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1. Увод____________________ ______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________

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

разрешително (КР);

„КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД

• Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Гр. Костенец, 2030

Ул. „Съединение” № 2

• Регистрационен номер на КР;

Комплексно разрешително № 126-H1/2010г актуализирано с

Решение №126-Н1-ИО-А1/2012г..

• Дата на подписване на КР;

09.04.2010г.

• Дата на влизане в сила на КР;

Актуализирано КР с Решение№126-Н1-ИО-А1/2012г. влиза в сила от 19.11.2012г.

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

притежател   на разрешителното;

„Костенец – ХХИ” АД

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

“КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД

ул. “Съединение” №2

2030 гр. Костенец, община Костенец, обл. Софийска

тел. 07142/21-25, факс: 07142/23-11, e-mail: kosthhi@hhi-bg.com

• Лице за контакти;

инж. Митко Митев – Производствен мениджър

инж. Мария Ваклина – Ст. Специалист разрешителни режими, мониторинг,

емисии и отпадъци, и ВРИД Гл.технолог

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

“КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД

ул. “Съединение” №2

2030 гр. Костенец, община Костенец, обл. Софийска

тел. 07142/21-31 вътр.244, факс: 07142/30-95,

инж.Митко Митев

e-mail:mechanic@hhi-bg.com

инж.Мария Ваклина
Тел. 07142/21-31 вътр. 271

Факс 07142/23-11

           e-mail: ecology@hhi-bg.com
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• Кратко       описание       на       всяка       от       дейностите/процесите,

извършвани в инсталацията/инсталациите;

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

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

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

• Машина № 2 (БП-71) в Цех №2 за  производство на крепирани хартии 40t/24h и

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

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

капацитет 90t/24h;

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

на природен газ за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия за

собствени нужди с обща инсталирана мощност.

• Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

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

високата себестойност на произвеждания продукт и неконкурентноспособност на

предлагания продукт. За 2012г. Машина №1 има  664 работни часа.

Машина №2 има 3584 работни часа за 2012г.

През 2012г. дружеството е внесло с писмо с изх.№А-361/10.07.2012г. в РИОСВ-София

инвестиционно предложение за „Промяна на режима на експлоатация на инсталацията за

производство на хартия и реконструкция на машина №2 (БП-71)”. Реконструкцията

включва:

Демонтиране на оборудване:

◊ Демонтаж на съществуващ руски накат (секцията на която се навива върху тамбурен

вал готовата хартия).

◊ Демонтаж на съществуващ руски ролапарат С5П-15.

◊ Демонтаж на всички транспортьори на кота 6.00 между оси 32-34.

Монтиране на оборудване на мястото на демонтираното:

◊ Монтаж на нов накат (секцията на която ще се навива готовата хартия), изработен

съгласно договора с фирма Технопейпър Италия.

◊ Монтаж на нов ролапарат с възможности да се пренавиват на формат тишу и гладки

(MG) хартии.

Доставката ще бъде с две секции за развиване. Конструктивно е предвидена възможност

за евентуален монтаж на трета секция.

◊ Монтаж на изтеглящо устройство на щангите от гилзите с готова продукция.

◊ Монтаж на транспортна линия след ролапарата за центроване на ролите.

◊ Монтаж на опаковъчна машина, която ще  опакова готовите роли със стреч фолио.

◊ Изработка и монтаж на товарна платформа за сваляне на опакованите роли от кота 6.00



4

в склада на кота 1.10.

С писмо с изх.№26-00-7297/18.09.2012г. Директора на РИОСВ-София уведомява

„Костенец-ХХИ”АД за приключило разглеждане по реда на глава шеста от ЗООС на

инвестиционно предложение. Съгласно подписан на 9.11.2012г. Протокол между

„Костенец-ХХИ”АД и „Технопейпър”ООД, Италия  изпитанията на съораженията

(накатно устройство, ролапарат, екстрактор, транспортна лента, опаковъчна машина) са

завършени успешно и хартиената машина №2 е пусната в нормална експлоатация.С

писмо с изх.№ А-078/06.02.2013г. дружеството е уведомило МОСВ (копие РИОСВ) за

завършена реконструкция на хартиена машина №2. Реконструкция на Машина №2

(БП-71) не е довела до промяна на нейния капацитет.

Машина №3 има 7014 работни часа за изминалата година. С писмо, входирано в РИОСВ-

София с №26-00-9523/27.09.2012г. дружеството представя копие от Удостоверение

№11/24.08.2012г. за въвеждане в експлоатация на нова тишу машина №3 с капацитет на

производство 90т/ден.

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

актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А!/2012г.

Промишлена
инсталация,която
попада в обхвата на
т.6.1б от
Приложение №4

Капацитет на
инсталациите
по КР

[t/24h]

Капацитет на
инсталациите за

периода от
01.01.2012-
31.12.2012

[t/24h]

Оценка на
съответствието

Машина №1 (Фойт) 36 29 ДА
Машина №2 (БП-71)
Крепирани хартии
Гладки хартии

40
60

26
32

ДА
ДА

Машина №3 (Over)
Крепирани хартии 90 65 ДА

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

Приложение №4 на ЗООС спрямо заложените норми в разрешителното.

Произведено количество хартии и картони за 2012г.:

• Производство на картони /флутинг/ Цех №1  Машина № 1 (Фойт )- 801,740 t/y;

• Производство на гладки и крепирани хартии Цех  №2  Машина № 2 (БП - 71):

Гладки хартии – 1068,4075 t/y;

Крепирани хартии тип ТИШУ – 3076,3465 t/y;

• Производство на крепирани хартии Цех № 2  Машина № 3 (OVER)

Крепирани хартии тип ТИШУ – 19128,783t/y;



5

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на

околната среда;

Съгласно последна актуализация, организационната структура е както следва:
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• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Регионална инспекция по околна среда и водите – София

Гр. София 1618

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

Тел. 02/940 64 98 ; Факс 02/955 93 62

e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Г-н Стефан Борисов- Изпълнителен директор

• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Басейнова дирекция за управление на водите за Източнобеломорски район

Гр. Пловдив 4000

Ул. Булаир № 26, ет. 5

Тел. 032/63-23-88  ; Факс 032/62 80 63

e-mail: bd_plovdiv@abv.bg

Г-жа Атанаска Тунтова – Изпълнителен Директор

2.Система за управление на околната среда

„Костенец – ХХИ” АД прилага системата за управление на околната среда (СУОС),

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

Тя се актуализирана съгласно посочените изисквания в Условие №5. Управление на

околната среда от издаденото (КР)№ 126-H1/2010г.(Актуализирано с Решение №126-

Н1-ИО-А1/2012г.), като обхваща основните елементи:

• Структура и отговорности

Съгласно Условие 5.1.1 е определен персонала, който извършва конкретни дейности по

изпълнение на условията в разрешителното и отговорните лица за изпълнение на условията в

разрешителното. Съгласно Условие 5.1.2. е изготвен и актуализиран списък с длъжностните

лица, които извършват конкретните дейности по изпълнение на условията в комплексното

разрешително. Изготвеният  списък на персонала по длъжност и име, запознат с конкретните

задължения по изпълнение на условията в КР е актуализиран след настъпили персонални

промени в дружеството..

• Обучение

В дружеството се провежда обучение съобразно нормативните изисквания и ежегодните

потребности на персонала. През периода 11-15.06.2012г. е проведено вътрешно-фирмено

обучение на персоналните отговорниците по отпадъци на тема „Управление на

отпадъците”. Обучението има за цел да запознае персонала с прилагането на инструкции,

разработени съгласно Условие №11. Управление на отпадъците , включващо разделно

събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване, преработване и

рециклиране,  обезвреждане и  отчитане на генериран отпадък.



7

• Обмен на информация

Съгласно Условие 5.3.1 .в дружеството има изготвен референтен списък (поимено щатно

разсписание) с имената, длъжностите, работните места, телефоните и други възможни

начини на свързване на отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на

условията в разрешителното, който се съхранява в служба „Човешки ресурси”.

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

съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт

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

технологичен отдел. Същите са достъпни и  в електронен вариант.

• Документиране и управление на документите

Съгласно Условие 5.4.1 от разрешителното е изготвен “Списък на нормативните актове

по околна среда” на хартиен носител. Той се актуализира при промяна в нормативната

уредба. На площадката е осигурен списък и документиране на всички изискуеми с

разрешителното инструкции. Документите, изисквани с КР №126 –H1/2010г.

(Актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А1/2012г.) се съхраняват от съответното

отговорно лице. Има изготвен “Регистър на документите”, в който се отразява

наименованието на документа , датата на неговото създаване, ревизия и

местонахождение. Има създаден “Регистър на разпространените документи”, в който се

отразява  тяхното разпространение до съответните отговорни лица;

Съгласно Условие 5.5.1 е разработена „ Инструкция за актуализиране на документите,

изискуеми по комплексно разрешително. Изземване на невалидна документация”, в

която се регламентира начина за актуализация на документите, изисквани с

комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и

управлението на инсталациите, тяхното разпространяване, съхраняване и начин на

изземване на невалидни документи.

• Оперативно управление

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, които се изискват са изготвени и

утвърдени.

• Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Разработени са екологична процедура ЕП 4510 „Мониторинг и измерване. Оценка на

съответствието”, рев. 09/10.01.2008г  системна процедура    СП 8.5.01 „Коригиращи и

превантивни действия”, рев. 1/13.04.2003г.

Цитираните документи определят реда за изготвянето и спазването на действията,

посочени в Условия 5.7. от издадено КР 126-Н1/2010г. (Актуализирано с Решение №126-

Н1-ИО-А1/2012г.)
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• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Съгласно разработен и утвърден „План за провеждане на неотложни аварийно-

възстановителни работи (СНАВР) при бедствия, аварии и катастрофи”  се осъществява

дейността по предотвратяване и контрол на аварийните ситуации.

• Записи

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от

оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното

разрешително се документират и съхраняват. При установяване на несъответствия се

обясняват причините и се предприемат коригиращи действия.

• Докладване

 „Костенец-ХХИ”АД предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна

информация относно изпълнението на условията в разрешителното. Резултатите от

собствения мониторинг се докладват ежегодно, като част от ГДОС и се представят на

хартиен и елeктронен носител в РИОСВ- София.

• Актуализация на СУОС

Прилага се екологична програма ЕП 4600 „Преглед на системата за управление на

околната среда”, която регламентира схемата за актуализация на СУОС.

• Уведомяване

Дружеството информира съгласно Условие №7 Уведомяване на действащото

комплексно разрешително за инсталациите по Условие 2. За 2012г. не са регистрирани

екологични щети.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Промишленото водоснабдяване на дружеството се осъществява с промишлен

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

каскади – НЕК” ЕАД и актуално Разрешително за водовземане №01430028/31.01.2012г..

В случай на аварийно водоснабдяване е предвидено водохващане от р. Марица.

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

Решение №126-Н1-ИО-А1/2012г.), операторът се задължава ежегодно да докладва

като част от ГДОС изчислените стойности на годишна норма за ефективно използване

на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата

на Приложение 4 от ЗООС, изразено като:
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Таблица 3.1.1. Годишни изразходвани водни количества за производството на хартия тип
флутинг в производствен Цех №1 от Машина №1(Фойт)

Източник на
вода

Годишно
количество,
съгласно КР

Годишна норма
за ефективност
при употреба
на вода,
m ³/ единица
продукт

Използва
но
годишно
количест
во, m³

Изчислена
годишна
норма за
ефективност
при употреба
на вода,
m ³/ единица
продукт

Съответствие

Разрешително за
водовземане
№01430028/31.01.
2012 г. на МОСВ и
Договор от
13.03.2009г. с НЕК
– АД “Язовири и
каскади”

- 55 m3/t хартия 41 361m3 52m3/t хартия Да

Таблица 3.1.2. Годишни изразходвани водни количества за производството на  гладки и
крепирани хартии хартии тип „тишу” в производствен цех №2 от Машина № 2 (БП-71)

Източник на
вода

Годишно
количество,
съгласно КР

Годишна норма
за ефективност
при употреба
на вода,
m ³/ единица
продукт

Използва
но
годишно
количест
во, m³

Изчислена
годишна
норма за
ефективност
при употреба
на вода,
m ³/ единица
продукт

Съответствие

- 65 m3/t  гладка
хартия

64 070m3 60 m3/t гладка
хартия

ДаРазр. за
водовземане
№01430028/31.01.
2012 г. на МОСВ и
Договор от
13.03.2009г. с НЕК
– АД “Язовири и
ккаскади”

- 70 m3/t крепирана
хартия тип „тишу”

1 999 860 m3 65m3/t крепирана
хартия

Да
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Таблица 3.1.3. Годишни изразходвани водни количества за производството на хартия тип
ТИШУ в производствен цех №2 от Машина №3 (OVERMECCANICA).
Източник на
вода

Годишно
количество,
съгласно КР

Годишна норма
за ефективност
при употреба
на вода,
m ³/ единица
продукт

Използва
но
годишно
количест
во, m³

Изчислена
годишна
норма за
ефективнос
т при
употреба на
вода,
m ³/
единица
продукт

Съответствие

Разр. за
водовземане
№01430028/31.01.
2012 г. на МОСВ и
Договор от
13.03.2009г. с НЕК
– АД “Язовири и
ккаскади”

- 60 m3/t крепирана
хартия тип „тишу”

724 673m3 38m3/t
крепирана
хартия

Да

В случай, че броя на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за
всеки продукт, за който в условие 8.1. е определена разходна норма за вода.

За изминалата 2012 година няма констатирани несъответствия на изразходваните

количества вода за производствени нужди при работа на Промишлена инсталация за

производство на хартия спрямо заложената  в разрешителното годишна норма на

ефективност при употреба на вода, m³/единица продукт.

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

измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени

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

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

колектор на дружеството се отчитат ежедневно по водомер, като на всяко първо число от

месеца се записват в заверен и прошнурован дневник от БД-ИБР-Пловдив. Разходът на

вода се отчита ежедневно от водомерите по цехове. Данните се анализират в ПТО

спрямо единица произведена продукция, обобщават се на месечен и годишен период. За

всеки месец се изготвя оценка на съответствието на изразходваните месечни количества

вода в инсталациите за производство на хартия с условията на разрешителното.

Съгласно Условие 8.1.3., Дружеството изпълнява разработена „Инструкция за

извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа,

установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване”. Съгласно

цитираната инструкция, ангажираният персонал извършва проверка  на водопроводната

мрежа на Дружеството всеки месец. Попълва се Дневник за техническото състояние на

водопроводната мрежа. Няма  констатираните течове за 2012г., съгласно доклад на

главен механик.
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3.2. Използване на енергия

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

Решение №126-Н1-ИО-А1/2012г.), операторът се задължава ежегодно да докладва

като част от ГДОС за количеството консумирана електро- и топлоенергия, изразено

като:

Таблица 3.2.1. Годишна консумация на електроенергия

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

Използвано
количество
електроенергия,
МWh / единица
продукт

Съответствие

Машина №1 0,8 МWh /t 0,6 МWh/t Да

Машина №2 гладки хартии 1,50 МWh/t 1,50 МWh/t Да

Машина №2 тишу 1,85 МWh/t 1,45 МWh/t Да

Машина№3 тишу 1,50 МWh/t крепирани
хартии

1,27 МWh/t Да

1) - В случай, че броя на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за
всеки продукт, за който в условие 8.2. е определена разходна норма.

Таблица 3.2.2. Годишна консумация на топлоенергия
Топлоенергия Годишна норма за

ефективност при
употреба на
топлоенергия, МWh
/единица продукт

Използвано
количество
топлоенергия,
МWh / единица
продукт

Съответствие

Машина №1 1,8 МWh /t флутинг 1,70 МWh/t флутинг Да

Машина №2 гладки хартии 2,5 МWh/t гладки хартии 3,14 МWh/t гладки
хартии

 Не

Машина №2 тишу 3,0 МWh/t крепирани
хартии

3,64 МWh/t крепирани
хартии

 Не

Машина№3 тишу 2,1 МWh/t крепирани
хартии

 1,03  МWh/t крепирани
хартии

 Да

1) - В случай, че броя на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за
всеки продукт, за който в условие 8.2. е определена разходна норма.

В Таблица 3.2.1 не са констатирани несъответствия на изчислените стойности на

годишна норма за ефективност при употреба на електроенергия за инсталация по
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Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС за 2012г. спрямо заложената в

разрешителното. В Таблица 3.2.2 са констатирани несъответствия на изчислените

стойности на годишна норма за ефективност при употреба на топлоенергия,

MWh/единица продукт за производство на гладки и крепирани хартии от Машина №2.

Причината за тези несъответствия е неритмичност на производството, поради

икономически и пазарни обстоятелства, което повишава разхода на енергоресурси.

