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„Метал” АД, притежава Комплексно разрешително № 25/2005 г., 

актуализирано с Решение № 25-Н0-И0-А1/2017 год., издадено във връзка с чл. 117, 

ал.1 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр.91/2002 г. с изм.и доп.), 

за дейността на инсталации попадащи в т. 2.6 „Инсталации за повърхностна 

обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при 

които обемът на ваните за обработка е над 30 м3“ от Приложение № 4 към ЗООС. 

Настоящият Годишен доклад по околна среда ( ГДОС ) се изготвя на 

основание чл. 125, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда, съгласно 

Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра 

на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за 

контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”.  

 

1. УВОД 

 

1.1 . Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно 

разрешително  

Инсталация за повърхностна обработка на метали “Галваничен цех”, включваща: 

Инсталация 680 - подвескова линия за алкално (цианово) помедняване и 

никелиране; 

Инсталация 687 - барабанна линия за алкално (цианово) помедняване и 

никелиране; 

Инсталация 681 - барабанна линия за алкално поцинковане; 

Инсталация 676 - подвескова линия за алкално поцинковане; 

Инсталация 686 – линия за байцване на детайли. 

 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията/ите: 

„МЕТАЛ“ АД - гр Варна, Западна промишлена зона, ул. „Перла“ №20 

1.3. Регистрационен номер на Комплексното разрешително 

Комплексно разрешително (КР) №25/2005, актуализирано с Решение №25-Н0-И0-

А1/2017 г. 

1.4. Дата на подписване на КР 

дата на подписване на Решение №25-Н0-И0-А1/2019 г. – 15.06.2017 г. 
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1.5. Дата на влизане в сила на на Решение №25-Н0-И0-А1/2017 г 1 

14.07.2017 г. 

 

1.6.Оператор на инсталациите, посочва се конкретно кой е притежател на 

разрешителното 

„Метал“ АД - гр.Варна 

1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора 

„МЕТАЛ“ АД  

гр. Варна - 9000 

Западна промишлена зона 

ул. „Перла“ № 20 

тел.: 052/ 503-003, факс: 052/ 503-403 

E-mail: office@metal-ls.com 

1.8. Лице за контакти 

Надя Йорданов, еколог 

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

„МЕТАЛ“ АД 

гр. Варна - 9000 

Западна промишлена зона 

 ул. „Перла“ № 20 

тел.: 052/ 503-213, факс: 052/ 503-403 

E-mail: ecology@metal-ls.com 

 

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

инсталацията/инсталациите 

 

Цех „Галваничен“ За дейността на този цех дружеството има издадено Комплексно 

разрешително за дейността на инсталации попадащи в т. 2.6 „Инсталации за 

повърхностма обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични 

процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 м3“ от Приложение № 4 

към ЗООС. Освен инсталации, които попадат в обхавата на Приложение № 4 от 

mailto:office@metal-ls.com
mailto:ecology@metal-ls.com
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Закона за опазване на околната среда, на производствената площадка на “Метал” АД 

са обособени и следните други производства: 

Цех леярна и шлайф 

В цеха се извършва формоване на заготовки от сплав ЦАМ (Zn, Al и Cu /95/4/1) 

и алуминий и последващо шлайфане и полиране на същите. 

Цех металокерамика  

В цеха се извършва синтероване на изделия от метален прах. Полага се в 

инструменти монтирани на преси и се пресова с тях. Получава се окончателния 

детайл с необходимата прецизна точност.  

Цех прахово боядисване  

В цеха се извършва предварителна обработка на детайли и полагане на 

декоративно полимерно покритие на детайли от ЦАМ, стомана и алуминий. 

Декоративното полимерно покритие се нанася на линия в затворен контур. Детайлите 

се закачат, измиват се с вода и се подсушават с индиректно нагряване до около 110º 

С. Следва нанасне по електростатичен път на покритие от полимерен прах в кабина за 

нанасяне, след което детайлите отиват в пещ за изпичане. В пеща те индиректно се 

нагряват до около 195º С, при което полимерния прах се слепва и образува твърд 

филм.  

Участък монтаж на дръжки  

В този участък става сглобяването на заготвките в готово изделие. В участъка 

постъпват дейали от предходни операции, сглобяват се в готово изделие. Опаковат се 

и се предават в склада за съхранение готова продукция.  

Участък производство на заключващи системи и брави 

В участъка се изработват детайли от месинг и стомамнени ленти. Чрез 

операциите рязане, струговане, разпробиване, просичане, щанцоване, райберене, 

резбоване и други металорежещи операции се изработват заготовки за изделия по 

конструктивни чертежи. Една част от детайлите отиват за галванично покритие, а 

други направо за монтаж, където се  извършва сглобяване на изработените детайли в 

готово изделие.  

Участък производтво на стоманени ленти 

В учатъка се извършва разкрояване на стоманени ленти на необходим размер.  

Участък производство и ремонт на инструменти 
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В участъка се извършва изработката и подържане на инструменталната 

екипировка за производство на изделията на територията на площадката.  

Участък производтво на брави врати и панти 

Тук се извършва изработване чрез щанцоване от предварително разкроена 

стоманена лента или кргла стомана на рула, на детайли за брави и панти. Монтажат 

им във възли чрез точково заваряване, набиване или занитване .Детайлите се предават 

за галванично покритите, след което се монтират в готово изделие  

Локална пречиствателна станция  

“Метал” АД притежава локална ПСОВ, в която по химичен път се третират 

замърсени води от цех “Галваничен”. Водните обеми, генерирани при нанасянето на 

галванични покрития върху метални повърхности имат кисел характер, както и 

алкален. Потоците не се смесват за да бъдат неутрализирани. Те се събират в отделни 

резервоари и впоследствие се обработват по различна технология в реакторен съд.  

Вече пречистената вода от реагентния съд се отвежда към селищната 

канализационната система. В ЛПСОВ допълнително се омекотява и вода за 

призводствени нужди, която се прекарва през йонообменни колони, за да отговаря на 

технологичните изисквания на съответните инсталации.  

 

1.11. Призводствен капацитет на инсталацията/ инсталациите 

 

Иинсталации попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 

Инсталация 

 
Капацитет  [m3] 

Инсталация за повърхностна обработка на метали „Галваничен цех“, включващa: 

 

Инсталация 680, включваща 49 бр. вани, от 

които 19 бр. вани за галванични процеси, 27 

бр. промивни вани, 1 бр. вана за 

деметализация на подвески, 2 бр. вани за 

сушене 

 

26,52 (19 бр. вани) 

Инсталация 687, включваща 31 бр. вани, от 

които 15 бр. вани за галванични процеси, 16 

бр. промивни вани 

 

6,93 (15 бр. вани) 

Инсталация 681, включваща 22 бр. вани, от 

които 12 бр. вани за галванични процеси, 8 

бр. промивни вани, 2 бр. вани сушилня - 

16,80 (12 бр. вани) 
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центрофуга (преди изпълнение на т. 1 от 

Условие 3.4.) 

 

Инсталация 681, включваща 19 бр. вани, от 

които 11 бр. вани за галванични процеси, 8 

бр. промивни вани (след изпълнение на т. 1 

от Условие 3.4. и потвърждение от страна на 

РИОСВ) 

 

12,65 (11 бр. вани) 

Инсталация 686, включваща 15 бр. вани, от 

които 5 бр. вани за галванични процеси, 10 

бр. вани за измиване 

 

0,88 (5 бр. вани) 

Инсталация 676, включваща 21 бр. вани, от 

които 12 бр. вани за галванични процеси, 8 

бр. промивни вани, 1 бр. вана за сушене с 2 

бр. горелки, всяка с мощност от 0,045 MW 

 

17,60 (12 бр. вани) 

За 2020г., производствения капацитет (брой вани) на инсталациите включени в 

“Инсталация за повърхностна обработка на метали „Галваничен цех“, не се различава 

от посочения в Условие 4.1 на КР. 

 

Производствен капацитет на инсталациите, извън Приложение № 4 от ЗООС 

Инсталации 

 

Капацитет Съответствие 

Цех „Леярна и шлайф“, включващ: 

 

Общо: 3,6 t/24h Да 

2 бр. пещи за ЦАМ 

 

2 х 1,2 t/24h Да 

1 бр. пещ за алуминий 

 

1,2 t/24h Да 

Котелно към „Галваничен цех“, 

включващ 3 бр. котли 

 

3 х 0,109 MW Да 

Лъчиста инсталация за отопление, 

включваща 32 броя газови горелки за 

отопление 

 

32 х 0,045 MW Да 

 

Съгласно Уславие 4.2.1., “Метал” АД прилага инструкция за изчисляване на 

годишната продукция за всяка от инсталациите по Условие 2, които попадат в 
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обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съобразно единицата продукт посочена в 

Условие 1, а именно дм2 покрита повърхност.  

Резултата се докладвa в следващата таблица, с което дружеството изпълнява 

Условие 4.2.2. 

Продукция за 2020 г . 

(дм2 поктита повърхност) 

за инсталация за повърхностна обработка на метали  

„Галваничен цех“,  

включващa: 

Инсталация 680 

 
582 082,867 дм2 

Инсталация 687 

 
247 570,636 дм2 

Инсталация 681 

 
421 254,043 дм2 

Инсталация 686 

 
157 158,825 дм2 

Инсталация 676 

 
660 250, 844 дм2 

Общо за “Галваничен цех” 2 068 317,216 дм2 

 

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

околната среда  

Дружеството прилага система от правила, задължения и персонални 

отговорности, която система подсигурява изпълнението на условията поставени в КР 

№ 25-Н0-И0-А1/2017  

Със заповед на изпълнителния директор, са определени задачите и 

отговорностите на служителите и работниците, които извършват дейности по 

изпълнение условията в КР.  

 

Заемана длъжност 

Изпълнения на 

условия по  

КР № 25-Н0-И0-

А1/2017 г. 

