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1. Увод ___________________ _____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________

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

разрешително (КР);

„КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД

• Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Гр. Костенец, 2030

Ул. „Съединение” № 2

• Регистрационен номер на КР;

Комплексно разрешително № 126-H1/2010г.

• Дата на подписване на КР;

09.04.2010г.

• Дата на влизане в сила на КР;

07.05.2010г.

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

притежател   на разрешителното;

„Костенец – ХХИ” АД

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

“КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД

ул. “Съединение” №2

2030 гр. Костенец, община Костенец, обл. Софийска

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

• Лице за контакти;

инж. Ангел Спасов – главен технолог

инж. Мария Ваклина – Ст. Специалист разр.режими, мониторинг, емисии и отпадъци

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

“КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД

ул. “Съединение” №2

2030 гр. Костенец, община Костенец, обл. Софийска

тел. 07142/21-31 вътр.271, факс: 07142/23-11,

инж.Ангел Спасов-Гл.Технолог

e-mail:technology@hhi-bg.com

инж.Мария Ваклина- Ст. Специалист разр.режими, мониторинг, емисии и отпадъци

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 включва: машина № 1 "Фойт" в цех №1 , машина № 2 БП-71 и

машина №3 (OVERMECCANICA) в цех № 2 , съгласно Заповед №71/18.04.2011г. е в процес

на единични изпитания и настройки на отделните възли, съоражения и машини. За 2011г.

машина №3 има 5 200 работни часа.

Спомагателните производствени звена на площадката са:

Ко-генерационна инсталация на природен газ за производство на електроенергия и

топлоенергия за собствени нужди с обща инсталирана мощност 34,6MW (7,578 MWel и

27MWth)

Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ);

Ремонтно-механичен  сектор;

Ел. Подстанция;

• Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Производствен капацитет на инсталациите съгласно условие 4. от  КР 126-Н1/2010г.

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
01.01.2011-
31.12.2011

[t/24h]

Оценка на
съответствието

Машина №1 (Фойт) 36 34 ДА
Машина №2 (БП-71)
Крепирани хартии
Гладки хартии

40
60

22
28

ДА
ДА

Машина №3 (Over)
Крепирани хартии 90 39 ДА

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

Приложение №4 на ЗООС спряма заложените норми в разрешителното.

Произведено количество хартии и картони за 2011г.:

-  Производство на картони /флутинг/ цех №1  Машина № 1 (Фойт )- 3 206,412 t/y;

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

Гладки хартии – 929,0005 t/y;

Крепирани хартии тип ТИШУ – 1 428,2645 t/y;

-  Производство на крепирани хартии цех № 2  Машина № 3 (OVER) в процес на

единични изпитания e произвела:

Крепирани хартии тип ТИШУ – 8 433,509 t/y;
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• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната

среда;

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

РИОСВ – София

Гр. София 1618

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

Тел. 02/940 64 98 ; Факс 02/955 93 62

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

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

Никола Кърнолски – Директор

2.Система за управление на околната среда

„Костенец – ХХИ” АД притежава Система за управление на околната среда (ISO

14001:2004), внедрена в предприятието от 2002г. Системата за управление на околната

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

се актуализирана съгласно посочените изисквания в Условия 5. от издаденото КР№ 126-

H1/2010г., като обхваща основните елементи:

• Структура и отговорности

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.

• Обучение

В дружеството се провежда обучение съобразно нормативните изисквания и ежегодните

потребности на персонала.

• 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
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съхраняват в Производствено-технологичен отдел.

• 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. 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 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.

• 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



7

информация относно изпълнението на условията в разрешителното. Резултатите от

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

хартиен и елктронен носител в РИОСВ- София.

• Актуализация на СУОС

ЕП 4600 „Преглед на системата за управление на околната среда”, рев. 08/22.05.2007г.,

която регламентира схемата за актуализация на СУОС.

• Уведомяване

Дружеството информира съгласно Условие 7 на действащото комплексно разрешително за

инсталациите по Условие 2.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Съгласно заложено условие 8.1.6.1. в издадено КР 126-Н1/2010г., операторът се задължава

ежегодно да докладва като част от ГДОС за количеството на използваната вода при работа на

Промишлена инсталация за производство на хартия, изразено като:

Таблица 3.3.1.1. Годишни изразходвани водни количества за производството на хартия тип
флутинг в производствен цех №1

Източник на
вода

Годишно
количество,
съгласно КР

Количество за
единица
продукт ,
съгласно КР

Използвано
годишно
количество

Използвано
количество за
единица
продукт

Съответствие

Разр. 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 163 418m3 51m3/t хартия Да
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Таблица 3.3.1.2. Годишни изразходвани водни количества за производството на хартия тип

гладки хартии в производствен цех №2 от машина № 2 - БП-71

Източник на
вода

Годишно
количество,
съгласно КР

Количество за
единица
продукт ,
съгласно КР

Използвано
годишно
количество

Използвано
количество за
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”

- 65 m3/t хартия 51 811m3 56 m3/t хартия Да

Таблица 3.3.1.3. Годишни изразходвани водни количества за производството на хартия тип
ТИШУ в производствен цех №2 от машина № 2 - БП-71

Източник на
вода

Годишно
количество,
съгласно КР

Количество за
единица
продукт ,
съгласно КР

Използвано
годишно
количество

Използвано
количество за
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”

- 70 m3/t хартия 93 218m3 65m3/t хартия Да

Таблица 3.3.1.4. Годишни изразходвани водни количества за производството на хартия тип
ТИШУ в производствен цех №2 от машина №3 в условия на единични изпитания.

