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1. УВОД 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  

Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, включваща три броя електросъпротивителни 

пещи 

Адрес по местонахождение на инсталацията 

гр. Разград, община Разград, област Разград, Гарова промишлена зона, имот с идентификатор 

61710.506.30 по плана на гр. Разград 

Регистрационен номер на КР 

№ 480-НО/2013 г. 

Дата на подписване на КР 

25.11.2013 г. 

Дата на влизане в сила на КР 

12.12.2013 г. 

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на 

разрешителното 

„ИКОМЕТ” ЕООД 

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

Собственик: 

ИКОМЕТ ЕООД 

Адрес: област Разград, община Разград, гр. Разград, бул. Априлско въстание N 7, А-2 

Телефон: 084/625 433, факс: 084/625 433, e-mail: contact@icometbg.com 

Оператор: 

ИКОМЕТ ЕООД 

Адрес: област Разград, община Разград, гр. Разград, бул. Априлско въстание N 7, А-2 

Телефон: 084/625 433, факс: 084/625 433, e-mail: contact@icometbg.com 

Лице за контакти 

Красимир Илиев Илиев 

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

“ИКОМЕТ” ЕООД 

Адрес: област Разград, община Разград, гр. Разград, бул. Априлско въстание N 7, А-2 

Телефон: 084/625 433, факс: 084/625 433, e-mail: contact@icometbg.com 

 

 

 

 

mailto:contact@icometbg.com
mailto:contact@icometbg.com
mailto:contact@icometbg.com
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Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията 

Инсталацията за леене на алуминий алуминиеви сплави се състои от: 

- 2 (два) броя електросъпротивителни пещ с капацитет 6 т/24 часа (всяка); 

- 1 (един) брой електросъпротивителна пещ с капацитет 2 т/24 часа. 

Осигуряване на основна суровина – отпадъци от цветни метали – алуминий и алуминиеви сплави. 

Отпадъците от алуминий/алуминиеви сплави се закупуват извън територията на площадката, на която е 

разположен Леярния участък. Закупуването на ОЧЦМ се извършва на площадки NN 1 и 2, описани в 

разрешение за дейности с отпадъци 10-ДО-622-00/20.12.2012 година на „ИКОМЕТ” ЕООД.(извън обхвата 

на комплексното разрешително). Закупените на тези площадки цветни метали, които предстои да бъдат 

рециклирани в Инсталацията, се подлагат на предварително третиране – сортиране, рязане - на 

площадка N 2 от разрешителния документ на дружеството.  

На външните площадки се осъществява: 

- Входящ контрол на постъпващите отпадъци от цветни метали; 

- Сортиране на подходящите за рециклиране в инсталацията метали; 

- Нарязване на металите до оптимални размери, преди транспорта им до площадката, на която ще 

бъдат рециклирани; 

- Съхранение на предварително третираните цветни метали до подаването им към инсталацията. 

При необходимост от доставка на цветни метали за рециклиране в Инсталацията отговорното лице 

подава заявка към площадки NN1 или 2. 

Предварително третираните цветни метали се транспортират до инсталацията със собствени 

транспортни средства. Преди транспортиране цветните метали се товарят в контейнери тип Мултилифт 

и палети с оглед улесняване на транспорта им. 

Доставените с контейнери отпадъци се съхраняват на обособено място пред Леярски участък на 

площадката, на която е разположена инсталацията. Количеството съхранявани отпадъци в Леярски 

участък са достатъчни за 3-4 дни работа на инсталацията. 

Прилагани процеси при производството на алуминий. Управление на производствения процес. 

При леенето се използват 3 броя електросъпротивителни пещи. Двете електросъпротивителни пещи са с 

капацитет всяка по 6 тона/ 24 часа. Вместимостта на всяка от пещите е 0.5 тона алуминий. Третата ЕСП 

е с капацитет 2 тона/24 часа и вместимост 0.2 тона/зареждане. 

В електросъпротивителните пещи се използва способността на определени материали с високо 

съпротивление да отделят топлина, когато през тях преминава електрически ток. Тези материали 

(наричани „кантали”) представляват навита в спирала тел, като оформят нагревни зони с температура до 

1400 К, в които се поставя съд от топлопроводим материал (чугун, графит или силициево-карбидна 

смес), в който става разтапянето на цветните метали. 

Отпадъците от алуминий и алуминиеви сплави, които се съхраняват в контейнери пред леярното 

отделение се транспортират до топилната площадка с мотокар или посредством подемен мостови кран. 

Цветните метали се зареждат ръчно в пещта. След разтопяване на метала към стопилката се добавят 

дегазиращи таблети. Целта на дегазиращите таблети е да реагират с разтворените в сплавта неметални 
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включения и водород. Формираната реактивна повърхност по време на работа на таблетата при 

интензивното отделяне на газ азот води до изплуването на разтворените включения, алкали и водород 

на повърхността на стопилката, като образува бяла шлака. Добавят се и рафиниращи и шлакоотделящи 

флюси. Рафиниращите флюси представляват прахообразна смес от специални компоненти, които 

реагират и свързват неметалните включения в стопилката до комплексни съединения, по-леки от метала. 

Те реагират с водорода, калция и окисните включения в стопилката, като оказват дегазиращо, 

рафиниращо и модифициращо въздействие. За подпомагане на процеса шлакоотделяне се добавят и 

шлакоотделящи флюси към стопилката. Шлаката се отделя ръчно (изгребва се) от повърхността.  

След отстраняване на шлаката, когато е необходимо се добавят манганосъдържащи таблети /на 

основата Mn+Al/ за легиране на алуминиевата с стопилка с Mn, както и за финно коригиране на 

мангановото съдържание на всяка марка алуминиева сплав.. При готовност на стопилката, течният 

метал се изгребва с предварително подгряти леярски поти (или черпаци), с които се пренася до 

заливъчното отделение. 

При производство на алуминиеви сплави се използват като легиращи елементи и отпадъчна мед. 

Добавка за алуминиевите сплави е силиций, купуван като суровина на площадката. 

След това отливките ще се охлаждат под монтирания чадър, част от вентилационната система на 

помещението. Охладените отливки ще се подреждат ръчно на дървен палет. 

Електросъпротивителните пещи се управляват с автоматично табло (блок за управление). Извършва се 

постоянен контрол на температурата на стопилката посредством температурни датчици. Като 

енергоносител се използва електрически ток. 

Производствен капацитет на инсталациите: 

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, включваща три броя електросъпротивителни 

пещи 

 (т. 2.5.а) – 14 тона отлят алуминий/алуминиева сплав/24 часа 

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 Инсталация за леене на стомана и чугун: 2 т/24 часа; 

 Участък Термообработка; 

 Механо-монтажен участък 

 Ремонтна работилница и Демонтажен участък. 

Реално производство за 2014 г. 

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, включваща три броя електросъпротивителни 

пещи 

 (т. 2.5.а) – 1,622 тона/24 часа 

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 Инсталация за леене на стомана и чугун – 0 т/24 часа. 
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Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 

Всички дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от 

организатор производство. Той е пряко подчинен на Управителя на дружеството, а задължени да оказват 

съдействие и предоставят информация са всички обособени звена, разположени на територията на 

производствената площадката. 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ - Русе 

гр. Русе, ул. „Придунавски булевард” № 20 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова Дирекция “Дунавски район” - център Плевен 

Адрес: гр. Плевен – 5800, ул. “Чаталджа” № 60 

Тел.: (064) 885100, Факс: (064) 803 342 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

2.1. Система за управление на околната среда 

Съгласно изискванията на условията, поставени в Комплексно разрешително № 480-НО/2013, „ИКОМЕТ” 

ЕООД е разработило и внедрило Система за управление на околната среда. Системата е внедрена на 

12.12.2013 г. Тя е интегрирана в Системата за управление на качеството, ISO 9001:2008, която се 

прилага на площадките на дружеството. 

2.2. Структура и отговорности 

В изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 480-НО/2013 е определен персонала, който 

ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за 

изпълнението им. Изготвен е списък на персонала, отговорен за изпълнението на условията в 

Комплексното разрешително – С-СУОС-5.1.2. 