Задължения по управление на околната 

среда 

Изпълнителен 

директор 

Изпълнение на 

условията в 

КР № 25-Н0-И0-

А1/2017 г. 

(за всички условия) 

 

Контрол на дейностите по управление на 

околната среда. 

Утвърждава документи по управление на 

околната среда. 

Информиране на контролни органи и 

местни власти 
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Еколог 

Изпълнение на 

условията в 

КР № 25-Н0-И0-

А1/2017 г.  

 (за всички условия) 

 

Координиране на дейностите по 

управление на околната среда. 

Проверка на съответствие с екологичното 

законодателство и условията на КР. 

Актуализира и поддържа основния набор 

документи по околна среда. 

Наблюдение на емисионните и 

технически показатели. 

Провеждане на мониторинг на фактори на 

околната среда. 

Формулиране на причините за 

установените несъответствия. 

Управление на дейностите по отпадъците. 

Изготвяне на отчети и справки. 

 

Началник ГЗ Изпълнение на 

Условие 14.10. 

Изготвя и актуализира Авариен план, на 

основание чл.35 ал.1 от Закона за защита 

при бедствия в който са заложени мерки 

за предотвратяване, контрол и/или 

ликвидиране на последствията при 

бедствия и аварии в “Метал” АД 

 

Началник ОЕ Изпълнение на 

Условие 8.1, 8.2., 

8.2.1.2.1 и 13.6.2 

Участва в изготвянето на инструкции по 

условията на КР; 

Следи месечното потребление на електро 

и топлоенергия и вода на отделните 

галванични инсталации; 

Отговаря за периодична проверка и 

поддръжка на канализационната система 

за отпадъчни води на площадката; 

Отговаря за периодична проверка и 

поддръжка на канализационната система 

за отпадъчни води на площадката; 

Отговаря за периодична проверка и 

поддръжка на канализационната система 

за отпадъчни води на площадката; 

Следи техническото състояние на 

топлопреносната мрежа на площадката; 

Следи за експлоатацията и поддръжката 

на токоизправителите поддържащи 

инсталация 680. 
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Началник цех 

“Галваничен” 

 

Изпълнение на 

Условие 8.1, 8.2. 

Формулиране на причините за 

установените несъответствия по работата 

на галваничните инсталации; 

Участва в изготвянето на инструкции по 

условията на КР; 

Проследява годишното потребление на 

суровини и спомагателни материали за 

галваничните линии; 

Изготвяне на справки за потреблението на 

суровини и спомагателни материали. 

 

Началник цех 

“Леярна и шлайф” 

 

Изпълнение на 

Условие 9.1.1.4 

 

Проследяване стойностите на 

контролираните параметри на 

пречиствателно съоражение към ИУ №2 – 

скрубер. 

 

Оператор ПСОВ Изпълнение на 

Условие 10.1.1.1.3 

 

Проследяване стойностите на 

контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение в ЛПСОВ 

 

 

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите 

РИОСВ - Варна 

гр. Варна 

бул. „Ян Палах“ №4 

1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ 

инсталациите 

Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна 

 гр. Варна 

ул. „Александър Дякович“ № 17 

 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Главна насоки на фирмената политика по отношение опазването на околната 

среда е управление на производствените инсталации и съоръженията по начин, който 

осигурява здравето и безопасността на хората и опазването на околната среда. 

Дружеството има внедрена интегрирана система ISO 9001:2008 за управление на 

качеството на произведената продукция.  
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Дружеството е разработило и прилага система от правила, задължения и 

персонални отговорности, която система подсигурява изпълнението на условията 

поставени в КР № 25-Н0-И0-А1/2017 г. 

Изпълнено е Условие 5.1., изготвени са всички инструкции за експлоатация и 

поддръжка, изисквани с разрешителното. 

Съгласно Условие 5.2. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за 

мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР, като 

резултатите се отразяват в дневници. 

Съгласно Условие 5.3. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за 

периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни 

показатели с определените в условията на разрешителното. Оценката на 

съответствието се записват в съответни дневници. 

Съгласно Условие 5.4. има изготвени писмени инструкции за установяване на 

причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Установените несъответствия се документират и се регистрира целият процес на 

определяне и отстраняване на причините, както и оценка на ефикасността от 

предприетите действия.  

За отчетната 2020 г. не са установени несъответствия 

При изпълнението на Условие 5.5., МЕТАЛ АД използва правно - 

информационна система “АПИС”. Системата позволява във всеки един момент, бърз 

и лесен достъп до пълните текстове на действащите нормативни актове в актуалното 

им състояние, заедно с техните изменения и допълнения. Това гарантира познаване на 

нормативната уредба по околна среда, чието спазване рагламентира работата на 

инсталациите и осигурява изпълнението на условията в комплексното разрешително.  

Условие 5.6. За 2020 г.няма предприети организационно-технически действия, 

обезпечаващи нови нормативни изисквания  

“Метал” АД документира дейностите по околна среда в съответствие с 

условията на комплексното разрешително, с което изпълнява изискванията на 

Условие 5.7.  

Разработен е план за собствен мониторинг, съобразен с условията на КР.  

Дружеството е представило в РИОСВ Варна “План за собствен мониторинг на 

“Метал” АД”, който включва: 
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› Мониторинг на атмосферния въздух  

› Мониторинг на отпадъчните води 

› Мониторинг на шума,  

с което дружеството е изпълнило Условие 6.17 

Условие 7.1. През 2020 год. не е имало аварийни ситуации, налагащи 

уведомяване на областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД 

“ПБЗН” – МВР и Басейновата дирекция. 

Условие 7.2. Дружеството е задължено, при вземане на решение за промяна в 

експлоатационния режим на всяка от инсталациите по Условие 2, да информира 

ИАОС за планираната промяна.  

През 2020 год., промяна в работния режим на инсталациите по Условие 2 не е 

имало. Има решение за монтиране на машина тип “студена камера” за леене на 

алуминиеви сплави под налягане в цех „Леярна и шлайф” и демонтиране на  накатна 

машина. ИАОС е информирана по установения ред. Получени са указания за нужната 

процедура. Предстои да бъде изпратена информация по Приложение №6 към Наредба 

за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ. бр.80/2009 г., 

с изм. и доп.). 

 

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

Ефективното използване на енергия, горива и ресурси е един от основните 

приоритети на фирменото ръководство, свързан както с щадящото въздействие на 

дейността върху параметрите на околната среда, така и с добри икономически 

показатели от дейността. 

 

3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА     

Използването на вода от “Метал” АД за производствени, охлаждащи и питейно 

битови нужди се извършва въз основа договор за доставка на питейна вода, 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води с “Водоснабдяване и Канализация- 

Варна” ООД, с което дружеството изпълнява Условие 8.1.1. “Метал” АД не 

притежава собствено водовземно съоръжение и издадено разрешително за 

водоползване.  
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В изпълнение на Условие 8.1.4., “Метал” АД има поставен на общ поток 

централен водомер и отделно на всяка инсталация има монтирани отчитащи 

устройства, които устройства отчитат изразходваната оборотна вода. Изразходваното 

количество свежа вода се изчислява по емперично разпределение, на база 

пропускателна способност. 

По Условие 8.1.7 се изпълнява инструкция за експлоатация и поддръжка на 

оборудването за процеса промиване към Инсталация 680, която е най-големият 

консуматор на вода за производствени нужди в цех “Галваничен”. 

За 2020 год. Условие. 8.1.10.1. е изпълнено. Работи се по инструкция за 

измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени 

нужди при работа на Цех “Галваничен”.  

Документираната информация включва:   

› Годишнa консумация на вода за производствени нужди (включително 

охлаждане) за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 

към ЗООС; 

› Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за 

производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по Условие 2, 

попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС.“ 

Условие 8.1.2 - Потребление на вода – свежа и в оборотен цикъл през 2020 г., 

за инсталациите попадащи в Приложение №4 на ЗООС, изчислената годишна норма 

на ефективност и съответствието й със зададените в КР ограничения са представени в 

следващите две таблици. 
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Използвана свежа вода през 2020 г. от инсталациите попадащи в Приложение 

№4 на ЗООС 

Инсталация 

за 

повърхностна 

обработка на 

метали 

“Галваничен 

цех” 

 

 

 

Използвано 

количество 

свежа вода 

за 2020 г. 

 

 

m3 

Количество 

продукция 

за 2020 г. 

 

 

 

dm3 

Годишна норма 

за ефективност 

при употребата 

на свежа вода, 

по КР 

 

m3/единица 

продукт 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на свежа 

вода, 

за 2020 г. 

 

m3/единица продукт С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

Д
а
/Н

е 

 

3567,247 

 

2 068 317,216 0,0112 0,0017 Да 

 

 

Използвана вода в оборотен цикъл за 2020 г. от инсталациите попадащи в 

Приложение №4 на ЗООС 

Инсталация 

за 

повърхностна 

обработка на 

метали 

“Галваничен 

цех” 

 

 

 

Използвано 

количество 

оборотна вода 

за 2020 г. 

 

 

m3 

Количество 

продукция за 

2020 г. 

 

 

 

dm3 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

оборотна вода, 

за 2020 г. 

 

m3/единица 

продукт 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

оборотна вода, 

по КР 

 

m3/единица продукт 

13 574  2 068 317,216 0,0065 
няма поставена 

 

 

Условие 8.1.10.2. е спазено. Разработена е инструкция за оценка на 

съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди 

(включително охлаждане) с поставената в Условие 8.1.2. нормата. Инструкцията 

включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия.  

За 2020 г. оценката на съответствието на количествата вода за производствени 

нужди с определените такива в условията на разрешителното, показва, че няма 

несъответствия и наднормени разходи за водоползване. и съответно няма предприети 

корективни действия, за които да се докладва в настоящия ГДОС. (Условие 8.1.11.2) 

 

 

 

 



стр.14  
 

 

Годишен доклад по околна среда – 2020 г. на „Метал“ АД, за изпълнение на дейностите по КР № 25-Н0-И0-А1/2017 г. 

