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СЪКРАЩЕНИЯ: 

БДУВЧР Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район 

ГДОС Годишен доклад по околна среда 

ЕРИПЗ  Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 

ЗБУТ здравословни и безопасни условия на труд 

ИСУ Интегрирана система за управление 

ИЧ на УС Изпълнителен член на Управителния съвет 

КД коригиращо действие 

КЕ  Кризисен екип 

КР комплексно разрешително 

НИС наръчник на ИСУ 

ОВ отпадъчна вода 

ОС околна среда 

ПИС процедура от ИСУ 

ПМ пункт за мониторинг 

РИ работна инструкция от ИСУ 

СУОС система за управление на околната среда 

УК управление на качеството 

Ф формуляр от ИСУ 

ОХВС опасни химични вещества и смеси 
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1. УВОД 

1.1. Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително: 

 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ЗАГОТОВКИ ЧРЕЗ ТОПЕНЕ И 

ЛЕЕНЕ (РУЛОНИ И ПРЪТИ) -  т.2.5. „а“ и 2.5. „б“ от Приложение № 4 на ЗООС 

 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЕЛОКСАЦИЯ – т. 2.6. от Приложение № 4 на ЗООС 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталациите; 

АЛКОМЕТ АД 

гр. Шумен 

ул."Втора индустриална зона" 

тел.: 054/858 601 

факс: 054/858 688 

e-mail: office@alcomet.eu 

Ръководители: Хюсеин Йорюджю и Хюсеин Индже - Изпълнителни членове на УС 

1.3. Регистрационен номер на КР                                                                                                                              
№ 341-Н1/2012 г.   

1.4. Дата на подписване на КР                                                                                                        
18.06.2012 г., изменение - 14.05.2013 г. 

1.5. Дата на влизане в сила на КР                                                                                               
04.07.2012 г., изменение - 29.05.2013 г. 

1.6. Актуализация на КР                                                                                                                            
актуализирано с Решение № 341-Н1-И0-А1/2013г 

1.7. Оператор на  инсталацията                                                                                                            
АЛКОМЕТ АД, гр. Шумен 

1.8. Адрес, тел.номер, факс, е-mail на оператора; 

9700   гр. Шумен 

Втора индустриална зона 

тел.: 054/858 601;  факс: 054/858 688 

Е-mail: office@alcomet.eu  

1.9. Лице за контакти                                                                                                                             

Росица Браилска – еколог                                                                                                                                 

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

9700   гр. Шумен 

  Втора индустриална зона 

тел.: 054/ 858 634 

Е-mail: rositsa.brailska@alcomet.eu  
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1.11.  Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталациите 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ЗАГОТОВКИ 

В цех "Леярен" се извършва топене на първичен и вторичен алуминий, получаване на различни 

сплави и произвеждане на заготовки за валцоване и пресоване на различни изделия. 

В участък "Непрекъснато леене" работят четири броя пламъчно-отражателни газови пещи за 

непрекъснато леене. Чрез зареждане на определени количества суровини и спомагателни 

материали, се отливат заготовки от различни марки сплави. 

След рафиниране на стопилката и постигане на необходимия химичен състав, течният метал се 

прелива в миксер, където се поддържа постоянна температура. Течният метал изтича контролирано 

през улейната система до водоохлаждащи се валци, където кристализира във вид на лента и се 

навива на рулони. 

Отлятите рулони са заготовки за последващо валцоване в цех "Валцов", където се произвеждат 

листа, ленти и фолио.  

В участък "Полунепрекъснато леене" работи една наклоняема топилна пещ, с линия за леене 

"Wagstaff". Процесът е аналогичен, но при кристализацията се получават кръгли плътни блокове, 

които се окрайчват на автоматизирана линия. Получените блокове постъпват за хомогенизация в 

електросъпротивителни или газови пещи. 

Отлятите кръгли плътни блокове са заготовка за последващо пресоване в цех "Пресов", където се 

произвеждат профили, тръби и пръти. 