Представена е информация в МОСВ с обхват и съдържанието на Приложение №5 от

Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС

№238 от 02.10.2009г. (изх.№ 189/10.04.2012г.). С писмо на МОСВ с изх.№26-00-

1326/24.10.2012г. е определена процедура по преразглеждане на КР.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Използването на суровини, спомагателни материали и горива се докладва за всяка
инсталация, в Таблици 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.

Таблица 3.3.1 Годишна консумация на суровини
Суровини Годишно

количество,
съгласно КР

Годишна
норма за
ефективност,
t/единица
продукт

Употребено
годишно
количество,
т/год.

Количество за
единица продукт

Съответс
твие

-

0 т/год при
производство
на флутинг

0 т/единица продукт Да

- 521 т/год при
производство
на гладки
хартии от
Машина №2

0,49 т/единица
продукт

Да

- 1356 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №2

0,44 т/единица
продукт

Да

Целулоза

-

1.18т/ единица
продукт

19777 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №3

1,03 т/единица
продукт

Да

-

1015 т/год при
производство
на флутинг

1,27 т/единица
продукт

ДаВторичен  влакнест
материал

-

1.38 т/единица
продукт

780 т/год при
производство
на гладки
хартии от
Машина №2

0,73 т/единица
продукт



13

- 3233 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №2

1,05 т/единица
продукт

- 241 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №3

0,01 т/единица
продукт

Таблица 3.3.2 Годишна консумация на спомагателни материали

-

0 т/год при
производство
на флутинг

0 т/единица продукт Да

- 593 т/год при
производство
на гладки
хартии от
Машина №2

0,56 т/единица
продукт

Да

- 1852 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №2

0,6 т/единица
продукт

Да

Багрила (метинови и
азо стилбенови)

-

4 кг/ единица
продукт

0 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №3

0 т/единица продукт Да

-

0 т/год при
производство
на флутинг

0 т/единица продукт Да

- 105 т/год при
производство
на гладки
хартии от
Машина №2

0,10 т/единица
продукт

Да

- 1825 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №2

0,59 т/единица
продукт

Да

Омекотител –
(водоразтворими
химични добавки
или рафинирани
минерални масла)

-

1 кг/ единица
продукт

15177 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №3

0,79 т/единица
продукт

Да
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-

0 т/год при
производство
на флутинг

0 т/единица продукт Да

- 105 т/год при
производство
на гладки
хартии от
Машина №2

0,10 т/единица
продукт

Да

- 1825 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №2

0,59 т/единица
продукт

Да

Оптически избелител
(багрило с
флуорисцентен
ефект)

-

1 кг/ единица
продукт

15177 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №3

0,79 т/единица
продукт

Да

-

0 т/год при
производство
на флутинг

0 т/единица продукт Да

- 156 т/год при
производство
на гладки
хартии от
Машина №2

0,15 т/единица
продукт

Да

- 282 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №2

0,59 т/единица
продукт

Да

Флокулант
(органични
полимери)

-

0,3 кг/ единица
продукт

3478т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №3

0,18 т/единица
продукт

Да

-

0 т/год при
производство
на флутинг

0 т/единица продукт Да

- 274 т/год при
производство
на гладки
хартии от
Машина №2

0,26 т/единица
продукт

Да

Химикали за
почистване на
машините

-

1,0 кг/ единица
продукт

687 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №2

0,22 т/единица
продукт

Да
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- 11039т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №3

0,58 т/единица
продукт

Да

-

0 т/год при
производство
на флутинг

0 т/единица продукт Да

- 1698 т/год при
производство
на гладки
хартии от
Машина №2

1,59 т/единица
продукт

Да

- 1898 т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №2

0,62 т/единица
продукт

Да

Химикали за
здравина на хартията

-

20 кг/ единица
продукт

75893т/год при
производство
на крепирани
хартии от
Машина №3

3,97 т/единица
продукт

Да

Таблица 3.3.3. Годишна консумация на горива
Горива Годишно

количество,
съгласно КР

Годишна
норма за
ефективност,
Nm3/единица
продукт

Употребено
годишно
количество ,
хил.Nm3

Количество за
единица продукт

Съответс
твие

Природен газ - 145 Nm3/t 2428 хил.Nm3 127 Nm3/t крепирани
хартии от Машина
№3

Да

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

В Таблица 3.3.1 Годишна консумация на суровини няма констатирани превишения на

изчислените стойности на годишна норма за ефективност при употреба на целулоза и вторичен

влакнест материал спрямо заложената годишна норма за ефективност  в разрешителното.В

Таблица 3.3.2 Годишна консумация на спомагателни материали няма констатирани

несъответствия на изчислената годишна норма за ефективност при употреба на

материали спрямо заложената годишна норма за ефективност  в разрешителното. В Таблица

3.3.2 Годишна консумация на спомагателни материали няма констатирани

несъответствия на изчислената годишна норма за ефективност при употреба на гориво

спрямо заложената годишна норма за ефективност  в разрешителното.

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

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

ефективност на използваните суровини, спомагателни материали и горива за

инсталацията за производство на хартия с определените в разрешителното”. В отдел

„Производствено-технологичен” се отчита и документира месечната консумация на

суровините, спомагателните материали и горива за инсталацията по Условие 2,

месечното производство на инсталацията за производство на хартия , изчислява се

годишната норма за ефективност  при консумация на суровини, спомагателни материали

и горива за единица продукт. Изготвя се оценка на съответствието с разрешените

годишни норми на ефективност. Резултатите по този анализ се съхраняват и представят в

ГДОС и могат да служат при прегледа на СУОС от Ръководството.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
В изпълнение на Условия  8.3.4.6.   дружеството изпълнява  „Инструкция за поддръжка и

периодична проверка на съответствието на съораженията, складовете и площадките за

съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти, резервоарните

стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и

условията на разрешителното.

В изпълнение на Условие 8.3.4.7. дружеството изпълнява „Инструкция за установяване и

отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплатненията и помпите, по

тръбопреносната мрежа за горива”.

В посочените документи се обхваща мониторинга, мерките и оценката на съответствието

при експлоатацията и поддръжката на складовете и резервоарите за съхранение на

спомагателни суровини и материали, както и мониторинг и мерки за предотвратяване на

течове, поддръжка на фланците, уплатненията и помпите по тръбната преносна система.

Съгласно инструкция по Условие 8.3.4.6 се извършва ежемесечна проверка на складово

стопанство от ангажираният персонал. След направените огледи не са установени

несъответствия. Съхранението на суровини и спомагателни материали се извършва в

съответствие с изискванията на КР№ 126-H1/2010г(Актуализирано с Решение №126-

Н1-ИО-А1/2012г.) Съгласно инструкция по Условие 8.3.4.7 се извършва ежесменна

проверка на тръбопреносната мрежа за горива от операторите на когенерационната

инсталация. Резултатите се отразяват в сменен дневник. След направените огледи е

установено, че състоянието на фланците и уплътненията по газопровода не са

възникнали изменения и те функционират нормално. Състоянието на тръбите при

направен визуален контрол е без изменения. Състоянието на заваръчните съединения е

без наличие на видими пукнатини и нарушения. Няма възникнали аварии и аварийни

спирания на тръбопреносната мрежа за горива за 2012г.
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

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

За отчетния период на 2012г., при производствената дейност на „Костенец – ХХИ” АД

няма годишна емисия по – голяма от посочената прагова стойност в Таблица № 1 към

Годишния доклад.

Информация за изпускане на замърсители е подадена в Доклада за изпускане и преноса

на замърсители за 2012г.

Годишното количество замърсители във въздуха (кг/год.) по показатели SОx/SO2,

NOx/NO2, CO и прах се получава като се  умножи масовия поток (кг./час) по работните

часове на инсталацията в годината. Масовият поток се взема от Протокол от изпитване,

издаден от акредитирана лаборатория във връзка  с проведен собствен мониторинг на

Дружеството.
ESox/SO2 = (Q1*Ефективно раб.време) + (Q2*Ефективно раб.време)   = 0*7014+0*8188=0

ENox/NO2 = (Q1*Ефективно раб.време) + (Q2*Ефективно раб.време)   = 0,62*7014+2,17*8188=22 117кг

ECO = (Q1*Ефективно раб.време) + (Q2*Ефективно раб.време)   = 0,62*7014+0,18*8188=5 823кг

Q 1- масов поток на вредното вещество  от хартиена машина №3 с ИУ Комин№1[кг/час]

Q 2 - масов поток на вредното в-во от когенерационна инсталация с ИУ Комин №2 [кг/час]

Емисиите от въглероден диоксид във въздуха се определят чрез изчисление, като се

отчита потребеното и фактурираното количество природен газ от доставчика,

емисионен фактор и калоричност на горивото.
ECO2 = Qf*NCV*EF*OxF, където

E CO2 - количеството СО2 [тона]

Qf - количество гориво [Кнм3/тона]

NCV - калоричност [GJ/тон]

EF - емисионен фактор [тонаСО2 / GJ]

OxF - оксидационен фактор;

ECO2 = 11444*0,033641*55,2413*1=21 267 тона

Данните за заустените количества отпадъчни води, както и данните от анализни

протоколи на показателите на отпадните води (осреднени на годишна база) се използват

при съставяне на ГДОС за изчисляване на преките годишните емисии на замърсители

във водата, изразени като килограм за година: неразтворени вещества,общ азот, общ

фосфор, ХПК.