 

3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

През 2020 година не са установени несъответствия при оценка на засечените 

консумации на електро- и топлоенергия с определените такива в КР. 

Условие 8.2.1.2.1. е изпълнено. Пприлага се инструкция за експлоатация и 

поддръжка на токоизправителите поддържащи инсталация 680, които се явяват 

основен консуматор на електроенергия към инсталацията по Условие 2, попадаща в 

обхвата на Приложение № 4 към ЗООС. Резултатите са записват в дневник, с което се 

изпълнява Условие 8.2.2.3. Годишното обобщение на резултатите е отразено в 

протокол. За 2020 год. няма установени отклонения по техническото състояние на 

токоизправителите. 

“Метал” АД е разработило и прилага инструкция по Условие 8.2.1.3. за 

експлоатация и поддръжка на процесите на галванизация и топлопромиване към 

инсталация 680 - основни консуматори на топлоенергия към инсталацията по Условие 

2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.  

Изпълнено е Условие 8.2.1.1., консумираната електроенергия и топлоенергия 

през отчетната година не превишава поставените в условието стойности. В 

следващите две таблици е представено изпълнението на това условие. и Условие 

8.2.3.1. 

 

Използване на електроенергия 

Инсталация за 

повърхностна 

обработка на 

метали 

„Галваничен 

цех“ 

Използвано 

количество 

електроенергия 

за 2020 год. 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия 

по КР 

MWh/единица продукт 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия  

за 2020 год. 

MWh/единица продукт С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

Д
а
/Н

е 

 

 

79, 640 MWh/y 

 

 

0,16.10-3 

 

 

0,417.10 -4 

 

 

Да 
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Използване на топлоенергия 

Инсталация за 

повърхностна 

обработка на 

метали 

„Галваничен 

цех“ 

Използвано 

количество 

топлоенергия 

за 2020 год. 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

топлоенергия 

по КР 

MWh/единица продукт 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

топлоенергия за  

2020 год. 

MWh/единица продукт С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 
Д

а
/Н

е 

 

 

529 MWh/y 

 

 

0,63.10-3 

 

 

0,28.10-3 

 

 

Да 

 

Условие 8.2.1.4. е изпълнено. Дружеството изпълнява инструкция за проверка 

на техническото състояние на топлопреносната мрежа на площадката, установяване 

на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите са 

записват в дневник, с което се изпълнява Условие 8.2.2.3. Годишното обобщение на 

резултатите е отразено в протокол. За 2020 год. няма установени отклонения по 

техническото състояние на топлопреносната мрежа. 

С настоящият ГДОС се отчита за изпълнено Условие 8.2.2.1. на КР, касаещо 

измерването и документирането на енергия.  

“Метал” АД има изготвена инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и 

документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за 

производствени нужди, изразени като: 

› Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за 

инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС; 

› Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и 

топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 

към ЗООС. 

Изразходваните количества електро- и топлоенергия, за инсталация “Цех 

Галваничен” се отчитат по измервателните устройства, отбелязани в Приложение № 4 

и Приложение № 5 към КР № 25-Н0-И0-А1/2017 г. 

Условие 8.2.2.2. е спазено. Разработена е инструкция за оценка на 

съответствието на изчислените количества електро- и топлоенергия с определените 

такива в Условие 8.2.1. Инструкцията включва установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от 

изпълнението на инструкцията се записват в дневник. 
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За 2020 г. оценката на съответствието на количества електро- и топлоенергия за 

производствени нужди с определените такива в условията на разрешителното, 

показва, че няма несъответствия и наднормени разходи за електро- и топлоенергия и 

съответно няма предприети корективни действия, за които да се докладва в 

настоящия ГДОС.  

 

 

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И 

ГОРИВА 

Условие 8.3.1.1. е изпълнено. През 2020 г. суровините употребявани при 

работата на инсталациите по Условие 2 не се различават по вид и да не превишават 

количествата поставени в условието.  

В изпълнение на Условие 8.3.2.1. дружеството работи по инструкция за 

изчисляване и документиране на изразходваните количества суровини, изразени като: 

› Годишна консумация на суровини за инсталациите по Условие № 2, 

попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС; 

› Стойности на годишните норми за ефективност при употребата на суровини 

за инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към 

ЗООС. Изчисляването на количествата се извършва в съответствие с Условие 6.4.“ 

Съгласно Условие 8.3.2.2. се прилага писмена инструкция за оценка 

съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните 

суровини за инсталация “Цех Галваничен”с условията на разрешителното. 

Инструкцията съдържа мерки за установяване на причините за документираните 

несъответствия с разходните норми и предприемане на корегиращи действия.  

В следващата таблица, в изпълнение на Условие 8.3.3.1. “Метал” АД докладва 

за 2020 г. изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата 

на суровини за инсталация “Цех Галваничен и резултатите от оценката на 

съответствието на тези стойности с определените такива в условията на 

разрешителното. 
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Инсталация 680 

Суровини Годишна 

норма за 

ефективност, 

[dm2/единица 

продукт], 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

[dm2/единица 

продукт]           

за 2020 г. 

Съответствие 

Да/Не 

Никелови аноди 0,0004 180 0,327.10-3 Да 

Медни аноди 0,0005 170 0,336.10-3 Да 

Медно-фосфорни аноди 0,0005 160 0,487.10-3 Да 

Месингови аноди 0,000011 0,410 0,110.10-4 Да 

Меден цианид 0,00011 57 0,108.10-4 Да 

Натриев цианид 0,00052 270 0,514.10-3 Да 

Меден сулфат 0,0002 0 0,000 Да 

Никелов сулфат 0,0005 260 0,483.10-3 Да 

Натриева основа 0,00002 0 0,000 Да 

Натриев карбонат 0,00001 0 0,000 Да 

Сярна киселина 0,00053 260 0,457.10-3 Да 

Никелов хлорид 0,00015 80 0,139.10-3 Да 

Амонячна вода 0,00004 0 0,000 Да 

Борна киселина  0,0004 100 0,186.10-3 Да 

Обезмаслител тип 1 0,0004279 100 0,185.10-3 Да 

Обезмаслител тип 2 0,0002888 15 0,116.10-3 Да 

Обезмаслител тип 3 0,000392 65 0,158.10-3 Да 

Обезмаслител тип 4 0,0006995 60 0,195.10-3 Да 

Блясъкообразувател тип 1 0,0000658 1 0,401.10-4 Да 

Блясъкообразувател тип 2 0,0000713 0,6 0,750.10-4 Да 

Блясъкообразувател тип 3 0,000384 7 0,312.10-3 Да 

Блясъкообразувател тип 8 0,00005 20 0,304.10-4 Да 

Блясъкообразувател тип 9 0,00003 15 0,304.10-4 Да 

Блясъкообразувател тип 10 0,000046 15 0,304.10-4 Да 

Блясъкообразувател тип 14 0,00006 25 0,485.10-4 Да 

Блясъкообразувател тип 15 0,00007 30 0,581.10-4 Да 

Блясъкообразувател тип 16  0,00004 20 0,388.10-4 Да 

Блясъкообразувател тип 17 0,00008 25 0,485.10-4 Да 

Блясъкообразувател тип 18 0,00001 5 0,969.10-5 Да 
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Сол за хромиране тип 1 0,00044 0 0,000 Да 

Сол за хромиране тип 2 0,00004 0 0,000 Да 

Сол за месинговане 0,00014 0,530 0,140.10-3 Да 

Сол за получаване на 

покритие черен никел 
0,00014 

0 0,000 Да 

Сегнетова сол 0,0001 50 0,954.10-4 Да 

Хидролак водобазиран 0,0003 1 0,265.10-3 Да 

Сол за неутрализация тип 1 0,0003292 0 0,000 Да 

 

 

Инсталация 681 

Суровини Годишна 

норма за 

ефективност, 

[dm2/единица 

продукт], 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

[dm2/единица 

продукт],       

за 2020 г. 

Съоитветствие 

Да/Не 

Цинкови аноди  0,001 300 0,712.10-3 Да 

Натриева основа  0,00027 100 0,237.10-3 Да 

Сярна киселина  0,000041 15 0,356.10-4 Да 

Солна киселина  0,00445 180 0,809.10-3 Да 

Азотна киселина  0,00019 80 0,190.10-3 Да 

Обезмаслител тип 6 0,0002 20 0,184.10-3 Да 

Обезмаслител тип 7 0,0002 60 0,192.10-4 Да 

Пасиватор тип 1 0,0002 70 0,188.10-3 Да 

Пасиватор тип 2 0,00006 0 0,000 Да 

Блясъкообразувател тип 4 0,00001 4 0,950.10-5 Да 

Блясъкообразувател тип 5 0,00015 40 0,142.10-3 Да 

Блясъкообразувател тип 6 0,0001 0 0,000 Да 

Блясъкообразувател тип 7 0,0001 40 0,950.10-4 Да 
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Инсталация 687 

Суровини Годишна 

норма за 

ефективност, 

[dm2/единица 

продукт], 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

[dm2/единица 

продукт],       

за 2020 г. 