В резултат на обработка на стопилката при процесите на леене се образува шлака. Шлаката се 

събира в специализирани корита, в които същата се подлага на операция за допълнително 

уплътняване. В процеса на уплътняване се отделя течен метал, който се връща в топилните 

агрегати. Втвърдената пресована шлака се изнася на площадка за предварително съхраняване. 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЕЛОКСАЦИЯ 

Инсталацията представлява автоматична линия за анодно оксидиране на профили от алуминиеви 

сплави. Анодното оксидиране се прилага с цел защита от корозия, електроизолация, повишаване 

износоустойчивостта на изделията, като им придава разнообразен и декоративен вид. 

Елоксираните изделия могат да бъдат оцветени в: златисто (чрез химично/адсорбционно действие) 

и в бронзов, кафяв и черен цвят (чрез електрохимично действие). 

Линията за елоксация работи автоматично по зададена програма. Тя се състои от 22 вани, всяка със 

своето предназначение.  

Технологичния ред на операциите е:  

 обезмасляване; 

 промиване; 

 алкално байцване; 

 неутрализация; 

 анодно оксидиране или химично (адсорбционно) оцветяване; 

 уплътняване (фиксиране) на покритието; 

 сушене  (в специални сушилни камери). 

Парният котел, произвеждащ пара за промишлени цели в участък „Елоксация”, използва като 

гориво природен газ. 
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1.12. Производствен капацитет на инсталациите 

№ 

по 

ред 

Инсталации, които попадат в 

обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС: 

Позиция на 

дейността 

по 

Приложение 

№ 4 на 

ЗООС 

Капацитет  

по КР (t/y) 

Капацитет 

по КР 

Произведена 

продукция (t/y) 

1 Инсталация за производство на 

алуминиеви заготовки чрез топене 

и леене (рулони и пръти)  

т. 2.5. "а" и 

2.5. "б" 
146 000 - 78 991.100 

2 
Инсталация за елоксация  

парен котел – 2 тона пара/час. 
т. 2.6. - 

417.1 m
3
 

2.2 MW 

 

1 230.445 

 

1.13. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до системата за управление на 

околната среда; 

Със заповед на ИЧ на УС е определен представител на ръководството по ОС, който пряко да се 

занимава с въпросите, свързани с ООС. 

Дружеството е разработило и внедрило СУОС съгласно издаденото КР, която е  част от 

Интегрирана система за управление, съгласно изискванията на стандартите                                                

EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2004.  

 

1.14. РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията                                                                                        

РИОСВ –  Шумен                                                                                                                            

9700  гр. Шумен                                                                                                                       

ул.“Съединение“ № 71; ет.3                                                                                                              

e-mail: riosv-shn@icon.bg 

  

1.15. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията   

            Басейнова дирекция за Управление на водите в Черноморски район с център Варна                          

9000  гр.Варна                                                                                                                                                                                                              

ул.“Александър Дякович“ № 33                                                                                                          

e-mail: bbddvvaarrnnaa@@bbssbbdd..oorrgg   

 

                                                                                                

mailto:riosv-shn@icon.bg
mailto:bdvarna@bsbd.org
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2.  СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

В "Алкомет" АД се прилага система за управление на околната среда, разработена и сертифицирана 

съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2005. 

2.1 Структура и отговорности (Условие 5.1.) 

Съгласно изискванията на Условие 5.1. на КР, със заповед на  ИЧ наУС са изготвени и утвърдени: 

 „Списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в издаденото комплексно 

разрешително”  

 Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на 

условията в разрешителното  

Списъците  периодично се преглеждат, и при възникнала промяна   се  актуализират .  

2.2 Обучение (Условие 5.2.) 

Ръководството на фирмата определя ежегодно потребностите от обучение на персонала.                       

За целта се използват  утвърдени документирани процедури.  

Прилагането на   „План-програма за обучение“     има  за цел постоянно повишаване и разширяване 

на квалификацията на персонала, както и придобиване на специфични знания в областа на околната 

среда, приложими в практиката на дружеството. 

 

2.3 Обмен на информация (Условие 5.3.) 

Отговорностите и обменът на информация между отделните структурни звена и външни 

заинтересовани страни е регламентиран в документирана фирмена процедура.                         

Дружеството е изготвило списък на органите/лицата , които трябва да бъдат уведомявани съгласно 

условията на разрешителното, техните адреси и начин за контакт.  

