти годишно да

Общ фосфор mg/dm3 15 < 0,05 4 пъти годишно да

Нефтопродукти mg/dm3 15            0,32 4 пъти годишно да

Мед и съединенията 
му (като Cu)

mg/dm3 2,0 < 0,004 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(VІ) 0,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(ІІІ) 2,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Никел и съединенията 
му (като Ni) 

mg/dm3 2,0 < 0,01 4 пъти годишно да

Цинк и съединенията 
му (като Zn)

mg/dm3 5,0 < 0,004 4 пъти годишно да

Измерване 2

pH
pH-

единици
6,5 ÷ 9,0 7,49 4 пъти годишно да

Неразтворени 
вещества

mg/dm3 400 142
4 пъти годишно да

ХПК mgО2/dm3 1800 27 4 пъти годишно да

БПК 5 mgО2/dm3 1200 < 5 4 пъти годишно да

Сулфатни йони mg/dm3 400 121 4 пъти годишно да

Общ фосфор mg/dm3 15 0,22 4 пъти годишно да

Нефтопродукти mg/dm3 15 0,13 4 пъти годишно да

Мед и съединенията 
му (като Cu)

mg/dm3 2,0 0,109 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(VІ) 0,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(ІІІ) 2,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Никел и съединенията 
му (като Ni) 

mg/dm3 2,0 < 0,01 4 пъти годишно да

Цинк и съединенията 
му (като Zn)

mg/dm3 5,0 < 0,004 4 пъти годишно да

Измерване 3

pH
pH-

единици
6,5 ÷ 9,0 8,55 4 пъти годишно да

Неразтворени 
вещества

mg/dm3 400 44
4 пъти годишно да

ХПК
mgО2/dm3

1800
15

4 пъти годишно да
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БПК 5 mgО2/dm3 1200             < 5 4 пъти годишно да

Сулфатни йони mg/dm3 400 165 4 пъти годишно не

Общ фосфор mg/dm3 15 4,81 4 пъти годишно да

Нефтопродукти mg/dm3 15 < 0,1 4 пъти годишно да

Мед и съединенията 
му (като Cu)

mg/dm3 2,0 < 0,004 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(VІ) 0,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(ІІІ) 2,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Никел и съединенията 
му (като Ni) 

mg/dm3 2,0 < 0,01 4 пъти годишно да

Цинк и съединенията 
му (като Zn)

mg/dm3 5,0 0,015 4 пъти годишно да

Измерване 4

pH
pH-

единици
6,5 ÷ 9,0 8,45 4 пъти годишно да

Неразтворени 
вещества

mg/dm3 400 56
4 пъти годишно да

ХПК mgО2/dm3 1800 145 4 пъти годишно да

БПК 5 mgО2/dm3 1200 16 4 пъти годишно да

Сулфатни йони mg/dm3 400 219 4 пъти годишно да

Общ фосфор mg/dm3 15 1,64 4 пъти годишно да

Нефтопродукти mg/dm3 15 1,72 4 пъти годишно да

Мед и съединенията 
му (като Cu)

mg/dm3 2,0 < 0,004 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(VІ) 0,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Хром и съединенията 
му (като Cr)

mg/dm3 Cr(ІІІ) 2,5 < 0,005 4 пъти годишно да

Никел и съединенията 
му (като Ni) 

mg/dm3 2,0 < 0,01 4 пъти годишно да

Цинк и съединенията 
му (като Zn)

mg/dm3 5,0  0,015 4 пъти годишно да

Дебит на 
отпадъчните води

m3/год 306 000  118 908
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код

Годишно количество
тона

Годишно количество за 
единица продукт

тона/m2 Временно 
съхранение 

на 
площадката*

Транспортиране 
– собствен 
транспорт/ 

външна фирма Съответ
ствие

Количества 
определени 

с КР
Реално 

измерено

Количества 
определени 

с КР
Реално 

измерено

Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 
(алуминиеви 
електроди)

 11 
01 
99 1,700 - - -

производст
вени и 

складови 
помещения -  да

Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 
(графитни 
електроди

11 
01 
99 2,750 - - -

производст
вени и 

складови 
помещения - да

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
;цветни метали 
(изрезки от 
алуминиева 
лента)

12 
01 
03 2700,000 1177,349 2,00х10-4 1,20х10-4 П2 „Шолц” АД да

Нехлорирани 
хидравлични

масла на 
минерална 

основа

13
01 
10* 0,200 - - - ПСОМ -       да

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

13 
02 
05* 0,350 - - - ПСОМ - да

Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващ
и масла на 
минерална 
основа