Изчислението става, като количеството на заустените промишлени отпадъчни води се

умножи по концентрацията на замърсителите при съобразяване на дименсиите.

Всички регистрирани и отчетени вещества, съгласно Таблица № 1 са посочени в

Приложение 1.
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
За периода на 2012г. в “Костенец-ХХИ”АД  са проведени собствени периодични

измервания  на емисии на вредни газове изпускани в атмосферния въздух от хартиена

машина №3 с изпускащо устройство Комин №1 и Турбогенератор№1 с изпускащо

устройство Комин №2. Измерванията са направени от Централна лаборатория София-

01 към ГД”ЛАД” при ИАОС. Представени са доклади за собствени периодични

измервания съгласно чл. 39 от Наредба №6 от 26.03.1999г. за реда и начина за

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

неподвижни източници (обн. ДВ бр.31/1999г., изм.ДВ бр.34 от 29.04.2011г.

Установено е превишаване по показател азотни оксиди за Турбогенератор №1:.

регистрирана стойност 136 mg/Nm³, при норма – 75 mg/Nm³ и дебит на газа 15 956

Nm³/h.Издадено е Наказателно постановление №С-14-3010-1/22.02.2013г. от Директора

на РИОСВ-София за налагане на текуща ежемесечна санкция за наднормено

съдържание на азотни оксиди (NOx), изпускани в атмосферния въздух от дейността на

Турбогенератор №1 с изпускащо устройство Комин №2. Предприети са коригиращи

действия с цел достигане на съответните НДЕ, като: подмяна на горивни камери, водни

дюзи и наладъчни дейности на горивния процес.

На 04.02.2013 г. са извършени нови собствени измервания на емисии на вредни

вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на Турбогенератор № 1 с

изпускащо устройство Комин № 2, обективирани в Протокол от изпитване № 01-

0168/14.02.2013 г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни

източници и Протокол № 118/04.02.2013 г. за извършени собствени измервания на

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на

Централна лаборатория София – 01 към ГД „Лабораторно-аналитична дейност” при

ИАОС.

Резултатите от измерването регистрират стойност на азотните оксиди (NOx) - 54

mg/Nm³, при норма – 75 mg/Nm³ и дебит на газа 23 445 Nm³/h, което е доказателство, че

замърсяването с азотни оксиди (NOx) е прекратено и дружеството спазва нормите за

допустими емисии и е в съответствие с Условие 9.1. Таблица 9.1.1.2 продължение от

Комплексно разрешително на „Костенец-ХХИ” АД (КР) № 126-Н1/2010 актуализирано с

Решение №126-Н1-ИО-А1/2012г.

С Наказателно постановление № 0-14-3010/22.02.2013 г., е наложено наказание текуща

ежемесечна санкция  за наднормено съдържание на въглероден оксид (СО) в емисиите на

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на Хартиена машина №

3 с изпускащо устройство Комин № 1, към ”Костенец-ХХИ” АД, считано от 14.06.2012 г.
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до преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности на

замърсяване.

Наказанието е наложено вследствие на констатацията, че на 14.06.2012 г.

концентрацията на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от дейността на

Хартиена машина № 3 с изпускащо устройство Комин № 1, към „Костенец-ХХИ” АД

превишава нормите на допустими емисии, определени, съгласно Условие 9.1., таблица

9.1.1.1. продължение от Комплексно разрешително № 126-Н1/2010 г. на „Костенец-

ХХИ” АД по показател: въглероден оксид (СО) – регистрирана стойност 146 mg/Nm³,

при норма – 100 mg/Nm³ .

Поради допуснато техническо несъответствие в (КР)№126-Н1/2010г. на „Костенец-

ХХИ”АД  в Условие 6.2.4 НДЕ, изпускани в атмосферния въздух от сушилния калпак с

два броя газови горелки на хартиена машина №3  за крепирани хартии тип „тишу”, се

налага корекция в обемното съдържание на кислород в отпадъчните газове от 3% на

17%. Съгласно Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни

източници на емисии,   ( обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.) двете

газови  горелки на хартиена машина №3  попадат към чл. 8.  ал.(2) т.1 (б) : „директно

сушене на продукти и материали с горещи газове, получени в горивна камера- 17%.” С

писмо с изх.№26-00-3144/18.12.2012г.   МОСВ е определило процедура по

преразглеждане на КР.

На 20.12.2012 г. са извършени нови собствени измервания на емисии на вредни

вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на Хартиена машина № 3 с

изпускащо устройство Комин № 1 към „Костенец-ХХИ” АД обективирани в Протокол от

изпитване № 01-1971/04.01.2013 г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

от неподвижни източници и Протокол № 1801/20.12.2012 г. за извършени собствени

измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни

източници на Централна лаборатория София – 01 към ГД „Лабораторно-аналитична

дейност” при ИАОС.

Видно от резултатите от измерването регистрираната стойност на въглеродния оксид

(СО) е 26 mg/Nm³, при норма – 100 mg/Nm³ и дебит на газа 24 845 Nm³/h, което е

доказателство, че замърсяването с въглероден оксид (СО) е прекратено и дружеството

спазва нормите за допустими емисии и е в съответствие  с Условие 9.1. Таблица 9.1.1.1

продължение от Комплексно разрешително на „Костенец-ХХИ” АД (КР) № 126-Н1/2010

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

Установено е превишение на максимален дебит за Машина №3: при разрешени
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5500Nm³/h е регистриран дебит 24 845 Nm³/h. Съставен е АУАН №12/05.03.2013г. за

констатирано нарушение, превишаване на дебит.

Сега действащото Комплексно разрешително на Костенец № 126-Н1-И0-А0/2010 г. е

актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А1/2012 г. в сила от 19.11.2012 г.

Веднага след неговото получаване  дружеството  констатира, че е допуснало  грешка в

Таблица 9.1.1.1. за максимален дебит на газове, отвеждани през изпускащо устройство

Комин № 1, като в таблицата за максималния дебит на газове е заявило 5500 Nm³/h. Тази

стойност не съответства на техническата характеристика на вентилатора към сушилния

калпак на Хартиена машина № 3, чийто максимален дебит е 10,66m³/s. Това

обстоятелство е видно от техническата спецификация на производителя на хартиена

машина №3 „Овермеканика”, Италия.

Незабавно след установяване на това несъответствие „Костенец-ХХИ” АД предприе

бързи действия за отстраняване на допуснатата грешка, като с писмо изх. № А-

605/01.11.2012 г. до министъра на околната среда и водите, до изпълнителния директор

на ИАОС и до директора на РИОСВ дружеството ги уведомява за констатираната грешка

и инициира процедура по промяна на условията на комплексното разрешително с цел

постигане на съответствие на условията в Комплексното разрешително и технически

характеристики на инсталираните съоръжения.

Във връзка с изпълнение на “Инструкция за оценка за наличието на неорганизирани

емисии, установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването”  е

установено, че за периода на 2012г. няма източници на неорганизирани емисии. Всички

емисии на атмосферни замърсители се изпускат организирано през изпускащо

устройство Комин №1/ Сушилен калпак с 2 бр.газови горелки, хартиена машина №3, за

крепирани хартии тип ТИШУ / и Комин №2 / Турбогенератор №1/. Неорганизирани

източници на прахови емисии на територията на площадката няма.

За периода на 2012г. няма постъпили сигнали или констатирани неорганизирани емисии

в следствие на механична повреда на газоходите и изпускащото устройство, отвеждащи

димни газове в атмосферния въздух или друг източник на неорганизирани емисии.

За минимизиране и предотвратяване на замърсяването на самата производствена

площадка и терените в непосредствена близост до площадката, Дружеството провежда

специална организационно-екологична програма, като част от превантивните

мероприятията са:

- Заграждане на всички складови площадки и помещения, с цел намаляване и

предотвратяване на механичния унес на прах, съдържащ вредни вещества.