 

2.4 Документиране (Условие 5.4.) 

В дружеството има изготвена процедура за управление на документите от СУОС, регламентираща 

реда и начина за разработване, изменение, съгласуване, утвърждаване, регистриране, 

разпространение, съхранение, унищожаване и архивиране на документите.  

На територията на площадката има изготвени следните списъци: 

 Актуален списък на нормативната уредба по ОС; 

 Списък на всички необходими инструкции, изискващи се с КР; 

 Списък на кого от персонала, какъв докумен е предоставен. 

 

 



Допълнен Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено                                                      

КР № 341-Н1/2012  

 

 

АЛКОМЕТ АД, гр. Шумен                                             стр. 9 от 32 

 

2.5. Управление на документи (Условие 5.5.) 

Дружеството има действаща процедура, където е описан начина за управление на документите, реда 

за преразглеждане и актуализиране, как се одобряват от упълномощени лица, как се изземва 

невалидна документация и архивирането и.  

2.6. Оперативно управление (Условие 5.6.) 

За оперативното управление на дейностите и процесите, които оказват въздействие върху ОС, 

дружеството е разработило и прилага процедура. 

Инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани от Комплексното разрешително са 

създадени, прилагат се и се поддържат в актуално състояние. 

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия (Условие 5.7.) 

Дружеството има разработени процедури и работни инструкции, прилагани за: 

 Мониторинг на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в 

условията на разрешителното 

 Оценка на съответствието, съгласно условията в КР 

 За установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия   

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации (Условие 5.8.) 

За действия по планиране, ликвидиране и предотвратяването на последствията от извънредни 

ситуации, в "Алкомет" АД е създаден "Кризисен екип". Съставът му, както и задачите за 

изпълнение, са определени със заповед на ИЧ на УС. 

Висшето ръководство е планирало действията на персонала и готовността за реакция при 

извънредни ситуации (природни бедствия, производствени аварии и др.), като е разработило и 

поддържа "Авариен план".  

Аварийният план съдържа:  

 описание на природни бедствията и други възможни извънредни ситуации на територията 

на "Алкомет" АД; 

 описание на възможните производствени аварии, представляващи заплаха за персонала или 

водещи до продължително спиране и/или сериозно нарушаване на производствения процес ; 

 превантивни мерки за предотвратяване на извънредни ситуации и инциденти; 

 действия при извънредни ситуации и мерки за ликвидиране на последствията от тях. 

Разпределение на задълженията и взаимодействията на длъжностните лица включени в 

състава на Аварийните екипи към съответните организационни звена, участващи в 

ликвидиране на извънредните ситуации; 

 редовна поддържка на средствата за лична защита, средствата за оповестяване и 

противодействие; 

 списък на лицата от КЕ, отговорни за изпълнение на съответните дейности и телефонните 

им номера – приложение към "Авариен план".  

 длъжностните лица от "Алкомет" АД и външни заинтересовани страни, които следва да 
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бъдат уведомени незабавно за извънредни ситуации.  

Поддържането на постоянна готовност за предотвратяване на възникването и/или ликвидиране 

последиците от извънредни ситуации (природни бедствия, производствени аварии и други) е 

неотменна грижа на ръководството. 

Персоналът в "Алкомет" АД (дежурният оперативен, както и друг ръководен персонал), отговарящ 

и ръководещ производствени или спомагателни процеси, при които има вероятност за инциденти, е 

обучен за действие при извънредни ситуации така, че при евентуална поява да реагира адекватно.  

2.9. Записи (Условие 5.9.) 

В Организацията се прилага утвърдена  процедура , която регламентира общите изисквания     за 

идентифициране, създаване, разпространение, ползване, съхранение, архивиране и унищожаване на 

записите, доказващи съответствие с утвърдените изискванията в СУОС. В приложение на 

процедурата е изготвен списък, който доказва съответствието на документите от СУОС с условията 

в КР. 

Дружеството поддържа електронен формуляр, в който периодично оценява приложимите   

нормативни актове, както и предприетите действия за постигане на съответствие с тези нормативни 

разпоредби. 