Съответствие 

Да/Не 

Никелови аноди  0,0005 220 0,485.10-3 Да 

Медни аноди  0,0005 100 0,465.10-3 Да 

Месингови аноди  0,000011 0,004 0,113.10-4 Да 

Натриев цианид  0,0003 62 0,288.10-3 Да 

Меден цианид  0,0001 21 0,977.10-4 Да 

Никелов сулфат  0,00074 180 0,727.10-3 Да 

Сегнетова сол 0,0001 20 0,930.10-4 Да 

Никелов хлорид  0,00015 21 0,849.10-4 Да 

Борна киселина  0,0004 50 0,202.10-3 Да 

Солна киселина  0,0012 90 0,116.10-2 Да 

Сярна киселина  0,0001284 15 0,606.10-4 Да 

Амонячна вода  0,00004 0 0,000 Да 

Сол за неутрализация тип 1 0,00012 0 0,000 Да 

Сол за получаване на 

покритие черен никел 
0,00014 

0,090 0,140.10-3 Да 

Сол за месинговане 0,00014 0,050 0,140.10 -3 Да 

Блясъкообразувател тип 11 0,000474 56 0,474.10-3 Да 

Блясъкообразувател тип 12 0,0000474 10 0,404.10-4 Да 

Блясъкообразувател тип 13 0,0000238 0 0,000 Да 

Обезмаслител тип 2 0,00022 9 0,216.10-3 Да 

Обезмаслител тип 3 0,0003 35 0,285.10-3 Да 

Обезмаслител тип 4 0,0005 35 0,285.10-3 Да 

Обезмаслител тип 5 0,0003 25 0,200.10-3 Да 

Добавка за байцване 0,00003 0 0,000 Да 
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Инсталация 686 

Суровини Годишна 

норма за 

ефективност, 

[dm2/единица 

продукт], 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

[dm2/единица 

продукт],       

за 2020 г. 

Съответствие 

Да/Не 

Азотна киселина  0,00019 0,000 0,000 Да 

Солна киселина 0,0225 133 0,190.10-3 Да 

 

 

Инсталация 676 

Суровини Годишна 

норма за 

ефективност, 

[dm2/единица 

продукт], 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

[dm2/единица 

продукт],       

за 2020 г. 

Съответствие 

Да/Не 

Цинкови аноди  0,001 480 0,440.10-3 Да 

Натриева основа  0,00027 170 0,268.10-3 Да 

Сярна киселина  0,000041 15 0,237.10-4 Да 

Солна киселина  0,00445 100 0,700.10-4 Да 

Азотна киселина  0,00019 120 0,190.10-3 Да 

Обезмаслител тип 7 0,0002 125 0,197.10-3 Да 

Блясъкообразувател тип 4 0,00001 5 0,791.10-5 Да 

Блясъкообразувател тип 5 0,00015 65 0,102.10-3 Да 

Блясъкообразувател тип 6 0,0001 60 0,950.10-4 Да 

Блясъкообразувател тип 7 0,0001 60 0,950.10-4 Да 

Пасиватор тип 1 0,0002 130 0,200.10-3 Да 

Пасиватор тип 2 0,00006 0 0,000 Да 

Хидролак водобазиран 0,0003 100 0,153.10-4 Да 

 

Изпълнението на Условие 8.3.1.3. се докладва в следващата таблица 

Инсталация Вид 

гориво 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

[Nm3/единица 

продукт]  

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

[Nm3/единица 

продукт]          

за 2020 год. 

Съответствие 

Да/Не 

2 бр. горелки 

към 1 бр. вана 

за сушене към 

Инсталация 

676 

Природен 

газ 
0,016464 2740 0,00415 Да 
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3.4. СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, 

ГОРИВА И ПРОДУКТИ 

Условие 8.3.4.1 и Условие 8.3.4.1.2. Всички 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, се съхраняват съгласно условията посочени в информационните листове за 

безопасност, предоставени от съответния доставчик.  

“Метал” АД изисква от своите доставчици, предоставените информационни 

листи за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент 

(ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки. 

Условие 8.3.4.1.1 Наличните информационни листи за безопасност се 

съхраняват в електронен вид и на хартиен носител. При поискване се предоставят на 

контролните органи. 

Условие 8.3.4.6 е изпълнено. В РИОСВ Варна е представен план на 

площадката с обозначени местата за съхраняване на химични вещества и смеси. През 

отчетната година, тези места не са променяни. 

Съхранението на химичните вещества и смеси използвани от „Метал“ АД 

отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за 

безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 

вещества и смеси. 

Дружеството прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на 

съответствието на складовете и площадките за съхранение към инсталациите по 

Условие 2. Води се дневник, в които се вписват резултатите от извършените 

проверки. За 2020 г. не са установени несъответствия при съхранението на химични 

вещества и смеси. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

4.1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ 

ВЕЩЕСТВА (EPEBB) и PRTR 

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния 

въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено 

място и почвата, 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.  

Образецът, по който се докладват веществата и техните прагови стойности е 

Таблица 1, приложена към настоящия годишен доклад.  

Количествата емисии, посочени в приложената Таблица 1 на ГД са получени 

чрез изчисления на база проведени собствени мониторингови изследвания, възложени 

на акредитирани лаборатории.   

 

 

4.2. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

В изпълнение на Условие 9.1.1 “Метал АД експлоатира едно пречиствателно 

съоръжение тип вихров скрубер към изпускащо устройство № 2 за пречистване на 

отпадъчните газове от цех „Леярна и шлайф“. Информация за техническите данни на 

пречиствателното съоръжение ведно с изготвена документация за: 

› контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол 

осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения); 

› оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри; 

› честота на мониторинг на контролираните параметри; 

› вида на оборудването за мониторинг,   

са представени в РИОСВ Варна,  с което дружеството изпълнява Условие 

9.1.1.1., Условие 9.1.1.2. и Условие 9.1.1.3. 

Условие 9.1.1.4. “Метал” АД е разработило и прилага инструкция за 

ежеседмичен мониторинг на стойностите на контролираните параметри, осигуряващи 

оптимален работен режим на пречиствателно съоръжение вихров скрубер към цех 

“Леярна и шлайф”.  
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В изпълнение на Условие 9.1.2.1. се прилага инструкция за периодична оценка 

на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с 

оптималните такива. Инструкцията да включва още установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се записват в 

дневник. За 2020 год. не са установени отклонения от оптималния режим на работа на 

пречиствателното съоръжение. Като превантивна мярка, два пъти в годината, на 

пречиствателно съоръжение е извършена профилактика.  

Изпълнени са изискванията на Условие 9.2.1. на КР № 25-Н0-И0-А1/2017 г., за 

дебит на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници.  

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите на “Метал” АД, се 

изпускат в атмосферния въздух организирано единствено и само през изпускащите 

устройства, описани в Условие 9.2. 

В изпълнение на Условие 9.3.4. е изготвена и се прилага инструкция за 

периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 

площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези 

източници и предприемане на мерки за ограничаването им.  

Съгласно Условие 9.3.5., е изготвена и се прилага инструкция за извършване 

на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на 

неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия.  

През 2020 г. на всяко тримесечие е извършена оценка, която констатира, че 

мерките се спазват. 

Условие 9.3.6. Дружеството недопуска наличие на емисии на прахообразни 

вещества на площадката. Спазват се изискванията на чл. 70 на Наредба № 

1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии и 

Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на товарно-разтоварни работи. 

Изпълнено е Условие 9.4.1. на КР, няма разпространение на интензивно 

миришещи вещества, в и извън границите на производствената площадка.  

В периода не са получавани сигнали и оплаквания за разпространение на 

миризми извън границите на производстваната площадка, поради което за 2020 г. 
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няма предприети мерки по Условие 9.4.2. за предотвратяване/ограничаване на 

емисиите на интензивно миришещи вещества. 

Разработена е и се спазва инструкция по Условие 9.4.3. за периодична оценка 

за спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно 

миришещи вещества. 

Условие 9.5.1 на КР е изпълнено. Емисиите на отпадъчни газове от площадката 

не са довели до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в 

атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха. 

Съгласно изискването на Условие 9.6.1.1., през 2020 г. “Метал” АД има 

извършен собствен периодичен мониторинг. Пробовземането и изпитването на 

образците е извършено на 27.11.2020 г. от “ЛИПГЕИ” към фирма “Пехливанов 

Инженеринг” ООД – гр. София.  

Изпълнено е изискването на Условие 9.6.1.2 и чл. 22 от Наредба № 6 / 

26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, а именно. при 

извършване на собствени измервания, са измерени параметрите на газовите потоци и 

атмосферния въздух. 

Съгласно чл.39 от същата Наредба, в РИОСВ - Варна е представен доклад с 

резултатите от проведените собствени периодични измервания на емисиите вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от организирани точкови източници на 

територията на дружеството.  

“Метал” АД е разработило и прилага инструкция за извършване на 

периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия, с което 

изпълнява Условие 9.6.1.3 

Условие 9.6.1.6. е изпълнено. Планът за мониторинг на емисиите на вредни 

вещества от изпускащи устройства на площадката на “Метал” АД е съгласуван. от 

изп. Директор на ИАОС. 

Условие 9.6.1.7. В Таблица № 1 на Приложение 1 – Таблици към ГДОС-2020, 

съгласно т. 4.1. на утвърдената методика, “Метал” АД, представя данни с изчислени 

годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 
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4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 

166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите (EРИПЗ). 

При изчисленията са използвани следните две формули: 

Замърсител (mg/h) = измерена концентрация (mg/Nm3) х поток на комина  

(Nm3/h)           

Замърсител (kg/y) = замърсител (mg/ h) х работните часове за 2020 год. (h/y) х 

10-6 (mg→kg)     

Получените резултати не са включени в доклада за 2020 год. на Дружеството 

към Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители, тъй като 

получените стойности са много по-малки от посочената прагова стойност.  

Условие 9.6.2.2. – изпълнено. Документира се и се съхраняват резултатите от 

собствения мониторинг (Условие 9.6.1.1 ) и годишните количества на замърсителите 

(kg/y) в атмосферния въздух (Условие 9.6.1.7) за всяка календарна година.  

При поискване тази информация се предоставя на компетентния контролен 

орган. 

Изпълнено е за 2020 г. Условие 9.6.2.3. на КР, като се документира и съхранява 

на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с 

прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите 

(EРИПЗ). 

Условие 9.6.2.4. е изпълнено. “Метал” АД документира и съхранява 

резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на 

контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми, 

установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия. За 

2020 г. не са установени несъответствия със зададените в КР емисионни норми. 

Условие 9.6.2.6. на КР – изпълнява се. Има въведен дневник за документиране 

на постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на 

площадката. През отчетната 2020 г. няма постъпили оплаквания. 