- Почистване и озеленяване на свободните площи между производствените сгради
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и съоръжения.

- Установен е точен маршрут за осъществяване на транспортните дейности между

отделните производства.

- Специализираните транспортни средства са оборудвани със затворени

каросерии, предотвратяващи разпрашаването на превозваните материали.

При основната и спомагателни дейности за производство на хартии и картони в

Дружеството не се генерират вещества, които могат да предизвикат разпространението

на интензивни миризми. Изпълнява се “Инструкция за периодична оценка на спазването

на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи

вещества”. Не са констатирани  емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха.

Съгласно действащите процедура за обмен на информация за периода на 2012г. няма

постъпили оплаквания или сигнали за наличието на интензивно миришещи вещества във

въздуха.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Освен свързаната с ЕРЕВВ/ЕРRТR информация по т.4.1 от настоящия Годишен

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

информация за емисиите от инсталацията, съобразно условията на КР.

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

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

последователност:

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

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

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

Изчислените преки годишни емисии на замърсяващи вещества при заустването на

потока производствени отпадни води е както следва:

НРВ –15932 кг/год

Общ азот – 1500 кг/год

Общ фосфор – 34 кг/год

ХПК – 135757 кг/год

• Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на

контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР

норми – брой извършени проверки,     брой     установени     несъответствия,     причини
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за     несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

Съгласно утвърдени инструкции за поддържане на оптималните стойности

на технологичните параметри на пречиствателните съоражения за производствени

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

персонала обслужващ Пречиствателна станция, съгласно Технологична карта за

пречистване на производствени отпадни води ФИ 7.5.03.-14, изготвена от

Ръководител ПС на Дружеството. Контролът е ежесменен, съгласно определените

оптимални стойности на показателите в Условие 10.1.1.1.1. и Условие 10.2.1.1.1.

от издадено КР 126-Н1/2010г.(Актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А1/2012г.)

Води се Дневник за проверка на техническата и експлоатационна изправност на

ПСОВ. През 2012г. са извършени  два аварийни ремонти на десен радиален утаител.

Ремонтите през юни и декември се налагат в следствие на откъсване на греблото на

бъркача на радиалния утаител и невъзможност съоражението да работи нормално.

• Брой     емисионни     измервания,     брой     установени     несъответствия,

причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

В изпълнение на утвърден план за собствен мониторинг на отпадните води,

формирани в резултат от дейността на Дружеството са направени ежемесечни

замервания на индивидуални емисионни ограничения по показатели определени в КР

126-Н1/2010(Актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А1/2012г.) за потока на

промишлените отпадни води и потока от дъждовната канализация при производствен

режим. Емисионни измервания  от потока на пречистени битово-фекални води се

извършва  веднъж на тримесечие. От проведения собствен мониторинг води не се

констатира превишение на заложените емисионни ограничения.

На 2.12.2012г. е установено  откъсване на греблото на бъркача на десен  радиален

утаител и невъзможност съоражението да работи нормално. РИОСВ-София (в копие БД-

ИБР-Пловдив) са уведомени за предприетите мерки за ограничаване на последиците от

замърсяване с писмо с изх.№ А-651/3.12.2012г. Съставен е Акт№1/2013г. за

неизпълнение на условията на действащото комплексно разрешително.

• Резултати от прилагане  на инструкцията за  периодична  проверка  на

състоянието на канализационната   система

При извършените месечни проверки не са установени течове. Води се Дневник за

проверка на техническото състояние на  Ви К мрежа.
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4.4. Управление на отпадъците
Съгласно утвърдените инструкции за определяне на количествата генерирани и

предадени за последващо обезвреждане/оползотворяване отпадъци са изготвени

Таблица 4.4. и Таблици №№ 4 и 5 от Приложение 1.

Таблица 4.4. Предадени за обезвреждане/оползотворяване отпадъци извън площадката на

Дружеството.

Наименование на
отпадъка

КОД /по
Наредба

№3 от
2004г./: Фирма

К-во
предаден
отпадък

за
периода

на 2012 г.:

Код на извършваната операция
по

обезвреждане/оползотворяване
(D/R)

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

“Астон
Сервиз”ООД

гр.София
Булстат:117591612 71,767 D

Отпадъчни влакна,
утайки от механична
сепарация, съдържащи
влакна, пълнители и
покривни материали,
[т] 03 03 10

“Астон
Сервиз”ООД

гр. София
Булстат:117591612 987,216 D

Стърготини, стружки
и изрезки от черни
метали, [т] 12 01 01

„Металина-С”ЕООД
Гр.Костенец

Булстат:131254318;
„Унитрейд БГ”ООД
Булстат:130067422;

„Ровотел Стийл”
ООД

Булстат: 831850937 31,64
R

Стърготини, стружки
и изрезки от цветни
метали, [т] 12 01 03 -         0

R

Пластмасови
опаковки, [т] 15 01 02 Физически лица 5,22 R

Опаковки от дървесни
материали[т] 15 01 03 Физически лица 1,354 R

Метални опаковки[т] 15 01 04 - 0 R

Излезли от употреба
гуми[т] 16 01 03

„Макметал
Холдинг”АД

Булстат:175418598 1,96 R
Излязло ат употреба
оборудване , различно
от упоменатото в
кодове  16 02 09 и 16
02 13 [т] 16 02 14

„Макметал
Холдинг”АД

Булстат:175418598 0,54 R
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Носители или
отработени
йоннообмени смоли
[т] 19 09 05 - 0 D
Нехлорирани моторни
, смазочни и масла и
зъбни предавки на
минерална основа [т] 13 02 05 *

„Промишлени
системи”ООД
Гр.Пазарджик

Булстат:112004406 1,185 R

Газьол , котелно и
дизелова горива [т] 13 07 01 *

„Клийнър”ООД
Булстат:123627493 1,85 R

Трансформатори и
кондензатори ,
съдържащи PSBs
[т] 16 02 09 * - 0 D

Оловно акумулаторни
батерии [т] 16 06 01 * - 0 R
Отпадъци,съдържащи
масла и
нефтопродукти [т] 16 07 08 *

„Емакс”ООД
Булстат:118549445 64,04 R

Флуоресцентни тръби
и други отпадъци ,
съдържащи живак [т] 20 01 21*

„Балбок
Инженеринг”

Булстат:834020850
0,14 R

Смеси от бетон ,тухли
,керемиди
,плочки,фаянсови и
керамични изделия ,
различни от
упоменатите в 17 01
06 17 01 07

“Астон Сервиз”
ООД

гр. София
Булстат:117591612 35 D

Смесени битови
отпадъци, [т] 20 03 01

“Астон
Сервиз”ООД

гр.София
Булстат:117591612 14,4 D

Оползотворените от „Костенец – ХХИ” отпадъци хартия и картон (код 20 01 01), хартия

и картон (19 12 01) и хартиени и картонени опаковки (код 15 01 01) не превишават

заложените количества в разрешителното от 40 000 т/год. Рециклираните количества

отпадъчна хартия  за 2012г. са 5 015 т/година.

В изпълнение на утвърдени инструкции разработени съгласно Условие 11.Управление на

отпадъците, декларираме съответните резултати.

• Резултати   от   оценката   на   съответствието   на   количествата   образувани

отпадъци   с определените    в    КР    количества -    брой    установени

несъответствия,    причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи

действия за последните 5 години;

Има превишаване на количествата генерирани отпадъци от масла и

нефтопродукти с код 16 07 08* : при разрешено количество 5тона(еднократно) за 2012г. е

генерирано количество от 64,04т . Превишението е във връзка с извършено през

септември-октомври,2012г.  почистване на мазутните резервоари от утайки.
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• Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на

отпадъци с условията    на    разрешителното -    брой     извършени    проверки,

брой установени несъответствия, причини за   несъответствията

предприети/планирани коригиращи действия за последните 5 години.

При направените проверки в изпълнение на условията за начина на приемане и

съхранение на отпадъците посочени в КР 126-Н1/2010г(Актуализирано с Решение №126-

Н1-ИО-А1/2012г.) не бяха констатирани несъответствия с условията на разрешителното.

Същите са с периодичност ежемесечно.

• Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с

изискванията на настоящото разрешително - брой извършени проверки, брой

установени несъответствия, причини    за    несъответствията    и

предприети/планирани    коригиращи    действия за последните 5 години;

При направените проверки в изпълнение на условията за временно съхранение на

отпадъците посочени в действащото разрешително не бяха констатирани несъответствия

с условията на разрешителното. Същите са с периодичност ежемесечно.

• Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и

транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното - брой извършени

проверки, брой установени несъответствия,   причини   за   несъответствията   и

предприети/планирани   коригиращи действия за последните 5 години;

При направените проверки в изпълнение на условията за третиране, временно

съхранение и транспортиране на отпадъците посочени в КР 126-

Н1/2010г(Актуализирано с Решение №126-Н1-ИО-А1/2012г.) не бяха констатирани

несъответствия с условията на проверените условия.

4.5. Шум

Съгласно Условие 12.3.3.:

• Жалби от живущи около площадката

За 2012г. не са постъпвали жалби от граждани за високо ниво на шума в

резултат от производствената дейност на дружеството.

• Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения на общата

звукова мощност на площадката; нивата на звуково налягане в определени точки по

оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие;

Информацията е посочена във формата на Таблица № 6 от Приложение №1,

съгласно проведен собствен мониторинг осъществен по договор с Регионална

лаборатория – София и издадени Протоколи от изпитване №
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№1093,1094,1100/26.09.2011г. Съгласно Условие 12.2.1. на действащото разрешително

мониторинг на обща звукова мощност, еквивалентни нива на шум в определените точки

на площадката и еквиваленти нива на шум в мястото на въздействие се извършва веднъж

в рамките на две последователни календарни години. С  писмо до ИАОС с изх.№А-

126/04.03.2013г. „Костенец-ХХИ”АД възлага дейността за измерване на нивата на шум

излъчван в околната среда за 2013г.

• Резултати от оценката на съответствието на установените нива на звуково

налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие

с разрешените такива в разрешителното - брой извършени проверки, брой

установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани

коригиращи действия;

В актуализирано Комплексно разрешително с Решение №126-Н1-ИО-А1/2012 са

преразгледани нормите за нивото на шума в мястото на въздействие:  Пункт №1,

гр.Костенец ул.”Малина №40 и Пункт №2, гр.Костенец ул.”Китка”№12 съгласно

„Наредба № 6 от 26.06.2006г. за  показателите на шум в околната среда, отчитаща

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности

на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението”:

Отчетена е близостта на Пункт №2 до ж.п линия София-Бургас и първокласна шосейна

мрежа София-Пловдив, и на Пункт№1 до шосеен път  Костенец-Самоков. Не се

констатира превишение на звуковото налягане по границата на производствената

площадка.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Резултатите от мониторинга на подземни води са съгласно Протоколи за изпитване №

№250,251/02.07.2012г. , и са представени в Таблица №7 от Приложението.

Съгласно условие 13.8.3. “Костенец – ХХИ” АД има съгласуван с РИОСВ – София план

за собствен мониторинг почви. В изпълнение на същия бе определено базовото

състояние на почвите, както и се определи местоположението и броя на постоянните

мониторингови пунктове. Резултатите са посочени в Таблица № 8 от Приложение 1.

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

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

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

площадка.” За 2012г. не са констатирани разливи на опасни вещества. Предстои

пробонабиране и анализ на почви за 2013г.
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5. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

С писмо с изх.№А-434/13.08.2012г. дружеството е уведомило РИОСВ-София за

инвестиционно предложение „Демонтаж на съществуващ генераторен модул CENTRAX

501-KB5 и монтаж на заместваща горивна инсталация към котел утилизатора на

когенерационната инсталация”. Съставен е Акт №31/13.08.2012г. за демонтиране на

единия от двата газови турбогенератори на Горивна инсталация за комбинирано

производство на топлоенергия и електроенергия с обща инсталирана мощност 34,6MW,

преди разрешаване на промяната в КР. Дружеството е в процедура по реда на глава

шеста от ЗООС, тъй като инвестиционното предложение подлежи на преценяване на

необходимостта от извършване на ОВОС съгласно писмо с изх.№26-00-8357/18.12.2013г.

на Директора на РИОСВ-София.

6. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

6.1. Аварии

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

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

авариен протокол.

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

които  е издадено КР

За 2012г.  има три постъпили оплаквания по „Зеления телефон” на РИОСВ-София

във връзка със замърсяване на р.Марица от дейността на „Костенец-ХХИ”АД .
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Декларация

Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация

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

Комплексно разрешително № 126-Н1/2010г. на “Костенец – ХХИ” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на

копия от този доклад на трети лица.

Подпис: Дата:
(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: Светослав Димитров Костадинов
Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

Подпис:

Име на подписващия: Тотка Боянова Николова
Длъжност в организацията: Изпълнителен директор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRТR
Емисионни прагове

(колона 1)
Праг за
пренос на

замърси тели

извън

площ.

Праг за
производство,
обобработка
или употреба

във въздух
(колона 1а)

във води
(колона 1Ь)

в почва
(колона 1с)

(колона 2) (колона 3)

№ САS номер Замърсител

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

2# 630-08-0    Въглероден
оксид (CO)

5 823 - -     500 000 -

3# 124-38-9    Въглероден
диоксид

21 267 000 - -      100
милиона

-

8#   Азотни оксиди
(NOx,NO2)

22 117 - -  100 000 -

12# Общ азот _ 1500 - 50 000 -

13# Общ фосфор _ 34 - 5 000 -

76# Общ органичен
въглерод (ТОС) (като
общ С или ХПК/3)

_ 45 252 - 50 000 -

Таблица № 2 Емисии в атмосферния въздух

Таблица 2.1-1. Мониторинг на отпадъчни газове изпускани от хартиена машина №3 с
изпускащо устройство  Комин №1 към Цех №2

Резултати от мониторингПараметър Единица НДЕ,
съглас
но КР

Непре
къснат
монит
оринг

Периодичен
мониторинг
Mg/Nm3

Честота на
мониторинг

Съответствие

SOx mg/Nm3 35 - - Веднъж
годишно

Да

NOx mg/Nm3 300 - 131 Веднъж
годишно

Да

CO mg/Nm3 100 - 146 Веднъж
годишно

Не

Съгласно Протокол №414/14.06.2012г.. за извършване на собствени измервания на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и Протокол от изпитване
№01-0713/02.07.2012г. на вредни вещества, изпускани от хартиена машина №3.
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Таблица 2.1-2. Мониторинг на отпадъчни газове изпускани от хартиена машина №3 с
изпускащо устройство  Комин №1 към Цех №2

Резултати от мониторингПараметър Единица НДЕ,
съглас
но КР

Непре
къснат
монит
оринг

Периодичен
мониторинг
Mg/Nm3

Честота на
мониторинг

Съответствие

SOx mg/Nm3 35 - - Веднъж
годишно

Да

NOx mg/Nm3 300 -            28 Веднъж
годишно

Да

CO mg/Nm3 100 -            26 Веднъж
годишно

Да

Съгласно Протокол №1801/20.12.2012г. за извършване на собствени измервания на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и Протокол от изпитване
№01-1971/04.01.2013г. на вредни вещества, изпускани от хартиена машина №3.

Таблица 2.2. Мониторинг на отпадъчни газове изпускани от Турбогенератор №1 с
изпускащо устройство  Комин №2 към Когенерационна система

Резултати от мониторингПараметър Единица НДЕ,
съглас
но КР

Непре
къснат
монит
оринг

Периодичен
мониторинг
mg/Nm3

Честота на
мониторинг

Съответствие

SOx mg/Nm3 35 - 0 Веднъж
годишно

Да

NOx mg/Nm3 75 - 136 Веднъж
годишно

Не

CO mg/Nm3 100 - 12 Веднъж
годишно

Да

Съгласно Протокол №417/15.06.2012г. за извършване на собствени измервания на вредни

вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и Протокол от изпитване

№01-0716/02.07.2012г. на вредни вещества, изпускани от Турбогенератор№1. Предприети са

коригиращи действия с цел достигане на съответните НДЕ, като: подмяна на горивни камери,

водни дюзи и наладъчни дейности на горивния процес.
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Таблица 2.3. Мониторинг на замърсители изпускани от вентилатор 1, вентилатор2 и
вентилатор 3, разположени в Ремонтно-механичен цех

Параметър Единица НДЕ,
съгласно КР

Резултати
от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

Прах mg/m3 20 - Веднъж на 6 месеца -

Не е проведен собствен мониторинг по Условие  9.5.1.3. Мониторинг на замърсители от
Вентилационни тръби за отвеждане на прах от РМЦ- вентилация над заваръчен блок , РМЦ-
вентилация над заваръчен блок , за 2012г. поради невъзможност за измерване. МОСВ е
определило процедура по преразглеждане на КР.

