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“СВИЛОЗА ЯРН” ЕООД – гр. Сливен

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 12/2004 ЗА 2015 Г.

ИНСТАЛАЦИЯ: ЗАВОД ЗА ИЗКУСТВЕНА КОПРИНА

Март, 2016 г. гр. Свищов
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3.1. Увод

• Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено Комплексно разрешително
(КР);

Завод за изкуствена  коприна

• Адрес по местонахождение на инсталацията:
5253 гр. Свищов, Западна индустриална зона

• Регистрационен номер на Комплексното разрешително
 № 12/2004 год.

• Дата на подписване на Комплексното разрешително:
29 ноември 2004 год., актуализирано с Решение № 12-Н0-И0-А1/2012 г. на

Изпълнителния директор на ИАОС от 16.07.2012 г.

• Дата на влизане в сила на КР
01 януари 2005 г., след актуализацията от 16.08.2012 г.

• Оператора на инсталацията
 „Свилоза ЯРН” ЕООД, гр. Свищов

• Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора
Собственик – „Свилоза ЯРН” ЕООД

кв. „Индустриален”
8800 гр.Сливен
тел: 044/612 417
факс: 044/612 105
e-mail: SvilosaYarn@emiroglio.com

Оператор –  „Свилоза ЯРН” ЕООД
Западна индустриална зона
5253 гр.Свищов
тел: 082/506 296
факс: 082/506 245
e-mail: I.Kamburidis@emiroglio.com

• Лица за контакти;
инж. Георги Георгиев – Еколог и охрана на труда
инж. Гергана Георгиева – Еколог и охрана на труда

mailto:SvilosaYarn@emiroglio.com
mailto:I.Kamburidis@emiroglio.com
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• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;
„Свилоза ЯРН” ЕООД
Западна индустриална зона
5253 гр.Свищов
тел: 082/506 225
GSM: 0887 399 404
факс: 082/506 245
e-mail: Georgi.Georgiev@emiroglio.com
e-mail: Gergana.Georgieva@emiroglio.com

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в “Свилоза
ЯРН“ ЕООД – гр. Свищов;

Предметът на дейносттта на дружеството е: производство на изкуствени
химични влакна. От 27.04.2007 г., вследствие на структурни промени „Свилоза ЯРН”
ЕООД е собственост на Едуардо Миролио.

Продукцията на Завода за изкуствена коприна е сертифицирана съгласно Оеко-
Tех Standard 100 за І-ви продуктов клас.

„Свилоза ЯРН“ ЕООД произвежда бяла блестяща, цветна и матирана коприна.
Като изходна суровина в производството се използва целулоза от иглолистна
дървесина за химична преработка. Произвежданата изкуствена коприна намира
приложение в текстилната и трикотажната промишленост за: облекла, подплати,
бродерии, трикотажни изделия, интериор и др. Тя притежава свойства, които я
доближават до естествените влакна. Това я прави предпочитана за употреба,
самостоятелно и в смес с други влакна.

Прилаганата технология включва обработка на целулоза от иглолистна
дървесина с натриева основа (NaOH), при което се получава алкалицелулоза. След
протичане на процесите изпресване, раздробяване (процес за подобряване условията
на протичане на следващите технологични процеси) и предсъзряване (процес на
окислителна деструкция на целулозата, извършващ се под действието на кислорода от
въздуха, с цел понижаване на средната степен на полимеризация и подобряване на
полидисперсния състав), алкалицелулозата се подава за обработка със сяровъглерод
(CS2). Протича процеса ксантогениране, при което се получава целулозен ксантогенат.
Разтварянето на целулозния ксантогенат в разреден разтвор на натриева основа
(NaOH)  или вода,   води до получаването на вискозен разтвор или вискоза.  След
подготовка на вискозата, тя постъпва в утаителната баня с определен химичен състав,
при което се формуват вискозни влакна и нишки.

Инсталация за натриев сулфат

При формуването на вискозната коприна се използва утаителна баня,
съдържаща сярна киселина. В резултат на химичните реакции се отделя вода и с
течение на времето обемът й нараства. Излишната утаителна баня се изпраща към
инсталация за производство на натриев сулфат. Това става чрез неутрализиране на
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сярната киселина с концентрирана натриева основа. Получения течен натриев сулфат
се подава към съседния Завод за целулоза.

Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

1. Инсталация за натриев
сулфат (глауберова сол)

Натриев сулфат

- течен

2000 т/г

Глауберова сол

4000 т/г

Натриев сулфат

- течен

354,870 т/г

Глауберова сол

0

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА

 ИНСТАЛАЦИИТЕ

Позиция на
дейността,

(приложение № 4 от
ЗООС)

Капацитет

т/г

по КР №12/2004 г.

Капацитет

т/г

Пр-во 2015 г.

1 2 3 4

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

1. Завод за изкуствена коприна 4.1. ( з ) 6 000 т/г 851,118



5

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на
околната среда;
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РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Велико Търново

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/
инсталациите;
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Басейнова Дирекция – Дунавски район гр. Плевен

3.2. Система за управление на околната среда_

“Свилоза ЯРН” ЕООД отдава висок приоритет на екологичните аспекти от
дейността на  Дружеството.

Във връзка с това „Свилоза ЯРН” ЕООД осъществява стратегия за
екологосъобразно развитие, повишаване на конкурентноспособността и провежда
ефективна екологична политика по опазване на околната среда.

“Свилоза ЯРН” ЕООД се придържа към екологичното законодателство на
страната. Спазва всички законови изисквания и постоянно оценява влиянието на
производствените дейности върху околната среда. Непрекъснато следи измененията в
законодателството и извършва техническо документиране на данните свързани с
околната среда. „Свилоза ЯРН” ЕООД изследва, оценява и наблюдава всяко
значително екологично влияние, което е резултат от дейността й.

Завода за изкуствена коприна използва налична технология и познания, за да
елиминира причините за евентуално увреждане на околната среда, предотвратяване на
замърсяването, или редуцирането му до възможния минимум още в самите
производствени процеси.

При въвеждане на нова дейност, продукт или процес, „Свилоза ЯРН” ЕООД
провежда предварително проучване, за да се оцени неговото влияние върху околната
среда и да се запазят природните източници. Прилагат се необходимите мерки, за да се
предотврати и елиминира всяко катастрофално замърсяване или изхвърляне в околната
среда.

В съответствие със своята екологична политика и доклади за оценка на
екологичното състояние, Дружеството оптимизира своите дейности и операции в
рамките на своята система за управленчески контрол.

“Свилоза ЯРН” ЕООД води своите производствени процеси и използва
суровините и материалите по ефективен начин, съобразно принципите на :

· Осъществяване на по – голям процент на рециклиране на отпадъците;
· Произвеждане на екологично чиста продукция ;
· Контрол на всички емисии.

„Свилоза ЯРН” ЕООД  носи отговорност по осигуряване на приложимостта на
настоящата политика от всеки нейн служител и на всички нива на фирмата.

В завода за изкуствена коприна се поддържа работеща система за управление на
околната среда, която е сертифицирана според изискванията на ISO 14 001:2004 г.
Притежава Сертификат № SOF0368412/A издаден от Лойдс Регистър ЕМЕА клон за и
от името на Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

Условие 5.1. В „Свилоза ЯРН” ЕООД са регламентирани структурата и
отговорностите по внедрената СУОС. Със Заповед № 439/15.12.2004 г. са определени
отговорните лица. Във връзка със структурните промени списъкът е актуализиран със
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Заповед № 2074/8.11.2006 г., Заповед № 24/05.07.2007 г.,Заповед  №147/17.11.2009 г.,
Заповед  № 51/27.09.2012 г., Заповед № 62/07.07.2014 г., Заповед № 19/20.04.2015 г.

Условие 5.2. Разработена и въведена в действие справка за определяне на
потребностите от обучение по опазването и управлението на околната среда.
Справката се съдържа в Процедура Р_Е 02 на СУОС (Обучение и компетентност).
Целта на P_E 02 е определяне на реда за обучение на персонала от всички нива в
съответсвие с изискванията и целите на политиката на фирмата, нейните общи и
конкретни цели по отношение на управление на околната среда.

Условие 5.3. Прилага се процедура Р_Е 03 на СУОС (Обмен на информация).
Тази процедура дефинира механизма за осъществяване на обмен на информация по
въпросите на политиката на висшето ръководство, значимите аспекти, резултати от
внедрената и непрекъснато подобрявана Система за управление на околната среда
(СУОС).

Условие 5.4. Съгласно т.  4.5.3.  от Наръчника на СУОС във вътрешната
информационна мрежа се поддържа достъп до папка NORMATIVNI AKTOVE, чието
съдържание ежемесечно се актуализира от еколога на фирмата.

Условие 5.5. Прилага се процедура Р_Е 04  на СУОС (Управление на
документите и записите). Тя регламентира реда за създаване, одобряване,
идентифициране, съхранение, преглед и  актуализиране, архивиране и разпределение
на документите и записите, необходими за планирането и функционирането на
Системата за управление на околната среда.

Осигурява валидни и актуални издания на документите и записите на всички
места, където се извършват дейности, свързани с въздействие върху околната среда.

Условие 5.6. Прилага се процедура Р_Е 05 на СУОС (Оперативно управление).
Определя се реда за планиране дейностите в завода за реализиране на екологичната
политика на Дружеството изразена чрез Системата за управление на околната среда.

Прилага се процедура Р_Е 08 на СУОС (Оценка на съответствието). Тя
дефинира процеса на периодична оценка на съответствието на Системата за
управление на околната среда с идентифицираните правни и други изисквания, приети
документирано от „Свилоза ЯРН” ЕООД и които организацията е поела ангажимент да
спазва.

Условие 5.7. Прилага се процедура Р_Е 09 на СУОС (Несъответствия,
коригиращи и превантивни действия). При нея се определя реда за установявяне и
управление на възникнали или потенциални несъответствия и предприемане на
коригиращи и превантивни действия. Те могат да се отнасят за Системата по
управление на околната среда и нейните процеси, както и за производствените
процеси.

Условие 5.8. Прилага се процедура Р_Е 06 на СУОС (Готовност за действие в
извънредни ситуации). С нея се регламентират общите условия и реда на действие при
възникване на инциденти, които могат да окажат негативни последствия върху
околната среда.
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Условие 5.8.1. През 2015 г. не са възниквали аварийни ситуации, които да
налагат преразглеждане, или актуализиране на съществуващите писмени инструкции
за работата на технологичното/пречиствателно оборудване.

Условие 5.9. Прилага се процедура Р_Е 04  на СУОС (Управление на
документите и записите). Тя регламентира реда за създаване, одобряване,
идентифициране, съхранение, преглед, актуализиране, архивиране и разпределение на
документите и записите, необходими за планирането и функционирането на Системата
за управление на околната среда.

Осигурява валидни и актуални издания на документите и записите на всички
места, където се извършват дейности, свързани с въздействие върху околната среда.

Условие 5.10. Годишният доклад се изготвя и предоставя ежегодно на
компетентните органи. На същите се осигурява допълнителна информация при
поискване.

Условие 5.11. СУОС е сертифицирана съгласно изискванията на ISO
14001:2004 и притежава Сертификат № SOF0368412/A. Тя се актуализира и поддържа
в добро функционално състояние. Нейната ефективност се проверява и удостоверява
ежегодно от външна акредитирана организация.

При внедряването на СУОС и при изпълнение на Условиe 5. не са срещнати
съществени затруднения.

Екологът на „Свилоза ЯРН“ ЕООД координира дейността отнасяща се до
управлението на околната среда.

Условие 7.5. Обобщаваща информация по Условия 7.1., 7.2. и 7.3. да бъде
включена, като част от годишния доклад. През отчетният период няма регистрирани
аварийни  ситуации и инциденти,  свързани  със замърсяване на околната среда и не е
имало необходимост да бъдат уведомявани областния Управител, Кмета на Община
Свищов, РИОСВ – В.Търново, Басейновата дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен и органите на ГД „ПБЗН“-МВР.  Резултатите от
мониторинга в частта „Води”  са били изпращани редовно до РИОСВ –  В.Търново и
Басейновата дирекция в гр. Плевен.