Условие 9.6.2.6.1 се изпълнява. Дружеството документира резултатите от 

изпълнението на мерките за предотвратяване на неорганизираните емисии и  

интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. 
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Условие 9.6.2.7. стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.14. 

количества емитирани замърсители във въздуха, за единица продукт, за всяко 

изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение 4 към ЗООС, се докладва в следващата таблица 

№ на исталация № на ИУ Обследван 

параметър 

 

Данни от 

собствен 

мониторинг 

Годишно 

количество 

на емисиите 

във въздуха 

Норма на 

ефективност 

Инсталация №680 ИУ №18 Прах 0,92 44,304 0,764.10-5 

ИУ №19Б Прах 0,3 14,447 0,249.10-4 

ИУ №19Б CN 0,005 0,241 0,415.10-6 

ИУ №19Б Мед 0,005 0,241 0,415.10-6 

ИУ №19В Прах 0,3 14,447 0,249.10-4 

ИУ №19В SОx (SO2+SO3) 0,9 43,340 0,748.10-4 

ИУ №19В Никел 0,005 0,241 0,415.10-6 

ИУ №19В Мед 0,005 0,241 0,415.10-6 

Инсталация №676 №31 Прах 1,11 22,356 0,339.10-4 

№85 HCL 1,639 39,464 0,605. 10-4 

Инсталация №681 №24 Прах 0,3 24,078 0,574.10-4 

№24 HCL 0,54 43,340 0,103.10-3 

№25 Прах 0,3 5,177 0,123.10-4 

Инсталация №687 №26 CN 0,005 0,0482 0,195.10-6 

№26 Мед 0,005 0,0482 0,195.10-6 

№26 Прах 0,3 2,889 0,117.10-4 

Инсталация №687 №27 SОx (SO2+SO3) 2 16,855 0,684.10-4 

Инсталация №686 №30 HCL 1,639 29,598 0,189.10-3 
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4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

Съгласно Условие 10.1.1.1. “Метал” АД експлоатира локална ПСОВ, в която 

по химичен път се третират замърсени води от цех “Галваничен”. Тя се състои от 

следните съоръжения по пътя на водите: 

› събирателни вани; 

› реагентен съд;  

› пневматична система; 

› филтър преса; 

В локалната ПСОВ са разположени механичен филтър и реагентни колони, 

които не са част от пречиствателния цикъл на водата. Те служат за дейонизиране 

(омекотяване) на вода за производствени нужди. 

Условие 10.1.1.1.1. е изпълнено. За всяко пречиствателно съоръжение по пътя 

на водите е изготвена документация с определените: 

› контролирани параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа; 

› оптимални стойности за всеки от контролираните параметри; 

› честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; 

› вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. 

В съответствие с Условие 10.1.1.1.2, гореописаната документация е 

представена в РИОСВ Варна. 

Съгласно Условие 10.1.1.4. “Метал” АД има задължение при разпломбиране в 

случай на аварии да уведомява РИОСВ и БД. През 2020 г. не е имало ситуация, която 

налагала саваците на байпасните аварийни връзки на ПСОВ да бъдат разпломбирани. 

“Метал” АД заутства смесен поток (пречистени производствени, битово-

фекални и дъждовни води ) в градската канализация на база сключен договор с 

“Водоснабдяване и Канализация- Варна” ООД, с което дружеството изпълнява 

Условие 10.1.2.1. 

Спазени са условията поставени в Таблица 10.1.2.1 към горецитираното 

условие, а именно: 

1. Точка на заустване: ТЗ №2 – в градски колектор към градска канализация 

гр. Варна. Географски координати: N 43°21'830"; E 

27°86'169  
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Точка на заустване: ТЗ №1 – в градски колектор към градска канализация гр. 

Варна. Географски координати: N 43°21'977"; E 

27°86'645" 

2. Точка на мониторинг: ТМ № 2 на изход от площадката - на смесен поток: 

пречистени производствени в ПСОВ, охлаждащи, 

битово фекални (от външни фирми - наематели.) и 

дъждовните води от площадката.  

Географски координати N 43°21'970"; E 27°86'370",  

3. Източници на отпадъчните води:  

производствени води: пречистени производствени 

отпадъчни води от Инсталация за повърхностна 

обработка на метали „Галваничен цех“; 

битово-фекални води: от външни фирми - наематели; 

дъждовни води: от площадката. 

4.Име на водоприемника: градската канализационна система на гр. Варна. 

5. Пречиствателни съоръжения: ПСОВ за поток производствени отпадъчни 

води от цех „Галваничен”. 

 

За 2020 г. “Метал” АД е изпълнило Условие 10.1.4.1. Извършен е двукратен собствен 

мониторинг на смесен поток отпадъчни води, зауствани в градската канализационна система. 

Пробовземането и анализите са възложени на акредитирана лаборатория. За отчетната 

година това е Лабораторен изпитвателен комплекс към “Водоснабдяване и канализация – 

Варна” ООД. 

Условие 10.1.4.3. е изпълнено, изготвена е методика за изчисляване на 

количествата/обемите заустени пречистени производствени води на изход от 

локалната ПСОВ. За 2020 год. това са 270 м3 

Условие 10.1.4.4. Разработена е и се прилага инструкция за оценка на 

резултатите от проведения собствен периодичен мониторинг, за съответствие с 

нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества по Условие 10.1.2.1. и 

съгласно допустимите норми по Приложение № 1 към договора с ВиК-дружеството.  

Инструкцията включва още установяване на причините за несъответствията и 

предприемането на коригиращи действия. Води се дневник, в който се документира 

резултати от мониторинга, констатирано несъответствие с опис на причините, които 
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са го предизвикали и предприетите действия за недопускане на повторяемост на 

отклонението. С това се изпълнява и Условие 10.5.6. 

За 2020 год.са извършени 2 проверки – за за всяко мониторингово изследване. 

Несъответствия – няма. 

 

Условие 10.1.4.5. е изпълнено. “Метал” АД изчислява замърсителите и техните 

годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за 

изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).  

За 2020 г. информацията е представена в Приложение 1, таблица 1 към 

настоящия ГДОС. 

Дружеството е представило в РИОСВ Варна “План за собствен мониторинг”. 

Планът за мониторинг на “Метал” АД включва: 

› Мониторинг на атмосферния въздух  

› Мониторинг на отпадъчните води 

› Мониторинг на шума,  

с което дружеството е изпълнило Условие 10.1.4.6. 

Условие 10.5.3. Резултатите от мониторинга на стойностите на контролираните 

параметри се записват в дневник. Oценка на съответствието на технологичните 

параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения 

се прави при всяко третиране на вода.  

За 2020 г., има в 27 дни третиране на водите от цех „Галваничен“, съответно и 

27 проверка на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.  

Съгласно информацията от дневника, за изминалата година няма отклонения от 

оптималните стойности. 

В изпълнение на Условие 10.5.7., “Метал” АД документира и съхранява на 

площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с 

прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители. 

Съгласно Условие 10.5.8. дружеството е задължено да докладва замърсителите 

включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, 

предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, 

посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на 
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Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).  

За 2020 год. няма замърсители в отпадъчните води, за които са надвишени 

пределните количества. Изчисленията са направени въз основа на данните от 

собствения мониторинг на база 270 m3 пречистена производствена вода за 2020 г. 

 

Изпълнението на Условие 10.5.9. дружеството докладва със следващата таблица. 

обследван 

показател 

данни от собствен 

мониторинг 

изчислени 

количества 

(непреки емисии) 

замърсители в 

пречистените 

отпадъчни води 

норма на 

ефективност при 

изпускането на 

замърсители за  

2020 г. 

10.07.2020 16.10.2020 

Неразтворени 

(суспендирани) 

вещества 

130 87 29,296 0,142 

Азот амониев 

 
2,1 2,86 0,667 0,00323 

Сулфати 

 
35 36 9,585 0,0463 

Нефтопродукти 

 
< 0,1 < 0,1 0,027 0,130.10-3 

Мед 

 
< 0,02 < 0,020 0,0054 0,261.10-4 

Хром 

(шествалентен) 

 

< 0,01 < 0,01 0,0027 0,136.10-4 

Хром (общ) 

 
< 0,01 < 0,01 0,0027 0,136.10-4 

Никел 

 
0,05 0,9 0,0189 0,914.10-4 

Цианиди (общи) 

 
< 0,002 < 0,002 0,0054 0,261.10-4 

Цианиди 

(свободни) 

 

< 0,002 < 0,002 0,0054 0,261.10-4 

Цинк 

 
0,06 0,51 0,07695 0,372.10-3 

 

При изчисляване норма на ефективност при изпускането на замърсители са 

използвани данни от собствен двукратен мониторинг, количество пречистена вода – 

270 m3 и продукция за 2020 г. – 2 068 317,216 dm2. 
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4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Спазено е Условие 11.1.1, отпадъците, образувани от дейността на 

инсталациите по Условие 2 не се различават по вид и не превишават количествата 

посочени в условието. 

Образуваните през 2020 г. отадъци, с код и наименование и разрешени 

количества съгласно Условие 11.3.2. на КР се докладва в Таблица 4 (образуване на 

отпадъци) от Приложение 1 на ГДОС 2020.  

Спазва се Условие 11.3.2.1. и Условие 11.3.2.2. За съхранението на 

образуваните от дейността отпадъци, на територията на дружеството са обособени 

площадки, отговарящи на нормативните изисквания. Съдовете, в които се съхраняват 

отпадъците са от материал, невзаймодействащ с тях. Поставени са табели с код и 

наименование на всеки отпадък. Площадките на които се съхраняват опасни отпадъци 

са със силно ограничен достъп. 

Условие 11.3.3. е изпълнено, в РИОСВ Варна е представена схема на 

площадката с обозначени местата за съхраняване на отпадъци образувани от 

дейността на дружеството.  