Списъкът е актуализиран на 28-11-2014 г. поради настъпила промяна в щатното разписание на 

дружеството. Считано от тази дата длъжността организатор производство се изпълнява от нов служител. 

2.3. Обучение 

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и в зависимост  от потребностите за 

обучение се изготвя годишна програма. Разработена е процедура ПК 3.03 Управление на човешките 

ресурси към СУК, към която се попълва Формуляр F 3.03.01 към  

С оглед спазване на условие 5.2.1. е разработена и се прилага инструкция РИ-СУОС-5.2.1, към която се 

попълва Формуляр F 3.03.01. 

Обучението обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал и се състои в начална 

професионална подготовка и повишаване на квалификацията. 

През 2014 година са проведени следните планови обучения: 

- СУОС и работни инструкции – участници всички служители и работници на дружеството. 

Обучението е проведено през януари 2014 година с продължителност два работни дни; 
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- Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии – участници всички служители и 

работници на дружеството. Обучението е проведено през януари 2014 година с продължителност два 

работни дни; 

През месец юни 2014 година е проведена проверка на ефективността от обученията през месец януари. 

Извънредни обучения/инструктажи 

На 02-04-2014 година е проведено извънредно обучение с тема СУОС и работни инструкции на лицето, 

заемащо длъжността резач в дружеството. 

Обучението е проведено поради регистрирано разпиляване на шлака при товарене от длъжностното 

лице. Констатирана е необходимост от опресняване на знанията, касаещи товаро-разтоварни дейности 

със суровини/спомагателни материали и отпадъци. 

2.4. Обмен на информация 

Поддържа се актуална информация за отговорните лица по изпълнение на условията в комплексното 

разрешително. 

Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт – С-

СУОС-5.3.1, който е актуализиран през месец ноември поради промяна в щатното разписание на 

дружеството. 

Във връзка със задължението за уведомяване е изготвен списък на органите/лицата, които трябва да 

бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за 

спешни случаи) – С-СУОС-5.3.2. Списъкът не е актуализиран през 2014 година, поради липса на промени 

в контактните данни на изброените органи/лица. 

2.5. Документиране 

Изготвен е списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до работата на инсталацията – 

С-СУОС-5.4.1. Списъкът е актуализиран през месец юли и месец декември 2014 година. 

Изготвен е списък на всички инструкции, изисквани с настоящото разрешително – С-СУОС-5.4.2. 

Списъкът е актуализиран през м. юли 2014 година във връзка с дадени предписания от РИОСВ-Русе за 

преработване/допълване на внедрени работни инструкции към СУОС. Предписанията са получени с КП 

No МВ-27/27.06.2014 г. и писмо изх. No 3658/07.08.2014 г. на Директора на РИОСВ-Русе. 

Разработена е и се прилага инструкция за управление на документите РИ-СУОС-5.5.1. и Регистър на 

измененията и абонатите, приложение към нея.  

Към всяка от разработените инструкции е въведено приложение, в което се документират резултатите от 

извършваните проверки по работата на инсталацията, разхода на суровини, спомагателни материали, 

горива, измерени или изчислени емисии, както и всички действия на оператора свързани с отстраняване 

на евентуално констатирани несъответствия.  

Актуализираните работни инструкции и приложенията към тях са разпространени до абонатите си. 

2.6. Управление на документите 

Разработена е и се прилага Инструкция за управление на документите РИ-СУОС-5.5.1, включваща и 

процедура за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба. С инструкция 

С-СУОС-5.5.1. е въведена процедура за предоставяне на документи и инструкции на персонала и 

отговорните за изпълнението на условията лица.  
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В Регистъра на абонатите към работната инструкция е документирано разпространението на 

актуализираните работни инструкции към абонатите през м. юли 2014 година и предоставянето им на 

новия служител, изпълняващ длъжността организатор производство през м. ноември 2014 г. 

2.7. Оперативно управление 

В изпълнение на условията, поставени в комплексно разрешително № 480-НО / 2013 са  изготвени  

всички изискващи се инструкции. Същите са обединени в Списък С-СУОС-5.4.2., който е актуализиран 

през юли 2014 година. 

Разработен е Списък на персонала и отговорните лица за изпълнение на условията в Комплексното 

разрешително с координати за контакти, който е актуализиран през м. ноември 2014 година поради 

промяна в контактните данни на организатор производство. 

2.8. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Разработени са и се прилагат писмени инструкции за контрол на техническото състояние на 

оборудването и съоръженията, както и писмени инструкции за измерване или изчисляване на вредните 

емисии, съдържащи изисквания за документиране, оценяване на съответствието, устанвяване причините 

за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Процедурите за оценка на съответствието 

са регламентирани към всяка от работните инструкции. 

С Инструкция РИ-СУОС- 5.7.1 е регламентирано провеждането на мониторинг на техническите и 

емисионните показатели, съгласно условията на КР.  

С Инструкция РИ-СУОС-5.7.2. е регламентирано извършването на периодичната оценка на 

съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените с условията 

на КР. 

Инструкцията е актуализирана (допълнена и преработена съгласно указания на РИОСВ-Русе) през 

месеците юли-август 2014 година. 

Извършената оценка на съответствието през декември 2014 година показва съответствието на 

стойностите на емисионните и техническите показатели с определените с условията на КР. 

С инструкция РИ-СУОС-5.7.3. е регламентиран реда за установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Инструкцията е актуализирана (допълнена и преработена съгласно указания на РИОСВ-Русе) през 

месеците юли-август 2014 година. 

С инструкция РИ-СУОС-5.7.4. е регламентиран реда и начина за периодична оценка за наличие на нови 

нормативни разпоредби към работата на инсталацията и реда за предприемане на действия за 

постигане на съответствие с новите нормативни актове. 

Инструкцията е актуализирана (допълнена съгласно указания на РИОСВ-Русе) през месец юли 2014 

година. 

Извършените две проверки за промяна в нормативни разпоредби са документирани в списък С-СУОС – 

5.4.1. Промените в нормативните документи не налагат предприемане на действия за постигане на 

съответствие с новите нормативни актове.  

2.9. Предотвратяване и контрол на аврийни ситуации 
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Разработена е писмена инструкция РИ-СУОС-5.8.1. за преразглеждане и  актуализиране на инструкциите 

за работа на технологичното /пречиствателното оборудване след всяка авария.  

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-5.8.2 за аварийно планиране и действия при аварии. 

Операторът разполага с актуален План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.  

Пре отчетната година не са регистрирани аварийни ситуации на територията на обекта, водещи до 

необходимост от преразглеждане и актуализиране на работните инструкции. 

2.10. Записи 

Операторът документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически 

показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното 

разрешително. 

Документират се и се съхраняват изразходваните количества вода, електроенергия, суровини и 

спомагателни материали, както и образуваните отпадъци от дейността на площадката. 

Операторът документира резултатите от всички проверки по техническото състояние и спазване на 

условията на КР при работа на инсталацията и всички технически съоръжения към нея – тръбопроводи, 

складове, пречистателни съоръжения. 

Документират се и се съхраняват данни за причините за установените несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

Процедурите, формулярите и отговорните лица за водене и съхраняване на записите са подробно 

разписани в инструкциите.  

2.11. Докладване 

Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително 

№ 480-НО/2013 г. на „ИКОМЕТ” ЕООД е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение 

на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-

806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определения 

срок. 

2.12. Актуализация на СУОС 

На този етап не се предвиждат съществени промени в работата на инсталацията и не се налага 

изменение на издаденото комплексно разрешително. 

Действащата СУОС в обекта е актуализирана през месеците юли-август 2014 година. Актуализацията е 

наложена поради изискано допълване/преработване на внедрените работни инструкции към СУОС от 

компетентния орган – РИОСВ-Русе. Предписанията са получени с КП No МВ-27/27.06.2014 г. и писмо изх. 

No 3658/07.08.2014 г. на Директора на РИОСВ-Русе. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на вода 

Водоснабдяването на площадката на оператора се осъществява от водопроводната мрежа на гр. 