3.3. Използване на ресурси
“Свилоза ЯРН” ЕООД се стреми ефективно да използва енергията и да

минимизира, доколкото е възможно, употребата на природни ресурси.

3.3.1. Използване на вода
Съгласно Условие 8.1.3. на КР има разработена и въведена инструкция за

експлоатация и поддръжка на съоръжението към процеса „Облагородяване и сушене
на вискозна коприна“, основен консуматор на вода за производствени нужди
(включително охлаждане).

Съгласно Условие 8.1.4. на КР има разработена и въведена  инструкция за
извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на
площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното
отстраняване.
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Годишните изразходвани водни количества производствена вода за
инсталацията за производство на изкуствена коприна за единица продукт са
представени в Таблица 3.1.

            Таблица 3.1.

Източник

Годишно количество
съгласно

Разрешителни за
водовземане, (м3/год)

Използвано годишно
количество, (м3/год)

Използвано количество за
единица продукт, (м3/т)

Съответствие
да/не

2015 2015

р.Дунав 4 632 000 631 708 742,209 да
Кладенци
“Раней“ 4 291 634 492 395 578,527  да

За периода на отчетност през 2015 г. са спазени нормите на използвана вода за
нуждите на „Свилоза ЯРН“ ЕООД от р.Дунав и кладенци Ранеи, съгласно допустимите
норми в Разрешително № 11130049/15.01.2010 г. за водовземане от повърхностен
воден обект и Разрешително № 11530196/05.02.2009 г. за водовземане от подземен
воден обект, изменено с Решение № 994/30.01.2013 г. и продължено с Решение
№ 1373/23.07.2014 г.

            Сума от разрешените количества по КР № 12/2004 г. в Tаблица 8.1.3.

Таблица 8.1.3.

Инсталация

Годишна норма на
ефективност при

употребата на
водата, m3/t

Общо количество
използвана вода за
производство на

изкуствена коприна

2015 г.

Съответствие

1. Инсталация за
производство на изкуствена

коприна
1584 m3/t 1320,737 m3/t да

Условие 8.1.6.1. Общите изразходвани количества производствена вода за
инсталацията за производство на изкуствена коприна за единица продукт са
представени в Табл. 8.1.3.

Условие 8.1.5.4. Извършената проверка съгласно инструкцията по
Условие 8.1.4. показа, че няма несъответствие, както и ежедневно се проверява
състоянието на водопроводната мрежа на площадката, няма установени течове.

Условие 8.1.5.3. Резултатите от оценката на съответствието, докладвани в
таблица 3.1., показват, че за изминалата 2015 година няма несъответствия на
измерените водни количества с определените такива в условията на разрешителните за
водовземане.

Свежата вода е подземна вода, която не преминава през допълнителна
преработка. Параметърът температура се поддържа без да се налага охлаждане през
лятото и подгряване през зимата, с което се намалява значително разхода на студ,
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топло- и електро – енергия. Омекотената вода  е повърхностна вода черпена от
р.Дунав, която преминава през допълнителна обработка за която се изразходва
ел.енергия. За поддържане на параметъра температура през лятото се охлажда, през
зимата се подгрява, за което се изразходва значително количество ел.енергия,
топлоенергия и студ.

3.3.2. Използване на енергия

За измерване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия
се прилага инструкция съгласно Условие 8.2.7.1. на КР.

Таблица 3.2.

Електроенергия/
Топлоенергия

Количество за единица
продукт, съгласно КР,

Mwh/t продукт

Използвано количество за единица продукт
Mwh/t продукт Съответствие

2015 г.

Ел.енергия 10,039 9,363 Да

Топлоенергия 35,137 21,569 Да

Годишната консумация на енергия /електроенергия и топлоенергия/ за
инсталация за производство на изкуствена коприна на единица продукт е докладвана в
Таблица 3.2. (Условие 8.2.8.1. от КР).
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Таблица 3.2.1

ИНСТАЛАЦИЯ

Годишна норма
за ефективност
при употребата
на топлоенергия

съгласно КР
12/2004г

МWh/t  продукт

Годишна норма
за ефективност
при употребата
на ел.енергия
съгласно КР

12/2004г

MWh/t продукт

Фактическа  кон
сумация на

топлоенергия

MWh/t продукт

Фактическа  кон
сумация на

електроенергия

MWh/t продукт

Съответ-ствие

Завод за
производство на

изкуствена
коприна

35,137 10,039 21,569 9,363 да/да

1.Производство на
вискоза

6,117 1,0 3,755 0,933 да/да

2.Овлакняване на
вискоза и

производство на
кисела

центрофугална
коприна.

7,8 4,27 4,788 3,982 да/да

3.Подготовка на
предилни

облагородителни
разтвори

4,21 0,149 2,584 0,139 да/да

4.Облагородяване
и сушене на

вискозна коприна. 17,01 2,0 10,442 1,865 да/да

5.Подготовка на
вискозна

изкуствена
коприна ( ВИК) за

реализация

- 2,62 - 2,444 да
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От Таблица 3.2.
„Свилоза ЯРН“ ЕООД.

Условие 8.2.8.1.
- Годишната консумация на енергия /електроенергия и топлоенергия/ за

инсталация за производство на изкуствена коприна на единица продукт е
докладвана в таблица 3.2.1.

- Няма несъответствие на измерените количества електроенергия и
топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното.

 През 2014 г. до средата на месец март е възвърната инвестицията за хладилен
център, въведен в експлоатация през 2013 г. Спестена е топлоенергия
1324,84 MWh/2014 г.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
Количествата на употребените суровини и спомагателни материали през 2015 г.

са както следва (Условие 8.3.3.1.):
Таблица 3.3.1.

Суровини

Годишно
количество,

съгласно
КР
т/г

Количество
за единица
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено
годишно

Количество
т/г

Количество
за единица

продукт
т/т

Съответ-
ствие

Целулоза 6 750 1,2 984,767 1,157 да/да
Титанов
диоксид 1* 0,02 0,719 0,0087 да/да

Багрила 90 0,06 18,851 0,0336 да/да
Омаслител 114 0,0187 12,886 0,0160 да/да

* -  техническа грешка в КР 12/2004 г.  с  Приложение 6  към чл.  16,  ал.  3,  т.3  е
искана промяна в годишната норма за ефективност т/т на използваните суровини,
както следва: Целулоза – 1,2; Титанов двуокис – 0,02; Багрила – 0,06, Омаслител –
0,0187. Разходът на  целулоза, титанов диоксид и на багрила за единица продукт
зависи от желанието на клиента. По – наситените цветове изискват по – голям разход
на целулоза,  багрило,  титанов диоксид.  Годишното количество в т/год за трите
суровини зависи от вида на поръчките за годината съответно на матирана и багрена
коприна. С актуализирано Комплексно разрешително №12/2004г. в сила от
16.08.2012 г. исканата годишната норма за ефективност т/за единица продукт е
разрешена.
Разходи на спомагателни материали за 2015 г. (Условие 8.3.3.2.):

Таблица 3.3.2.

Спомагателни
материали

Годишно
количество,
съгласно КР

т/г

Количество
за единица
продукт,

съгласно КР
т/т

Употребено
годишно

количество

т/г

Количество
за единица

продукт

т/т

Съответ-
ствие

Натриев
хидрооксид 21 390 1,71 1310,912 1,54 да/да

Серовъглерод 1 740 0,29 233,8 0,27 да/да
Сярна
киселина 8 520 1,42 1,189,600 1,39 да/да
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Повърхностно
активно
вещество

15 0,0048 3,361 0,0039 да/да

Цинков
сулфат-
разтвор

450 0,075 0 0 да/да

Цинков
сулфат-твърд 450 0,075 45,400 0,053 да/да

Условие 8.3.3.1. и Условие 8.3.3.2. Годишните изразходвани количества за
2015 г. на основни суровини и спомагателни материали са докладвани в Таблици
3.3.1. и Таблица 3.3.2. При оценка на съответствието се установи,  че няма
несъответствия на измерените количества с определените такива в условията на
разрешителното.

Разход на горива
Таблица 3.3.3

Горива Годишно
количество,
съгласно КР

Количество за
единица продукт,

съгласно КР

Употребено
годишно

количество

Количество
за единица

продукт

Съответ-
ствие

- - - - - -

„Свилоза ЯРН” ЕООД няма горивни инсталации и не използва горива

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

Съгласно Условие 8.3.4.2. съхранението на суровини, спомагателни материали
се осъществява единствено в резервоарите, както следва:

Пореден номер Проектен
капацитет

Съхранявано
вещество

Тип, размери,
конструктивен

материал

Средства за
защита на
почвите от

замърсявания,
наличие на
обваловка

1. 325 м3

Сярна киселина

Стоманен цилиндър

323 м3
2. 325 м3

3. 478 м3

Натриев
хидрооксид

Вани с алкало
устойчиви тухли

4. 478 м3

5. 125 м3 Стоманени баки Антикорозионно
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6. 125 м3 покритие

7. 125 м3

8. 125 м3

9. 125 м3

10. 125 м3

11. 34,15 м3

Серовъглерод

Стоманени
цистерни

Воден басейн
постоянно захранен

със свежа вода

12. 34,15 м3

13. 34,15 м3

14. 34,15 м3

15. 34,15 м3

16. 34,15 м3

17. 34,15 м3

18. 34,15 м3

19. 34,15 м3

20. 34,15 м3

Във връзка с изпълнение на Условие № 8.3.4.3. от актуализирано КР № 12/2004
г. към съответните цехове и поделения се прилагат писмени инструкции за проверка на
техническото състояние, поддръжка и експлоатация на резервоарите.

Всички резервоари в „Свилоза ЯРН“ ЕООД, включително и тези в Приложение
№ 3 от актуализирано КР с Решение № 12-Н0-И0-А1/2012 г. са разположени в сградата
на завода за изкуствена коприна, като преобладаващата част от тях са на кота ± 0,00.
Подът под всички резервоари е изолиран с подходяща изолация (киселинно- или
алкално – устойчива). Подовата канализация е в добро техническо състояние и се
поддържа редовно. Под резервоарите няма почва, поради което съдържанието в тях
няма възможност да замърси почвата, или да попадне в подпочвените води.

Редът за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията
и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали с
експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на
причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия се
регламентира от инструкция съгласно Условие 8.3.4.4., като за 2015 г. от направените
проверки, които се осъществяват всеки ден, по техническите съоръжения не са
установени несъответствия.
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Условие 8.3.4.1. и Условие 8.3.4.1.1. Използваните през 2015 г. химични
вещества и смеси класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно
регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането
на  вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и
етикетиране на химични вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с
информационни листи за безопасност. Информационните им листове за безопасност
отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент № 1907/2006 относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),
изменено с Регламент 453/2010. Информационните листове за безопасност се
съхраняват на площадката и се предоставят при поискване на РИОСВ. Всеки
служител в „Свилоза ЯРН“ ЕООД е запознат с информационния лист за безопасност
за веществото с което работи.

Условие 8.3.4.1.2. Всички химични вещества и смеси се съхраняват в
посочените от актуализираното Комплексно разрешително с Решение №12-Н0-И0-
А1/2012 г. складове за съхранение.

Условие 8.3.6.1. Във връзка с изискванията на Условие 8.3.4.4. от Комплексното
разрешително е извършвана периодична проверка, която е за годността на средствата
за защита на почвите и подземните води от замърсяване. През 2015 г. не е
констатирано  несъответствие. Проверките на съответствието на съоръженията и
площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на
Комплексното разрешително, както и такива за установяване и отстраняване на течове,
се извършват ежесменно според инструкциите по Условия 8.3.4.3., Условие 8.3.4.4. от
Комплексно разрешително. През 2015 г. не е констатирано  несъответствие.

Условие 8.3.6.2. През 2015 г. в резултат на извършените проверки за
установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за суровини и
спомагателни материали, не бяха констатирани несъответствия.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

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

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния
въздух, река Дунав, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или
употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно
Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните
прагови стойности са посочени в Таблица 1, Приложение № 1 към настоящия
Годишен доклад.

Докладвани са само вещества, чието годишно количество (емисия и/или
употреба) е по – голямо от посочената прагова стойност. Докладван е и метода,
използван за получаване на резултатите.  Всяко вещество,  което е докладвано в
Таблица 1 е отразено и в Таблици 2, З, 4, 5, 7 и 8.