Източник на
вода

Годишно
количество,
съгласно КР

Количество за
единица
продукт ,
съгласно КР

Използвано
годишно
количество

Използвано
количество за
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 хартия 451 251m3 54m3/t хартия Да

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

водомерите по цехове. Данните се анализират в ПТО спрямо еденица произведена продукция,

обобщават се в седмичен, 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.

В изготвените доклади от Гл. технолог няма констатирани несъответствия на

изразходваните количества вода за производствени нужди при работата на Промишлена

инсталация за производство на хартия с условията на разрешителното.

В изпълнение на условие 8.1.3., Дружеството поддържа ФИ 7.5.04-01 „Инструкция за

механична поддръжка”, ФИ 6.3.00-06 „Работа с комуникациите и инфраструктурата на

Дружеството” и ФИ 6.3.00-07 „Инструкция за експлоатация на промишлен водопровод”.

Съгласно цитираните инструкции, ангажираният персонал извършва проверка  на

водопроводната система на Дружеството. В изпълнение на същото  констатираните течове са

отстранени, съгласно доклад на главен механик.

3.2. Използване на енергия

Съгласно заложено условие 8.2.5.1. в издадено КР 126-Н1/2010г., операторът се задължава

ежегодно да докладва като част от ГДОС за количеството консумирана електро- и

топлоенертия, изразено като:

Таблица 3.3.2.1. Годишна консумация на електроенергия

Електроенергия Количество за единица
продукт1), съгласно КР

Използвано
количество за
единица продукт

Съответствие

Машина №1 0,8 МWh /t 0,6 МWh/t Да

Машина №2 гладки хартии 1,50 МWh/t 1,82 МWh/t Не

Машина №2 тишу 1,85 МWh/t 1,69 МWh/t Да
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Машина№3 тишу 1,50 МWh/t крепирани
хартии

1,43 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 3.3.2.2. Годишна консумация на топлоенергия
Топлоенергия Количество за единица

продукт1), съгласно КР
Използвано
количество за
единица продукт

Съответствие

Машина №1 1,8 МWh /t флутинг 2,12 МWh/t Не

Машина №2 гладки хартии 2,5 МWh/t гладки хартии 2,64 МWh/t гладки
хартии

 Не

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

3,65 МWh/t крепирани
хартии

 Не

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

 1,30  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 изпълнение на Условие 8.2.4.1 и Условие 8.2.4.2 се изпълняват „Инструкция за

измерване, изчисляване и документиране на консумираните количества електроенергия и

топлоенергия от инсталацията по Условие 2” и „Инструкция за оценка на съответствието на

измерените количества електроенергия и топлоенергия с определените по комплексно

разрешително. Дежурен КРУ отчита разхода на електроенергия в края на всяка смяна , като

данните се записват в „Справка ежедневно потребление на електроенергия”. Организатор

производство отразява в ФФ 7.5.02-05 „Журнал организатор производство” разхода на пара,

като отчита разходомерите за пара в края на всяка смяна. Ежедневното производство,

ефективното работно време, разходите на пара и вода се отразяват от отчетника  на цех №1 и

цех №2 в справка ФФ7.5.02.10 „Ежедневно производство”. В отдел ПТО данните се обработват

и обобщават . Изчислява се месечната консумация на електроенергия и топлоенергия на

площадката, месечна и годишна консумация на електроенергия и топлоенергия за производство

за всяка инсталация и за единица продукт. Изготвя се месечна и годишна оценка на

съответствието на консумацията на електроенергия и топлоенергия  за всяка инсталация , за

производството на единица продукт със заложените норми в разрешителното. Резултатите по

този анализ се използват в ГДОС и може да служат при прегледа на СУОС от ВР.

В Таблица 3.3.2.1 са констатирани несъответствия на изразходваните годишни

количества електроенергия за производството на гладки хартии. В Таблица 3.3.2.2 са
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констатирани несъответствия на изразходваните годишни количества топлоенергия за

производство на флутинг от Машина №1, 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. В тази

връзка са уведомeни МОСВ и РИОСВ с искане за преразглеждане и промяна на заложените

норми в Таблица 8.2.1 от КР№126-Н1/2010г. (изх.№ А-455/27.07.2011г.). 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.)

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Използването на суровини, спомагателни материали и горива се докладва за всяка инсталация,
в таблица 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.3.