Разград. За целта „ИКОМЕТ” ЕООД има сключен договор с „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, гр. Разград, 

оператор на водопроводната мрежа. ВиК операторът не е наложил количествени ограничения за 

използваната вода на площадката. 
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Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-8.1.3.  “Инструкция за  експлоатация и поддръжка на 

технологичното оборудване на мокър скрубер – основен консуматор на вода за производствени нужди”. 

За отчетния период са извършени пет проверки на техническото състояние на съоръжението, както 

следва: 

- 2 броя планови проверки – през м. февруари и м.септември съгласно утвърден от 
Управителя План за поддържане на ТО – 2014 г. (формуляр F 3.04.01 към Система за управление на 
качеството). Проверките са извършени от организатор производство и механик. Не са установени 
отклонения от работата на оборудването; 

- 3 броя извънредни проверки по преценка на организатор производство - през м. май, 
м.юли и м.август. При проверката през м. юли е установено сълзене на присъединителната тръба. 
Отклонението е отстранено на място чрез възстановяване на заварката за 30 минути,  без необходимост 
от демонтаж. 
При извършената проверка на съоръжението през м. август е установено отново сълзене от 
присъединителна тръба и от други заварки. Инсталацията за топене на алуминий е спряна за 
извършване на профилактика след последната плавка на 17.08.14 г. На 18 август 2014 година е почистен 
кека от мокрия скрубер, след което са възстановени всички заварки. Времето за отстраняване на 
отклонението е 18 часа, в които Инсталацията по Приложение No 4 не е експлоатирана.  
За извършените извънредни проверки през 2014 година са налични и записи съгласно Приложение № 2 
към РИ-СУОС -  8.1.3. – 01. 
Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-8.1.4. ”Инструкция  за извършване на проверки на 

техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката. Установяване на течове. 

Предприемане на действия за тяхното отстраняване”.  

За отчетния период са извършени три проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, 

както следва: 

- 2 броя планови проверки – през м. февруари и м.октомври съгласно утвърден от 
Управителя План за поддържане на ТО – 2014 г. (формуляр F 3.04.01 към Система за управление на 
качеството). Проверките са извършени от организатор производство и механик. Не са установени 
отклонения; 

- една извънредна проверка по преценка на организатор производство - през м. април. Не 
са установени отклонения. 
Разработена е и се прилага РИ-СУОС-8.1.5. “Инструкция за измерване и документиране на 

изразходваните количества вода за производствени нужди. Оценка на съответствието на изразходваните 

количества вода за производствени нужди с определените в КР” 

Данните за 2014 година са представени в Таблица 3.1. 

Таблица 3.1 – Използване на вода 

Източник на 
вода 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

м3 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 

вода, съгласно 
КР, m3/тон отлят 
алуминий или 
алуминиева 

сплав 

Използвано 
годишно 

количество 

м3 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 

вода за 2014 г., 

m3/ тон отлят 
алуминий или 
алуминиева 

сплав 

Съ-
ответ-
ствие 

Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави 

ВиК мрежа, не се нормира 0.00012 0,050 0, 00010 ДА 
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гр. Разград 

 

Годишната норма за ефективност при употреба на вода за производствени нужди през 2014 година е с 

по-малка стойност  от годишната норма за ефективност, определена с КР. 

3.2. Използване на енергия 

Изразходваната електроенергия се мери с електромер.  

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-8.2.1.1.  “Инструкция за експлоатация и поддръжка на 

електросъпротивителните пещи”.  

За отчетния период са извършени четири проверки на техническото състояние на 

електросъпротивителните пещи, както следва: 

- 2 броя планови проверки – през м. февруари и м.септември съгласно утвърден от 
Управителя План за поддържане на ТО – 2014 г. (формуляр F 3.04.01 към Система за управление на 
качеството). Проверките са извършени от комисия в състав организатор производство, механик, 
металург и ел.техник. Не са установени отклонения от работата на оборудването; 

- 2 броя извънредни проверки по преценка на организатор производство - през м. май и 

м.август. Проверките са извършени от комисия в състав организатор производство, механик, металург и 

ел.техник. Не са установени отклонения от работата на оборудването. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.2.1 „Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и 

документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди”.           

Налични са ежемесечни записи за количеството електроенергия,използвана за производствени нужди. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.2.2 „Инструкция за оценка на съответствието на 

измерените/изчислени количества електроенергия с определените в КР. Установяване на 

несъответствия. Коригиращи действия”.           

За отчетната 2014 година не са установени несъответствия. 

Обобщени данни за използваната електроенергия през 2014 година и оценка на съответствието е 

представено в Таблица 3.2. 

Таблица 3.2. – Използване на енергия 

Електроенергия / 
Топлоенергия 

Годишна норма за 
ефективност при употребата 
на електроенергия, съгласно 

КР,  

MWh/ за единица продукт 

 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
електроенергия за 2014, 

MWh/ за единица продукт, 

 

Съответствие 

Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави 

Електроенергия 0.7 0,679 ДА 

 

3.3. Използване на суровини и спомагателни материали  

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-8.3.2.1.  “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

използваните суровини и спомагателни материали”.  
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Налични са ежемесечни записи за количеството суровини/спомагателни материали, използвани в 

Инсталацията по Прил. 4 на ЗООС. Записи през 2014 г. се водят за следните суровини/спомагателни 

материали: 

- Алуминиеви слитъци; 

- Алуминиев скрап по Регламент 333/2011; 

- Флюс демаг; 

- Дегазиращи таблети; 

- Мантаб таблети; 

- Силиций. 

През 2014 година в Инсталацията не са използвани хидратна вар, флюс детерм и флюс алфонс. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.3.2.2 „Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на 

годишните норми за ефективност при употреба на суровини и спомагателни материали с условията на 

КР”.           

Стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини и спомагателни материали 

през 2014 година са по-ниски от годишните норми за ефективност, определени с действащото 

комплексно разрешително за инсталацията. 

Съответствието е оценено в Таблици 3.3.1. и 3.3.2 

     Таблица 3.3.1. – Използване на суровини 

Суровини 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

т/год 

Годишна норма 
за ефективност 

, съгласно КР 

[t/t продукт] 

Употреба 
годишно 

количество, 

т/год 

Годишна норма за 
ефективност, 
[t/t продукт] 

 

Съот-
ветствие 

Алуминиеви 
слитъци 

Не е 
нормирано 1,04 108,936 0,22021 ДА 

Алуминиев 
скрап, 

отговарящ на 
критериите 
по чл. 4 от 
регламент 

(ЕС) № 
333/2011г 

Не е 
нормирано 1,35 0 0 ДА 

 

Таблица 3.3.2. – Използване на спомагателни материали 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР, 

т/год 

 

Годишна 
норма за 

ефективност
, съгласно 

КР, 
[t/t продукт] 

Употреба 
годишно 

количество, 

 

т/год 

Годишна норма 
за ефективност, 

[t/t продукт] 

Съответ-
ствие 

Хидратна вар Не е 0,00005 0 0 Неприлож
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нормирано имо 

Флюс Демаг 
Не е 
нормирано 

0,025 3,706 0,0075 ДА 

Флюс Детерм 
Не е 
нормирано 0,01 0 0 

Неприлож
имо 

Флюс Алфос 
Не е 
нормирано 0,005 0 0 

Неприлож
имо 

Дегазиращи 
таблети 

Не е 
нормирано 

0,001 0,417 0,00084 ДА 

Мантаб таблети 
Не е 
нормирано 

0,001 0,084 0,00017 ДА 

Силиций (метал) 
Не е 
нормирано 

0,06 14,910 0,03 ДА 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на 

определените за целта площадки, отговарящи на съответните изисквания. 

Всички химични вещества и препарати, включително масла, класифицирани в една или по вече 

категории на опастност, съгласно ЗЗВВХВП се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени 

в информационните листове за безопасност. На площадката се съхраняват копия от информационните 

листове и се представят при поискване от компетентния орган. 

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опастност, 

съгласно ЗЗВВХВП, са опаковани, етикирани и снабдени с информационни листове на безопасност, 

съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класификация, опаковане и етикетиране на 

химични вещества и препарати. Съхраняването им се осъществява в оригинални опаковки в закрит 

склад на посочената в заявлението схема. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.3.4.3 „Инструкция за поддръжка и периодична проверка на 

съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни 

материали и продукти и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на 

КР. Установяване на несъответствия. Предприемане на коригиращи действия”.           