Генерираните записи  се съхраняват на определени места в съответното организационно звено, като 

се осигурява опазването им от непозволен достъп и повреждане. Записите са означени с поредни 

номера по реда на тяхното съставяне и са надлежно подредени в папки или описани в електронни 

регистри.  

2.10. Докладване (Условие 5.10.) 

Докладване за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително на 

„Алкомет“ АД се извършва в  "Годишен доклад“ . 

 Доклада  се изготвя съгласно изискванията на "Методика за реда и начина за контрол на 

комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено КР" и се представя до 31 март на съответната година в РИОСВ. 

Докладване на информация за околната среда във вида и обхвата, изискван от компетентните и 

други органи се извършва по утвърдени/съгласувани образци и се представят с периодичност, 

утвърдена от тях. 

Допълнителна информация, относно изпълнението на условията в издаденото разрешително се 

предоставя при поискване от компетентните органи. 

2.11. Актуализация на СУОС (Условие 5.11.) 

Дружеството прилага процедура, в която е  регламентиран реда за извършване на изменение в 

документите от СУОС.  

Актуализация на СУОС се прави  при промяна в условията в издаденото комплексно разрешително 

или   нормативни актове, свързани с ООС. 

2.12. Уведомяване (Условие 7) 

На площадката на оператора не са възниквали извънредни ситуации, свързани със замърсяване на 

компонентите на ОС. Не са възниквали предпоставки за уведомяване на компетентните органи 

съгласно Условие 7.1.;7.5 и 7.6. 

Операторът информира РИОСВ и БДУВЧР за резултатите от собственият мониторинг с 
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периодичност, определена с условията на разрешителното  (Условие 7.2.) 

За изпълнение на  Условия 7.3. ; 7.7. и 7.8. операторът е представил на съответният компетентен 

орган   уведомителни писма с приложени копия на документи.  

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на вода (Условие 8.1.) 

 Използване на вода по инсталации 

Дружеството се снабдява  с   вода   от собствени водоизточници два (броя сондажни кладенци –          

Р 150х и Р 151х) при наличие  на издадени разрешителни № 2153 0078/19.04.2010г и № 

21530010/02.07.2007г, продължено с Рещение № 1148/17.07.2013г 

Разрешените годишни количества по разрешителни са представени в табл. 3.1.1: 

Таблица 3.1.1. 

Сондаж Разрешено годишно 

количество, м
3
/год  

За питейно-битови 

нужди, м
3
/год 

За промишлени 

цели, м
3
/год 

За охлаждане, 

м
3
/год 

Р 150х 946 100 31 500 75 000 839 600 

Р 151х 1 103 760 31 500 43 000 1 029 260 

 

За 2014 г. добитото количество вода от сондажите е както следва:  

 от сондаж Р 150х - по Разрешетелно №2150078/10.04.2010 г. е 279 035 m3,  

  от сондаж Р 151х - по Разрешително №2153  0010/02.07.2007 г.(продължено с Решение № 

1148/17.07.2013 г.) е 61 426 m3,   

 Количествата са под поставените ограничения в посочените Разрешителни. 

Отчитането на изразходваната вода става чрез измервателни устройства. През отчетния период не 

са констатирани повреди на разходомерните устройства. 

Около водоизточниците са изградени и маркирани поясите на санитарно-охранителната зона, които 

са приети от комисия, назначена от директора на БДУВЧР с център Варна. 

Изготвени са и се прилагат следните инструкции: 

 експлоатация и поддръжка на леярската маса за охлаждане (към процеса охлаждане на 

заготовки от линия Wdgstaff) 

 проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течеове и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване 

 измерване и документиране на изразходваните количества вода 

 годишната консумация на  вода за производствени нужди (включително и за охлаждане) в 

"Инсталация за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене" и "Инсталация 

за елоксация"; 

 оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди 

 годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода. 
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Изчислената годишна норма за ефективност при употребата на вода за производствени цели (за 

всяка инсталация), е посочена в Таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1. 

 

 

През отчетният период няма констатирани несъответствия за консумирана вода при работа на 

инсталациите по Условие 2. При направените проверки на водопроводната мрежа не са 

констатирани течове. 

 

3.2. Използване на енергия (Условие 8.2.) 