За определяне на емисиите на цинк в отпадните води е използван метод – С
/Алтернативна методика за измерване в съответствие със съществуващите CEN/ISO
стандарти за измерване /.
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За определяне на емисиите на „Общ азот” и „Общ фосфор” е използван метод –
С /Алтернативна методика за измерване в съответствие със съществуващите CEN/ISO
стандарти за измерване от извършения собствен мониторинг през  2015 г./.
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Освен свързаната с EPEBB/PRTR информация по т. 4.1 от настоящия ГД,
докладвано е и  информация за емисиите от инсталацията Завод за изкуствена коприна,
съобразено с условията на КР № 12/2004 г. – виж Таблица 2. от Приложение № 1.

В изпълнение на Плана за Собствен мониторинг на 13.05.2015 г., са направени
замервания на емисиите изпускани в атмосферата, сяровород (H2S)  и сяровъглерод
(CS2) при натовараване на инсталацията от 75%. Провеждането на собствен
мониторинг на емисии на вредни вещества изпускани организирано в атмосферата от
неподвижни източници се извършва веднъж годишно съгласно актуализирано
Комплексно разрешително № 12/2004 г. Производственият цикъл е започнал от 17:00 ч
на 07.05.2015 г. и е приключил в 10:00 ч на 24.10.2015 г. От акредитирана лаборатория
– „Пехливанов инженеринг” ООД – гр. София бяха извършени замервания на емисиите
на сероводород в атмосферен въздух от точков източник -  комин на Завод за
изкуствена коприна при 75 % натоварване на инсталацията. Резултатите показаха
емисии на сероводород 3,549 mg/Nm3 и сяровъглерод 30,499 mg/Nm3.  Нормата на
серовъглерода съответства с тази, която е допустима в КР № 12/2004 г. Лабораторията
направила измерването е акредитирана за анализ на CS2, и може да го определя.
Направеният анализ на H2S, показва, че е в границата на допустимата норма съгласно
КР № 12/2004 г., а границата за определянето на тази норма съгласно сертификата за
акредитация на лабораторията е 20 mg/Nm3.  Има издаден протокол №
377С.3/13.05.2015 г. за извършени собствени измервания и потокол от изпитване
№ 377С.3/26.05.2015 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

Условие 9.3.3.3. Предприети са всички необходими мерки за ограничавнае на
емисиите на прахообразни вещества в съответствие с чл. 70 на 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 емисиии.

Условие 9.3.4.1., Условие 9.3.4.2. Прилагат се инструкции за периодична
оценка и спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване за наличието на
източници на неорганизирани емисии, предотвратяване и ограничаване на
неорганизирани емисии, установяване на причините за несъответствия и предприема
на коригиращи действия.

Условие 9.4.1., Условие 9.4.2. Не се допуска наличието и разпространението на
миризми при производството на вискозна изкуствена коприна. През 2015 година не са
постъпвали сигнали и оплаквания от неприятни миризми свързани с дейността на
„Свилоза ЯРН“ ЕООД.

Условие 9.4.4. Прилага се инструкция за периодична оценка на спазване на
мерките за предотвратване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.5.1. Емисиите на отпадъчни газове от площадката на „Свилоза ЯРН“
ЕООД не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в
атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.
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Условие 9.6.5.1. За изпускащо устройство № 13 се документират и съхраняват
максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролните параметри и
честотата на мониторинг по изпълнение на Условия 9.6.1.1. и Условие № 9.6.1.2.,
съгласно таблица 9.6.8. за всяка календарна година и се предоставя при поискване от
компетентния орган.

Условие 9.6.5.3. На площадката на „Свилоза ЯРН“  ЕООД се документира и
съхранява информацията на всички вещества и техните количества свързване с
прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители
(ЕРИПЗ).

Условие 9.6.5.5. „Свилоза ЯРН“ ЕООД документира и съхранява информацията
от постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите,  извършвани на
площадката. За 2015 г. не са постъпвали оплаквания за миризми от дейността на
„Свилоза ЯРН“ ЕООД.

Условие 9.6.5.6. На площадката на „Свилоза ЯРН“ ЕООД се документират и
съхраняват резултатите от намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на
интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. През
2015 г. не е констатирано изпускането на неорганизирани емисии от дейсността на
„Свилоза ЯРН“ ЕООД.

Условие 9.6.5.7. На площадката на „Свилоза ЯРН“ ЕООД се документират и
съхраняват резултатите от оценка на съответсвието на измерените стойности на
контролните показатели с определените в разрешителното емисионни норми,
установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.
Съгласно определените в разрешителното емисионни норми и направената оценка на
съответствие за извършения собствен мониторинг през 2015 г., не са установени
несъответствия на емисиите на вредни вещества изпускани организирано в
атмосферата от неподвижни източници.

Условие 9.6.5.8. Информацията се докладва ежегодно с ГДОС в Таблица 2.  от
Приложение № 1.

Условие 9.6.5.9. В резултат от дейността на „Свилоза ЯРН“ ЕООД емитираните
количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт,
изчислени съгласно Условие 6.11. са както следва: H2S =  0,012 t/t, CS2 = 0,104 t/t.

Условие 15.5. През 2015 г. не са възниквали анормални режими на работа на
инсталациите. От гледна точка чистотата на атмосферния въздух, действията при
спиране и пуск на производствените мощности не се определят, като анормален режим
на работа, поради плановия график, който предварително се изготвя и поради
естеството на химичните процеси регламентирани количествено. Анормален режим на
работа, и емисии на вредни вещества във въздуха може да настъпи при природни
бедствия и нарушаване целостта на тръбопроводи/резервоари за серовъглерод (CS2),
или следствие на авария при разтоварване на цистерна със CS2.
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При настъпване на анормален режим се спира инсталацията задължително, или
се ограничава производствената дейност в авариралия участък. Ако възникне такъв
режим, отговорност има екологът на фирмата да извърши незабавно уведомяване
съгласно Условие 7.1., като се докладва вида на замърсяващите вещества и размера на
замърсяването. При настъпил анормален режим на работа, задължително се
предприемат всички необходими действия за локализиране на емисиите на вредни
вещества и незабавно се уведомяват компетентните органи.

Условие 16.5. През 2015 г. не са предприети действия за закриване на
инсталации. През отчетния период не са извеждани и не се предвижда извеждане на
инсталации от експлоатация във връзка с Условия 16.2. и Условие 16.2.1.

През 2015 г. е направена 1 (един) брой проверка на състоянието на
организирано изпускане на емисиите през изпускащо устройство № 13 (неподвижен
източник), като не бяха установени несъответствия. Мерките, които са се приели да се
спазват ежедневно е непрекъснато да се следят тръбопроводите за доставка на
суровината серовъглерод (CS2) от складово стопанство до цех „Вискозни разтвори“. С
тези предприети и установени мерки се осигурява безопасното му транспортиране и
защитата от неговото изпускане в случай на възникване на авария, която би била
сериозна както за околната среда, така и за работещите на площадката. Резултатите от
предприетите мерки за неорганизирано изпускане на емисиите от дейността на
„Свилоза ЯРН“ ЕООД, показват че няма установени несъответствия при изпускането
им чрез изпускащо устройство № 13.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.
Киселите, алкалните, битово – фекални и дъждовни отпадъчни води от

“Свилоза ЯРН” ЕООД се заустват в съответната канализация на площадката и след
това производствените отпадъчни води се подават към ПСОВ на „Свилоза” АД, която
е преминала успешно приемателна комисия, назначена със заповед на
ДНСК № РД – 19 – 878/18.08.2011 г. за строеж „Реконструкция и изграждане на
физико – механично стъпало на пречиствателна станция за отпадни води“. Получено е
разрешение за ползване СТ-05-865/02.09.2011 г. с което е въведена в експлоатация.

В настоящият момент имаме Договор № 12/11.02.2013 г. и Анекс
№ 7/05.01.2015 г. към договора със „Свилоцел“ ЕАД – гр. Свищов за доставка на води
и пречистване на отпадни води в сила от 01.01.2013 година.

Поради смесения характер на канализациите на площадката НДЕ от КР и
данните в Таблица 3 (виж Приложение 1) се отнасят за общи потоци производствени
отпадъчни води от всички инсталации на площадката.  Това се отнася и за битово –
фекални и дъждовни отпадъчните води по колектор „Юг”, където се събират водите от
инсталации на 3  (три)  Дружества –  „Свилоза ЯРН”  ЕООД,  „Свилоцел”  ЕАД и
„Свилоза – Сервиз”.

Условие 10.1.1.3. Прилага се инструкция за поддържане на оптималните
стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на
пречиствателните съоръжвения по Условие 10.1.1.1. в съответствие на информацията
по Условие 10.1.1.2.

Условие 10.1.1.5.1. Прилага се инструкция за периодична оценка на
съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за
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пречиствателните съоръжвения с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2.
на разрешителното.

Условие 10.1.1.6.2. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри
се документират и съхраняват на площадката на „Свилоза ЯРН“ ЕООД.

Условие 10.1.1.6.3. Резултатите от проверка на съответствието на стойностите
на  контролираните параметри, за пречиствателните съоръжения, установени
несъответствия   се документират и съхраняват.

Условие 10.1.1.6.3.1. През 2015 г. са извършени 54 бр. промивки на кварцовите
филтри и при направените проверки на съответствието на стойностите на
контролираните параметри не са установени несъответствия.

Условие 10.1.2.1. Смесените производствени води от завод за изкуствена
коприна след кварцови филтри се отвеждат за пречистване в ПСОВ на „Свилоза“ АД
съгласно сключен Договор № 12/11.02.2013 г. и Анекс № 7/05.01.2015 г. към договора.

Условие 10.1.3.1. Извършван е мониторинг  за 2015 г. на смесени
производствени води от Завода за изкуствена коприна по Условие 10.1.2.1., отвеждани
за пречистване в ПСОВ на „Свилоза“ АД, съгласно изискванията посочени в Таблица
10.1.3.1.  от актуализирано Комплексно разрешително. Пробовземането и анализите са
извършвани от акредитирана лаборатория. Резултатите от мониторинга са посочени в
Таблица 3 от Приложение № 1.

Протоколи: № 0422/30.06.2015 г., № 0879/16.10.2015 г.

Условие 10.1.3.2. Прилага се инструкция за изчисляване на количеството
отпадни води по Условие 10.1.2.1.  отвеждани за пречистване в ПСОВ на
„Свилоза“АД.

Условие № 10.1.3.3. Прилага се инструкция за оценка на съответствието от
резултатите от собствения мониторинг с индивидуални емисионни ограничения за
смесени производствени води от Завода за изкуствена коприна, отвеждани за
пречистване в ПСОВ на „Свилоза“АД. Няма констатирани несъответствия през
отчетния период на 2015 г.

Условие 10.1.3.3.1. Прилага се инструкция за оценка на съответствието  на
изчислените количества отпадни води по Условие 10.1.3.2. отвеждани за пречистване
в ПСОВ на „Свилоза“АД. Няма констатирани несъответствия през отчетния период на
2015 г.

Условие 10.1.3.4. Веществата и техните прагови стойности са посочени в
Таблица 1 на Приложение №1 към настоящия Годишен доклад за 2015 г.

Условие 10.2.2.1. Битово – фекални води от територията на „Свилоза ЯРН“
ЕООД се отвеждат, като част от смесен поток (условно чисти битово – фекални и
дъждовни води) в площадковата канализация на „Свилоза“ АД съгласно сключен
актуален Договор № 12/11.02.2013 г. и Анекс № 7/05.01.2015 г. между двете дружества
при спазване на изискванията в договора и съгласно изискванията посочени в Таблица
10.2.2.1. от Комплексно разрешително № 12/2004 г.
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Условие 10.2.3.1. Извършван е мониторинг  за 2015 г. на смесен поток условно
чисти битово – фекални и дъждовни води от площадката на дружеството съгласно
изискванията посочени в Таблица 10.2.3.1. от Комплексно разрешително № 12/2004 г.
Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория. Резултатите
от мониторинга са посочени в Таблица 3 от Приложение № 1.