За отчетния период са извършени три проверки на съответствието на съоръженията, складовете и 

площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти и товаро-разтоварните 

площадки, както следва: 

- 2 броя планови проверки – през м. февруари и м.октомври. Проверките са извършени от 
организатор производство и началник склад. Не са установени отклонения; 

- една извънредна проверка по преценка на организатор производство - през м. април. Не 
са установени отклонения. 
Всички складове, в които се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или 

повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, суровини и спомагателни материали: 

- притежават бетонова основа, без връзка с канализацията; 

- притежават подова и странична изолация, не допускаща просмукване на води или други 

течности в почвата под склада; 
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- нямат гравитационна връзка с канализацията. 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия 

и/или употреба) е по-голямо то посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, 

при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с 

тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.   

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 
пренос на 
замърс., 

извън площ. 
kg/год. 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба kg/год. 

във въздуха 
kg/год. 

във води 
kg/год. 

в почва 
kg/год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

86# - 

Вещество под 
формата на 
малки твърди 
или течни 
частици (PM10)  

50 000 

- 

(19,776) 

М 

- - - - 

80# - 

Хлор и негови 
неорганични 
съединения 
(изразен като 
HCl) 

10 000 

- 

(32,94) 

М 

- - - - 

84# - 

Флуор и 
негови 
неорганични  

съединения 
(изразен като 
HF)  

5 000 

- 

(1066,524) 

М 

- - - - 

76# - 

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

- 

(721,02) 

М 

50 000 

- 

(0) 

- - - 

47# - 

PCDD + PCDF 
(диоксини + 
фурани)  

(изразени като 
Teq) (10) 

0.0001 

- 

(0,000003399) 

0,0001  
 

0,0001  
 

- - 

79# - 
Хлориди 
(изразен като 
общ Cl) 

- 

2 
милион
а 
- 
(0) 

2 милиона - - 
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№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 
пренос на 
замърс., 

извън площ. 
kg/год. 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба kg/год. 

във въздуха 
kg/год. 

във води 
kg/год. 

в почва 
kg/год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

82# - 
Цианиди 
(изразен като 
общ CN) 

- 
50 
- 
(0) 

50 - - 

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

2# 630-08-0 
Въглероден 
моноксид (CO) 

500 000 - - - * 

3# 124-38-9 
Въглероден 
диоксид (CO2) 

100 милиона - - - * 

4# - 
Хидро-
флуоровъглеро
ди (HFC) (3) 

100 - - - * 

5# 
10024-

97-2 
Диазотен оксид 
(N2O) 

10 000 - - - * 

6# 
7664-41-

7 
Амоняк (NH3) 10 000 - - - 10 000 

7# - 

Неметанови 
летливи 
органични  

съединения 
(НМЛОС)  

100 000 - - - * 

8# - 

Азотни оксиди 
(NOx 

/NO2) 

100 000 - - - * 

9# - 
Перфлуоровъгл
ероди (PFC) (4) 

100 - - - * 

10# 
2551-62-

4 

Серен 
хексафлуорид 
(SF6) 

50 - - - * 

11# - 

Серни оксиди 
(SOx 

/SO2) 

150 000 - - - * 

14 - 

Хидрохлорофлу
оровъглероди  

(HCFCs) (5)  

1 - - 100 10 000 

15 - 
Хлорофлуоровъ
глероди (CFC) 
(6) 

1 - - 100 10 000 

16 - 
Халогенни 
въглеводороди 
(7)  

1 - - 100 10 000 
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№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 
пренос на 
замърс., 

извън площ. 
kg/год. 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба kg/год. 

във въздуха 
kg/год. 

във води 
kg/год. 

в почва 
kg/год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17# 
7440-38-

2 

Арсен и 
съединенията 
му (изразени  

като As) (8) 

20 5 5 50 50 

18# 
7440-43-

9 

Кадмий и 
съединенията 
му (изразени 
като Cd) (8) 

10 
5 
- 
(0) 

5 5 5 

19# 
7440-47-

3 

Хром и 
съединенията 
му (изразени 
като Cr) (8) 

100 
50 
- 
(0) 

50 200 10 000 

20# 
7440-50-

8 

Мед и 
съединенията 
му (изразени 
като Cu) (8) 

100 
50 
- 
(0) 

50 500 10 000 

21# 
7439-97-

6 

Живак и 
съединенията 
му (изразени 
като Hg) (8)  

10 
1 
- 
(0) 

1 5 5 

22# 
7440-02-

0 

Никел и 
съединенията 
му (изразени 
като Ni) (8) 

50 
20 
- 
(0) 

20 500 10 000 

23# 
7439-92-

1 

Олово и 
съединенията 
му (изразени 
като Pb) (8)  

200 
20 
- 
(0) 

20 50 50 

24# 
7440-66-

6 

Цинк и 
съединенията 
му (изразени 
като Zn) (8)  

200 
100 
- 
(0) 

100 1000 10 000 

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

13# - Общ фосфор - 5000 5000 10 000 10 000 

40# - 
Халогенирани 
орган.съедин. 
(като АОХ) 

- 1000 1000 1000 10 000 

34# 107-06-2 
1,2-дихлоретан 
(EDC) 

1000 10 10 100 10 000 

Забележка: 

На сив фон – стойност на превишението на прага. 

(В скоби, с наклонен шрифт) – изчислени стойности 
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С тъмен цвят (Bold) са обозначени замърсителите в атмосферния въздух, които се следят съгласно 

действащо комплексно разрешително и замърсителите в отпадъчните води, които се следят при 

приемането им в ГПСОВ-гр. Разград. 

Използвана Методика за изчисление на количеството замърсители във въздуха 

Изчислението на емитираните замърсители във въздуха от изпускащи устройства ИУ-1 и ИУ-2 е 

направено на база резултати от проведен собствен мониторинг през месец ноември 2014 година. 

Използваната формула за изчисление на замърсители прах, HF, HCl, ТОС в кг/година е 

Количество на замърсителя (прах, HF, HCl, ТОС в кг/година ) = масовия поток на замърсителя (kg/h) x 

часовете работа на Инсталацията за календарната година (h)  

Използваната формула за изчисление на замърсители диоксини и фурани в кг/година е 

Количество на замърсителя (кг/година ) = приведената емисия на замърсителя (mg/Nm3) x дебита на 

изпускащото устройство (Nm3/h) от протокола за изпитване на акредитираната лаборатория x часовете 

работа на Инсталацията за календарната година (h) / 1000000 

Изчисление на замърсител Общ прах 

ИУ-1  0,0027 kg/h*7 320 h = 19,764 kg/2014 y 

ИУ-2 0,002 kg/h*6 h = 0,012 kg/2014 y (Инсталацията е работила само в деня на извършване на 

замерванията от акредитирана лаборатория) 

ИУ 1+ ИУ 2 = 19,776 kg/2014 y от обекта 

Изчисление на замърсител HCl 

ИУ-1  0,0045 kg/h*7 320 h = 32,94 kg/2014 y oт обекта 

Изчисление на замърсител HF 

ИУ-1  0,1457 kg/h*7 320 h = 1066,524 kg/2014 y oт обекта 

Изчисление на замърсител TOC 

ИУ-1  0,0985 kg/h*7 320 h = 721,02 kg/2014 y oт обекта 

Изчисление на замърсители диоксини и фурани 

ИУ-1  0,173*10-6*22 000*7320/1000000 = 0,0000279 kg/2014 y oт обекта 

По отношение на преноса на замърсители във води, са докладвани нулеви стойности, тъй като не 

извършвано извозване на отпадъчни води до градска пречиствателна станция през 2014 година. 

 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Източници на емисии в атмосферния въздух са две изпускащи устройства. ИУ-1 е изпускащо устройство 

към три броя електросъпротивителни пещи с монтирани циклон и мокър скрубер за пречистване на 

отпадните газове. ИУ-2 е изпускащо устройство към индукционна пещ за леене на стомана и чугун с 

монтиран циклон към него за пречистване на отпадните газове. 