Таблица № 3.1. Емисии в отпадъчни производствени води  (ПМ №1), заустени във воден
обект р. Марица
Параметър Единица НДЕ,

съгласно КР
Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

0,7 Веднъж
месечно Да

0,8 Веднъж
месечно

Да

0,8 Веднъж
месечно

Да

1,4 Веднъж
месечно

Да

2,1 Веднъж
месечно

Да

2,1 Веднъж
месечно

Да

0,5 Веднъж
месечно

Да

4,6 Веднъж
месечно

Да

Общ Азот mg/dm3 10

1 Веднъж
месечно

Да

<0,01 Веднъж
месечно

ДаОбщ фосфор mg/dm3 2

<0,010 Веднъж
месечно

Да
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0,0263 Веднъж
месечно

Да

0,0311 Веднъж
месечно

Да

0,0419 Веднъж
месечно

Да

0,0620 Веднъж
Месечно

Да

0,0490 Веднъж
месечно

Да

0,090 Веднъж
месечно

Да

0,0639 Веднъж
месечно

Да

56 Веднъж
месечно

Да

44 Веднъж
месечно

Да

214 Веднъж
Месечно

Да

73 Веднъж
месечно

Не

220 Веднъж
месечно

Да

195 Веднъж
месечно

Да

111 Веднъж
месечно

Да

213 Веднъж
месечно

Да

ХПК mg/dm3 250

167 Веднъж
месечно

Да

6.5 Веднъж
месечно

ДарН - 6-9

7.0 Веднъж
месечно

Да
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7.4 Веднъж
месечно

Да

7.3 Веднъж
месечно

Да

7.2 Веднъж
месечно

Да

7.34 Веднъж
месечно

Да

7.10 Веднъж
месечно

Да

7.74 Веднъж
месечно

Да

7.01 Веднъж
месечно

Да

10 Веднъж
месечно

Да

6 Веднъж
месечно

Да

17 Веднъж
месечно

Да

12,4 Веднъж
месечно

Да

14,4 Веднъж
месечно

Да

9.0 Веднъж
месечно

Да

<6 Веднъж
месечно

Да

44,0 Веднъж
месечно

Да

Неразтворени
вещества

mg/dm3 50

34,0 Веднъж
месечно

Да
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Таблица № 3.2. Емисии в отпадъчни битово-фекални води  (ПМ №2), зауствани във воден
обект р. Марица
Параметър Единица НДЕ,

съгласно КР
Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

7,6 Веднъж на
тримесечие

Да

7,9 Веднъж на
тримесечие

Да

8,13 Веднъж на
тримесечие

Да

рН - 6-8,5

7,93 Веднъж на
тримесечие

Да

<6 Веднъж на
тримесечие

Да

<6 Веднъж на
тримесечие

Да

<6 Веднъж на
тримесечие

Да

Неразтворени
вещества

mg/dm3 35

<6 Веднъж на
тримесечие

Да

12,6 Веднъж на
тримесечие

Да

17,8 Веднъж на
тримесечие

Да

14,5 Веднъж на
тримесечие

Да

ХПК mg/dm3 125

20,9 Веднъж на
тримесечие

Да

0,51 Веднъж на
тримесечие

Да

0,99 Веднъж на
тримесечие

Да

0,81 Веднъж на
тримесечие

Да

БПК5 mg/dm3 25

1,2 Веднъж на
тримесечие

Да



35

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

Параметър Единица НДЕ,
съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

7,4 Веднъж
месечно

Да

8,2 Веднъж
месечно

ДА

7,3 Веднъж
месечно

ДА

7,0 Веднъж
месечно

Да

7,2 Веднъж
месечно

Да

7,74 Веднъж
месечно

Да

8,10 Веднъж
месечно

Да

8,38 Веднъж
месечно

Да

рН mg/dm3 6-8,5

8,5 Веднъж
месечно

Да

10 Веднъж
месечно

ДА

<6 Веднъж
месечно

ДА

13 Веднъж
месечно

ДА

<6 Веднъж
месечно

Да

<6 Веднъж
месечно

Да

<6 Веднъж
месечно

Да

Неразтворени
вещества

mg/dm3 50

<6 Веднъж
месечно

Да
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9,2 Веднъж
месечно

Да

<6 Веднъж
месечно

Да

<0,02 Веднъж
месечно

Да

<0,02 Веднъж
месечно

Да

<0,02
Веднъж
месечно

Да

<0,02 Веднъж
месечно

Да

<0,02 Веднъж
месечно

Да

<0,02 Веднъж
месечно

Да

<0,02 Веднъж
месечно

Да

<0,02 Веднъж
месечно

Да

Нефтпродукти mg/dm3 0,3

<0,02 Веднъж
месечно

Да

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Годишно
количество

Годишно
количество за
единица продукт

Отпадък

К
о
д

Количес
тва
определ
ени сКР

T/y
Реално
измерено

Количест-
ва
определе-
ни сКР
t/t

Реално
измерено

Временно
съхранение
на
площадката*

Оползотворяв
ане ,
преработване
и рециклиране

Оценка
на
съответ
ствието

Механично отделени
отпадъци от процеса на
получаване на целулоза
чрез развлакняване на

отпадъчна хартия и
картон

03
 0

3 
07

2900 71,767 0,049 0,003 1
2
3
4
5

“Астон
Сервиз”ООД
гр.София

Да
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Отпадъчни влакна,
утайки от механична

сепарация, съдържащи
влакна, пълнители и
покривни материали
(обезводнена утайка)

03
 0

3 
10

9378 987,216 0,157 0,044 6
“Астон
Сервиз”ООД
гр.София

Да

Дружеството е в съответствие с годишната норма за ефективност t/t продукт за отпадък с код
03 03 07 и 03 03 10 за 2012год.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Годишно
количество

Отпадък

К
о
д

Количес
тва
определе
ни сКР

T/y
Реално
измерено

Оценка на
съответствие
то

Временно
съхранение на
площадката*

Оползотворяване ,
преработване и рециклиране

Стърготини, стружки и
изрезки от черни

метали

12
 0

1 
01

50 37,865 ДА 13
„Металина-С”ЕООД
Гр.Костенец
Булстат:131254318;
„Унитрейд БГ”ООД
Булстат:130067422;
„Ровотел Стийл”
ООД
Булстат: 831850937

Стърготини, стружки и
изрезки от цветни

метали

12
 0

1 
03

0,18 0 Да 13 -

Пластмасови опаковки

15
 0

1 
02

1,98 5,220 Не 7 Собствен транспорт

Опаковки от дървесни
материали

15
 0

1 
03

2 1,195 Да 16 Собствен транспорт

Метални опаковки

15
 0

1 
04

2 0 Да 17
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Излезли от употреба
гуми

16
 0

1 
03

1 0,641 Да 7

 „Макметал Холдинг”АД
Булстат:175418598

Излязло от употреба
оборудване, различно

от упоменатото в
кодове от 16 02 09 до 16

02 13 16
 0

2 
14

0,1 0,540 Не 7

„Макметал Холдинг”АД
Булстат:175418598

Носители или
отработени

йоннообменни смоли

19
 0

9 
05

8 - Да Не -

Дружеството е в несъответствие за отпадък  с код 15 01 02 и 16 02 14 . Причината за

превишаване на годишното количество на отпадък с код 16 02 14 е акция по събиране и

предаване на остаряло компютърно оборудване.

Годишно
количество

Отпадък

К
о
д

Количества
определени
сКР

T/y

Реал
но
изме
рено

Оценка на
съответствие
то

Временно
съхранение на
площадката*

Оползотворяване ,
преработване и рециклиране

Нехлорирани
моторни, смазочни и

масла за зъбни
предавки на

минерална основа

13
 0

2 
05

* 3 1,185 Да 8  „Промишлени
системи”ООД
Гр.Пазарджик

Газьол, котелно и
дизелово гориво

13
 0

7 
01

*

2
(еднократно

при
извеждане от
експлоатация

на Парова
централа)

1,850 Да 9
10

„Клийнър”ООД
Булстат:123627493

Трансформатори и
кондензатори, съдържащи

PCBs

16
 0

2 
09

* 0,78
(еднократно)

0 Да не

-
Оловни

акумулаторни
батерии

16
 0

6 
01

* 2 0,608 Да 7

„ЕлБат”
Гр.Долна Баня
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Отпадъци,
съдържащи масла и

нефтопродукти

16
 0

7 
08

*

5
(еднократно

при
извеждане от
експлоатация

на Парова
централа)

64,040 Не 8

      „Емакс”ООД
Булстат:118549445

Флуоресцентни
тръби и други

отпадъци,
съдържащи живак

20
 0

1 
21

* 0,36 0,072 Да 7

„Балбок Инженеринг”
Булстат:834020850

Дружеството е в  несъответствие за отпадъка с код 16 07 08.  Превишаването на разрешеното
годишно количество се дължи на почистване на мазутни резервоари през септември-
октомври,2012г.