“Метал” АД изпълнява Условие 11.3.7. Предварителното съхраняване на 

отпадъците, посочени в Условие 11.3.2., се осъществява по начин, който не позволява 

смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и 

неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества.  

Разработена е и се прилага инструкция (Условие 11.3.8.) за периодична оценка 

на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, 

на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи 

действия.  

Съгласно дневникът, който се води, за 2020 г. няма установени несъответствия 

при съхраняването на отпадъци 

Условие 11.4.3. – “Метал” АД притежава регистрационен документ № 03-РД-

533-02/03.08.2015 год за транспортиране на генерираните от дейността отпадъци.  

През 2020 г., дружеството не е извършвало дейност по транспортиране на 

отпадъци. Транспортирането на образуваните от дейността отпадъци извън 

площадката на дружеството се извършва от фирми притежаващи съответния 

документ по Закона за управление на отпадъците  
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Спазват се изискванията на Условие 11.4.3., Условие 11.5.1. и Условие 11.6.1., 

отпадъците се предават за транспортиране, за оползотворяване или обезвреждане, 

единствено на лица притежаващи документ за дейности с отпадъци.  

В таблица 5 към Приложение 1 се докладват количествата отпадъци предадени 

за последващо третиране. 

За всеки предаден отпадък, съгласно Условие 11.4.4. са налични и се предоставят на 

контролните органи при поискване следните документи: 

За производствени отпадъци: сертификат за произход (за металните 

отпадъци), кантарна бележка и/или приемо предавателен протокол; 

За опасни отпадъци: Идентификационен документ, съгласно 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; приемо предавателен. 

 „Метал“ АД изпълнява Условие 11.7.1., измерва количествата на образуваните 

отпадъци, с цел определяне на: 

› годишно количество образувани отпадъци; 

› стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на 

отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес). 

В съответствие на Условие 11.7.5. дружеството прилага инструкция за 

измерване на количествата образувани отпадъци и изчисление на стойностите на 

нормите за ефективност при образуването на отпадъци от производствения процес. 

Условие 11.7.6. “Метал” АД изчислява стойностите на нормите за ефективност 

при образуването на отпадъци, но в КР №25-Н0-И0-А1/2017 г., няма определени 

такива, спрямо които изчислените стойности да бъдат оценени.  

За 2020 г., годишната норма на ефективност при образуването на отпадъци е 

изчислена само за тези отпадъци, които се образуват пряко от производствения 

процес. 

Условие 11.9.1. е изпълнено. “Метал” АД документира и докладва дейностите 

по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 

както и реда за водене на публични регистри. За всеки отпадък се води отчетна книга 

и се изготвя годишен отчет. 
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Условие 11.9.2. годишното количество на отпадъците образувани на 

площадката на “Метал” АД се докладват в таблица 4 от Приложение 1 

Условие 11.9.8. е изпълнено. Преносите извън площадката на опасни и 

неопасни отпадъци не са включени в доклада за 2020 г. на Дружеството към 

Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители, тъй като 

количествата са много по-малки от посочената прагова стойност 

 

 

4. 5 ШУМ 

 

Съгласно 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(А) 

Вечерно ниво – 70 dB(А)  

Нощно ниво - 70 dB(А) 

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления 

източник урбанизирани територии и извън тях): 

Дневно ниво – 55 dB(А) 

Вечерно ниво – 50 dB(А) 

Нощно ниво - 45 dB(А) 

Съгласно Условие 12.2.1, “Метал “ АД изпълнява инструкция, съгласно която 

на всеки две години се извършва наблюдение на: 

› общата звукова мощност на площадката; 

› еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката; 

› еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.  

 

Резултатите от изпитване на дневно ниво на шума, проведено на 29.10.2020 г., 

са представени в таблица 6 от Приложение 1. 

Разработена е и се изпълнява инструкция по Условие 12.2.3, съгласно която се 

извършва оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по 

границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените 
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такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. 

През 2020 г. няма регистрирани жалби и оплаквания от дейността, извършвана 

на територията на „Метал“ АД по отношение на шума излъчван от производствената 

площадка. Дружеството е разположено в промишлената зона на града и най близката 

жилищна сграда е на отстояние 800 m.  

 

 

4. 6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ 

В издаденото на “Метал” АД Комплексно разрешително, не е поставено 

условие за собствен мониторинг на почви и подземни води. В изпълнение на Условие 

13.1., дружеството не извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко 

въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в 

подземните води. 

Съгласно Условие 13.2. е разработена и се прилага инструкция за периодична 

проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито, установяване на причините за тях и отстраняването им. Резултатите се 

документират и съхраняват. За 2020 год. няма случаи на течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на открито. 

Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 13.4. съдържаща мерки за 

отстраняване на разливи /или изливания на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка. За отчетната 2020 год. няма констатирани разливи. На 

територията на площадката са осигурени достатъчни количества сорбиращи 

материали в случай на аварийни разливи. Сорбиращите материали се съхраняват на 

определени за целта лесно достъпни места. 

Дейностите по товаро-разтоварване се извършват на определени за целта места 

при спазване изискванията на Наредба №12 от 30 декември 2005 г., за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни 

работи - Условие 13.6. 

Условие 13.6.2. Прилага се инструкция за периодична (ежемесечна) проверка и 

поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката. Води се 

дневник за проверките.  
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Условие 13.6.1. е изпълнено. През 2020 год., дружеството не е използвало 

материали съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции/ 

строителни съоръжения, при които е възможен контакт с почвите и подземните води 

и от които те могат да бъдат замърсени. 

Съгласно Условие 13.7.2.1. всички установени разливи на вредни и опасни 

вещества върху производствената площадка се отразяват в Дневник. В него се записва 

датата, причина за разлива, площ, състав и количество на замърсителя както и 

предприетите мерки за отстраняването му при спазване на Аварийния план. За 2020 г. 

такива няма. 

Условие 13.9.1. През 2020 год., не са предприемани допълнителни мерки за 

опазване на почвата и подземните води на площадката на дружеството. 

 

 

5.ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ  

Към КР №25-Н0-И0-А0/20017 не е налична Инвестиционна програма за 

привеждане в съответствие с условията на разрешителното 

 

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През 2020 г. няма промяна в експлоатационния режим на инсталациите от цех 

„Галваничен“. Няма случаи на прекратяване работата на инсталациите или на части от 

тях.  

 

7.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1 АВАРИИ 

През 2020 год., на територията на “Метал” АД не са регистрирани аварийни 

ситуации. 

Условие 14.8. е изпълнено. Във връзка с предписание на РИОСВ Варна, дадено 

в писмо изх. № 26-00-6844/6.10.2020 г., дружеството е представило в регионалната 

инспекция актуализиран доклад от извършена класификация по Закона за опазване на 

околната среда. 
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Съгласно доклада, „Метал” АД не се класифицира като предприятие с нисък 

или висок рисков потенциал. 

Определянето на рисковия потециал на предприятието е извършено съгласно 

указанията в приложение 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС, в съответствие със забележка 

4, като е използвано правилото за сумиране. Правилото за 2% е приложено за 

химични вещества и смеси, които са налични в количества под 50 кг.  

Условие 14.9. дружеството изпълнява инструкция за оценка на риска от аварии 

при извършване на организационни и технически промени. 

Условие 14.10. Мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на 

последствията при бедствия и аварии са заложени в Авариен план на “Метал” АД, 

разработен съгласно изискванията на чл. 35, ал.1 от Закона за защита при бедствия. 

 

 

7.2. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА 

ИНСТАЛАЦИЯТА, ЗА КОЯТО Е ИЗДАДЕНО КР 

През отчетната 2020 г. не са постъпвали оплаквания от работата на 

инсталацията по отношение замърсяване на компонентите на околната среда 

(атмосферен въздух, води, почви, биологично разнообразие и др.) и факторите, които 

могат да доведат до замърсяване / увреждане на околната среда (шум, вибрации, 

отпадъци и др.). 
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително №25-Н0-И0-А1/2017 год. на “МЕТАЛ” 

АД, гр. Варна. 

 

 

 

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

на копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

Подпис:.............................        

Име на подписващия: Иван Лупов 

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор 

 

 

Дата: 25.03.2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТАБЛИЦИ 

 

 

ТАБЛИЦА 1 - Замърсители по ЕРЕВВ и РRТR 

 

ТАБЛИЦА 2 - Eмисии в атмосферния въздух 

 

ТАБЛИЦА 3 - Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-

фекални и/или дъждовни) във водни обекти/ канализация 

 

ТАБЛИЦА 4 - Образуване на отпадъци 

 

ТАБЛИЦА 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

ТАБЛИЦА 6 -  Шумови емисии 

 

ТАБЛИЦА 7 - Опазване на подземни води 

 

ТАБЛИЦА 8 - Опазване на почви 

 

ТАБЛИЦА 9 - Аварийни ситуации 

 

ТАБЛИЦА 10 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, 

за които е предоставено КР 
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Таблица 1 

Замърсители по ЕРЕВВ и РRТR 
 

№ CAS 

номер 

замърсител Емисионни прагове 

(колона 1) 

п
р

а
г
 з

а
 п

р
ен

о
с 

н
а
 

за
м

ъ
р

си
т
ел

и
 и

зв
ъ

н
 

п
л

о
щ

. 
(к

о
л

о
н

а
 2

) 

п
р

а
г
 з

а
 п

р
о
и

зв
о
д

ст
в

о
, 

о
б
р

а
б
о
т
к

а
 и

л
и

 

у
п

о
т
р

еб
а
 (

к
о
л

о
н

а
 3

) 

във 

въздуха 

(колона 

1a) 

във води           

(колона 1b) 

в почва  

(колона 

1с) 

11 #  Серни оксиди  

(SOx / SO2) 

 

- 

(60,48) С 

 

- 

(9,585) С 

 

- 

 

- * 

12 #  Общ азот 

- 

 

- 

(0,667) С 

 

- 

 

- 10 000 

19 # 7440-47-3 Хром и 

съединенията му  

(като Cr) 