В изпълнение на условие 9.1.1.3 е изготвена и въведена инструкция РИ-СУОС – 9.1.1.3 „Инструкция за 

поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри – пречиствателни съоръжения”. С 

инструкцията са определени технологичните параметри на използваните пречиствателни съоръжение и 

техните оптимални стойности. 
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N Тип пречиств. съоръжение и за 

отпадъчни газове от кой процес 

и инсталация  

Контролиран параметър Оптимална 

стойност  

1 Циклон Ниво на прах 80% 

2 Скрубер  Ниво на водата 700 mm 

 

Налични са ежеседмични записи за следене на контролираните параметри на пречиствателните 
съоръжения – Приложение No 1 към РИ-СУОС – 9.1.1.3. За отчитания период не са регистрирани 
отклонения от оптималните стойности на контролираните параметри.  

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишава 
посочените стойности в КР. Изпълнено е Условие No 9.2.1. В табличен вид е представено 
съответствието: 

No ИУ Максимален дебит на газовете 
съгл. КР 

(Nm3/h)  

Измерен дебит съгласно 
протоколи от изпитване 

(Nm3/h) 

Съответствие 

1 22 000 2 684 ДА 

2 2 000 1 962 ДА 

 

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.2.6 „Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените емисионни 

норми. Установяване на несъответствия. Коригиращи действия” 

През отчетната 2014 година е възложено измерване на емитираните замърсители на акредитирана 

лаборатория – „СЖС България” ЕООД. Резултатите от измерванията са документирани в протоколи от 

изпитване No E2125A/07.11.14 г. за ИУ-2 и No E2124A/07.11.14 г. за ИУ-1. В изпълнение на нормативните 

изисквания е изготвен и представен в РИОСВ-Русе Доклад за СПИ – вх. No АО5678/17.12.2014 година.  

Наличен е запис към инструкцията, установяващ съответствие на измерените стойности на 

контролираните параметри с определените емисионни норми. 

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.3.2. за периодична оценка  наличието на източници на 

неорганизирани емисии, причини за неорганизираните емисии, мерки за ограничаването им.  

Инструкцията е актуализирана през месеците юли-август 2014 година в изпълнение на дадени 

предписания и допълнителни указания от РИОСВ-Русе. 

В изпълнение на работната инструкция са проведени две планови проверки през м. януари и м. ноември 

2014 година. Плановите проверки не регистрират източници на неорганизирани емисии на площадката. 

През м. април е проведена извънредна проверка по преценка на организатор производство. Проверката 

регистрира разпиляване на шлака при товарене. Несъответствието е отстранено за 30 мин. Причина за 

възникването му е субективна грешка. Предприети са коригиращи действия – на работника е проведен 

извънреден инструктаж (обучение), което е документирано. 
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Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.3.3. за извършване на периодична оценка спазването 

на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, причини за 

несъответствия, коригиращи действия.  

Инструкцията е актуализирана през месеците юли-август 2014 година в изпълнение на дадени 

предписания и допълнителни указания от РИОСВ-Русе. 

В изпълнение на работната инструкция е проведена една планова проверка през м. януари в първото 

шестмесечие на годината и една извънредна – през  м. април. Проверката през м.април регистрира 

неизпълнение на мярка Oптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на 

височината на разтоварване. Несъответствието е отстранено за 30 мин. Причина за възникването му е 

субективна грешка. Предприети са кокригиращи действия – на работника е проведен извънреден 

инструктаж (обучение), което е документирано. 

От 23.07.2014 година проверките се извършват на всеки 3 месеца съгласно актуализирана работна 

инструкция. Извършени са две проверки за шестмесечието – през м. август и м. ноември 2014 година. 

Плановите проверки не регистрират източници на неорганизирани емисии на площадката, респективно 

неспазване на заложените мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. 

По предписание на контролния орган е изготвена и внедрена РИ-СУОС-9.3.4 от 23.07.2014 година. 

Инструкцията регламентира задължителни мерки за предприемане с цел предотвратяване и 

ограничаване на неорганизираните емисии съгласно Наредба No 1/2005 г., приложими за извършваните 

дейности на площадката. 

Извършените две проверки през м. август и м. ноември не констатират възникване на нови източници на 

неорганизирани емисии на площадката или дейности с потенциал за възникване на неорганизирани 

емисии. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-9.4.2. „Инструкция за предприемане на незабавни действия за 

идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите”. През 

отчетния период не е регистрирана поява на миризми от територията/дейностите на площадката. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-9.4.3. „Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества”. Извършени са две 

проверки – през м. март и м. ноември. Установено е спазване на мерките за 

предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. 

Операторът има задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани 

организирано в атмосферата, както следва: 

Таблица 2А – Емисии в атмосферния въздух от ИУ-1 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прахообразни 
вещества 

mg/Nm3 10 - ˂1,0 mg/Nm3 Веднъж 
годишно 

ДА 

Газообразни 
неорганични 
съединения 

на хлора, 
определени 

mg/Nm3 30  - 

1,65±0,08 
mg/Nm3 

Веднъж на 
две години 

ДА 
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като HCl 

Газообразни 
неорганични 
съединения 
на флуора, 
определени 

като HF 

mg/Nm3 5  - 

˂0,1 mg/Nm3 

Веднъж на 
две години 

ДА 

Диоксини и 
фурани  

ng/Nm3 0.1  - 

0,173*10-6 
mg/Nm3 Веднъж 

годишно 

ДА, в 
границите на 
допустимото 
отклонение 

Органични 
вещества, 

определени 
като общ 
въглерод 

mg/Nm3 50  - 

36,56±1,83 

Веднъж на 
две години 

ДА - 

 

Таблица 2Б – Емисии в атмосферния въздух от ИУ-2 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прахообразни 
вещества 

mg/Nm3 20 - 
˂0,1 

mg/Nm3 
Веднъж 
годишно 

ДА 

 

През отчетната 2014 година е възложено измерване на емитираните замърсители на акредитирана 

лаборатория – „СЖС България” ЕООД. Резултатите от измерванията са документирани в протоколи от 

изпитване No E2125A/07.11.14 г. за ИУ-2 и No E2124A/07.11.14 г. за ИУ-1. В изпълнение на нормативните 

изисквания е изготвен и представен в РИОСВ-Русе Доклад за СПИ – вх. No АО5678/17.12.2014 година. 

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни 

вещества (ЕРЕВВ), за 2014 година е определено общото количество на изпусканите емисии от 

замърсители и е  попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”.  

В изпълнение на Условие 9.6.2.7 в доклада се представят стойностите на изчислените количества 

замърсители във въздуха, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от Инсталацията по 

Условие No 2, попадаща в обхвата на КР 

ИУ No  Източник Вредно вещество Стойност  на изчисленото 

количество за единица продукт 

(кг/тон продукт) 

1 Инсталация за 

леене на 

алуминий и 

алуминиеви 

сплави 

Прахообразни вещества 0,03995 

Газообразни неорганични 

съединения на хлора, определени 

като HCl 

0,06658 

Газообразни неорганични 

съединения на флуора, 

2,1559 
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определени като HF 

Диоксини и фурани 6.87*10-9 

Органични вещества, определени 

като общ въглерод 

1,45749 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

На територията на производствената площадка на “ИКОМЕТ” ЕООД е изградена канализация. На 

територията на площадката се формират битово-фекални води от жизнената дейност на персонала и 

производствени отпадъчни води от „Демонтажен участък”. Производствените отпадъчни води се 

пречистват в пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител преди да се отведат към водоплътна 

изгребна яма. Битово-фекалните води се отвеждат във водоплътна изгребна яма. За почистване на 

водоплътната изгребна яма е сключен договор с лицензирана фирма, която извозва събраните 

отпадъчни води до ГПСОВ-Разград за пречистване. 

За отчетния период не е извършвано извозване на отпадъчни води. 