Таблица 3.3.3.1 Годишна консумация на суровини
Суровини Годишно

количество,
съгласно КР

Количество за
единица
продукт1),
съгласно КР

Употребено
годишно
количество

Количество за
единица продукт

Съответствие

Целулоза Тишу м . А 1.18t/y 9298,247 т/год
при
производство
на ТИШУ

1,10т/т продукт Да

Вторичен влакнест
материал

Тишу м. Б,В

Гл.хартии

Флутинг

1.38 t/y 1922,269 т/год
при
производство
на ТИШУ

1244,354 т/год
при
производство
на хартия за
обвиване

4254,783 т/год.
при
производство
на флутинг

1,35 т/тон продукт

1,34 т/тон продукт

1,33 т/тон продукт

Да

Да

Да
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Таблица 3.3.3.2 Годишна консумация на спомагателни материали

Багрила (метинови и
азо стилбенови)

ТИШУ м. В ТИШУ– 4 kg/t; 731 кг/год 2 кг/т продукция Да

Омекотител –
(водоразтворими
химични добавки
или рафинирани
минерални масла)

ТИШУ м.А,Б,В ТИШУ – 1.0 kg/t 11931кг/год 1 кг/т продукция Да

Оптически избелител
(багрило с
флуорисцентен
ефект)

ТИШУ  м.А,
Б,В

ТИШУ
целулозно – 1.0
kg/t;

- - -

Флокулант
(органични
полимери)

ТИШУ м.А

ТИШУ м.Б

ТИШУ м.В

Х-я за
обвиване

ТИШУ м.А – 0.3
kg/t;

ТИШУ м.Б – 0.3
kg/t;

ТИШУ м.В – 0.3
kg/t;

Х-я за обвиване–
0.3 kg/t;

5620кг/год при
производство
на ТИШУ м А

-

230 кг/год при
производство
на ТИШУ м В

75кг/год при
производство
на хартия за
обвиване

0,67кг/т продукция

-

0,36 кг/т продукция

0,20 кг/т продукция

Не

Не

Да

Химикали за
почистване на
машините

Машина №1
Машина №2
Машина№3

1,0kg/t

11700kg/год.
производство

-
-
1,39кg/t продукция

-
-
Не

Химикали за
здравина на хартията

Тишу м. А, В 20kg/t 44615 кг/год 5,08кг/т продукция Да
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Таблица 3.3.3.3. Годишна консумация на горива

Горива Годишно
количество,
съгласно КР

Количество за
единица
продукт1),
съгласно КР

Употребено
годишно
количество

Количество за
единица продукт

Съответствие

Природен газ - 142Nm3/t 1115хил.Nm3 132Nm3/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 8.3. е определена разходна норма.

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

„Инструкция за оценка на съответствието на количествата на използваните суровини,

спомагателни материали и горива за инсталацията за производство на хартия”. В ПТО се отчита

и документира месечната консумация на суровините, спомагателните материали и горива за

инсталацията по Условие 2 от разрешителното, месечното производство на инсталацията за

производство на хартия , месечна и годишна консумация на суровини, спомагателни материали

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

разходни норми по разрешителното. Резултатите по този анализ се съхраняват и използват в

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

В Таблица 3.3.3.2 Годишна консумация на спомагателни материали има констатирани

несъответствия на изразходваните количества флокулант и почистители за производството на

хартии тип „Тишу” , в резултат на провежданите единични изпитания на машина №3.

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

Във връзка с внедрените системи за управление на качеството и на околната среда,

Дружеството има изготвени инструкции, регламентиращи начина на управление на

складово стопанство в съответствие с условията на издадено КР 126-H1/2010г.

Това са ФП 7.5.04 “Управление и контрол на процесите при поддържане, ремонт на

машините и съоръженията”, ФП 7.5.05 “Обработване, съхранение, експедиране и

манипулиране (на суровини, материали и продукция)”, ФИ 7.5.05-01 “Инструкция за

управление на дейностите в склад суровини и материали”, ФИ 7.5.04-07 “Инструкция за

манипулиране и съхранение на смазочни материали, омаслени конци и трици”, ФИ 6.3.00-06

„Работа с комуникациите и инфраструктурата на Дружеството”,  ЕП 4460 “Оперативно

управление на химически спомагателни вещества”.

В посочените документи се обхваща мониторинга, мерките и оценката на съответствието при
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експлоатацията и поддръжката на складовете и резервоарите за съхранение на спомагателни

суровини и материали, както и мониторинг и мерки за предотвратяване на течове, поддръжка

на фланците, уплатненията и помпите по тръбната преносна система.

Съгласно цитираните инструкции се извършва ежесменна проверка на складово стопанство и

тръбопреносната система от ангажираният персонал.

В изпълнение на същото няма констатирани течове на територията на производствената

площадка.

Съхранението на суровини и спомагателни материали се извършва в съответствие с

изискванията на КР№ 126-H1/2010г

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

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

За отчетния период на 2011г., 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 2011г.

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

в годината. Масовият поток се взема от Протокол от изпитване, издаден от акредитирана

лаборатория във връзка собствения мониторинг на Дружеството. За 2011г. дружеството не е

провело собствен мониторинг на емисии в атмосферата.

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 = 8011*0,03363*55,1942*1=14 870 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
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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.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
За периода на 2011г. в “Костенец-ХХИ”АД  са проведени собствени измервания от

акредитирана лаборатория на емисии на димни газове изпускани в атмосферния въздух от

изпускащи устройства Комин №1(К1) и Комин №2(К2). По време на измерванията не са

изпълнени изискванията на чл.33 за осигуряване извършването на измерванията при

технологичните и експлоатационни условия по чл.19 от Наредба №6 за реда и начина за

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

неподвижни източници. Резултатите от проведените собствени  измервания са предоставени в

РИОСВ-гр. София за сведение.

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 2011г. няма източници на неорганизирани емисии. Всички емисии на

атмосферни замърсители се изпускат през изпускащо устройство Комин №1/ Сушилен калпак с

2 бр.газови горелки, хартиена машина №3, за крепирани хартии тип ТИШУ / и Комин №2 /

Турбогенератори-2бр/. Неорганизирани източници на прахови емисии на територията на

площадката няма.