 

 

- 

 

 

- 

(0,270.10-2)С  

 

- 

 

200 10 000 

20 # 7440-50-8 Мед и 

съединенията му 

(като Cu) 

 

 

- 

(0,570) С 

 

- 

(0,54.10-2) С  

 

- 

 

500 10 000 

22 # 7440-02-0 Никел и 

съединенията му 

(като Ni) 

 

 

- 

(0,242) С 

 

- 

(0,0189) С  

 

- 

 

500 10 000 

24 # 7440-66-6 Цинк и 

съединенията му 

(като Zn) 

 

 

 

- 

 

 

- 

(0,0767) С  

 

- 

 

1 000 10 000 

76 #  Общ органичен 

въглерод (ТОС) 

(като общ С или 

ХПК 3 

 

 

- 

(39,711) С 

 - - * 

80 #  Хлор и 

неорганични 

съединения 

(като HCL) 

 

 

- 

(112,982) С 

 

- 

 

 

- 

 

- * 

82 #  Цианиди                           

( като общ CN) 

 

 

- 

(0,364) С 

 

- 

(0,54. 10-3) С  

 

- 

 

500 10 000 

86 #  Фини прахови 

частици < 10 μ 

(РМ 10) 

 

 

- 

(193,984) С 

 

- 

  

 

- 

 

- * 
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Забележки 

● CAS номерът на замърсителя означава точният идентификатор в Chemical 

Abstracts Service 

● Колона 1 съдържа съответните прагове за емисии във въздуха, водите или 

почвата. Ако прагът в дадена подколона (въздух, води или почва) е превишен, от 

притежателя на разрешителното се изисква да докладва за емисиите, като се посочва 

стойността с която замърсителя надвишава записаните в таблицата, или при 

замърсителя в предназначени за третиране в инсталация отпадъчни води, за преноси в 

околната среда в съответния компанент на подколоната. 

● Колона 2 съдържа праговете за пренос на замърсители извън площадката. 

Ако прагът в тази колона е превишен при даден замърсител, от притежателя на 

разрешителното се изисква да докладва за преноса извън площадкатана този 

замърсител, съответно количеството с което се превишава прага. Притежателят на 

разрешителното трябва да прави разлика между количества, пренасяни извън 

площадката с цел депониране (D) или рециклиране (R) 
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Таблица 2 

Eмисии в атмосферния въздух 
 

 

№ на 

ИУ 
параметър единица 

НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

Ч
ес

т
о

т
а

 н
а

 

м
о

н
и

т
о

р
и

н
г
а

 1
 

съ
о

т
в

ет
ст

в
и

е 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

2 

Мед 

 
mg/Nm3 1 - 0,005 1 Да 

Прах 

 
mg/Nm3 20 - 0,3 1 Да 

18 
Прах 

 
mg/Nm3 5 - 0,92 1 Да 

19Б 

Прах 

 
mg/Nm3 - 

- 
0,3* 1 Да 

CN 

 
mg/Nm3 1 

- 
0,005* 1 Да 

Мед 

 
mg/Nm3 1 

- 
0,005* 1 Да 

19В 

Прах 

 
mg/Nm3 5 

- 
0,3 1 Да 

SОx (SO2+SO3) 

 
mg/Nm3 400 

- 
0,9 1 Да 

Никел 

 
mg/Nm3 0,3 

- 
0,005* 1 Да 

Мед 
 

mg/Nm3 1 - 0,005* 1 Да 

24 

Прах 

 
mg/Nm3 5 

- 
0,3* 1 Да 

HCL 

 
mg/Nm3 10 

- 
0,54 1 Да 

25 Прах 
 

mg/Nm3 5 - 0,3* 1 Да 

26 

CN 

 
mg/Nm3 1 

- 
0,005* 1 Да 

Мед 
  

mg/Nm3 1 
- 

0,005* 1 Да 

Прах 

 
mg/Nm3 - 

 
0,3* 1 Да 

27 
SОx (SO2+SO3) 

 
mg/Nm3 400 

- 
2 1 Да 

30 
HCL 

 
mg/Nm3 10 

- 
1,639 1 Да 

31 Прах 

 
mg/Nm3 5 

- 
1,11 1 Да 

37/38 

Прах 

 
mg/Nm3 20 

- 
7,32 1 Да 

Органични     

в-ва, общ 

въглерод 

 

mg/Nm3 50 

- 

9,62 1 Да 
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№ на 

ИУ 
параметър единица 

НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

Ч
ес

т
о

т
а

 н
а

 

м
о

н
и

т
о

р
и

н
г
а

 1
 

съ
о

т
в

ет
ст

в
и

е 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

44 

HCL 

 
mg/Nm3 30 

- 
0,2* 1 Да 

CN 

 
mg/Nm3 1 

- 
0,2* 1 Да 

46 

CN 

 
mg/Nm3 1 

- 
0,2* 1 Да 

Прах 

 
mg/Nm3 20 

- 
0,3* 1 Да 

47 Прах 

 
mg/Nm3 20 

- 
0,3* 1 Да 

85 HCL 

 
mg/Nm3 10 

- 
1,639 1 Да 

 

Забележки: 

Таблицата се попълва за всяко изпускащо устройство и за всяко измерване. 

Докладват се емисиите на замърсители, които са докладвани вече в таблица 1, като в 

таблица 2 се попълват резултатите от измерване на емисиите на съответния 

замърсител. 

1) попълва се при периодичен мониторинг 

* по-малко от границата на количествено определяне на метода 
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Таблица 3 

 

Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или 

дъждовни) във водни обекти/ канализация 
 

параметър единица НДЕ, 

съгласно КР 

резултати от 

мониторинг 

честота на 

мониторинга 

съответствие 

всяка емисия*, докладвана в 

табл.1, колона 1 

    

Азот амониев 

10.07.2020 г.. mg/l 
35 

2,1 два пъти 

годишно 

да 

16.12.2020 г. mg/l 2,86 да 

Хром (общ) 

10.07.2020 г.. mg/l 
2,5 

0,01 два пъти 

годишно 
да 

16.12.2020 г. mg/l 0,01 да 

Никел 

10.07.2020 г.. mg/l 
2,0 

0,05 два пъти 

годишно 

да 

16.12.2020 г. mg/l 0,09  да 

Цинк 

10.07.2020 г.. mg/l 
5,0 

0,06 два пъти 

годишно 

да 

16.12.2020 г. mg/l 0,51 да 

Мед 

10.07.2020 г.. mg/l 
2,0 

0,02 два пъти 

годишно 
да 

16.12.2020 г. mg/l 0,02 да 

Цианиди (общи) 

10.07.2020 г.. mg/l 
1,5 

0,002 два пъти 

годишно 
да 

16.12.2020 г. mg/l 0,002 да 

pH 

10.07.2020 г.. рН 
6,5 ÷9,0 

7,8 два пъти 

годишно 

да 

16.12.2020 г. рН 7,7 да 

Неразтворени вещества 

10.07.2019 г. mg/l 
300 

130 два пъти 

годишно 

 

да 

16.10.2019 г. mg/l 87 не 

 

Други** 

Сулфати      

10.07.2020 г.. mg/l 
400 

35 два пъти 

годишно 

да 

16.12.2020 г. mg/l 36 да 

Цианиди (свободни) 

10.07.2020 г.. mg/l 
1,0 

0,002 два пъти 

годишно 

да 

16.12.2020 г. mg/l 0,002 да 

Нефтопродукти 

10.07.2020 г.. mg/l 
15 

0,1 два пъти 

годишно 

да 

16.12.2020 г. mg/l 0,1 да 

 

  

Забележки: 

Таблицата се попълва за всяка точка на пробовземане и за всяко измерване 
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* - докладват се емисиите на замърсите, които са вече докладвани в таблица 1, като в 

таблица 3 се попълват резултатите от измерване на емисиите на съответния замърсител 

** - Всяко КР съдържа НДЕ на различни замърсители (параметри), специфични за 

различните производствени дейности. Всеки един замърсител (параметър), който е нормиран 

в КР и следва да бъде включен в ГДОС 

 

 

 



 

Таблица 4 

Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 

В
р

ем
ен

н
о
 

съ
х
р

а
н

ен
и

е 
н

а
 

п
л

о
щ

а
д

к
а
т
а
*
 

Транспортиране – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Отпадъци от пластмаси 

 

 

07 02 13 1,667 0,0000 - - №2 - Да 

Отпадъчни покривни 

прахове 

 

08 02 01 0,100 0,000 - - №8 - Да 

Шлака от пещи 

 
10 10 03 40 0,032 - - №2 - Да 

Утайки и филтърен кек, 

съдържащи опасни вещества 

 

11 01 09* 1,000 0,741 - - №5 БалБок Инженеринг АД Да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

 

12 01 01 589,000 172,200 - - №4 

Скрап Металс С.М 

ЕООД 

Варна скрап ЕООД 

Да 

 Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

 

 

12 01 03 124,100 34,250 - - №4 

Варна скрап ЕООД 

Сарбак Метал България 

ООД 

 

Да 

Прах и частици от цветни 

метали 

 

12 01 04 3,350 0,000 - 0,000 №4 - Да 

Машинни масла на 

минерална основа, 

несъдържащи халогенни 

елементи (с изключение на 

емулсии и разтвори) 

 

12 01 07* 2,000 0,000 - 0,000 №1 - Да 



стр.46  
 

 

Годишен доклад по околна среда – 2020 г. на „Метал“ АД, за изпълнение на дейностите по КР № 25-Н0-И0-А1/2017 г. 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 

В
р

ем
ен

н
о

 

съ
х
р

а
н

ен
и

е 
н

а
 

п
л

о
щ

а
д

к
а

т
а

*
 

Транспортиране – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Отработени шлифовъчни 

тела и материали за 

шлифоване, съдържащи 

опасни вещества 

 