Разработена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-10.1.1.2.1. „Инструкция за поддържане на оптималните 

стойности на технологичните параметри на пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител”. С  

инструкцията са определени следните технологични параметри за следене: 

Тип пречиств. съоръжение и за 

отпадъчни води  

Контролиран параметър Оптимална 

стойност  

Каломаслоуловител Водно ниво 80% 

Дебелина на маслен слой на 

водната повърхност 

До 20 см 

Натрупване на дънна утайка До 40 см 

 

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.1.1.2.3. „Инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

техническата и експлоатационна изправност на пречиствателно съоръжение - КМУ”. С инструкцията е 

регламентиран начинът на извършване на проверки на съоръжението.  

Извършена е една планова проверка от механика през м. ноември, която установява добро техническо 

състояние на съоръжението. 

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.1.1.3.1. „Инструкция за периодична оценка на съответствието 

на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с 

определените такива в РИ-СУОС-10.1.1.2.1. Установяване на несъответствия, Предприемане на 

коригиращи действия” 

За отчетния период не е работил „Демонтажен участък”, не са формирани производствени отпадъчни 

води. Извършени са две проверки на пречиствателното съоръжение – през м. март и м. ноември. Не са 

констатирани отклонения от оптималните стойности на технологичните параметри на пречиствателното 

съоръжение. 
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Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.1.2.3. „Инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

състоянието на водоплътната изгребна яма. Установяване на течове. Предприемане на коригиращи 

действия”. За отчетния период не са предавани отпадъчни води за последващо третиране в ГПСОВ-гр. 

Разград. Поради тази причина липсват записи към инструкцията. 

Разработена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на 

канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и 

предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване – РИ-СУОС-10.1.2.4.  

Извършени са две планови проверки - през пролетта и есента на отчетната година. Не са установени 

течове. Състоянието на канализационната мрежа е задоволително, не се налага почистване. 

Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на отпадъчните води съгласно КР.  

По тази причина не е попълнена таблица 3. 

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултат от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

- - - - - - 

 

Съгласно изискването на КР 480-НО/2013 в таблица 1 са докладвани годишните количества на 

замърсителите в отпадъчните води. Стойностите в таблицата са определени като нулеви, защото през 

отчетния период не е извършено извозване на отпадъчни води до градска пречиствателна станция.   

4.4. Управление на отпадъците 

През отчетния период на 2014 г. на територията на “ИКОМЕТ” ЕООД са генерирани отпадъци от 

пречиствателните съоръжения мокър скрубер и циклон и шлака от пещи с код 10 10 03. 

Управлението на отпадъците на територията на оператора  се извършва съгласно изискванията на 

действащото екологично законодателство. Определено е отговорно лице за дейностите с отпадъци. 

През отчетния период на 2014 г. е предаден за оползотворяване отпадък с код 10 10 03 извън 

производствената площадка на оператора.  Информация за количествата (годишно количество и 

годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от “ИКОМЕТ” ЕООД се 

представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, както следва: 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишна норма за 

ефективност, t/ t продукт 

Временно 
съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 
собствен транспорт / 

външна фирма 

Съответ-
ствие 

Количества 
определени с 

КР 

Т 

Реално 
измерено 

т 

Количества 
определени с КР 

Реално 
измерено 

Утайки и филтърен кек от 
пречистване на отпадъчни 
газове, различни от 
упоменатите в 10 03 25 

10 03 26 10 0,065 0,002 0,00013 Не 
Не е извършван 

транспорт 
ДА 

Шлака от пещи 10 10 03 331 21,043 

0,027 t/t отлят 
алуминий при 
използване на 

слитъци; 
0,068 t/t отлят 
алуминий при 
използване на 

отпадъци 

0.0498 
Да, в обособен 
склад за шлака 

Да, от външна фирма 

ДА 

Прах от отпадъчни газове, 
различен от упоменатия в 10 

10 09 
10 10 10 15 0,207 0,003 0,00042 Не 

Не е извършван 
транспорт н/п 

Шлака от пещи 10 09 03 21 0 - - н/п -- н/п 

Използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, различни от 
упоменатите в 10 09 07 

10 09 08 50 0 - - н/п 

-- 

н/п 

Отпадъчни свързващи 
материали, различни от 
упоменатите в 10 09 13 

10 09 14 500 0 - - н/п 
-- 

н/п 

Стърготини, стружки и изрезки 
от черни метали 

12 01 01 4 0 - - н/п -- н/п 

Стърготини, стружки и изрезки 
от цветни метали 

12 01 03 1 0 - - н/п -- н/п 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 4,5 0 - - н/п -- н/п 
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишна норма за 

ефективност, t/ t продукт 

Временно 
съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 
собствен транспорт / 

външна фирма 

Съответ-
ствие 

Количества 
определени с 

КР 

Т 

Реално 
измерено 

т 

Количества 
определени с КР 

Реално 
измерено 

Пластмасови опаковки 15 01 02 18,6 0 - - н/п -- н/п 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 1 0 - - н/п -- н/п 

Синтетични моторни и 
смазочни масла и масла за 

зъбни предавки 
13 02 06* 4 0 - - н/п 

-- 
н/п 

Нехлорирани изолационни и 
топлопредаващи масла на 

минерална основа 
13 03 07* 1 0 - - н/п 

-- 
н/п 

Утайки от маслено-водни 
сепаратори 

13 05 02* 0,2 0 - - н/п -- н/п 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 0,2 0 - - н/п -- н/п 

Смесени отпадъци от 
строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 17 
09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 80 0 - - н/п 

-- 

н/п 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 20 н.д. - - н/п -- н/п 

 

н/п - неприложимо 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане  на отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 
Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната  
фирма 

извършваща 
операцията 

Съответ-
ствие 

Цветни метали 160118 127,707 - - ДА 

Цветни метали 191203 294,942 - - ДА 

 

4.4.1. Образуване на отпадъците 

Количествата на генерираните отпадъци се оценяват и съпоставят с определените стойности, заложени 

в разрешителното. 

Разработена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-11.1.2. „Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на нормите за ефективност при образуване на отпадъци с определените в КР. 

Установяване на несъответствия. Предприемане на коригиращи действия” 

Извършените две проверки – в края на първото шестмесечие на 2014 и в края на отчетната година 

показват съответствие на нормите за ефективност при образуване на отпадъци с определените в КР. Не 

са установени несъответствия. 

Разработена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-11.7. за измерване на количествата образувани 

отпадъци. Изчисление на нормите за ефективност. Периодична оценка на съответствието на 

наблюдаваните количества отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените 

несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 

През отчетния период са образувани отпадъци с кодове и наименование: 

- Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 

10 03 25 , код 10 03 26; 

- Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09, код 10 10 10; 

- Шлака от пещи, код 10 10 03. 

Извършената оценка на съответствието за образуваните отпадъци през 2014 година показва 

съответствие с разрешените количества на отпадъците в условията на КР. 

4.4.2. Събиране и приемане на отпадъците 

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в съответствие с 

изискванията на Глава ІІ,  Раздел I на ПМС № 53 / 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци и специфичните за съответния отпадък подзаконови нормативни 

актове. 

Отпадъците се събират по схемата на разделно събиране на отпадъците в съответствие с нормативната 

уредба. 

На територията на производствената площадка е разрешено приемане на отпадъци с цел 

оползотворяването им. 
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Разработена е и внедрена инструкция РИ-СУОС-11.2.3 „Инструкция за оценка на съответствието на 

приемането на отпадъци с определените в КР изисквания. Установяване на несъответствия. Коригиращи 

действия”. 

За отчетния период са приемани на площадката с цел оползоторяване отпадъци от цветни метали с 

кодове 19 12 03 и 16 01 18. 

Проведените четири проверки през годината показват налична информация за вида и количествата на 

приетите отпадъци, хомогенност на партидите и документиране съгласно нормативните изисквания. Не 

са констатирани несъответствия с изискванията за приемане на отпадъци. 

4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците 

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за временно 

съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г и 

специализираните наредби. 

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и 

експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага инструкция 

РИ-СУОС-11.3.11. 