Протоколи: № 0151/25.03.2015 г., № 0421/30.06.2015 г., № 0878/16.10.2015 г.,
№ 1163/30.12.2015 г.

Условие 10.2.3.2. Прилага се инструкция за изчисляване на количеството на
отпадъчни води по Условие 10.2.2.1.

Условие 10.2.3.3. Прилага се инструкция за оценка на съответсвтвието на
резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за
смесен поток условно чисти, битово – фекални и дъждовни води в съответствие с
Таблица 10.2.2.1. Няма констатирани несъответствия през отчетния период на 2015 г.

Условие 10.2.3.3.1. Прилага се инструкция за оценка на съответсвтвието на
изчислените количества отпадни води по Условие 10.2.3.2., отвеждани в
канализационната система на „Свилоза“ АД. Няма констатирани несъотвествия през
отчетния период на 2015 г.

Условие 10.2.3.4. Веществата и техните прагови стойности са посочени в
Таблица 1 на Приложение № 1 към настоящия Годишен доклад за 2015 г..

Условие 10.4.2.1. Дъждовните води от територията на „Свилоза ЯРН“ ЕООД да
се отвеждат, като част от смесен поток (условно чисти, битово – фекални и дъждовни
води), съгласно изискванията на Условие 10.2.2.1.

Условие 10.4.1. Резултатите от прилагане на инструкциите по Условие 10.1.3.3.
и по Условие 10.2.3.3. са както следва:

- брой извършени проверки – 2 (два) бр.;
- установени несъотвествия -  не са констатирани през отчетния период на 2015 г.

Условие 10.4.1.1. и Условие 10.4.2. Резултатите от прилагане на инструкциите
по Условие 10.1.3.2. и по Условие 10.2.3.2. се документират и съхраняват на
площадката на „Свилоза ЯРН“ ЕООД.

Условие 10.4.3. Резултатите от оценка на съответствието от показалите по
Условие 10.1.3.1. и по Условие 10.2.3.1. с определените такива в Таблица 10.1.2.1. и
Таблица 10.1.2.2. се документират и съхраняват. Броя на извършените проверки за
2015 г. съгласно Плана за собствен мониторинг е 4 (четири) броя за ТП2 и 2 (два) броя
за ТП3, съгласно актуализирано Комплексно разрешително. Няма констатирани
несъответствия за отчетния период на 2015 г.

Условие 10.4.4. Веществата и техните прагови стойности са посочени в
Таблица № 1 на Приложение № 1 към настоящия Годишен доклад за 2015 г.

Условие 10.4.5. Замърсители по Условие 10.1.3.4. и Условие 10.2.3.4.
включително пренос извън площадката за замърсители от отпадъчните води
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предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества посочени
в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от
18 януари 2006 г., относно създаването на Европейския регистър за изпускането и
преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са докладвани за 2015 г.

4.4. Управление на отпадъците.
Включена е информация за отпадъците предадени за

обезвреждане/оползотворяване извън площадката. Посочено е :
•    Наименование и код на отпадъка;
•  Име на оператора на инсталацията в която се извършва обезвреждането/
оползотворяването;
•    Код на извършваната операция по обезвреждане/оползотворяване (D/R);
• Общо предадено количество на посочения оператор. Информация за
отпадъците е докладва и в Таблици 4 и Таблица 5 от Приложение № 1.
Докладвани са образуваните количества отпадъци, изразени като годишно

количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за
отпадъците, които се образуват пряко при производствения процес на вискозна
коприна).

Условие 11.1.2. Това условие несъответства на Закон за управление на
отпадъците, който е приет към 26.07.2013 г. Дружеството няма задължение да
разработва фирмена програма за управление на дейностите по отпадъците, която
трябва да бъде утвърдена от Директора на РИОСВ – В.Търново“ (писмо изх.
№ 3800/08.10.2012 г от РИОСВ – В.Търново).

Условие 11.2.1., Условие 11.2.2. и Условие 11.2.3. Всички образувани на
площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1. се събират съгласно изискванията на
Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортирани на
производствени и опасни отпадъци на определените за това места и в съответстие с
нормативна уредба по околна среда.

Условие 11.2.4. и Условие 11.3.4. Отпадък с Код и наименоание 20  01  21*  -
флоурисцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак се съхраняват разделно на
Площадка  № 13, която е на закрито, оградена и обозначена с необходимите табели.

Условие 11.2.5. и Условие 11.3.5. Отпадък с Код и наименоание 13 02 05 * -
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа се
събират в специални съдове, които са затворени извън времето за извършване на
манипулации, не се допуска разливане и/или изтичане. Изработени са от материали,
невзаимодействащи с отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и са
маркирани с надпис: „Отпадъчни нефтопродукти“, Код и наименование на отпадъка
съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците на Площадка № 11

Условие 11.2.6. и Условие 11.3.6. Отпадък с код и наименование 16  06  01*  -
Оловни акумулаторни батерии се събират разделно в специализирани съдове на
Площадка № 12, които са:

- устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък и материалът, от
който са отработени да не взаимодейства с тях;

- осигуряващи вентилация на въздуха;
- обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори“.
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Условие 11.2.7. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието
на събирането на отпадъците с условията в разрешителното. Няма констатирани
несъответствия за отчетния период на 2015 г.

Условие № 11.3.7. Временно се съхраняват отпадъци с код и наименование:

- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна, на Площадка № 1;

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, на Площадка
№ 2;

- 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки, на Площадка № 3;

- 15 01 02 - Пластмасови опаковки (полипропиленови чували), на Площадка
№ 4;

- 15 01 02 - Пластмасови опаковки (полипропилен – PVC), на Площадка № 5;

- 15 01 04 - Метални опаковки, на Площадка № 6;

- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, на Площадка № 7

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични
изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, на Площадка № 14;

- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана, на Площадка № 9;

- 19 10 02 - Отпадъци от цветни метали (алуминий, мед, месинг и бронз), на
Площадка № 10;

- 20 01 02 - Стъкло, на Площадка № 8;

- 15 01 03 – Отпадъци от дърво, на Площадка №15

 Площадките имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ
материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и са ясно отделени
от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.4.1. „Свилоза ЯРН“ ЕООД, спазва изискванията по това условие,
като предава за транспортиране всички отпадъци по Условие 11.1.1. извън
територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 35
от ЗУО от 13.07.2012 г., изм. ДВ бр. 98/28.11.2014 г.

Условие 11.4.2. В случаите на предаване на опасни отпадъци за
оползотворяване/обезвреждане, се изготвя „Идентификационен документ“, съгласно
Приложение № 8 на Наредба № 1/04.06.2014 г., за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри.

Условие 11.4.2.1. Съгласно изискванията на това условие от Комплексното
разрешително, „Свилоза ЯРН“ ЕООД има изготвени документи, които се съхраняват и
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предоставят на компетентните органи при поискване за всяка партида транспортиран
отпадък.

Условие 11.4.3. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието
на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното. Няма
констатирани несъответствия за отчетния период на 2015 г.

Условие 11.5.1. „Свилоза ЯРН“  ЕООД,  спазва изискванията по това Условие,
като предава за транспортиране всички отпадъци по Условие 11.1.1. извън
територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 35
от ЗУО от 13.07.2012 г., изм. ДВ бр. 98/28.11.2014 г., въз основа на слючен писмен
договор за конкретния вид отпадък.

Условие 11.5.2. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието
на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци от условията на
разрешителното. Няма констатирани несъответствия за отчетния период на 2015 г..

Условие 11.6.2. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието
на обезвреждането на отпадъци на отпадъци от условията на разрешителното. Няма
констатирани несъответствия за отчетния период на 2015 г.

Условие 11.7.1. Съгласно изискванията на това Условие, „Свилоза ЯРН“ ЕООД
измерва/изчислява количествата генерирани на площадката отпадъци, които са
докладвани  в Таблица 4 и Таблица 5 в Приложение № 1.

Условие 11.7.2. Прилага се инструкция за измерване на образуваните
количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите на ефективност при
образуването на отпадъци.

Условие 11.7.3. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на
наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за
ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират
пряко от производствения процес). Няма констатирани несъответствия за отчетния
период на 2015 г.

Условие 11.8.1., Условие 11.8.2., Условие 11.8.2.1. и Условие 11.8.2.2.
„Свилоза ЯРН“ ЕООД е извършила основно охарактеризиране на отпадъците
образувани от дейността на предприятието (отпадък от необработени текстилни
влаксна с код 04 02 21), които са предназначени за обезвреждане чрез депониране, в
съответствие с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г., за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Дейностите за извършване на основно охарактеризиране на отпадъка от
необработени текстилни влакна с код 04 02 21 са извършени от акредитирана
лаборатория за анализ на компонентите на околната среда – ЛАКОС към
„Еко-консулт-инженеринг“  ООД –  гр.  Бургас,  съгласно сключен Договор
№ 17/10.05.2014 г. Лабораторията притежава Сертификат за акредитация Рег. № 75
ЛИ, валиден до 31.07.2016 г., а изпитването е извършено съгласно методите,
отговарящи на изискванията определени в т. 3.1. на Раздел 3 на Приложение № 1 на
Наредба № 6/27.08.2013 г.
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Съгласно проведените изпитвания и анализи, бяха предоставени протоколи
№ 0597/02.06.2014 г. и № 0054-Н/02.06.2014 г. от основното охарактеризиране на
отпадъка с код 04 02 21 от лаборатория „Еко-консулт-инженеринг“ ООД – гр. Бургас.

Има изготвен доклад във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6/27.08.2013 г.,
за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Изработването му е изцяло съобразено с изискванията на Ръководство за извършване
на основно охаркатеризиране на отпадъци и прилагане на критериите за приемане на
отпадъци на различни класове депа, утвърдено със заповед на министъра на околната
среда и водите № РД-824/11.11.2011 г.

Докладът от основно охарактеризиране на отпадък от необработени текстилни
влакна с код 04  02  21  е представен на хартиен и електронен носител на РИОСВ –
В.Търново, с писмо изх. № 156/24.06.2014 г. на „Свилоза ЯРН“ ЕООД.

Условие 11.9.1. В „Свилоза ЯРН“ ЕООД се документират и докладват
дейностите по управление на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба
№ 1/04.06.2014 г., за реда и образците, по които се предоставя информация за
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените
анализи на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2., се документират и
съхраняват минимум 5 (пет) години на площадката и се предоставят при поискване от
компетентните органи.

Условие 11.9.2., Условие 11.9.3., Условие 11.9.4., Условие 11.9.5. Съгласно
изискванията на тези условия, от страна на “Свилоза ЯРН“ ЕООД е извършено
докладване в Таблица 4 и Таблица 5 в Приложение № 1. Персоналът на „Свилоза
ЯРН“ ЕООД ежедневно проверява всички 15 площадки за временно съхранение на
отпадъци. Няма установени несъответствия за отчетния период на 2015 г.

Измерваните/изчислявани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците се
документират и съхраняват.

Във връзка с изпълнение на Условие 11.2.6. и Условие 11.2.7. се прилага
инструкцията, с която се установява реда за извършване на периодична оценка на
количеството образувани отпадъци с количествата посочени в КР. Прилага се и
инструкцията за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с
условията в Комплексното разрешително. При изпълнение на действията предвидени в
инструкцията не са констатирани несъответствия за отчетния период на 2015 г.

Също така се прилага инструкция за извършване периодична оценка на
съответствието на площадките за временно съхранение, съгласно условията на
разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на
коригиращи действия.

4.5. Шум
„Свилоза ЯРН” ЕООД се намира между селскостопански територии на община

Свищов, река Дунав, залесени територии, пасище, ж.п. линия и четвъртокласен път.
До настоящия момент са провеждани измервания за установяване и оценка на

шума в околната среда, по контура на промишлената площадка и в мястото на
въздействие – площада пред община “Свищов” и площада пред автогара гр. Свищов.

Основните източници на външен шум, на територията на „Свилоза ЯРН” ЕООД,
са:
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· Корпусите на:
- Завод за изкуствена коприна (ЗИК);

· Обслужващ транспорт:
- Вътрешно – заводски;
- Извозване на готова продукция.