13 
03 
07* 0,900 0,660 - - ПСОМ

„РЕМСИ-Е” 
ЕООД да

Други 
органични 
разтворители, 
промивни 
течности и 
матерни луги 

07
03 
04* 4,000 - - - ПОД - да

Други 
разтворители и 
смеси от 
разтворители 
(течности за 
миене)

14 
06 
03* 0,500

0,020
виж заб. 1) - - ПОД

„Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД да
Други 
разтворители и 
смеси от 
разтворители 

14 
06 
03*

110,000    26,820
виж заб. 1)

- - ПОД „Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД

да
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(дованол)
Други 
разтворители и 
смеси от 
разтворители 
(ацетон)

14 
06 
03* 3,000

0,320
виж заб. 1) - - ПОД

„Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД да

Хартиени и 
картонени 
опаковки

15 
01 
01 566,700 28,980 - - П3

„Унитрейд 
2002”ООД да

Пластмасови 
опаковки 
(полиетиленово 
фолио и 
полиетиленови 
опаковки)

15 
01 
02 12,500 3,867 - - П3

„Унитрейд 
2002”ООД да

Опаковки от 
дървесни 
материали

15 
01 
03 400,000 88,400 - - П12

Служители на 
фирмата да

Метални 
опаковки 
(метални 
варели)

15 
01 
04 13,500 оборотни - - П4 - да

Абсорбенти, 
филтърни м-ли 
(вкл. маслени 
филтри, 
неупоменати 
другаде), кърпи 
за изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни 
вещества 
(полипропилено
ви патронни 
филтри)

15 
02 
02* 9,000

4,349
виж заб. 2) - - ПОД

“МЕДИКОМ” 
ЕООД,
„Тонер 
Дайрект 

България” 
ЕООД да

Абсорбенти, 
филтърни 
материали (вкл. 
маслени 
филтри, 
неупоменати 
другаде), кърпи 
за изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни 
вещества 
(полипропилено
ви патронни 
филтри)

15 
02 
02* 3,500

0,935
виж заб. 2) - - ПОД

“МЕДИКОМ” 
ЕООД,
„Тонер 
Дайрект 

България” 
ЕООД да

Опаковки,съдър
жащи остатъци 
от опасни 
вещества или 
замърсени с 
опасни в-ва

15 
01 
10* 4,300 3,243 - - ПОД

“МЕДИКОМ” 
ЕООД да
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Абсорбенти, 
филтърни 
материали, 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
различни от 
упоменатите в 
15 02 02 
(полипропилено
ви патронни 
филтри)

15 
02 
03 2,500 1,211 - - П6

„Унитрейд 
2002”ООД да

Оловни 
акумулаторни 
батерии

16 
06 
01* 3,000 0,220 - - П11

“ТРИСТАН 
02” ООД да

Смесени 
отпадъци от 
строителство и 
събаряне, 
различни от 
упоменатите в 
17.09.01, 
17.09.02 и 
17.09.03

17 
09 
04 300,000 39,000 - -

П7
При 

необходимост 
близо до 

строителната 
площадка на 

открито
Унитрейд 
2002”ООД да

Утайки от 
други видове 
пречистване на 
промишлени 
отпадъчни 
води, различни 
от упоменатите 
в 19 08 13 
(алумохидрооки
сен шлам)

19 
08 
14 1500,000 316,000 - - П1

„Рефран” 
ООД,

„Розахим” АД да
Наситени или 
отработени 
йонобменни 
смоли

19 
09 
05 4,6m3 - - - - да

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 
01 
21* 0,450 0,100 - - П10

“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕ-
РИНГ” АД да

Отпадъчен 
тонер за 

печатане, 
различен от 

упоменатия в 
08.03.17

08.
03.
18 0,250 0,035 - - ПОД

“Тонер съпорт” 
ООД да

Излязло от 
употреба 

оборудване,съд
ържащо опасни

компоненти 
различно от 

упоменатите в 
16 01 09 до 

16.02.12

16.
02.
13*

1,000 - - - ИУЕЕО - да
Излязло от 
употреба 

електрическо и 
електронно 
оборудване

16.
02.
14 1,000 0,920 - - ИУЕЕО

„Ровотел 
метал” ООД да
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Метален скрап 
от излязло от 