За периода на 2011г. няма постъпили сигнали или констатирани неорганизирани емисии

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

газове в атмосферния въздух или друг източник на неорганизирани емисии.

За минимизиране и предотвратяване на замърсяването на самата производствена

площадка и терените в непосредствена близост до площадката, Дружеството провежда

специална организационно-екологична програма, като част от превантивните мероприятията са:

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

предотвратяване на механичния унес на прах, съдържащ вредни вещества.

- Почистване и озеленяване на свободните площи между производствените сгради и

съоръжения.
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- 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 2011г. 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

предоставени по потоци, като се спазва следата последователност:

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

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

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

са посочени в таблица 3 от Приложение 1.

Изчислените преки годишни емисии на замърсяващи вещества при заустването на

потока производствени отпадни води е както следва:

НРВ –19410кг/год

Общ азот – 844 кг/год

Общ фосфор – 49 кг/год

ХПК – 140087 кг/год

• Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на

контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми –

брой извършени проверки,     брой     установени     несъответствия,     причини     за
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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 Лаборатория

при цех №3 и 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 условия 10.1.1.1.1. и условие 10.2.1.1.1. от

издадено КР 126-Н1/2010г. Няма констатирани несъответствия с регламентираните

условия в КР.

• Брой     емисионни     измервания,     брой     установени     несъответствия,

причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

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

резултат от дейността на Дружеството са направени ежемесечни замервания на индивидуални

емисионни ограничения по показатели определени в КР 126-Н1/2010 за потока на

промишлените отпадни води и потока от дъждовната канализация при производствен режим.

При прекъсване на производствения режим, в престои по икономически причини, е невъзможно

да се осъществи мониторинг. Съответните замервания по индивидуални емисионни

ограничения по показатели за отпадни води от потока на битово-фекалните води са с

периодичност веднъж на тримесечие.

Има превишаване  на индивидуалните емисионни ограничения по показатели ХПК  за

месец юли и НРВ за месец октомври при ПОВ.

Има превишаване на  индивидуалните емисионни ограничения по показател рН за

месеците април и юни при води на изход от дъждовна канализация.

• Резултати от прилагане  на инструкцията за периодична  проверка  на

състоянието на канализационната   система

При извършените месечни проверки не са установени течове.

4.4. Управление на отпадъците
Съгласно утвърдените инструкции за определяне на количествата генерирани и

предадени за последващо обезвреждане/оползотворяване отпадъци са изготвени

таблици 4.4. и таблица 4 и 5 от приложение 1.

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

Дружеството.
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Наименование
на отпадъка

КОД /по
Наредба

№3 от
2004г./: Фирма

К-во
предаден
отпадък

за
периода

на 2011 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 92,69 D

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

“Астон
Сервиз”ООД

гр. София
Булстат:117591612 986,85 D

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

R

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

R

Пластмасови
опаковки, [т] 15 01 02 - 0,240 R
Опаковки от
дървесни
материали[т] 15 01 03 - 0 R

Метални
опаковки[т] 15 01 04

„Металина-С”ЕООД
Гр.Костенец

Булстат:131254318 6,140 R
Излезли от
употреба
гуми[т] 16 01 03 - 0 R
Излязло ат
употреба
оборудване ,
различно от
упоменатото в
кодове  16 02 09
и 16 02 13 [т] 16 02 14 - 0 R
Носители или
отработени
йоннообмени
смоли [т] 19 09 05 - 0 D
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Нехлорирани
моторни ,
смазочни и
масла и зъбни
предавки на
минерална
основа [т] 13 02 05 *

„Промишлени
системи”ООД
Гр.Пазарджик

Булстат:112004406 0,700 R
Газьол , котелно
и дизелова
горива [т] 13 07 01 * - 0 R
Трансформатори
и кондензатори ,
съдържащи PSBs
[т] 16 02 09 * - 0 D

Оловно
акумулаторни
батерии [т] 16 06 01 *

“ЕЛ БАТ “ АД
гр.Долна Баня

Булстат : 175407160 0,710 R
Отпадъци,съдър
жащи масла и
нефтопродукти
[т] 16 07 08 * - 0 R
Флуоресцентни
тръби и други
отпадъци ,
съдържащи
живак [т] 20 01 21* - 0 R
Смеси от бетон
,тухли ,керемиди
,плочки,фаянсов
и и керамични
изделия ,
различни от
упоменатите в
17 01 06 17 01 07

        “Астон
Сервиз”ООД

гр. София
Булстат:117591612 50,0 D

Смесени битови
отпадъци, [т] 20 03 01

“Астон
Сервиз”ООД

гр.София
Булстат:117591612 14,2 D

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

картонени опаковки (код 15 01 01) не превишават заложените количества в КР 126-Н1/2010г. от

40 000 т/год. Рециклираните количества общо за двата отпадъка за 2011г. са 7 837 т/година.

Отчетът по изпълнение на утвърдената Програма за управление на отпадъци 2009-2012г. на

„Костенец – ХХИ” АД е предоставен в РИОСВ – София (изх.№136/7.03.2012г.) . Същата е

актуализирана съгласно условие 11.1.2. от КР 126-Н1/2010г., като са съобразени изискванията

по условие 11 на разрешителното.(изх. №89/15.02.2012г.).