Ивършените три проверки през отчетната година на площадките за предварително съхранение показват: 

- спазване на изискванията за обозначение и маркировка на складовете; 

- спазване на изискванията за вида на отпадъците, които се съхраняват на съответната площадка; 

- ясно отделяне на складовите площи за съхранение на отпадъци от другите площи; 

- съответствие на прилаганата система за предварително съхранение на отпадъците с изискванията, 

поставени с комплексното разрешително за площадката. 

За отчетната 2014 година не са констатирани несъответствия с изискванията на КР. 

4.4.4. Транспортиране на отпадъците 

Транспортирането на отпадъците до и извън производствената площадка се извършва със собствен 

транспорт или от получателя на отпадъка, като същото е регламентирано в съответният договор.  

Оценката за транспортирането на отпадъците се извършва съгласно инструкция РИ-СУОС-11.4.3. 

“Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията 

на разрешителното, причини за установяване на несъответствията, предприемане на коригиращи 

действия”.  

През отчетния период до площадката са превозвани отпадъци с кодове 19 12 03 и 16 01 18. Двата вида 

отпадъка са доставяни от площадка No 2 на дружеството, съпроводени с необходимите документи. 

Извън производствената площадка е транспортиран отпадък с код 10 10 03, който е предаден на друго 

юрдическо лице за оползотворяване. Транспортът на отпадъка е извършен от външна фирма, на която е 

поставено условие за превозване на отпадъка в закрито превозно средство. 

Извършените три проверки през 2014 година установяват съответствие на дейността с условията в КР. 
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4.4.5. Предаване на отпадъците 

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране се извършва 

единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително 

съгласно ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително съгласно ЗООС. 

На територията на производствената площадката е разрешено извършването на дейносто по 

оплзотворяване на отпадъци, както следва: 

Отпадък Код 
Оползотворяване, преработване и 

рециклиране 

Утайки и филтърен кек от пречистване на 

отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 

03 25 

10 03 26 Предаване на външни фирми 

Шлака от пещи 10 10 03 Предаване на външни фирми 

Прах от отпадъчни газове, различен от 

упоменатия в 10 10 09 
10 10 10 Предаване на външни фирми 

Шлака от пещи 10 09 03 Предаване на външни фирми 

Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 
10 09 08 

Предаване на външни фирми 

Отпадъчни свързващи материали, различни от 

упоменатите в 10 09 13 
10 09 14 

Предаване на външни фирми 

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 12 01 01 

Предаване на външни фирми 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 12 01 03 

Предаване на външни фирми 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 Предаване на външни фирми 

Пластмасови опаковки 15 01 02 Предаване на външни фирми 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 Предаване на външни фирми 

Синтетични моторни и смазочни масла и масла за 

зъбни предавки 
13 02 06* 

Предаване на външни фирми 

Нехлорирани изолационни и топлопредаващи 

масла на минерална основа 
13 03 07* 

Предаване на външни фирми 

Утайки от маслено-водни сепаратори 13 05 02* Предаване на външни фирми 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 

Предаване на външни фирми 

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, 

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

09 03 

17 09 04 

Предаване на външни фирми 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 Предаване на външни фирми 

Метални отпадъци (алуминий и алуминиеви 

сплави) 
02 01 10 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Метални отпадъци (стомана или чугун) 02 01 10 Рециклиране/ възстановяване на метали 
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Отпадък Код 
Оползотворяване, преработване и 

рециклиране 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 12 01 01 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Прах и частици от черни метали (стомана и чугун) 12 01 02 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 

(алуминий и алуминиеви сплави) 
12 01 03 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Прах и частици от цветни метали (алуминий и 

алуминиеви сплави) 
12 01 04 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Метални опаковки (алуминий и алуминиеви 

сплави) 
15 01 04 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Черни метали (стомана и чугун) 16 01 17 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Цветни метали (алуминий и алуминиеви сплави) 16 01 18 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Цветни метали (мед) 16 01 18 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Мед, бронз, месинг (мед) 17 04 01 
Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 
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Отпадък Код 
Оползотворяване, преработване и 

рециклиране 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Алуминий 17 04 02 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Желязо и стомана 17 04 05 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Смеси от метали (алуминий и алуминиеви 

сплави) 
17 04 07 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Смеси от метали (чугун и стомана) 17 04 07 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Черни метали, отделени от дънна пепел 

(стомана и чугун) 
19 01 02 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Отпадъци от цветни метали (алуминий и 

алуминиеви сплави) 
19 10 02 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Отпадъци от цветни метали (мед) 19 10 02 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Черни метали 19 12 02 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 
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Отпадък Код 
Оползотворяване, преработване и 

рециклиране 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Цветни метали (алуминий и алуминиеви сплави) 19 12 03 

Рециклиране/ възстановяване на метали 

и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до извършване 

на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 4 – R13 

Цветни метали (мед) 19 12 03 

Рециклиране/ възстановяване на 

метали и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до 

извършване на операция по 

оползотворяване, обозначена с код R 

4 – R13 

Метали (алуминий и алуминиеви сплави) 20 01 40 

Рециклиране/ възстановяване на 

метали и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до 

извършване на операция по 

оползотворяване, обозначена с код R 

4 – R13 

Метали (стомана и чугун) 20 01 40 

Рециклиране/ възстановяване на 

метали и метални съединения – R4 

съхраняване на отпадъци до 

извършване на операция по 

оползотворяване, обозначена с код R 

4 – R13 

 

Изготвена е и се прилага Инструкция  РИ-СУОС-11.5.6. за периодична оценка на съответствието на 

оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с условията на комплексното разрешително.Причини 

за установени несъответствия. Предприемане на коригиращи действия.  

За отчетния период на територията на производствената площадка са извършвани дейности по 

оползотворяване на отпадъци с кодове 16 01 18 и 19 12 03. Извън територията на производствената 

площадка е предаден за оползотворяване (дейност R4) отпадък с код 10 10 03. 

Извършени са четири проверки на съответствието през 2014 година, които констатират съответствие с 

условията, поставени в комплексното разрешително за дейността. 

Предаването на отпадъците за обезвреждане се извършва единствено и само въз основа на писмен 

договор с външни фирми, притежаващи разрешително съгласно ЗУО за извършване на такава дейност 

или комплексно разрешително съгласно ЗООС. 

На територията на производствената площадката е разрешено предаването на отпадъци за 

обезвреждане, както следва: 
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Отпадък Код Обезвреждане 

Утайки и филтърен кек от пречистване на 

отпадъчни газове, различни от упоменатите в 

10 03 25 

10 03 26 Предаване на външни фирми 

Шлака от пещи 10 10 03 Предаване на външни фирми 

Прах от отпадъчни газове, различен от 

упоменатия в 10 10 09 
10 10 10 Предаване на външни фирми 

Шлака от пещи 10 09 03 Предаване на външни фирми 

Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици 

и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 

07 

10 09 08 Предаване на външни фирми 

Отпадъчни свързващи материали, различни от 

упоменатите в 10 09 13 
10 09 14 

Предаване на външни фирми 

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, 

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

17 09 03 

17 09 04 

Предаване на външни фирми 

 

Изготвена е и се прилага Инструкция  РИ-СУОС-11.6.2. за периодична оценка на съответствието на 

обезвреждането на отпадъци с условията на комплексното разрешително.Причини за установени 

несъответствия. Предприемане на коригиращи действия.  

За отчетния период не са предавани отпадъци за обезвреждане на други юридически лица. 

4.4.6. Документиране на дейностите с отпадъците 

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с 

изискванията на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 10 

от 05.02.2013 г.) 

Дружеството притежава заверени отчетни книги съгласно изискванията на горецитираната наредба, в 

които изрично е отбелязана липсата на дейност със съответния отпадък за отчетния период. 

След приключване на заверените отчетни книги по Наредба No 2 ще се заверят нови съгласно 

изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 

от 20.06.2014 г.). 

За отчетната 2013 година е подадено уведомително писмо от оператора до ИАОС към МОСВ, че не са 

извършвани дейности с отпадъци – вх. No 26-00-4834/11.03.2014 година. 

За отчетната 2014 година са подготвени годишни отчети за образуваните и оползотворените отпадъци 

съгласно образците в Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2


 

„ИКОМЕТ”ЕООД - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2014 г.   
 