 

Разходът на електро- и топлоенергия на производствената площадка се отчитат чрез наличните на 

площадката измервателно устройства. 

 

Разработени са и се прилагат инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на електросъпротивителните пещи за термообработка, основни 

консуматори на електроенергия и пещите за топене на алуминий основни консуматори на 

топлоенергия 

 проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване. 

 измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и 

топлоенергия за производствени нужди 

 годишна консумация и   нормата за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия 

за инсталациите по Условие 2 

 оценка на съответствието на измерените количества консумирана електро-и топлоенергия, 

причини за несъответствия и предприети коригиращи действия 

 експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното оборудване, основни 

консуматори на електро- и топлоенергия 

 

Източник на 

вода 
Инсталации  

Годишна норма 

за ефективност, 

съгласно КР, m
3
/t 

Използвано 

количество, 

m
3
/y 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

изчислена, m
3
/t 

Съответ-

ствие 

 

Собствени 

водоизточници 

Инсталация за производство 

на алуминиеви заготовки 

чрез топене и леене - 

6.087 247 710 3,136 да 

Инсталация за елоксация 45.4 13 972 11,4 да 
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В резултат от извършените проверка на технологичното оборудване в цех Леярен е установено едно 

несъответствие, свързано с неизправност в електрооборудването на II-ра линия за непрекъснато 

леене. Причина за нагорелите кабели и електрическите връзки към дегазиращата кутия на линията е 

висока температура. Своевременно са предприети коригиращи действия за отстраняване на 

несъответствието. 

 

 

Изчислените годишни стойности на нормите за ефективност при употребата на електро- и 

топлоенергия (за всяка инсталация), са представени  в  Таблица 3.2. Не са констатирани 

несъответствия при оценка на съответствието на изразходваните количества електро- и 

топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното. 

 

 

 

Таблица 3.2 

 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ/Т

ОПЛОЕНЕРГИЯ 

ИНСТАЛАЦИИ 

Годишна 

норма за 

ефективно

ст, 

съгласно 

КР 

Годишно 

количество 

(консумирана) 

Годишна норма 

за ефективност, 

изчислена 
Съответс

твие 

Да/не 

 MWh/t MWh MWh/t 

 

 

 

 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

Инсталация за 

производство на 

алуминиеви 

заготовки чрез топене 

и леене (рулони и 

пръти)  

0.265 13 036,2 0,165 да 

Инсталация за 

елоксация 
2.383 1 620,0 1,317 да 

 

 
 

 

ТОПЛОЕНЕРГИЯ 

Инсталация за 

производство на 

алуминиеви 

заготовки чрез топене 

и леене (рулони и 

пръти)  

1.195 73 557,85 0,931 да 

Инсталация за 

елоксация  
8.155 6 136,24 4,987 да 

 

3.3.  Използване на суровини, спомагателни материали и горива (Условие 8.3.1.) 

Дружеството прилага писмени инструкции за : 
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 измерване/изчисляване и документиране на годишните стойности на нормите за ефективност 

на ползваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2, 

попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

 оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните 

суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2, попадащи в 

обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

 

Изчислените годишни стойности на нормите за ефективност при използване на суровини, 

спомагателни материали и природен газ (за всяка инсталация), са представени в  Таблици 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3. 

При оценка на съответствието на годишни стойности на нормите за ефективност при използване на 

суровини, спомагателни материали и природен газ не са установени несъответствия. 

    

Таблица 3.3.1

 

 

Инсталация Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

съгласно КР,  

t/t 

Употребено 

годишно 

количество, 

t/y 

Годишна 

норма за 

ефективност 

t/t 

Съответств

ие 

 Да/не 

Инсталация за 

производство 

на алуминиеви 

заготовки чрез 

топене и леене 

(рулони и 

пръти) 

Алуминий 

първичен /блок/ 

 

- 
0.8 52 222.7          0.661 да 

Алуминий 

вторичен 

/блок/ 

 

- 0.1 5 623.6 0.071 да 

АlTiB – жица 

(алуминий, 

титан, бор) 

 

- 0.002 97.8 0.001 да 

 

 

 

 

 

 

Инсталация 

за елоксация 

Алуминиеви 

профили 
- 1 1 235.160 1.0 да 

Сярна 

киселина – 

акумулаторна 

– (92 – 94) % 

- 0.0821     94.400 0.077 да 

Натриева 

основа 45% 
- 0.085     76.970 0.063 да 

Химикал за 

обезмасляване 
- 0.002 1.415 0.0011 да 

Добавка за 

байцване 
- 0.0045 5.300 0.0043 да 

Химикал за 

ел. оцветяване 
- 0.015 3.130 0.0025 да 

Багрило за 

хим. 