В изпълнение на утвърдени инструкции за мониторинг на отпадъците съгласно условие 11.2.10.,

условие 11.2.11., условие 11.3.9, условие 11.4.3 и условие 11.7.3., декларираме съответните

резултати.

• Резултати   от   оценката   на   съответствието   на   количествата   образувани   отпадъци

с определените    в    КР    количества -    брой    установени    несъответствия,

причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за
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последните 5 години;

Има превишаване на количествата генерирани отпадъци от метални опаковки .

• Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на

отпадъци с условията    на разрешителното -    брой     извършени    проверки,

брой установени несъответствия, причини за   несъответствията

предприети/планирани коригиращи действия за последните 5 години.

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

съхранение на отпадъците посочени в КР 126-Н1/2010г не бяха констатирани

несъответствия с условията на разрешителното. Същите са с периодичност ежемесечно.

• Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с

изискванията на настоящото разрешително - брой извършени проверки, брой

установени несъответствия, причини    за    несъответствията    и

предприети/планирани    коригиращи    действия за последните 5 години;

При направените проверки в изпълнение на условията за временно съхранение на

отпадъците посочени в КР 126-Н1/2010г не бяха констатирани несъответствия с

условията на разрешителното. Същите са с периодичност ежемесечно.

• Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и

транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното - брой извършени

проверки, брой установени несъответствия,   причини   за   несъответствията   и

предприети/планирани   коригиращи действия за последните 5 години;

При направените проверки в изпълнение на условията за третиране, временно

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

констатирани несъответствия с условията на проверените условия.

4.5. Шум
Съгласно условие 12.3.3.:

• Жалби от живущи около площадката

На 24. 06. 2011 г. е подаден сигнал от гражданин, живущ в близост до дружеството за

високи шумови нива.

• 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 № №1093,1094,1100/26.09.2011г.
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• Резултати от оценката на съответствието на установените нива на звуково

налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с

разрешените такива в разрешителното - брой извършени проверки, брой установени

несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи

действия;

Съгласно направените измервания не се констатира превишение на звуковото налягане

по границата на производствената площадка. Има превишение на нощното ниво на шума в

мястото на въздействие. Причина за несъответствието са намиращите се гранично ж.п линия

София-Бургас и първокласна шосейна мрежа София-Пловдив, Костенец-Самоков. В тази връзка

дружеството е уведомило МОСВ и РИОСВ- гр.София с искане за преразглеждане на нормите за

шум 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”, като се отчетат

споменатите авто и ж.п. връзки.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

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

№7201, 7202/14.10.2011г. и 7789, 7790/16.12.2011г. , 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.

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

1. Отстраняване на несъответствия констатирани при извършване на проверка по

изпълнение на условията на КР№126-Н1/2010г.

2. Въвеждане в експлоатация на комплексна производствена технологична линия за

производство на санитарно-хигиенни хартии тип “ТИШУ” (по лизингов договор). На

този етап е извършено изграждане на новата технологична линия за производство на

крепирани хартии тип ТИШУ. Извършено е изграждане на Машина №3

(OVERMECCANICA), провеждат се единични изпитания и настройки.
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3.  Въвеждане в експлоатация  на ко-генерационната система за производство на

топлинна и електроенергия с Решение № СТ-05/1592 от 23.12.2011г.

            4. Въвеждане в експлоатация на промишлен газопровод на “Костенец – ХХИ” АД с

Решение № СТ-05/1592 от 23.12.2011г.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Във връзка с реализиране на инвестиционно намерение ко-генерация и газификация

Парова централа на този етап е спряна и предстои извеждането й от експлоатация.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Информацията е представена във формата на Таблица 9 от Приложение 1.

7.2.   Оплаквания   или   възражения,  свързани   с  дейността   на   инсталациите,  за
които  е издадено КР

В “Костенец – ХХИ” АД за 2011г.  има  постъпило оплакване във връзка с високите

нива на шума.
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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
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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.

3# 124-38-9 Въглероден
диоксид

14 870 000 - - - -

12# Общ азот _

844
- - -

13# Общ фосфор _

50
- - -

Таблица № 2 Емисии в атмосферния въздух-Условие №9

Таблица 9.5.1.1. Мониторинг на отпадъчни газове на  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 -            11 Веднъж
годишно

Да

NOx mg/Nm3 300 -            47 Веднъж
годишно

Да

CO mg/Nm3 100 -           274 Веднъж
годишно

Не

В Комин №1 към Цех №2 , преминават отпадъчни газове от  Машина №3.
Машина №3 не е в режим на експлоатация през 2011г. , а съгласно Заповед №71/18.04.2011г. на
изпълнителния директор е в режим на единични изпитания и настройки.
Няма данни от проведен собствен периодичен мониторинг на отпадъчни газове на Комин №1
към Цех№2, поради невъзможност за осигуряване на 70% натоварване на съоражението .
Направените измервания са за собствена информация на самото дружество. Резултатите от
измерванията са представени в Таблица 9.5.1.1 за сведение.
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Таблица 9.5.1.2. Мониторинг на отпадъчни газове 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 250 - 72 Веднъж
годишно

Да

CO mg/Nm3 100 - 3 Веднъж
годишно

Да

Комин №2 е изпускащо устройство към Когенерационна система , въведена в експлоатация с
Решение №СТ-05/1592 от 23.12.2011г.. Проведените на 14.07.2011г. измервания на отпадъчни
газове  от Комин №2 са направени за информация на самото дружество. По време на
измерването работи единия турбогенератор №1 на когенерационната система от общо два броя
турбогенератори при 70% натоварване. Представените резултати в Таблица 9.5.1.2 са за
сведение.