употреба 
оборудване

19.
12.
02 12,000 5,880 - - П8 „Шолц” АД да

Смесени битови 
отпадъци

20 
03 
01 640,000 262,390 - - П6

„Унитрейд 
2002”ООД да

Забележка 1): В таблицата за интегрирана информационна система за докладване (ИИСД) 
по ЕРИПЗ тези количества са сумирани и към тях е прибавен остатък от 1.100 тона от 2010 
г.
Забележка 2): В таблицата за интегрирана информационна система за докладване (ИИСД) 
по ЕРИПЗ тези количества са сумирани 

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка
• П – Площадка
• ПОД – Помещение за отпадъчен Дованол
• ПСОМ – Помещение за свежи и отпадъчни масла

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код
Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане на 
площадката

Име на външната 
фирмата 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане Съответствие

Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 
(алуминиеви 
електроди)

11 
01 
99  не  не - да 

Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 
(графитни 
електроди

11 
01 
99 не не - да

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
;цветни 
метали 
(изрезки от 
алуминиева 
лента)

12 
01 
03 не не  „Шолц” АД да

Нехлорира
ни 

хидравлич
ни

масла на 
минерална 

основа

13 
01 
10*

 не  не - да
Нехлорирани 
моторни, 
смазочни и 
масла за 
зъбни 

13 
02 
05*

 не  не - да
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предавки на 
минерална 
основа
Нехлорирани 
изолационни 
и 
топлопредава
щи масла на 
минерална 
основа

13 
03 
07* не не

„РЕМСИ-Е” 
ЕООД да

Други 
органични 
разтворители, 
промивни 
течности и 
матерни луги 

07
03 
04* не не - да

Други 
разтворители 
и смеси от 
разтворители 
(течности за 
миене)

14 
06 
03* не не

„Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД да
Други 
разтворители 
и смеси от 
разтворители 
(дованол)

14 
06 
03*  не  не

„Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД да
Други 
разтворители 
и смеси от 
разтворители 
(ацетон)

14 
06 
03* не не

„Лендик” ООД
„Хим-систем”

ЕООД да

Хартиени и 
картонени 
опаковки

15 
01 
01 не не

 „Унитрейд 
2002”ООД да

Пластмасови 
опаковки 
(полиетилено
во фолио и 
полиетиленов
и опаковки)

15 
01 
02  не  не

 „Унитрейд 
2002”ООД да

Опаковки от 
дървесни 
материали

15 
01 
03 не не

Предоставят се на 
служителите на 
предприятието да

Метални 
опаковки 
(метални 
варели)

15 
01 
04 не не

Металните варели са 
оборотни да

Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
(вкл. маслени 
филтри, 
неупоменати 
другаде), 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни 
вещества 
(полипропиле
нови 
патронни 

15 
02 
02*

 не  не “МЕДИКОМ” 
ЕООД,

„Тонер Дайрект 
България” ЕООД

да
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филтри)
Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
(вкл. маслени 
филтри, 
неупоменати 
другаде), 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни 
вещества 
(полипропиле
нови 
патронни 
филтри)

15 
02 
02*  не  не

“МЕДИКОМ” 
ЕООД,

„Тонер Дайрект 
България” ЕООД да

Опаковки,
съдържащ
и остатъци 
от опасни 
вещества 
или 
замърсени 
с  опасни 
в-ва

15 
01 
10*  не  не “МЕДИКОМ” ЕООД не

Абсорбенти, 
филтърни 
материали, 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
различни от 
упоменатите 
в 15 02 02 
(полипропиле
нови 
патронни 
филтри)

15 
02 
03 не не

„Унитрейд 
2002”ООД да

Оловни 
акумулаторн
и батерии

16 
06 
01* не не

„ТРИСТАН 02” 
ООД, гр. София да

Смесени 
отпадъци от 
строителство 
и събаряне, 
различни от 
упоменатите 
в 17.09.04, 
17.09.02 и 
17.09.03

17 
09 
04  не  не

 „Унитрейд 
2002”ООД да

Утайки от 
други видове 
пречистване 
на 
промишлени 
отпадъчни 
води, 

19 
08 
14

не не  „Рефран” ООД,
„Розахим” АД

да
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различни от 
упоменатите 
в 19 08 13 
(алумохидроо
кисен шлам)

Наситени или 
отработени 
йонобменни 
смоли

19 
09 
05 не не - да

Флуоресцент
ни тръби и 
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20 
01 
21*  не  не

“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД да

Отпадъчен 
тонер за 

печатане, 
различен 

упоменатия в 

08.03.17

08.
03.
18  не  не

“Тонер съпорт” 
ООД да

Излязло от 
употреба 

оборудван
е,съдържа-
що опасни
компонент
и различно 

от 
упоменати
те в 16 01 

09 до 
16.02.12

16.
02.
13*

 не  не - да
Излязло от 
употреба 

електричес
ко и 

електронн
о 

оборудван
е

16.
02.
14  не  не

„Ровотел метал” 
ООД да

Метален 
скрап от 

излязло от 
употреба 
оборудв.