оцветяване 

- 0.011 0.325 0.0025 да 
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Таблица 3.3.2 

 

 

Инсталация 
Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

съгласно КР,  

t/t 

Употребено 

годишно 

количество, 

t/y 

Годишна 

норма за 

ефективност 

t/t 

Да/не 

Съответств

ие  

Инсталация за 

производство 

на алуминиеви 

заготовки чрез 

топене и леене 

(рулони и 

пръти) 

Флюси 

/покривно 

рафиниращи/ 

 

- 0.003 76.3         0.001 да 

Графитна 

смазка 

 

- 0.0044 0.36 0.000001 да 

Азот 
 

- 
0.8 (Nm

3
) 54 630 0.692 да 

 

Инсталация 

за елоксация 

Солна 

киселина – за 

регенериране 

на 

йонообменна 

смола 

 

 

- 
0.08 17.120 0.014 да 

 

 

Таблица 3.3.3 

 

 

Инсталация Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

съгласно КР,  

Nm
3
/t 

Употребено 

годишно 

количество, 

t/y 

Годишна 

норма за 

ефективност 

t/t 

Да/не 

Съответств

ие  

Инсталация за 

производство 

на алуминиеви 

заготовки чрез 

топене и леене 

(рулони и 

пръти) 

Природен газ 

 

 

 

- 230 7 909.446 100 да 

 

Инсталация 

за елоксация 

 

Природен газ 

 

 

- 

850 423.460 344 да 
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3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти (Условие 8.3.4.) 

 

Съхранението на суровини, спомагателни материали, горива и продукти в „Алкомет“АД се 

осъществява в резервоари и складови помещения. 

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 и "Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на 

химични вещества и смеси" са снабдени с информационни листи за безопасност и се съхраняват 

съгласно условията за съхранение, посочени в тях. 

Операторът съхранява на площадката и представя при поискване от контролните органи копия от 

ИЛБ на съхраняваните суровини, спомагателни материали, горива и продукти. 

Дружеството е изготвило и прилага документирани процедури за: 

 поддръжка на резервоарите за съхранение на суровиниу материали и горива 

 поддръжка и периодична оценка на съответствието на съоръженията, складовете и 

площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

 установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и 

помпите по тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали и горива 

 управление на дейностите по доставка и използване на ХВС 

 

Във връзка с влязло в сила изискване на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни 

химични вещества и смеси, Дружеството има изготвена „Оценка за безопасно съхранение на опасни 

химични вещества и смеси“. Оценката се преразглежда и актуализира при всяка настъпила промяна 

при съхранението на ОХВС.   

През 2014г  на територията на площадката са извършени общо 40 планови  проверки на 

резервоарите за валцовъчно масло, натриева основа, солна и сярна киселина.                                Не 

са констатирани несъответствия  . 

Резервоарите за течен аргон, азот и въглероден диоксид, подлежат на периодична проверка от 

"Държавен технически надзор" и имат издадени ревизионни актове. 

През 2014г. са извършени две проверки на складовете за съхранение на суровини и спомагателни 

материали, оценено е състоянието на складовите помещения, опаковката, маркировката и 

изискванията за съвместно съхранение на опасни ХВС.                                                                        Не 

са констатирани несъответствия. 

През 2014г година са извършени 6 планови проверки на тръбопроводите за валцовъчно масло и 

газопроводите, съгласно утвърдения годишен график.                                                                              

Не са констатирани  несъответствия. 