Таблица 9.5.1.3.

Параметър Единица НДЕ,
съгласно КР

Резултати
от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

Прах mg/m3 20 - Веднъж на 6 месеца -

Не е проведен собствен 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 2011 поради невъзможност за измерване.
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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

1,2 Веднъж
месечно

Да

1,3 Веднъж
месечно

Да

0,8 Веднъж
месечно

Да

0,5 Веднъж
месечно

Да

1,6 Веднъж
месечно

Да

1,3 Веднъж
месечно

Да

Общ Азот mg/dm3 10

0,5 Веднъж
месечно

Да

0,0768 Веднъж
месечно

Да

0,0267 Веднъж
месечно

Да

0,11 Веднъж
месечно

Да

Общ фосфор mg/dm3 2

0,0520 Веднъж
месечно

Да
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0,0164 Веднъж
месечно

Да

0,1240 Веднъж
месечно

Да

0,05 Веднъж
месечно

Да

<0.010 Веднъж
месечно

Да

242 Веднъж
месечно

Да

205 Веднъж
месечно

Да

171 Веднъж
Месечно

Да

267 Веднъж
месечно

Не

112 Веднъж
месечно

Да

176 Веднъж
месечно

Да

112 Веднъж
месечно

Да

ХПК mg/dm3 250

43 Веднъж
месечно

Да

7,3 Веднъж
месечно

Да

7,2 Веднъж
месечно

Да

7,1 Веднъж
месечно

Да

7,3 Веднъж
месечно

Да

рН - 6-9

7,4 Веднъж
месечно

Да



28

7,6 Веднъж
месечно

Да

7,5 Веднъж
месечно

Да

6,8 Веднъж
месечно

Да

40 Веднъж
месечно

Да

13 Веднъж
месечно

Да

7 Веднъж
месечно

Да

26 Веднъж
месечно

Да

32 Веднъж
месечно

Да

53 Веднъж
месечно

Не

16 Веднъж
месечно

Да

Неразтворени
вещества

mg/dm3 50

<6 Веднъж
месечно

Да

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

съгласно КР
Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

8,0 Веднъж на
тримесечие

Да

8,3 Веднъж на
тримесечие

Да

рН - 6-8,5

7,8 Веднъж на
тримесечие

Да
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8,0 Веднъж на
тримесечие

Да

16 Веднъж на
тримесечие

Да

0,5 Веднъж на
тримесечие

Да

3,1 Веднъж на
тримесечие

Да

Неразтворени
вещества

mg/dm3 35

<6 Веднъж на
тримесечие

Да

14,3 Веднъж на
тримесечие

Да

7,0 Веднъж на
тримесечие

Да

17,4 Веднъж на
тримесечие

Да

ХПК mg/dm3 125

15,4 Веднъж на
тримесечие

Да

0,5 Веднъж на
тримесечие

Да

14,0 Веднъж на
тримесечие

Да

<6 Веднъж на
тримесечие

Да

БПК5 mg/dm3 25

0,59 Веднъж на
тримесечие

Да

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

Параметър Единица НДЕ,
съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

7,4 Веднъж
месечно

Да

11,1 Веднъж
месечно

Не

8,9 Веднъж
месечно

Не

рН mg/dm3 6-8,5

7,5 Веднъж
месечно

Да
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7,3 Веднъж
месечно

Да

7,6 Веднъж
месечно

Да

8 Веднъж
месечно

ДА

27 Веднъж
месечно

ДА

252 Веднъж
месечно

Не

6 Веднъж
месечно

Да

7 Веднъж
месечно

Да

Неразтворени
вещества

mg/dm3 50

<6 Веднъж
месечно

Да

0,02 Веднъж
месечно

Да

0,02 Веднъж
месечно

Да

0,14 Веднъж
месечно

Да

0,02 Веднъж
месечно

Да

0,02 Веднъж
месечно

Да

Нефтпродукти mg/dm3 0,3

<0,02 Веднъж
месечно

Да
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Таблица 4. Образуване на отпадъци – Условие 11.1

Таблица 11.1 по КР

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
съответстви
ето

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

отпадъчна хартия и
картон

03
 0

3 
07

2900 92,69 0,049 0,006 1
2
3
4
5

“Астон
Сервиз”ООД
гр.София

Да

Отпадъчни влакна,
утайки от механична

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

03
 0

3 
10

9378 986,85 0,157 0,065 6
“Астон
Сервиз”ООД
гр.София

Да

Дружеството е в съответствие за отпадък с код 03 03 07 и 03 03 10 за 2011год.
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Таблица 11.2 по КР

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 0,500 ДА 13 -

Стърготини, стружки и
изрезки от цветни

метали

12
 0

1 
03

0,18 0 Да 13 -

Пластмасови опаковки

15
 0

1 
02

1.98 1,400 Да 7 Собствен транспорт

Опаковки от дървесни
материали

15
 0

1 
03

2 0 Да 16 -

Метални опаковки

15
 0

1 
04

2 6,140 Не 17 „Металина-С”ЕООД

Излезли от употреба
гуми

16
 0

1 
03

1 0,174 Да 7 -

Излязло от употреба
оборудване, различно

от упоменатото в
кодове от 16 02 09 до 16

02 13 16
 0

2 
14

0,1 0 Да 7 -
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Носители или
отработени

йоннообменни смоли

19
 0

9 
05

8 - Да не -

Дружеството е в несъответствие за отпадък  с код 15 01 04 .