19.
12.
02  не  не  „Шолц” АД да

Смесени 
битови 
отпадъци

20 
03 
01 не не

„Унитрейд 
2002”ООД – 
транспортиране за 
обезвреждане да
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Таблица 6. Шумови емисии

Място на 
измерването

Ниво на звуково 
налягане в dB 

(A)
Измерено през 

деня/ нощта Съответствие

Измерителен контур 
на площадката на 

„Кодак График 
Комюникейшънс”АД 

– 8 пункта

55,8 ± 0,3 

12:40 ÷ 14:00 ч

да 

51,4 ± 0,3 да 

55,3 ± 0,3 да 

59,7 ± 0,3 да 

54,7 ± 0,3 да 

56,0 ± 0,3 да 

57,1 ± 0,3 да 

59,1 ± 0,3 да 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател
(единици)

Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 

води, съгласно 
КР

Еколог.праг / 
Праг на замрс.

Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Водно ниво
m

Сондажен 
кладенец

19,70
Веднъж 
годишно

Температура
°С

17
Веднъж 
годишно

рН
рН-единици

7,66
Веднъж 
годишно

Разтворени 
вещества
mg/l

500 / 1000 466
Веднъж 

годишно да

Амоний 
mg/l

0,12 / 1,2 < 0,1
Веднъж 

годишно да

Сулфати
mg/l

50 / 150 86,46
Веднъж 

годишно да

Фосфати
mg/l

0,1 / 1  0,22
Веднъж 

годишно да
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Алуминий
µg/l

200 / 500 < 0,03
Веднъж 
годишно да

Мед
µg/l

30 / 100 < 0,004
Веднъж 
годишно да

Никел
µg/l

20 / 100  < 0,01
Веднъж 
годишно да

Олово
µg/l

30 / 200  < 0,005
Веднъж 
годишно да

Хром
µg/l

5 / 50 < 0,005
Веднъж 
годишно да

Цинк
µg/l

200 / 1000  0,005
Веднъж 
годишно да

Желязо
µg/l

50 / 200  0,035
Веднъж 
годишно да

Нефтопродукти
µg/l 50 / 500 < 0,05

Веднъж 
годишно да

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР

Пробовземна 
точка

Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг Съответствие

няма    

Таблица 9. Аварийни ситуации  
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Дата на 
инцидента

Описание 
на 

инцидента Причини
Предприети 

действия
Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени

няма    

Таблица  10.  Оплаквания  или  възражения,  свързани  с  дейността  на 
инсталациите, за която е предоставено КР

Дата на 
оплакването 

или 
възражението

Приносител на 
оплакването Причини

Предприети 
действия

Планирани 
действия Органи, които 

са уведомени
Няма 
оплаквания и 
възражения, 
свързани с 
дейността на 
предприятието    
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Методика
за изчисляване на количеството на производствена отпадъчна вода и на 

замърсителите в нея

    За  производствени  цели се  използва  вода  от  градски  водопровод и  от  собствен 
водоизточник – сондажен кладенец, разположен на територията на предприятието. Има 
сключен  договор  със „Софийска вода” АД от 27.04.2004 г., а  за ползването на водата 
от собствения водоизточник предприятието притежава Разрешително за водоползване 
№ 11530175 / 08. 12. 2008 г.
   Количествата изразходена вода за производствения процес може да се следи чрез 
отчитането по  водомери. 
   Собственият мониторинг на потока отпадъчни води се извършва съгласно Таблица 
10.1.4.1.  от   актуализирано  КР  № 138/2006  г.  Анализите,  четири  пъти  годишно,  се 
извършват  от  акредитирана  лаборатория.  Концентрациите  на  замърсителите  в 
отпадъчните води в mg/dm3 се представят в Протокол от анализ.

Изчисляването  на  непреките  годишни  емисии  на  замърсители  в  отпадъчните 
производствени  води,  изразени  като  килограма  за  година,  се  извършва  на  база 
горепосочените данни по следната формула:

Год. емисия от даден замърсител [kg/y] = 

= Конц. замърсителя [mg/dm3] x 10-3 x Год. колич. произв. вода [m3/y] 

За “Концентрация на замърсителя” се взема стойност, която е средно аритметично от 
четирите проведени през годината измервания.