Режимът на работа на технологичното оборудване е непрекъснат, денонощен,
което не води до промяна в емисиите на шума за дневен, вечерен и нощен период. По
своят характер, излъчваният от технологичното оборудване шум е преди всичко
постоянен, понякога импулсен с ниско- и средно – честотен характер; шумът от
транспортните източници е променлив.

Извън границите на обекта, източниците на външен шум се явяват разположените
в близост съседни предприятия.

Акустичният режим на територията на “Свилоза ЯРН” ЕООД се формира
основно от шума, излъчван от собствените му промишлени източници.

За установяване нивата на шума по контура на промишлената площадка
еднократно са проведени измервания в 27  (двадесет и седем)  точки (пункта)  през
дневно, вечерно и нощно ниво на шум.

Общата звукова мощност излъчвана от работната площадка, като точков
източник е:

Lp = 66.75, dBA

Най-близко разположените територии с нормиран шумов режим (населени места)
са: гр. Свищов – 5000 m, с. Ореш – 8500 m, гр. Белене – 13000 m.

Определеното ниво на шум, при нормален режим на работа на инсталациите
върху площадката на Свилоза на разстояние 1000 m от геометричния център на
площадката, е 38,7 dB.

Съгласно изискванията на Условие 12.1.1. дейностите извършвани на
производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления
източник точки, в урбанизираните територии и извън тях, където е необходимо да се
оцени въздействието на шума от даден източник върху човека и околната среда):

- дневно ниво – 55dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);
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- нощно ниво - 45 dB(A).

Условие 12.2.2. В „Свилоза ЯРН“ ЕООД се прилага  инструкция за наблюдение
и оценка на съотвествието веднъж на 2 (две) години на  следните показатели съгласно
изискванията по Условие 12.2.1.:

- общата звукова мощност на площадката;

- нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката;

- нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места (ако
такива са установени).

Условие 12.2.3. Съгласно изискванията по това условие, в „Свилоза ЯРН“
ЕООД се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените
еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на
въздействие на разрешените такива, установяване на причините за допуснатите
несъотвествия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат
при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. и в
съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в
околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото
на въздействие“ и съгласно Условие 12.2.2.

Условие 12.3.2. На площадката на „Свилоза ЯРН“ ЕООД се документират и
съхраняват резултатите от наблюдението на определените показатели, които се
предоставят при поискване от контролните органи.

Условие 12.3.3. На площадката на „Свилоза ЯРН“ ЕООД се документират,
съхраняват и предоставят при поискване от контролните органи резултатите от оценка
на съотвествието на установените нива на шум по границата на производствената
площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установени причини за
допуснатите несъотвествия и предприетите коригиращи действия.

Съгласно изискванията на Условие 12.2.2. от актуализирано Комплексно
разрешително № 12/2004 г., собствени периодични измервания на шум, излъчван в
околната среда от завода за изкуствена коприна се извършват на всеки 2 (две) години
по определените в Комплексното разрешително показатели. Изискванията за
извършване на собствени периодични измервания са спазени, като на 13.05.2015 г. на
площадката на „Свилоза ЯРН“ ЕООД се проведе мониторинг на шумовите емисии,
излъчвани в околната среда. Замерванията бяха извършени от Изпитвателна
лаборатория за атмосферен въздух към „Пехливанов инженеринг“  ООД –  гр.  София.
Съгласно протоколи от изпитване № 377С/15.05.2015 г., № 377С.1/15.05.2015 г.,
№ 377С.2/15.05.2015 г. се установи, че няма превишаване нивата на шум определени в
Условие 12.1.1. Комплексно разрешително № 12/2004 г. на „Свилоза ЯРН“ ЕООД.
Протоколите от изпитване, заедно с Доклада за резултатите от собствени периодични
измервания на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници са
предоставени в РИОСВ – В.Търново на хартиен и електронен носител с писмо изх.
№ 184/10.06.2015 г. На „Свилоза ЯРН“ ЕООД.

Условие 12.3.4. Няма постъпили оплаквания от живущи около площадката и
няма констатирани несъответствията за отчетния период на 2015 г.
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По данни от замерването през 2015 г. нивата на шум не надвишават посочените
стойности за деня, вечертта и нощта – Таблица № 6 от Приложение № 1, съгласно
пределно допустимите норми в КР № 12/2004 г.

През 2015 г. няма постъпили писмени оплаквания или възражения, свързани с
шума, излъчван в околната среда в резултат от дейността на „Свилоза ЯРН“ ЕООД.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Условие 13А.2. В „Свилоза ЯРН“  ЕООД се прилага инструкция за течове от
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на несъответствия,
причини за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия за
отстраняване на течовете.

Условие 13А.3. и Условие 13А.4. Съгласно изискванията на тези условия се
води Дневник с данни за дата на установяване на разлив, причини за разлива, неговата
площ, състав и количество на замърсителите, предприети мерки за отстраняване на
разлива и последствията от него. На определените за целта места се съхранява
достатъчно количество сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

Условие 13А.5. В „Свилоза ЯРН“ ЕООД се прилага инструкция за разливи от
вещества/прерапати, които могат да замърсят подземните води и третиране на
образуваните отпадъци.

Условие 13А.6. Изискванията съгласно това условие се спазват, като не се
допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно
оборудване или тръбопроводи, ако в някои от тези съоръжения се установи наличие на
течове, до момента на тяхното отстраняване.

Условие 13А.7. и Условие 13А.8. „Свилоза ЯРН“ ЕООД стриктно спазва и
изпълнява изискванията съгласно тези условия, като извършваните товаро –
разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания се
изпълняват на определени за целта места.

Условие 13А.10.4. Собственият мониторинг на подземните води по Условие
13А.9. за 2015 г. е извършван съгласно изискванията на Условие 13А9.1. и
Условие 13А.9.2. Резултатите са  представени в Таблица № 7 на Приложение № 1,
съгласно протоколи от извършен собствен мониторинг, както следва:
№0152/25.03.2015г., №0153/25.03.2015г., №0154/25.03.2015г., №0155/25.03.2015г.,
№0156/25.03.2015г., №0423/30.06.2015г., №0424/30.06.2015г., №0425/30.06.2015г.,
№0426/30.06.2015г., №0427/30.06.2015г., №0881/04.11.2015г., №0882/04.11.2015г.,
№0883/04.11.2015г., №0884/04.11.2015г., №1131/30.12.2015г., №1132/30.12.2015г.,
№1133/30.12.2015г., №1134/30.12.2015г., №1135/30.12.2015г.

Забележка: От 1700 ч на 07.05.2015 г. баха натоварени производствените мощности на
„Свилоза ЯРН“ ЕООД и от 1000 ч на 24.10.2015 г. завода за изкуствена коприна е спрян
за капитален ремонт. Използваните свежа  и  омекотена вода са спрени  на територията
на дружеството. По  време на ремонта е използвана  само вода за битови нужди.
Поради липсата на производствена  дейност през първото и четвъртото тримесечие,
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замърсяване на води не е имало, поради което не е извършван мониторинг на
производствени води.

Условие 13А.9.1 и Условие 13А.9.2. Собствения мониторинг на подземните
води през 2015 г. показва, че няма превишаване на стойностите  на екологичния праг
по наблюдаваните показатели вследствие на дейността на „Свилоза ЯРН” ЕООД.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 15.1., Условие 15.2. и Условие 15.3. В „Свилоза ЯРН“  ЕООД се
прилагат необходимите инструкции, които са изискват по условията от Комплексно
разрешително № 12/2004 г. Документацията по тези условия се съхранява на
площадката и се предоставя при поискване от контролните органи.

Условие 15.4. В „Свилоза ЯРН“ ЕООД има разработен План за мониторинг на
въздуха при работа на инсталациите в анормален режим. Планът е изпратен до
РИОСВ – В.Търново с писмо изх. № 208/29.08.2014 г. на „Свилоза ЯРН“ ЕООД.

През отчетния период на 2015 г. не са предприети действия за закриване на
инсталации.

Също така не са извеждани и не се предвижда извеждане на инсталации от
експлоатация във връзка с Условия 16.2. и Условие 16.5. През 2015 г. инсталацията е
била в технологична пауза от 01.01.2015 г. до 07.05.2015 г. и от 24.10.2015 г. до
31.12.2015 г.

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

7.1. Аварии.

През отчетния период на 2015 г. няма регистрирани аварийни  ситуации и
инциденти,  свързани  със замърсяване на околната среда и не е имало необходимост
да бъдат уведомявани кмета на община Свищов, РИОСВ – В.Търново, Басейновата
дирекция и органите на агенция „Гражданска защита” Таблица № 9 от Приложение
№ 1.

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

През отчетния период на 2015 г. няма официално получени оплаквания или
възражения от неправителствени организации или частни лица свързани с дейността
на “Свилоза ЯРН“ ЕООД. Таблица № 10 от Приложение № 1.

8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад е подписан от оператора на инсталацията :
„Свилоза Ярн” ЕООД

Декларация
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Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в
Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
Комплексното разрешително № 12/2004 г. на инсталация Завод за изкуствена коприна
с оператор „Свилоза ЯРН” ЕООД.
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия
от този доклад на трети лица.

Подпис:           Дата: 30.03.2016 г.
(упълномощено лице от д-р Г.Римини – Управител)

Име на подписващия: инж. Николай Любенов
Длъжност в организацията: упълномощено лице от Управителя

Приложение № 1

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR (Условие № 9.6.5.3 от КР)

№ CAS Замърс

 Емисионни прагове

Праг за
пренос на

замърсител
и извън

площадка

Праг за
производство,
обработка или

употреба
(колона 3)

номер ител
Във

въздух
Кg/год

Във води
Кg/год

В почва

Кg/год

(колона 2)
Кg/год Кg/год

24# 7440-
66-6

Цинк и
съединеният

а му (като
Zn)

- 100
6384,91 - - *

12# Общ азот - 50000
8468,24 - - *

13# Общ фосфор - 5000
916,14 - - *

76# XПK3 - 50000
22631,94 - - *

За определяне на емисиите на цинк в отпадните води е използван метод – С
/изчислена стойност на база отчетни данни от заустеното количество производствени
отпадни води от дейността на „Свилоза ЯРН“ ЕООД и установената концентрация на
цинк от извършения собствен мониторинг през 2015 г./.

За определяне на емисиите на „Общ азот”, „Общ фосфор” и „ХПК3“ е използван
метод – С /изчислена стойност на база отчетни данни от заустеното количество битово
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– фекални и производствени отпадни води, и установената концентрация на „общ
азот”, „общ фосфор” и „ХПК3“ от извършения собствен мониторинг през  2015 г./.

Метод за изчисление на изпусканите емисии в отпадъчните води:

C = (Q х А1 / 1000 / 1000 + Q х А2 / 1000 / 1000 +……….+ Q x Аn / 1000 / 1000 ) /  n
C – замърсител (кг/г)
Q – количество заустени битово – фекални и производствени отпадни води за 2015 г./l/
А - измерена стойност на съответния замърсителя по протокол /mg/l/

n – брой измервания/протоколи

Таблица 2. Емисии в атмосферен въздух

Пара Единица НДЕ, съг
Резултати

от мониторинг Честота
Съответствие

метър ласно КР Непрекъснат
мониторинг

Периодичен
мониторинг

на
мониторинг Брой/%

Н2S -
изпускащо
у-во № 13

mg/Nm3 6 3,549 * Веднъж
годишно 1/100

CS2 –
изпускащо
у-во № 13

mg/Nm3 100 30,499 * Веднъж
годишно 1/100

* В изпълнение на Плана за собствен мониторинг на „Свилоза ЯРН“ ЕООД, на
13.05.2015 г. са направени замервания на емисии на вредни вещества, сeроводород
(H2S) и сeровъглерод (CS2), които са изпускани организирано в атмосферата през
изпускащо устройство № 13 на завода за изкуствена коприна. Замерванията на емисии
са направени тогава, тъй като провеждането им трябва да стане при натовараване на
производствените мощности на инсталацията от 75%. Производственият цикъл е
започнал от 1700 часа на 07.05.2015 г. и е приключил в 1000 часа на 24.10.2015 г.
Собствените периодични измервания за 2015 г., бяха извършени от акредитираната
лаборатория –  „Пехливанов инженеринг”  ООД –  гр.  София,  която е акредитирана
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и притежава Сертификат за акредитация БСА
рег. № 5 ЛИК, валиден до 30.06.2017 г. Резултатите от проведените изпитвания са
както следва:

- емисии на сяроводород 3,549 mg/Nm3;
- емисии на сяровъглерод 30,499 mg/Nm3.