Таблица 11.3 по КР

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 0 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)

0,780 Да 9
10

-

Трансформатори и
кондензатори, съдържащи

PCBs

16
 0

2 
09

* 0,78
(еднократно)

0 Да не -

Оловни
акумулаторни

батерии

16
 0

6 
01

* 2 0,722 Да 7 “ЕлБат”АД
гр.Долна Баня

Отпадъци,
съдържащи масла и

нефтопродукти

16
 0

7 
08

*

5
(еднократно

при
извеждане от
експлоатация

на Парова
централа)

0 Да 8 -
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Флуоресцентни
тръби и други

отпадъци,
съдържащи живак

20
 0

1 
21

* 0,36 0,068 Да 7 -

Дружеството е в съответствие с количеството генерирани опасни отпадъци за 2011г. съгласно
заложените норми в разрешителното.

Таблица 11.4 по КР

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 11.5 по КР

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

50 50 Да 14  „Астон Сервиз”ООД

Дружеството е в съответствие
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Таблица 11.6

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 14,20 Да -
“Астон Сервиз”ООД

гр.София

Дружеството е в съответствие.

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Таблица 6. Шумови емисии

Място на
измерването

Ниво на звуково
налягане в dB (A)

Измерено през
деня/ нощта Съответствие

№ 1 по контура на
площадката

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

№ 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
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№ 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:
„Китка”№12

52,5    10:10 – 12:50 часа Да

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

53,6    10:10 – 12:50 часа Да

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

49,8   20:30-21:00 часа Да

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

47,3   20:30-21:00 часа Да

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

46,8     4:50-5:30 часа Не

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

44,8     4:50-5:30 часа Да

Ниво на обща
звукова мощност

106,7    10:10 – 12:50 часа -
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Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател Точка на
пробовземане

Концентрация в
подземните
води, съгл. КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответ-
ствие

7,3 Веднъж 6 месеца ДаАктивна реакция /рН/
> 6.5 и < 9.5

7,3 Веднъж 6 месеца Да

240 µs cm -¹ Веднъж 6 месеца ДаЕлектропроводимост  2000 µs cm -¹
238 µs cm -¹ Веднъж 6 месеца Да

2,59mg-eqv/l Веднъж 6 месеца ДаОбща твърдост 12 mg-eqv/l
2,34 mg-eqv/l Веднъж 6 месеца Да
1,98 mg O2/l Веднъж 6 месеца ДаПерманганатна

окисляемост
5 mg O2/l

1,50 mg O2/l Веднъж 6 месеца Да
0,018 mg/l Веднъж 6 месеца ДаАмониев йон 0,5 mg/l
<0.05 mg/l Веднъж 6 месеца Да

6.3 mg/l Веднъж 6 месеца ДаНитрати 50 mg/l
6.6 mg/l Веднъж 6 месеца Да

<0.05 mg/l Веднъж 6 месеца ДаНитрити 0,5 mg/l
<0.05 mg/l Веднъж 6 месеца Да
14.6 mg/l Веднъж 6 месеца ДаСулфати 250 mg/l
14.3 mg/l Веднъж 6 месеца Да
2.7 mg/l Веднъж 6 месеца ДаХлориди 250mg/l
1.6 mg/l Веднъж 6 месеца Да
0.14 mg/l Веднъж 6 месеца ДаФосфати 0,5 mg/l

<0.10 mg/l Веднъж 6 месеца Да
0.36 mg/l Веднъж 6 месеца ДаФлуориди 1,5 mg/l
0.32 mg/l Веднъж 6 месеца Да

Цианиди 50 µg/l - Веднъж 2 години -
Натрий 200 mg/l - Веднъж 2 години -
Калций 150 mg/l - Веднъж 2 години -
Магнезий 80 mg/l - Веднъж 2 години -
Бор 1,0 mg/l - Веднъж 2 години -
Цинк 1.0 mg/l - Веднъж 2 години -
Живак 1,0 µg/l - Веднъж 2 години -
Кадмий 5,0 µg/l - Веднъж 2 години -
Мед 0,2 mg/l - Веднъж 2 години -
Никел 20 µg/l - Веднъж 2 години -
Олово 10 µg/l - Веднъж 2 години -
Селен 10 µg/l - Веднъж 2 години -
Хром 50 µg/l - Веднъж 2 години -
Алуминий 200 µg/l - Веднъж 2 години -
Желязо 200 µg/l - Веднъж 2 години -
Манган 50 µg/l - Веднъж 2 години -
Антимон 5,0 µg/l - Веднъж 2 години -
Арсен 10 µg/l - Веднъж 2 години -
Естествен уран 0,06 mg/l - Веднъж 2 години -
Бензен 1,0 µg/l - Веднъж 2 години -
Бенз(а)пирен 0,01 µg/l - Веднъж 2 години -
1,2 Дихлоретан 3,0 µg/l - Веднъж 2 години -
Полициклични ароматни
въглеводороди