32 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Годишните 

отчети са подадени в ИАОС към МОСВ. 

Дейността по оползотворяване на отпадъци се документира и във формуляри от процедури към Система 

за управление на качеството, внедрена на площадката. 

 4.5. Шум 

През отчетния период на 2014 г. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на 

инсталацията по отношение шума от производствената площадка. 

Съгласно условията в КР честотата на мониторинг по компонент шум е веднъж на 2 години.  

През 2014 година е възложено измерване на шумовите нива на акредитирана лаборатория - 

„ЕКОЕКСПЕРТ6” ЕООД. Резултатите от измерванията са документирани в протоколи No 525/09.10.14 г. В 

изпълнение на нормативните изисквания е изготвен и представен в РИОСВ-Русе Доклад за СПИ – вх. No 

АО5512/08.12.2014 година.  

Резултатите от измерванията са представени в таблица 6.  

Таблица 6. Шумови емисии  

Място на измерването 
Ниво на звуковото 
налягане в dB (А) 

Измерено през    деня / 
нощта 

Съответствие 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.1 

58,9±0,3 Дневно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.2 

54,6±0,3 Дневно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.3 

50,8±0,3 Дневно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.4 

46,3±0,3 Дневно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.5 

45,9±0,3 Дневно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.6 

45,1±0,3 Дневно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.7 

49,5±0,3 Дневно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.8 

54,1±0,3 Дневно ниво ДА 

Изчислено екв. ниво 
на шума от обекта в 
мястото на 
въздействие - 
северен край на ул. 

0 Дневно ниво ДА 



 

„ИКОМЕТ”ЕООД - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2014 г.   
 

33 

"Москва" (L) 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.1 

57,7±0,3 Вечерно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.2 

54,6±0,3 Вечерно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.3 

49,7±0,3 Вечерно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.4 

46,0±0,3 Вечерно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.5 

41,8±0,3 Вечерно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.6 

43,8±0,3 Вечерно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.7 

48,3±0,3 Вечерно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.8 

53,2±0,3 Вечерно ниво ДА 

Изчислено екв. ниво 
на шума от обекта в 
мястото на 
въздействие - 
северен край на ул. 
"Москва" (L) 

0 Вечерно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.1 

57,0±0,3 Нощно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.2 

54,0±0,3 Нощно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.3 

49,1±0,3 Нощно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.4 

44,4±0,3 Нощно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.5 

39,9±0,3 Нощно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.6 

43,3±0,3 Нощно ниво ДА 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 

48,0±0,3 Нощно ниво ДА 
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т.7 

Екв. ниво на шума по 
измервателния контур – 
т.8 

52,7±0,3 Нощно ниво ДА 

Изчислено екв. ниво 
на шума от обекта в 
мястото на 
въздействие - 
северен край на ул. 
"Москва" (L) 

0 Нощно ниво ДА 

 

Изготвена и внедрена е инструкция РИ –СУОС-12.2 „Инструкция за наблюдение на показателите по 

шумово натоварване. Оценка на съответствието на установените нива. Причини за несъответствие и 

предприети коригиращи действия ”. 

В изпълнение на дадени предписанията с КП No МВ-27/27.06.2014 г. от РИОСВ-Русе през юли 2014 

година работната инструкция е разделена на две нови инструкции, както следва: 

- РИ-СУОС-12.2.2 Инструкция за наблюдение на показателите по шумово натоварване 

През 2014 година е отразено чрез запис към инструкцията възложено измерване на показателите на 

акредитирана лаборатория, и е планирано извършване на следващо измерване през декември 2016 

година. 

- РИ-СУОС-12.2.3 Инструкция за оценка на съответствието на установените нива. Причини 

за несъответствие и предприети коригиращи действия 

В изпълнение на работната инструкция е извършена оценка на съответствието на установените нива с 

измерването през м. декември 2014 година с нормативните изисквания. Оценката не констатира 

несъответствия с условията на КР. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

На територията на “ИКОМЕТ” ЕООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни 

вещества в почвите и подземните води. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 13.1.1. “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Установяване на причини. Отстраняване на 

течове”, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за евентуални течове и 

предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване. Поради липса на открити 

тръбопроводи работната инструкция препраща към РИ-СУОС-10.1.2.4. – за извършване на периодични 

проверки на канализационната система. За отчетния период са извършени две проверки на 

канализационната система, които са констатирали съответствие. 

За отчетния период не са отчетени разливи/изливания на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка. По тази причина не се докладва по Условие No 13.1.2. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-13.1.3  “Инструкция за отстраняване на разливи от 

вещества/препарати, които могат да замърсят почвите/подземните води. Третиране на образуваните 

отпадъци”, включваща предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване до 12 часа  

след откриването им, както и документирането им. Въведен е Дневник за регистриране на разливи. През 

отчетния период на 2014 г. не са регистрирани такива. 
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В изпълнение на Условие 13.1.4 при извършена извънредна проверка на технологичното оборудване, 

основен консуматор на вода и установено сълзене от присъединителна тръба и от други заварки  

Инсталацията за топене на алуминий е спряна за извършване на профилактика след последната плавка 

на 17.08.14 г. На 18 август 2014 година е почистен кека от мокрия скрубер, след което са възстановени 

всички заварки. Времето за отстраняване на отклонението е 18 часа, в които Инсталацията по 

Приложение No 4 не е експлоатирана. Изпълнено е поставеното условие.  

В изпълнение на Условие No 3.1.5 товаро-разтоварни работи на площадката се извъшват единствено на 

определените за това места. 

Не са налични записи в Дневника за разливи, т.к. през отчетната 2014 година не са констатирани такива. 

Поради тази причина не се докладва по Условие 13.1.6.2. 

Операторът няма задължения за извършване на мониторинг по компонент почви. Поради гореописаните 

причини не е попълнена Таблица 7. 

Таблица 7. Опазване на почви 

Показател 

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултат от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

- - - - - - 

 

Съгласно издаденото КР № 480-НО/2013 г.  не се предвижда извършване на мониторинг качеството на 

подземните води в района на площадката. Поради тази причина не е попълнена таблица 8. 

Таблица 8. Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 
подземните 

води, съгласно 
КР 

Резултати 
от 

мониторин
г 

Честота на 
мониторин

г 

Съответстви
е 

- - - - - - 

 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА 

НА КР (ИППСУКР) 

От „ИКОМЕТ” ЕООД не е изисквано разработване на Инвестиционна програма. Поради тази причина не 

се докладва по тази точка.  

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През отчетния период не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации или части от тях, 

разположени на територията на “ИКОМЕТ” ЕООД. 

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 480-НО/2013, условия 16.2 и 16.3. в срок до 

един месец преди решение за временно или трайно прекратяване на дейността ще се разработят “План 

за закриване на дейностите на площадката или на части от тях” и “План за временно прекратяване на 

дейностите на площадката или части от тях”. 
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7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1. Аварии 

Разработен е и се спазва вътрешен  авариен план, утвърден от управителя на дружеството.  

Разработена е и се прилага Инструкция РИ-СУОС-14.4. с мерки за ограничаване или ликвидиране на 

последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. 

Въведен е Дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация, приложение към 

инструкция РИ-СУОС-14.4., включващ: 

 измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в 

разрешителното; 

 непланирана емисия; 

 смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е 

възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване; 

 инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил 

въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно. 

През отчетния период на 2014 г.  не са регистрирани аварии на територията на оператора.  

Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9.  

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини 
Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

- - - - - - 

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията 

През отчетния период на 2014 г. в “ИКОМЕТ” ЕООД  не са постъпвали оплаквания от работата на 
инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена 
изискващата се Таблица 10. 

Таблица 10 – Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите 

Дата на 
оплакването или 

възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

- - - - - - 

 

 

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
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Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 480-НО/2013 на 
“ИКОМЕТ” ЕООД. 

 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на 
трети лица. 

 

Подпис:.НЕ СЕ ЧЕТЕ.       Дата:  20.03.2015 г. 

 

Име на подписващия: инж. Красимир Илиев    гр. Разград 

 

Длъжност в организацията:  Управител  