21. 05. 2010 г. Изготвил: ........................
/П. Петров - Еколог/

Проверил: ...............................
/Т. Игнатов, Гл. технолог/







        Приложение  4

Списък на пречиствателните съоръжения и стойността на 
технологичните параметри за осигуряване на оптимален 

работен режим
                                                                      

Общо за машини М 06 и М 07
регенеративен термичен оксидатор за разграждане на емисии на пари от 
летливи органични съединения

Контролиран 
параметър

Оптимална 
стойност

Честота Оборудване 
мониторинг

Резервно 
оборудване

Tемпература на 
работната камера 800 ± 50 °C Непрекъснат Термодвойка

Резервна 
термодвойка

За машина М06
скрубер с плаващ пълнеж за абсорбция на аерозоли на киселини

Контролиран 
параметър

Оптимална 
стойност

Честота Оборудване 
мониторинг

Резервно 
оборудване

Електропроводи 
мост

До 500 
mS/cm

Непрекъснат Датчици Резервни
помпи

За машина М07
скрубер с оросителни дюзи за абсорбция на аерозоли на киселини

Контролиран 
параметър

Оптимална 
стойност

Честота Оборудване 
мониторинг

Резервно 
оборудване

Електропроводи 
мост

До 500 
mS/cm

Непрекъснат Датчици Резервни
помпи

                                                             



Приложение  6

 Изчисляване на количеството на изпусканите в атмосферния въздух 
замърсители съгласно използуваните методики (ЕРИПЗ) 

На база данните от протоколите от проведения мониторинг, годишните количества на 
замърсителите, изпускани в атмосферния въздух, и изразени като килограма за година 
се изчисляват по следната формула:

Год. емисия от даден замърсител [kg/y] = 

= Масов поток на отпад. газове [kg /h] x Часовете, през които е емитирано [h/y] 

Преценено е, че поточните линии работят не повече от 315 дни в годината. 

За 2011 г. емисиите са както следва:

1. NO:   (130 mg /Nm³ x 495 Nm³ /h) x (315 дни x. 24ч ) = 486,5 kg

2.HCl:  (1,0 mg /Nm³ x 8159 Nm³ /h) x (315 дни x. 24ч ) = 61,7 kg – скрубер 1

   (1,2 mg /Nm³ x 8534 Nm³ /h) x (315 дни x. 24ч ) = 77,4 kg – скрубер 2



Методика
за изчисляване на количеството на изпусканите в атмосферния въздух 

замърсители

Собствените периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух се възлагат на 
акредитирани лица и лаборатории при спазване на регламентираните срокове съгласно 
Таблици 9.6.1., 9.6.2 и 9.6.4. от актуализирано КР № 138/2006 г. Концентрациите на 
замърсителите в отпадъчните газове в mg/Nm3 се представят в Протокол за извършени 
собствени  измервания.  Съгласно  Наредба  № 6/26.03.1999  г.  (ДВ  31/06.04.1999)  при 
провеждане  собствените  измервания  задължително  се  определят  параметрите  на 
газовите потоци и атмосферния въздух, които също се отразяват в Протокола.

На база данните от протоколите от проведения мониторинг, годишните количества на 
замърсителите, изпускани в атмосферния въздух, и изразени като килограма за година 
се изчисляват по следната формула:

Год. емисия от даден замърсител [kg/y] = 

= Конц. замърсителя [mg/Nm3]  x Колич. отпад. газове [Nm3/h]  x Часовете, 
през които е емитирано [h] x 10-6

Преценено е, че поточните линии работят не повече от 315 дни в годината. 

21.05.2010 г. Изготвил: ........................
/П. Петров - Еколог/

                                                                        Проверил: ...............................
/Т. Игнатов, Гл. технолог/



Приложение 5

 Определяне на масовия поток на 2-метокси-1-пропанол 

        Съгласно резултатите от собствените периодични измервания 
на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух 
отразени  в протокол  от  пробовземания  № 1-К  от  12.05.2011  г.  и 
протокол от изпитване  № 1-К  от 16.05.2011 г. масовият поток от 
пари на ЛОС е : 

    (35,28+33,32+37,24)/3 mg/Nm³ х8534 m³/h=100 360 mg/h=0,100 kg/h

Масовият поток на 2-метокси-1-пропанол ( 0,5% от общото 
количество пари на ЛОС) в g/h е:

0,100х103 x 0,5/ 100 = 0,5 g/h

          Съответно той е значително под стойността от 10 g/h при 
надвишаването на която се въвежда емисионна норма в 
Комплексното разрешително. 
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