32

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

Охлаждащи, битово – фекални и дъждовни отпадъчни води – колектор „Юг”
Протокол № 0151/25.030.2015 г.

Параметър Единица НДЕ,
съгласно КР

Резултати от
мониторинг Честота на

мониторинг Съответствие
да/ненепрекъснат периодичен

Всяка емисия * докладвана в Таблица 1, колона 1

Обем
m3/ден
m3/час
m3/год.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Не се
извършва -

рН - 6 – 9 - 8,46 ± 0,02

4 пъти на
година

да

неразтворени
вещества mg/dm3 60 - 35 ± 2 да

БПК5 mg/dm3 25 - < 3* да

ХПК (бихромна) mg/dm3 125 - 79 ± 4 да

Общ азот mg/dm3 15 - 9,0 ± 0,5 да

Общ фосфор mg/dm3 2 - 1,82 ± 0,09 да

* - граница на количествено определяне
** - съгласно КР № 12/2004 г.

Охлаждащи, битово – фекални и дъждовни отпадъчни води – колектор „Юг”
Протокол  № 0421/30.06.2015 г.

Параметър Единица НДЕ,
съгласно КР

Резултати от
мониторинг Честота на

мониторинг Съответствие
да/не

непрекъснат периодичен

Всяка емисия * докладвана в Таблица 1, колона 1

Обем
m3/ден
m3/час
m3/год.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Не се
извършва -

рН - 6 – 9 - 8,13 ± 0,02 4 пъти на
година да
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неразтворени
вещества mg/dm3 60 - 4 ± 0,6 да

БПК5 mg/dm3 25 - <0,5* да

ХПК (бихромна) mg/dm3 125 - 49,0 ± 2,5 да

Общ азот mg/dm3 15 - 6,2 ± 0,3 да

Общ фосфор mg/dm3 2 - 0,92 ± 0,05 да

* - граница на количествено определяне
** - съгласно КР № 12/2004 г.

          Охлаждащи, битово – фекални и дъждовни отпадъчни води – колектор„Юг”
Протокол № 0878/16.10.2015 г.

Параметър Единица НДЕ,
съгласно К Р

Резултати от
мониторинг Честота на

мониторинг Съответствие
Да/не

непрекъснат периодичен

Всяка емисия * докладвана в Таблица 1, колона 1

Обем
m3/ден
m3/час
m3/год.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Не се
извършва -

рН - 6 – 9 - 8,01 ± 0,15

4 пъти на
година

да

неразтворени
вещества mg/dm3 60 - <3* да

БПК5 mg/dm3 25 - <3* да

ХПК (бихромна) mg/dm3 125 - 58 ± 6 да

Общ азот mg/dm3 15 - 6,6 ± 0,4 да

Общ фосфор mg/dm3 2 - 1,03 ± 0,06 да

* - граница на количествено определяне
** - съгласно КР № 12/2004 г.

  Охлаждащи, битово – фекални и дъждовни отпадъчни води – колектор„Юг”
Протокол № 1163/30.12.2015 г.

Параметър Единица НДЕ,
съгласно К Р

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие
Да/не
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непрекъснат периодичен

Всяка емисия * докладвана в Таблица 1, колона 1

Обем
m3/ден
m3/час
m3/год.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Не се
извършва -

рН - 6 – 9 - 8,51 ± 0,14

4 пъти на
година

да

неразтворени
вещества mg/dm3 60 - 11,0 ± 1,4 да

БПК5 mg/dm3 25 - <3* да

ХПК (бихромна) mg/dm3 125 - 63 ± 6 да

Общ азот mg/dm3 15 - 5,9 ± 0,28 да

Общ фосфор mg/dm3 2 - 0,99 ± 0,13 да

Резултатите от оценката на съответствие на концентрациите на вредни вещества
в подземните води с определените в Условие 10.1.3.1. и Условие 10.2.3.1, съгласно
Условие 10.4.3. от актуализирано КР № 12/2004  г.  -  брой извършени анализи,  брой
установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани
коригиращи действия  за първо, второ, трето и четвърто тримесечие на 2015 г. за
охлаждащи, битово – фекални и дъждовни отпадъчни води – колектор „Юг” са както
следва:

Показател
Брой

извършени
анализи

Брой установени
несъответствие

Предприемане на коригиращи
действия

рН 4 0

Извършва се непрекъснат контрол
за установяване на несъответствия

и отстраняване на течове от
тръбопроводи

и оборудване разположени на
открито.

Неразтворени вещества 4 0
БПК5 4 0

ХПК (бихромна) 4 0
Общ фосфор 4 0

Общ азот 4 0

Условие № 10.1.3.1. Мониторинг на смесени производствени води от завод за
изкуствена коприна отвеждани за пречистване в ПСОВ на „Свилоза“АД.

Протокол № 0422/30.06.2015 г.
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Параметър Единица НДЕ,
съгласно К Р

Резултати от
мониторинг Честота на

мониторинг Съответствие
Да/не

непрекъснат периодичен

Всяка емисия * докладвана в Таблица 1, колона 1

Обем
m3/ден
m3/час
m3/год.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Не се
извършва -

рН - 5,0 – 9,0 - 6.87 ± 0,02

4 пъти на
година

да

Неразтворени
вещества mg/dm3 340 - 5,0 ± 0,8 да

Нефтопродукти mg/dm3 10 - <0,03* да

ХПК (бихромна) mg/dm3 300 - 34 ± 2 да

Общ фосфор mg/dm3 2 - <0,05* да

Общ азот mg/dm3 15 - <0,5* да

Цинк mg/dm3 40 0,1663 ±
0,0005 да

* - граница на количествено определяне
** - съгласно КР № 12/2004 г.

Условие № 10.1.3.1. Мониторинг на смесени производствени води от завод за
изкуствена коприна отвеждани за пречистване в ПСОВ на „Свилоза“АД.

Протокол № 0879/16.10.2015 г.

Параметър Единица НДЕ,
съгласно К Р

Резултати от
мониторинг Честота на

мониторинг Съответствие
Да/не

непрекъснат периодичен

Всяка емисия * докладвана в Таблица 1, колона 1

Обем
m3/ден
m3/час
m3/год.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Не се
извършва -

рН - 5,0-9,0 - 6,46 ± 0,12

4 пъти на
година

да

Неразтворени
вещества mg/dm3 340 - <3* да
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Нефтопродукти mg/dm3 10 - <0,03* да

ХПК (бихромна) mg/dm3 300 - 82 ± 8 да

Общ фосфор mg/dm3 2 - 0,08 ± 0,002 да

Общ азот mg/dm3 15 - 17 ± 1 да

Цинк mg/dm3 40 11,19 ± 0,02 да

* - граница на количествено определяне
** - съгласно КР № 12/2004 г.

Резултатите от оценката на съответствие на концентрациите на вредни вещества
в подземните води с определението в Условие 10.1.3.1. и Условие 10.2.3.1., съгласно
Условие 10.4.3. от актуализирано КР №12/2004 г. - брой извършени анализи, брой
установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани
коригиращи действия за първо, второ и трето тримесечие на 2015 г. за смесени
производствени води от завод за изкуствена коприна са както следва:

Показател
Брой

извършени
анализи

Брой установени
несъответствие

Предприемане на коригиращи
действия

рН 2 0

Извършва се непрекъснат контрол за
установяване на несъответствия  и

отстраняване на течове от
тръбопроводи

и оборудване разположени на
открито.

Неразтворени вещества 2 0

ХПК (бихромна) 2 0

Общ фосфор 2 0

Общ азот 2 0

Нефтопродукти 2 0

Цинк 2 0

Направената обстойна оценка на съответствието на концентрациите на вредни
вещества в отпадни води/смесен поток производствени води преди ПСОВ (ТП3)/ с
определените в условията на актуализирано КР 12/2004г. през 2015 г. показва, че няма
превишаване на стойностите по наблюдаваните показатели и не са установени
несъответствия.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Отпадък Код Площада
№

Годишно
количество, t/y

Годишно
количество за

единица продукт,
t/t

Временно
съхранен

ие на
площадка

та

Външна
фирма /

Собствен
транспорт

Съответствие

Количе Реално Количе Реално
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ства
определ

ени с
КР

измерено ства
определ

ени с
КР

измерено

Отпадъци от
необработени

текстилни влакна
04 02 21 1 414 19,75 0,069 0,024 да Външна

фирма
да/да

Стърготини,
стружки и

изрезки от черни
метали

12 01 01 2 3 0 - - да Външна
фирма да

Хартиени и
картонени
опаковки

15 01 01 3 36 1.160 - - да Външна
фирма

да

Пластмасови
опаковки

(PP-чували)
15 01 02 4 1,2 0 - - да Външна

фирма
да

Пластмасови
опаковки (PVC)

15 01 02 5 13,79 0 - - да Външна
фирма

да

Метални
опаковки

15 01 04 6 23 0 - - да Външна
фирма

да

Абсорбенти,
филтърни

материали, кърпи
за изтриване и

предпазни
облекла, различни
от упоменатите в

15 02 02

15 02 03 7 1,56 0 - - да Външна
фирма

да

Отпадъци от
желязо и стомана

19 10 01 9 80 0,460 - - да Външна
фирма

не

Отпадъци от
цветни метали

(алуминий, мед,
месинг и бронз)

19 10 02 10 10 0 - - да Външна
фирма

да

Стъкло 20 10 02 8 10 0 - - да Външна
фирма

да
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Опаковки от
дървесни

материали
15 01 03 15 - 0 - - да Външна

фирма
да

Нехлорирани
моторни

смазочни и масла
за зъбни предавки

на минерална
основа

13 02 05* 11 7,2 2.080 - - да Външна
фирма да

Оловни
акумулаторни

батерии
16 06 01* 12 10 2.900 - - да Външна

фирма
да

Флуоресцентни
тръби и други

отпадъци,
съдържащи живак

20 01 21* 13 1,38 0,380 - - да Външна
фирма

да

Смесени
строителни
отпадъци

17 01 07 14 100 0 - - да Външна
фирма да

През 2015 г. няма установени несъответствия на образувани и предадени
отпадъци на лицензирани фирми.

През 2014 г. е извършена подмяна на технологично оборудване, поради което е
установено е 1 (един) брой несъотвествие: отпадъците от желязо и стомана са със
завишаване над допустимата норма в Комплексно разрешително № 12/2004 г. на
„Свилоза ЯРН“ ЕООД. Отпадналите от производството материали и съоръжения се
изкупуват от външни фирми за рециклиране.

През 2013 г. също е извършена подмяна на технологично оборудване, поради
което отпадъците от желязо и стомана са с малко завишаване на допустимата норма в
Комплексно разрешително № 12/2004 г. на „Свилоза ЯРН“ ЕООД. Също така
завишаване на отпадъците от желязо и стомана, съгласно нормите определени в
Комплексно разрешително № 12/2004 г. има и през 2011 г., 2012 г., т.е. 5 (пет) бр.
несъответствия от 2011 г. до 2015 г., поради подмяна на технологично оборудване и
амортизирали съоръжения. През 2012 г. има превишаване над допустимите норми
съгласно КР № 12/2004 г. и на отпадъците от цветни метали също поради подмяна на
технологично оборудване. През 2011 г., има превишаване на отпадъците от хартиени и
картонени опаковки, които се образуват от дейността на „Свилоза ЯРН“ ЕООД.
Отпадъчната хартия е в резултат главно от разопаковането на целулозата, която се
влага в производството. Този вид отпадък също се предава на лицензирани външни
фирми за по – нататъшното им използване и преработка. За отпадъците от хартия и
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картон са установени 2 бр. несъответстия за годините от 2011 г. до 2015 г. Ежедневно
се проверяват всички площадки за временно съхранение на отпадъците образувани в
резултат от дейността на „Свилоза ЯРН“ ЕООД от отговорници, определени със
заповед на Управителя. Заповедите са връчени на отговорните лица и се проверяват
непрекъснато за тяхното изпълнение.