Таблица 4

Годишно
количество

Отпадък

К
о
д

Количес
тва
определ
ени сКР

T/y
Реално
измерено

Оценка на
съответствието

Временно
съхранение
на
площадката*

Оползотворяване ,
преработване и рециклиране

Смеси от бетон,
тухли, керемиди,

плочки, фаянсови и
керамични изделия,

различни от
упоменатите в 17 01

06

17
 0

1 
07

18 0 Да 14 -

Дружеството е в съответствие

Таблица 4

Годишно
количество

Отпадък

К
о
д

Количес
тва
определ
ени сКР

T/y

Реално
измерено

Оценка на
съответствието

Временно
съхранение
на
площадката*

Оползотворяване ,
преработване и рециклиране
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Смеси от бетон,
тухли, керемиди,

плочки, фаянсови и
керамични изделия,

различни от
упоменатите в 17 01

06

17
 0

1 
07

50 50 Да 14  „Астон Сервиз”ООД

Дружеството е в съответствие

Таблица 4

Годишно
количество

Отпадък

К
о
д

Количес
тва
определ
ени сКР

T/y
Реално
измерено

Оценка на
съответствието

Временно
съхранение
на
площадката*

Оползотворяване ,
преработване и рециклиране

Смесени битови
отпадъци

20
 0

3 
01

55,8 14,40 Да -
“Астон Сервиз”ООД

гр.София

Дружеството е в съответствие.

Таблица 6. Шумови емисии

Място на
измерването

Ниво на звуково
налягане в dB (A)

Измерено през
деня/ нощта Съответствие

№ 1 по контура на
площадката

52,4 10:10 – 12:50 часа Да

№ 2 по контура на
площадката

50,0 10:10 – 12:50 часа Да

№ 3 по контура на
площадката

49,4 10:10 – 12:50 часа Да

№ 4 по контура на
площадката

54,0 10:10 – 12:50 часа Да

№ 5 по контура на
площадката

48,2 10:10 – 12:50 часа Да
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№ 6 по контура на
площадката

51,8 10:10 – 12:50 часа Да

№ 7 по контура на
площадката

47,0 10:10 – 12:50 часа Да

№ 8 по контура на
площадката

50,2 10:10 – 12:50 часа Да

№ 9 по контура на
площадката

55,1 10:10 – 12:50 часа Да

№ 10 по контура на
площадката

55,9 10:10 – 12:50 часа Да

Еквивалентно ниво
на  шума в мястото
на въздеиствие:
Пункт№2
„Китка”№12

52,5    10:10 – 12:50 часа Да

Еквивалентно ниво
на  шума в мястото
на въздеиствие:
Пункт№1
„Малина”№40

53,6    10:10 – 12:50 часа Да

Еквивалентно ниво
на  шума в мястото
на въздеиствие:
Пункт№2
„Китка”№12

49,8   20:30-21:00 часа Да

Еквивалентно ниво
на  шума в мястото
на въздеиствие:
Пункт№1
„Малина”№40

47,3   20:30-21:00 часа Да

Еквивалентно ниво
на  шума в мястото
на въздеиствие:
Пункт№2
„Китка”№12

46,8     4:50-5:30 часа Да

Еквивалентно ниво
на  шума в мястото
на въздеиствие:
Пункт№1
„Малина”№40

44,8     4:50-5:30 часа Да

Ниво на обща
звукова мощност

106,7    10:10 – 12:50 часа -

Съгласно Протоколи от изпитване № №1093,1094,1100/26.09.2011г.
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Таблица 7. Опазване на подземните вода
Показател Точка на

пробовземане
Концентрация в
подземните
води, съгл. КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответ-
ствие

Активна реакция /рН/
> 6.5 и < 9.5

7,2 Веднъж годишно Да

Електропроводимост  2000 µs cm -¹    396 µs cm -¹ Веднъж годишно Да

Обща твърдост 12 mg-eqv/l 3,68mg-eqv/l Веднъж годишно Да

Перманганатна
окисляемост

5 mg O2/l 3,34 mg O2/l Веднъж годишно Да

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

Нитрати 50 mg/l 2,2 mg/l Веднъж годишно Да

Нитрити 0,5 mg/l <0,05 mg/l Веднъж годишно Да

Сулфати 250 mg/l 20 mg/l Веднъж годишно Да

Хлориди 250mg/l 9,3 mg/l Веднъж годишно Да
Фосфати 0,5 mg/l <0,10 mg/l Веднъж годишно Да

Флуориди 1,5 mg/l 0,25 mg/l Веднъж годишно Да

Нефтопродукти

   
 С

О
Н

Д
А

Ж
 №

1 
с 

во
дн

о 
ни

во
 1

,8
0m

50 µg/l <20 Веднъж годишно  Да
Съгласно Протокол от изпитване №250/02.07.2012г.

Показател Точка на
пробовземане

Концентрация в
подземните
води, съгл. КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответ-
ствие

Активна реакция /рН/
> 6.5 и < 9.5

7,0 Веднъж годишно Да

Електропроводимост  2000 µs cm -¹ 557 µs cm -¹ Веднъж годишно Да

Обща твърдост 12 mg-eqv/l  4,8mg-eqv/l Веднъж годишно Да

Перманганатна
окисляемост

5 mg O2/l 3,34 mg O2/l Веднъж годишно Да

Амониев йон 0,5 mg/l 0,21 mg/l Веднъж годишно Да

Нитрати 50 mg/l 0,82 mg/l Веднъж годишно Да

Нитрити 0,5 mg/l <0,05 mg/l Веднъж годишно Да

Сулфати 250 mg/l 80,2 mg/l Веднъж годишно Да

Хлориди 250mg/l 7,8 mg/l Веднъж годишно Да

Фосфати 0,5 mg/l <0.10 mg/l Веднъж годишно Да

Флуориди 1,5 mg/l 0,37 mg/l Веднъж годишно Да

Нефтопродукти

   
С

О
Н

Д
А

Ж
 №

2
с 

во
дн

о 
ни

во
3,

0m

50 µg/l <20 Веднъж годишно  Да
Съгласно Протокол от изпитване №251/02.07.2012г.
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Таблица 8. Опазване на почви

Показател

Концентрация в
почвите (базово
състояние),
съгласно КР

Пробовчемна
гочка

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг Съответствие

рН - ТП№ 1 8,37 1 път на три
години

-

Нефтопродукти - ТП№ 1 3,86 1 път на три
години

-

Резултатите са съгласно Протокол 4753/12.08.2010г.

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на
инцидента

Описание
на
инцидента Причини

Предприети
действия

Планирани
действия

Органи, които
са уведомени

02.12.2012г. Изпускане на
частично
непречистени
промишлени
отпадъчни
води в
р.Марица

Откъсване на гребло на
десен радиален утаител
на ПСПОВ.

Завишено е
количеството на
влаганите флокуланти и
коагуланти в ПСПОВ.
Намален е дебитът на
промишлените
отпадъчни води от
инсталацията за
производство на хартия.
Предприети са
незабавни действия за
отстраняване на
аварията. Уведомени са
РИОСВ и БД-ИБР.
Изгтовен е Екологичен
авариен протокол.

- РИОСВ
         БД-ИБР
        Пловдив

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свьрзани с дейността на инсталациите, за която е
предоставено КР
Дата на
оплакването
или
възражението

Приносител на
оплакването Причини

Предприети
действия

Планирани
действия

Органи, които
са уведомени

09.01.2012г. Гражданин,
по „Зеления
телефон” на

РИОСВ-София

Наличие на
умряла риба в

р.Марица в
района на
Костенец

Направен е обход
по поречието на

р.Марица с
експерти на

РИОСВ-София.

- РИОСВ-София

13.01.2012г. Гражданин,
по „Зеления
телефон” на

РИОСВ-София

Замърсяване на
водите на
р.Марица

Взети са водни
проби от експерти
на РИОСВ-София.
Сигналът е
неоснователен

- РИОСВ-София

03.12.2012г. Гражданин,
по „Зеления
телефон” на

РИОСВ-София

Замърсяване на
водите на
р.Марица

Незабавен авариен
ремонт на десен

радиален утаител
на ПСПОВ.

- РИОСВ-София