0,10 µg/l - Веднъж 2 години -

Тетрахлоретилен и
трихлоретилен

10 µg/l - Веднъж 2 години -

Пестициди    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  С
О

Н
Д

А
Ж

 №
1 

с 
во

дн
о 

ни
во

 2
,3

7m

0,10 µg/l - Веднъж 2 години -
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Пестициди (общо) 0,50 µg/l - Веднъж 2 години -
Нефтопродукти 50 µg/l - Веднъж 2 години -
Обща бета-активност 1,0 Bq/l - Веднъж 2 години -
Обща алфа-активност 0,5 Bq/l - Веднъж 2 години -
Обща  индикативна доза 0,1 mSv/y - Веднъж 2 години -

Показател Точка на
пробовземане

Концентрация в
подземните
води, съгл. КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответ-
ствие

7,3 Веднъж 6 месеца ДаАктивна реакция /рН/
> 6.5 и < 9.5

7,2 Веднъж 6 месеца Да

1026 µs cm -¹ Веднъж 6 месеца ДаЕлектропроводимост  2000 µs cm -¹
763 µs cm -¹ Веднъж 6 месеца Да

12,32 mg-eqv/l
Веднъж 6 месеца ДаОбща твърдост 12 mg-eqv/l

9,83 mg-eqv/l Веднъж 6 месеца Да
6,5 mg O2/l Веднъж 6 месеца НеПерманганатна

окисляемост
5 mg O2/l

5,46 mg O2/l Веднъж 6 месеца Да
0,194 mg/l Веднъж 6 месеца ДаАмониев йон 0,5 mg/l
0,443 mg/l Веднъж 6 месеца Да
2,1 mg/l Веднъж 6 месеца ДаНитрати 50 mg/l
2,0 mg/l Веднъж 6 месеца Да
<0.05 mg/l Веднъж 6 месеца ДаНитрити 0,5 mg/l
<0.05 mg/l Веднъж 6 месеца Да
173.3 mg/l Веднъж 6 месеца ДаСулфати 250 mg/l
93.9 mg/l Веднъж 6 месеца Да
39.3 mg/l Веднъж 6 месеца ДаХлориди 250mg/l
15.3 mg/l Веднъж 6 месеца Да
0.29 mg/l Веднъж 6 месеца ДаФосфати 0,5 mg/l
0.61 mg/l Веднъж 6 месеца Не
0.79 mg/l Веднъж 6 месеца ДаФлуориди 1,5 mg/l
0.60 mg/l Веднъж 6 месеца Да

Цианиди 50 µg/l - Веднъж 2 години -
Натрий 200 mg/l - Веднъж 2 години -
Калций 150 mg/l - Веднъж 2 години -
Магнезий 80 mg/l - Веднъж 2 години -
Бор 1,0 mg/l - Веднъж 2 години -
Цинк 1.0 mg/l - Веднъж 2 години -
Живак 1,0 µg/l - Веднъж 2 години -
Кадмий 5,0 µg/l - Веднъж 2 години -
Мед 0,2 mg/l - Веднъж 2 години -
Никел 20 µg/l - Веднъж 2 години -
Олово 10 µg/l - Веднъж 2 години -
Селен 10 µg/l - Веднъж 2 години -
Хром 50 µg/l - Веднъж 2 години -
Алуминий 200 µg/l - Веднъж 2 години -
Желязо 200 µg/l - Веднъж 2 години -
Манган 50 µg/l - Веднъж 2 години -
Антимон 5,0 µg/l - Веднъж 2 години -
Арсен 10 µg/l - Веднъж 2 години -
Естествен уран 0,06 mg/l - Веднъж 2 години -
Бензен 1,0 µg/l - Веднъж 2 години -
Бенз(а)пирен 0,01 µg/l - Веднъж 2 години -
1,2 Дихлоретан

С
О

Н
Д

А
Ж

 №
2 

с 
во

дн
о 

ни
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  3
,0

0 
m

3,0 µg/l - Веднъж 2 години -
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Полициклични ароматни
въглеводороди

0,10 µg/l - Веднъж 2 години -

Тетрахлоретилен и
трихлоретилен

10 µg/l - Веднъж 2 години -

Пестициди 0,10 µg/l - Веднъж 2 години -
Пестициди (общо) 0,50 µg/l - Веднъж 2 години -
Нефтопродукти 50 µg/l - Веднъж 2 години -
Обща бета-активност 1,0 Bq/l - Веднъж 2 години -
Обща алфа-активност 0,5 Bq/l - Веднъж 2 години -
Обща  индикативна доза 0,1 mSv/y - Веднъж 2 години -

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

21.12.2011г. Изпускане на
частично
непречистени
промишлени
отпадъчни
води в
р.Марица

В следствие на спиране
на инсталациите за
производство на хартия
и тяхното измиване ,
дебитът на
промишлените
отпадъчни води е силно
завишен.

Контролирано
изпускане на
промишлени отпадъчни
води от инсталациите за
производство на хартия.

- РИОСВ
         БД

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

24.06.2011г. Гражданин,
живущ в близост
до дружеството

Високи нива на
шума

Изградени са
шумозаглушители

към вакуум
филтрите на

Цех№2

- РИОСВ-
гр.София
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