Табл.5.  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код

Оползотворя-ване
на

площадката
Обезвреждане на

площадката

Име на външната фирма,
извършваща операцията по

оползотворяване/
обезвреждане С

ъо
тв

ет
ст

ви
е

Отпадъци от
необработени

текстилни
влакна

04 02 21 не не „Импорт – Експорт 2000” ЕТ да

Стърготини
стружки и
изрезки от

черни метали

12 01 01 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

Хартиени и
картонени
опаковки

15 01 01 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

Пластмасови
опаковки

(полипропиле
нови чували)

15 01 02 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

Пластмасови
опаковки

(полипропиле
н – PVC)

15 01 02 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

Метални
опаковки 15 01 04 не не “Еко-Феникс” ЕООД-R да

Абсорбенти,
филтърни

материали,
кърпи за

изтриване и
предпазни
облекла,

различни от
упоменатите в

15 02 02

15 02 03 не не - да

Отпадъци от
желязо и
стомана

19 10 01 не не “КРИС-Р” ЕООД, гр.Г.Оряховица да

Отпадъци от
цветни

метали(алуми
ний, мед,
месинг и

бронз)

19 10 02 не не “КРИС-Р” ЕООД, гр.Г.Оряховица да

Стъкло 20 10 02 не Временно
съхраняване на

“КРИС-Р” ЕООД, гр.Г.Оряховица да
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площадката
Опаковки от

дървесни
материали

15 01 03 не не - да

Нехлорирани
моторни,

смазочни и
масла за

зъбни
предавки на
минерална

основа

13 02 05* не
Временно

съхраняване на
площадката

„Валд 95“ ЕООД – гр. Русе да

Оловни
акумулаторни

батерии
16 06 01* не

Временно
съхраняване на

площадката
“КРИС-Р” ЕООД, гр.Г.Оряховица да

Флoуресцентн
и тръби и

други
отпадъци,

съдържащи
живак

20 01 21* не
Временно

съхраняване на
площадката

„Промишлени системи“ ООД да

Смесени
строителни
отпадъци

17 01 07 не не - да

Смесени
битови

отпадъци
20 03 01 не не Община Свищов да

Таблица 6 - Шумови емисии

Място на
измерването

Ниво на звуково
налягане в dB

(А),съгласно КР

Ниво на звуково
налягане в dB (А)

през деня

Ниво на звуково
налягане в dB (А)

през вечерта

Ниво на звуково
налягане в dB (А)

през нощта

Съответствие
през деня,
вечерта и

ноща
Еквивалентно ниво

на шум,т.1 70 56,1 53,8 51,2 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.2 70 56,9 53,1 50,4 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.3 70 55,4 51,6 49,8 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.4 70 53,8 50,7 48,5 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.5 70 53,2 50,9 49,3 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.6 70 46,1 43,2 41,6 да/да/да

Еквивалентно ниво 70 48,4 47,8 43,8 да/да/да
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на шум, т.7

Еквивалентно ниво
на шум, т.8 70 57,4 51,0 48,7 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.9 70 50,7 49,8 47,2 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.10 70 49,7 49,6 47,6 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.11 70 44,7 45,3 46,9 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.12 70 45,1 43,7 43,0 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.13 70 45,8 46,1 45,7 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.14 70 48,3 48,9 45,9 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.15 70 57,9 55,3 51,8 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.16 70 56,3 51,0 51,9 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.17 70 54,7 54,4 52,3 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.18 70 63,4 62,9 61,6 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.19 70 62,6 63,5 60,2 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.20 70 67,4 66,4 64,5 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.21 70 68,2 68,0 67,9 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.22 70 69,1 67,3 67,1 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.23 70 69,5 68,9 67,9 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.24

70 69,6 69,4 68,3 да/да/да

Еквивалентно ниво 70 68,9 68,1 67,8 да/да/да
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на шум, т.25

Еквивалентно ниво
на шум, т.26 70 69,3 68,6 67,6 да/да/да

Еквивалентно ниво
на шум, т.27 70 60,4 57,2 54,1 да/да/да

Средно
еквивалентно ниво

на шума по
измервателния
контур (Lср)

70 57,4 55,8 54,2 да/да/да

Ниво на общата
звукова мощност
на измервателния

контур (Lср)
Не се нормира 117,0 116,2 115,3 да/да/да

Таблица 7. Опазване на подземни води

По Условие 13.8.2.2: Собственият мониторинг на подземните води по Условие
13А.9.1 е извършван съгласно изискванията на Условие 13А.9.2.

Протокол № 0152/25.03.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовзема

не

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна реакция рН

Пиезометър 1

6,5 – 9,5 7,55 ± 0,02

Веднъж
на

тримесе
чие

да
Електропроводи
мост µS cm-1 2000 595 ± 12 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 7,6 ± 0,4 не

Обща твърдост mg-eqv/l 12 3,81 ± 0,19 да
Хлориди mg/l 250 17,57 ± 0,88 да
Сулфати mg/l 250 53 ± 3 да
Амониеви йони mg/l 0,5 0,18 ± 0,01 да
Нитрити mg/l 0,5 0,12 ± 0,01 да
Нитрати mg/l 50 <0,9* да
Фосфати mg/l 0,5 0,28 ± 0,01 да
Натрий mg/l 200 33,49 ± 1,67 да
Калций mg/l 150 136 ± 7 да
Магнезий mg/l 80 60 ± 3 да
Желязо µg/l 200 20 ± 1 да
Манган µg/l 50 365 ± 18 не
Нефтопродукти µg/l 50 <30* да

· - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 0153/25.03.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовзема

не

Концентраци
я в

подземните

Резултати от
мониторингl

Честота
на

монитор

Съответствие

да/не
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води,
съгласно КР

инг

Активна реакция рН

Пиезометър 2

6,5 – 9,5 7,68 ± 0,02

Веднъж
на

тримесе
чие

да
Електропроводи

мост µS cm-1 2000 575 ± 12 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 2,82 ± 0,14 да

Обща твърдост mg-eqv/l 12 3,44 ± 0,17 да
Хлориди mg/l 250 16,29 ± 0,81 да
Сулфати mg/l 250 132,8 ± 6,6 да

Амониеви йони mg/l 0,5 0,090 ± 0,005 да
Нитрити mg/l 0,5 0,14 ± 0,01 да
Нитрати mg/l 50 1,6 ± 0,08 да
Фосфати mg/l 0,5 0,52 ± 0,03 не
Натрий mg/l 200 41,28 ± 2,06 да
Калций mg/l 150 93 ± 5 да

Магнезий mg/l 80 32 ± 2 да
Желязо µg/l 200 31,6 ± 1,6 да
Манган µg/l 50 157,5 ± 7,9 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 0154/25.03.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовзема

не

Концентрация
в подземните

води,
съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна реакция рН

Пиезометър 3

6,5 – 9,5 7,84 ± 0,02

Веднъж
на

тримесеч
ие

да
Електропроводи

мост µS cm-1 2000 1040 ± 52 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 10,1 ± 0,5 не

Обща твърдост mg-eqv/l 12 4,2 ± 0,2 да
Хлориди mg/l 250 66 ± 3 да
Сулфати mg/l 250 118,5 ± 5,9 да

Амониеви йони mg/l 0,5 0,14 ± 0,01 да
Нитрити mg/l 0,5 0,11 ± 0,01 да
Нитрати mg/l 50 2,70 ± 0,14 да
Фосфати mg/l 0,5 0,39 ± 0,02 да
Натрий mg/l 200 168,8 ± 8,4 да
Калций mg/l 150 79 ± 4 да

Магнезий mg/l 80 26 ± 1 да
Желязо µg/l 200 2710 ± 136 не
Манган µg/l 50 420 ± 21 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 0155/25.03.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовзема

Концентрация
в подземните

Резултати от
мониторинг

Честота
на

Съответствие
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не води,
съгласно КР

монитор
инг

да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 4

6,5 – 9,5 6,97 ± 0,02

Веднъж
на

тримесеч
ие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 2010 ± 40 не

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 6,94 ± 035 не

Обща твърдост mg-eqv/l 12 9,86 ± 0,049 да
Хлориди mg/l 250 242 ± 12 да
Сулфати mg/l 250 433 ± 22 не

Амониеви йони mg/l 0,5 0,090 ± 0,005 да
Нитрити mg/l 0,5 1,10 ± 0,05 не
Нитрати mg/l 50 18 ± 1 да
Фосфати mg/l 0,5 2,0 ± 0,1 не
Натрий mg/l 200 151,8 ± 7,6 да
Калций mg/l 150 122 ± 6 да

Магнезий mg/l 80 29 ± 1 да
Желязо µg/l 200 < 10* да
Манган µg/l 50 58,2 ± 2,9 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 0156/25.03.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовзема

не

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Раней 1

6,5 – 9,5 7,51 ± 0,02

Веднъж
на

тримесе
чие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 597 ± 12 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 1,95 ± 0,09 да

Обща твърдост mg-eqv/l 12 4,0 ± 0,2 да
Хлориди mg/l 250 26,28 ± 1,31 да
Сулфати mg/l 250 132,4 ± 6,6 да

Амониеви йони mg/l 0,5 < 0,05* да
Нитрити mg/l 0,5 0,070 ± 0,004 да
Нитрати mg/l 50 3,20 ± 0,16 да
Фосфати mg/l 0,5 0,13 ± 0,01 да
Натрий mg/l 200 28,29 ± 1,45 да
Калций mg/l 150 86 ± 4 да

Магнезий mg/l 80 15 ± 7 да
Желязо µg/l 200 < 10* да
Манган µg/l 50 354 ± 18 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 00423/30.06.2015 г.
Показател Единица на Точка на Концентрация Резултати от Честота Съответствие



45

величината пробовзема
не

в подземните
води,

съгласно КР

мониторинг на
монитор

инг
да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 1

6,5 – 9,5 7,13 ± 0,02

Веднъж
на

тримесе
чие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 1051 ± 21 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 4,54 ± 0,91 да

Обща твърдост mg-eqv/l 12 11,34 ± 2,27 да
Хлориди mg/l 250 16,78 ± 3,36 да
Сулфати mg/l 250 31,8 ± 1,6 да
Амониеви йони mg/l 0,5 0,22 ± 0,01 да
Нитрити mg/l 0,5 0,22 ± 0,01 да
Нитрати mg/l 50 2,2 ± 0,1 да
Фосфати mg/l 0,5 0,80 ± 0,04 не
Натрий mg/l 200 23,46 ± 2,82 да
Желязо µg/l 200 8,1± 0,7 да
Манган µg/l 50 3172 ± 4 не
Нефтопродукти µg/l 50 <30* да

* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 0424/30.06.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовземан

е

Концентрация
в подземните

води,
съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 2

6,5 – 9,5 7,63 ± 0,02

Веднъж
на

тримесе
чие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 6,74 ± 13 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 1,48 ± 0,29 да

Обща твърдост mg-eqv/l 12 5,18 ± 1,03 да
Хлориди mg/l 250 21 ± 4 да
Сулфати mg/l 250 72,84 ± 3,64 да

Амониеви йони mg/l 0,5 0,23 ± 0,01 да
Нитрити mg/l 0,5 0,15 ± 0,01 да
Нитрати mg/l 50 2,0 ± 0,1 да
Фосфати mg/l 0,5 <0,15 да
Натрий mg/l 200 23,62 ± 0,61 да
Желязо µg/l 200 6,6 ± 0,2 да
Манган µg/l 50 372 ± 1 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 0425/30.06.2015 г.
Показател Единица на Точка на Концентрация Резултати от Честота Съответствие
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величината пробовземан
е

в подземните
води,

съгласно КР

мониторинг на
монитор

инг
да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 3

6,5 – 9,5 7,83 ± 0,02

Веднъж
на

тримесе
чие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 1004 ± 20 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 >10* не

Обща твърдост mg-eqv/l 12 >12* не
Хлориди mg/l 250 32,2 ± 6,4 да
Сулфати mg/l 250 165 ± 8 да
Амониеви йони mg/l 0,5 0,21 ± 0,01 да
Нитрити mg/l 0,5 2,4 ± 0,1 не
Нитрати mg/l 50 68 ± 3 не
Фосфати mg/l 0,5 2,0 ± 0,1 не
Натрий mg/l 200 233,9 ± 15,9 не
Желязо µg/l 200 2825 ± 4 не
Манган µg/l 50 655 ± 7 не
Нефтопродукти µg/l 50 <30* да

* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 0426/30.06.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовземан

е

Концентрация
в подземните

води,
съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 4

6,5 – 9,5 7,30 ± 0,02

Веднъж
на

тримесе
чие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 1818 ± 36 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 <0,5* да

Обща твърдост mg-eqv/l 12 >12* не
Хлориди mg/l 250 202 ± 40 да
Сулфати mg/l 250 115 ± 6 да

Амониеви йони mg/l 0,5 0,53 ± 0,03 не
Нитрити mg/l 0,5 0,10 ± 0,01 да
Нитрати mg/l 50 3,4 ± 0,2 да
Фосфати mg/l 0,5 0,40 ± 0,02 да
Натрий mg/l 200 150,8 ± 8,7 да
Желязо µg/l 200 <5* да
Манган µg/l 50 103,0 ± 0,2 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 0427/30.06.2015 г.
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Показател Единица на
величината

Точка на
пробовземане

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Раней 1

6,5 – 9,5 7,52 ± 0,02

Веднъж
на

тримесеч
ие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 671 ± 13 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 1,29 ± 0,26 да

Обща твърдост mg-eqv/l 12 5,79 ± 1,16 да
Хлориди mg/l 250 35,6 ± 7,1 да
Сулфати mg/l 250 68 ± 3 да

Амониеви йони mg/l 0,5 0,33 ± 0,02 да
Нитрити mg/l 0,5 0,10 ± 0,01 да
Нитрати mg/l 50 3,4 ± 0,2 да
Фосфати mg/l 0,5 0,20 ± 0,01 да
Натрий mg/l 200 23,31 ± 3,97 да
Желязо µg/l 200 5,5 ± 0,2 да
Манган µg/l 50 397,0 ± 0,3 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 0881/04.11.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовземан

е

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 2

6,5-9,5 6,690 ± 0,09

Веднъж
на

тримесеч
ие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 233 ± 20 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 7,72± 0,27 не

Обща твърдост mg-eqv/l 12 2,60 ± 0,19 да
Хлориди mg/l 250 <5 да
Сулфати mg/l 250 24,18 ± 2,14 да

Амониеви йони mg/l 0,5 0,110 ± 0,07 да
Нитрити mg/l 0,5 0,130 ± 0,003 да
Нитрати mg/l 50 8,0 ± 0,5 да
Фосфати mg/l 0,5 <0,15* да
Натрий mg/l 200 8,849 ± 0,033 да
Желязо µg/l 200 16,7 ± 0,2 да
Манган µg/l 50 53,0 ± 0,3 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.
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Протокол № 0882/04.11.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовземан

е

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 3

6,5-9,5 7,68 ± 0,12

Веднъж
на

тримесеч
ие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 671 ± 20 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 4,60 ± 0,11 да

Обща твърдост mg-eqv/l 12 5,04 ± 0,33 да
Хлориди mg/l 250 15,89 ± 2,05 да
Сулфати mg/l 250 32,14 ± 3,56 да

Амониеви йони mg/l 0,5 0,090 ± 0,006 да
Нитрити mg/l 0,5 0,110 ± 0,002 да
Нитрати mg/l 50 18,8 ± 1,2 да
Фосфати mg/l 0,5 0,290 ± 0,008 да
Натрий mg/l 200 34,6 ±  0,2 да
Желязо µg/l 200 9,2 ± 0,2 да
Манган µg/l 50 33,5 ± 0,2 да

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 0883/04.11.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовземан

е

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 4

6,5-9,5 7,17 ± 0,12

Веднъж
на

тримесеч
ие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 2240 ± 81 не

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 18,27 ± 0,62 не

Обща твърдост mg-eqv/l 12 16,95 ± 2,25 не
Хлориди mg/l 250 248,7 ± 38,4 да
Сулфати mg/l 250 81,04 ± 6,91 да

Амониеви йони mg/l 0,5 2,56 ± 0,25 не
Нитрити mg/l 0,5 0,070 ± 0,001 да
Нитрати mg/l 50 0,9± 0,1 да
Фосфати mg/l 0,5 6,72 ± 0,19 не
Натрий mg/l 200 134,4 ± 0,5 да
Желязо µg/l 200 98,5 ± 1,1 да
Манган µg/l 50 488,0 ± 1,1 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.
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Протокол № 0884/04.11.2015 г.
Показател Единица на

величината
Точка на

пробовземан
е

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитори
нг

Съответствие

да/не

Активна реакция рН

Раней 1

6,5-9,5 5,24 ± 0,08

Веднъж
на

тримесеч
ие

не
Електропроводи

мост µS cm-1 2000 1195 ± 40 да

Перманганатна
окисляемост

mgО2/l 5 1,76 ± 0,04 да

Обща твърдост mg-eqv/l 12 6,78 ± 0,54 да
Хлориди mg/l 250 39,67 ± 5,44 да
Сулфати mg/l 250 47,02 ± 4,01 да

Амониеви йони mg/l 0,5 0,55 ± 0,04 не
Нитрити mg/l 0,5 0,090 ± 0,002 да
Нитрати mg/l 50 1,8 ± 0,2 да
Фосфати mg/l 0,5 0,170 ± 0,003 да
Натрий mg/l 200 36,74 ± 0,11 да
Желязо µg/l 200 7,9 ± 0,2 да
Манган µg/l 50 421,5 ± 0,2 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 1131/30.12.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовземан

е

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 1

6,5-9,5 7,08 ± 0,12

Веднъж
на

тримесеч
ие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 2040 ± 37 не

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 14,9 ± 1,06 не

Обща твърдост mg-eqv/l 12 15,0 ± 1,7 не
Хлориди mg/l 250 2,73 ± 49 да
Сулфати mg/l 250 120,0 ± 19,6 да

Амониеви йони mg/l 0,5 2,96 ± 0,33 не
Нитрити mg/l 0,5 0,080 ± 0,002 да
Нитрати mg/l 50 4,20 ± 0,59 да
Фосфати mg/l 0,5 0,50 ± 0,03 да
Натрий mg/l 200 134,3 ± 0,7 да
Желязо µg/l 200 <5* да
Манган µg/l 50 341 ± 2 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.
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Протокол № 1132/30.12.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовземан

е

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 2

6,5-9,5 7,48 ± 0,14

Веднъж
на

тримесеч
ие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 303 ± 8 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 10,71± 1,89 не

Обща твърдост mg-eqv/l 12 3,0 ± 0,3 да
Хлориди mg/l 250 10,18 ± 1,28 да
Сулфати mg/l 250 20,6 ± 1,5 да

Амониеви йони mg/l 0,5 <0,05* да
Нитрити mg/l 0,5 0,050 ± 0,001 да
Нитрати mg/l 50 1,20 ± 0,34 да
Фосфати mg/l 0,5 <0,15* да
Натрий mg/l 200 12,49 ± 0,04 да
Желязо µg/l 200 8,5 ± 0,6 да
Манган µg/l 50 113,0 ± 0,3 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 1133/30.12.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовземан

е

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 3

6,5-9,5 7,70 ± 0,14

Веднъж
на

тримесеч
ие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 1262 ± 25 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 117± 14 не

Обща твърдост mg-eqv/l 12 6,0 ± 0,7 да
Хлориди mg/l 250 111 ± 17 да
Сулфати mg/l 250 262,2 ± 21,5 не

Амониеви йони mg/l 0,5 0,600 ± 0,085 не
Нитрити mg/l 0,5 1,60 ± 0,023 не
Нитрати mg/l 50 250 ± 35 не
Фосфати mg/l 0,5 3,00 ± 0,15 не
Натрий mg/l 200 204,1 ± 0,7 не
Желязо µg/l 200 7226 ± 248 не
Манган µg/l 50 897 ± 18 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.
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Протокол № 1134/30.12.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовземан

е

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Пиезометър 4

6,5-9,5 7,03 ± 0,12

Веднъж
на

тримесеч
ие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 1926 ± 37 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 428 ± 28 не

Обща твърдост mg-eqv/l 12 16,7 ± 1,97 не
Хлориди mg/l 250 188 ± 38 да
Сулфати mg/l 250 124,0 ± 17,6 да

Амониеви йони mg/l 0,5 3,520 ± 0,199 не
Нитрити mg/l 0,5 0,080 ± 0,002 да
Нитрати mg/l 50 3,00 ± 0,85 да
Фосфати mg/l 0,5 0,70 ± 0,04 не
Натрий mg/l 200 145,6 ± 0,5 да
Желязо µg/l 200 42,9 ± 2,2 да
Манган µg/l 50 367,0 ± 0,5 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.

Протокол № 1135/30.12.2015 г.

Показател Единица на
величината

Точка на
пробовземан

е

Концентраци
я в

подземните
води,

съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота
на

монитор
инг

Съответствие

да/не

Активна
реакция рН

Раней 1

6,5-9,5 7,60 ± 0,13

Веднъж
на

тримесеч
ие

да

Електропроводи
мост µS cm-1 2000 720 ± 16 да

Перманганатна
окисляемост mgО2/l 5 15,81 ± 1,81 не

Обща твърдост mg-eqv/l 12 7,80 ± 1,05 да
Хлориди mg/l 250 37,4 ± 4,9 да
Сулфати mg/l 250 65,0 ± 9,2 да

Амониеви йони mg/l 0,5 0,20 ± 0,01 да
Нитрити mg/l 0,5 0,060 ± 0,001 да
Нитрати mg/l 50 8,10 ± 0,57 да
Фосфати mg/l 0,5 <0,15* да
Натрий mg/l 200 37,64 ± 0,24 да
Желязо µg/l 200 <5* да
Манган µg/l 50 472,8 ± 0,8 не

Нефтопродукти µg/l 50 <30* да
* - под границата на количествено определяне
** - съгласно Комплексно разрешително №12/2004 г.
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Резултатите от оценката на съответствие на концентрациите на вредни
вещества в подземните води с определението в условията 10.1.3.1 и 10.2.3.1,
съгласно условие 10.4.3 от актуализирано КР №12/2004 г. - брой извършени
проверки, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и
предприети/планирани коригиращи действия  за 2015 г. са както следва:

Показател
Брой

извършени
анализи

Брой установени
несъответствие

Предприемане на коригиращи
действия и мерки

Водно ниво 19 -

Извършва се непрекъснат контрол
за установяване несъответствия и

отстраняване на течове от
тръбопроводи

и оборудване разположени на
открито.

Активна реакция 19 1

Електропроводимост 19 2

Обща твърдост 19 5

Перманганатна
окисляемост 19 11

Амониев йон 19 5

Нитрати 19 2

Нитрити 19 3

Сулфати 19 1

Хлориди 19 1

Фосфати 19 6

Натрий 19 3

Калций 5 0

Магнезий 5 0

Желязо 19 3

Манган 19 18

Нефтопродукти 19 0

От извършения мониторинг за 2015 г., не са установени причините за появата
на констатираните несъответствия, но ежедневно се спазват инструкциите съгласно
условията в КР № 12/2004 г., като се извършва непрекъснат контрол и установяване на
течове от тръбопроводи и технологично оборудване разположени на открито. Тъй като
точките Р1, Р2, Р3, Р4 и R1 на „Свилоза ЯРН“ ЕООД са общи и с тези на „Свилоцел“
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ЕАД е възможно появата на несъответствията да се дължи и от тяхната производствена
дейност.

Таблица 8.Опазване на почви

Показател

Концентрация в
почвите (базово

състояние),
съгласно КР

Пробовземна
точка

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Състояние

- - - - - -

Не е нормирано с КР № 12/2004 г.

Таблица 9. Аварийни ситуации
Дата на

инцидента
Описание на
инцидента

Причини Предприети
действия

Планирани
действия

Органи, които
са уведомени

Няма отчетени инциденти за 2015 г.

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

Дата на
оплакване или
възражението

Приносител на
оплакването Причини Предприети

действия
Планирани
действия

Органи, които
са уведомени

Няма постъпили оплаквания или възражения за 2015 г.
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