12 01 20  0,000 - 0,000 №1 - Да 

Отработени шлифовъчни 

тела и материали за 

шлифоване, различни от 

упоменатите в 12 01 20 

12 01 21 3,200 0,000 - 0,000 №2 - Да 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 

 

13 01 10* 8,300 0,000 - 0,000 №1 - Да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 

основа 

 

13 02 05* 8,300 0,000 - 0,00297 №1 - Да 

Нехлорирани изолационни и 

топлопредаващи масла на 

минерална основа 

13 03 07* 3,700 0,000 - 0,000 №1 - Да 

Хлорофлуоровъглеводороди, 

HCFC, HFC 

 

14 06 01* 0,260 0,000 - 0,000 №9 - Да 

Хартиени и картонени 

опаковки 

 

15 01 01 10,000 0,670 - 0,000 №6/ №7 
Евро импекс Варна ООД 

Варна скрап ЕООД 

Да 

Пластмасови опаковки 

 
15 01 02 5,000 0,056 - 0,000 №6/ №7 

Евро импекс Варна ООД 

Варна скрап ЕООД 

Да 

Метални опаковки 

 
15 01 04 0,400 0,000 - 0,000 №4  

Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 

В
р

ем
ен

н
о

 

съ
х
р

а
н

ен
и

е 
н

а
 

п
л

о
щ

а
д

к
а

т
а

*
 

Транспортиране – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Стъклени опаковки 

 
15 01 07 3,000 0,000 - 0,000 №6  

Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали (включително 

маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи 

за изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02* 8,600 0,027 - 0,000165 №1/№9 БалБок Инженеринг АД Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

 

15 02 03 0,041 0,000 - 0,000 №2 - 

Да 

Излезли от употреба гуми 

 

 

16 01 03 1,400 0,000 - 0,000 №2 - 

Да 

Лабораторни химични 

вещества и смеси с висока 

степен на чистота, състоящи 

се от или съдържащи опасни 

вещества, включително 

смеси от лабораторни 

химични вещества и смеси с 

висока степен на чистота 

 

16 05 06* 5,500 0,000 - 0,000 №9 - 

Да 

Алкални батерии ( с 

изключение на 16 06 03) 

 

16 06 04 0,026 0,0052 - 0,000 №10 - 

Да 



стр.48  
 

 

Годишен доклад по околна среда – 2020 г. на „Метал“ АД, за изпълнение на дейностите по КР № 25-Н0-И0-А1/2017 г. 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 

В
р

ем
ен

н
о

 

съ
х
р

а
н

ен
и

е 
н

а
 

п
л

о
щ

а
д

к
а

т
а

*
 

Транспортиране – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Други облицовъчни и 

огнеупорни материали от 

металургични процеси, 

различни от упоменатите в 

16 11 03 

 

16 11 04 10,870 0,000 - 0,000 №3 - 

 

Да 

Облицовъчни и огнеупорни 

материали от 

неметалургични процеси, 

съдържащи опасни вещества 

 

16 11 05* 5,420 0,000 - 0,000 №1 - Да 

Бетон 

 
17 01 01 85,000 0,000 - 0,000 №3 - Да 

Керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия 

 

17 01 03 30,000 0,000 - 0,000 №3 - Да 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия, 

различни от упоменатите в  

17 01 06 

 

17 01 07 600,000 0,000 - 0,000 №3 - Да 

Изолационни материали, 

съдържащи азбест 

 

17 06 01* 0,160 0,000 - 0,000 №1 - Да 

Наситени или отработени 

йонообменни смоли 

 

19 08 06* 4,300 0,000 - 0,000 №5 - Да 

Текстилни материали 

 
19 12 08 1,000 0,000 - 0,000 №2 - Да 
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 

В
р

ем
ен

н
о

 

съ
х
р

а
н

ен
и

е 
н

а
 

п
л

о
щ

а
д

к
а

т
а

*
 

Транспортиране – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества, 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* 0,850 0,000 - 0,000 №9 - 
Да 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 

01 23, съдържащо опасни 

компоненти 

20 01 35* 3,700 0,000 - 0,000 №9 - 

Да 

 

*Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка 

 

 

 

       



 

Таблица 5 

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

Отпадък Код 

О
п

о
л

зо
т
в

о
р

я
в

а
н

е 
н

а
 п

л
о
щ

а
д

к
а
т
а

 

О
б
ез

в
р

еж
д

а
н

е 

н
а
 п

л
о
щ

а
д

к
а
т
а
 

Име на външна фирма, 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

Утайки и филтърен кек, 

съдържащи опасни 

вещества 

11 01 09* Не Не  

„БалБок Инженеринг” АД 

ЕИК 834020850, КР- 473/2013 

количество: 0,076 т. 
Да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 
12 01 01 Не Не 

„Скрап Металс С.М.” ЕООД 

ЕИК 205259293 

КР № 555-Н0-N1-А0/2018 г. 

количество: 125,850 т.  
Да 

"Варна скрап" ЕООД 

ЕИК 201638805 

№ 03-ДО-544-02/18.02.2014 г. 

количество: 0,122  

Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

 

 

 

12 01 03 Не Не 

"Варна скрап" ЕООД 

ЕИК 201638805 

№ 03-ДО-544-02/18.02.2014 г. 

количество: 2,710 т.  
Да 

"Сарбак Метал България" ЕООД 

ЕИК 147169015 

Търговец/брокер на отпадъци  

№ 185, количество:30,344 т. 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 Не Не 

"Варна скрап" ЕООД 

ЕИК 201638805 

№ 03-ДО-544-02/18.02.2014 г. 

количество: 0,370 т. 

Да 

“Евроимпекс Варна” ООД                  

ЕИК: 202237839 

03-РД-532-03/22.04.2019 г. 

количество: 0,199 т. 

Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 Не  Не 

"Варна скрап" ЕООД 

ЕИК 201638805 

№ 03-ДО-544-02/18.02.2014 г. 

количество: 0,032 т. 

Да 

“Евроимпекс Варна” ООД                  

ЕИК: 202237839 

03-РД-532-06/22.04.2019 г. 

количество: 0,070 т. 

Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали (включително 

маслени филтри, 

неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни в-ва 

15 02 02* Не  Не 

„БалБок Инженеринг” АД 

ЕИК 834020850, КР- 473/2013 

количество: 0,341 т. 

Да 
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Таблица 6 

Шумови емисии 

Протокол № 163/ 29.10.2020 г. – дневно ниво на шума 

 

№ Място на измерването 

Ниво на звуково 

налягане по КР в 

Измерено 

през деня 

Измерено 

през нощта 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

dB (A) Да/не Да/не 

1 
Екв. ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 

За деня - 70 dB (A) 
 LAeq 53,3 ± 

0,30 dB 
Не Да 

За ноща - 70 dB (A) 
 

2 
Екв. ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 

За деня - 70 dB (A) 
 LAeq 51,70 ± 

0,30 dB 
Не Да 

За ноща - 70 dB (A) 
 

3 
Екв. ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 

За деня - 70 dB (A) 
 LAeq 49,6 ± 

0,30 dB 
Не Да 

За ноща - 70 dB (A) 
 

4 
Екв. ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 

За деня - 70 dB (A) 
 LAeq 50,7 ± 

0,30 dB 
Не Да 

За ноща - 70 dB (A) 
 

5 
Екв. ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 

За деня - 70 dB (A) 
 LAeq 54,5 ± 

0,30 dB 
Не Да 

За ноща - 70 dB (A) 
 

6 
Екв. ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 

За деня - 70 dB (A) 
 LAeq 56,2 ± 

0,30 dB 
Не Да 

За ноща - 70 dB (A) 
 

7 
Екв. ниво на шума по 

измервателния контур – т.7 

За деня - 70 dB (A) 
 LAeq 60,1 ± 

0,30 dB 
Не Да 

За ноща - 70 dB (A) 
 

8 
Екв. ниво на шума по 

измервателния контур – т.8 

За деня - 70 dB (A) 
 LAeq 58,4 ± 

0,30 dB 
Не Да 

За ноща - 70 dB (A) 
 

9 
Екв. ниво на шума по 

измервателния контур – т.9 

За деня - 70 dB (A) 
 LAeq 56,5 ± 

0,30 dB 
Не Да 

За ноща - 70 dB (A) 
 

10 
Екв. ниво на шума по 

измервателния контур – т.10 

За деня - 70 dB (A) 
 LAeq 52,1 ± 

0,30 dB 
Не Да 

За ноща - 70 dB (A) 
 

11 
Средно екв. ниво на шума по 

измервателния контур  

За деня - 70 dB (A) 
 LAeq 55,6 

±0,30 dB 
Не Да 

За ноща - 70 dB (A) 
 

12 

Изчислено . ниво на шума от 

обекта в мястото на 

въздействие – ЦДГ “Детско 

градче” 

За деня - 55 dB (A) 
 

46,5 ±0,30 dB Не Да 
За ноща - 45 dB (A) 

 

13 

Ниво на обща звукова мощ-

ност за измервателния 

контур (Lр) 

За деня/ за ноща - не 

се нормира               

dB (A) 

101,0 ± 4,1 dB Не Да 
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Таблица 7 

Опазване на подземни води 
 

Показател 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

 

 

     

В КР № 25-Н0-И0-А1/2017 г. не са заложени изисквания за мониторинг на подземни 

води 
 

 

 

Таблица 8 

Опазване на почви 
 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

 

 

     

В КР № 25-Н0-И0-А1/2017 г. не са заложени изисквания за мониторинг на 

концентрации на отделни замърсители в почва. 
 

 

 

Таблица 9 

Аварийни ситуации 
 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

 

 

     

През 2020 год. в резултат на производствената дейност на предприятието не са 

констатирани инциденти и нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи 

вещества в околната среда. 
 

 

 

Таблица 10 

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите,  

за които е предоставено КР 
 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

 

 

     

През 2020 г., в "Метал" АД не са постъпвали оплаквания или възражения от работа на 

инсталацията, за която е предоставено КР № 25-Н0-И0-А1/2017 г.
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