За 2014г има една планирана промяна в местоположението на резервоарите за съхранение на 

опосни спомагателни материали, за което РИОСВ- Шумен са уведомени с писмо изх. № 

1579/07.07.2014г. ( Условие 8.3.6.3.) 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.1. Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители 

В Таблица 1 са представени замърсителите, контролирани съгласно КР № 341-Н1/2013 г. и 

Разрешително за емисии на парникови газове № 139-Н1/2013 г., за които има определени 

граничните стойности, посочени в Приложение ІІ на Регламент № 166/2006. 

 Замърсители по ЕРИПЗ  Таблица 1 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) 
Праг за 

пренос на 
замърсители 

извън 
площадката 
(колона 2) 

Праг за 
производство, 

обработка 
или употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 1b) 

в почва 

(колона 1c) 

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

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

3# 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) -(21 445 000) - - - - 

8#  Азотни оксиди (NOx/NO2) - (24 341)  - - - 

11#  Серни оксиди (SOx/SO2) -(0) - - - - 

12#  Общ азот - - (19.89) - - - 

13#  Общ фосфор  - (79.07) - - - 

21# 7439-97-6 
Живак и съединенията му 

(като Hg) 
- - (0.0033) - - - 

47#  PCDD +PCDF (диоксини 

и фурани) 

(като Teq) 

- (0.000009)     

76#  Общ органичен въглерод 

(TOC) (общ C или ХПК/3) 
-(64 377) - (198.95) - - - 

79#  Хлориди (като общ Cl) - (0) - (18 598.1) - - - 

80#  Хлор и неорганични 

съединения (като HCl) 
-  - - - - 

83#  Флуориди (като общ F) -  - (0.58) - - - 

84#  Флуор и неорганични 

съединения (като HF) 
- (0)  - - - 

86# 
 Фини прахови частици,    

<  10 μm (РМ10) 
- (17 702) - - - - 

 

Данните за СО2 са изчислени и верифицирани в "Годишен доклад за емисии на парникови газове" за 

2014г. – Приложение № 1 от настоящия доклад 

Резултатите от изчисленията на емисиите във въздуха са извършени на база измерени стойности от 

акредитирана лаборатория и са представени в Приложение № 2 на Доклада 

Резултатите от изчисленията на емисиите в отпадъчните води са извършени на база резултатите от 

проведен  собствен мониторинг и проверки от РИОСВ, които са представени в             Приложение 

№ 3 от настоящия доклад. 

Не са установени стойности, превишаващи емисионните прагове, посочени в Регламент 

№ 166/2006. 
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух (Условие 9). 

Емисиите на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано чрез 

испускащи устройства (ИУ) . 

Организацията е изготвила и прилага документирани процедури за: 

 експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения към ИУ 

 периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива 

 периодична оценка на наличието на източници на  неорганизирани емисии   

 извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 

ограничаване на неорганизираните емисии 

 извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 

намаляване на емисиите  на интензивно миришещи вещества 

 

Контрол на пречиствателните съоръжения се извършва ежедневно от Инженер автоматизация на 

производството в съответния цех, а един път седмично се измерва разликата в налягането (∆ Р) на 

всички пречиствателни съоръжения (с изключение на пещ към линия "Wagstaff"). Измерването на 

показателя ∆ Р на ИУ към линия "Wagstaff" е автоматично и непрекъснато се записва в 

компютърната система. 

Във връзка с прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани 

парникови газове и на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 

№842/2006 е изготвена и представена информация по утвърден формуляр в РИОСВ – Шумен с 

писмо изх. № 360 / 09.02.2014г. (Условие 9.3.6) 

През 2014г мониторингът на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух е извършен от 

акредитирана лаборатория, съобразно условията на Разрешителното. Резултатите от мониторинга и 

копие на протоколите са представени в РИОСВ – Шумен под формата на доклад  с писмо 

изх.№2696/23.12.2014г съгласно изискванията на чл. 39 на  Наредба №6 от 26.03.1999г за реда и 

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

неподвижни източници.(Условие 9.6) 

При извършените проверки и оценка на съответствието за емисионните норми определени с 

разрешителното, неорганизирани емисии, интензивно миришещи вещества и контролираните 

параметри на пречиствателното оборудване не са констатирани несъответствия . 

 На площадката има документирана информация за всички вещества и техните количества, 

свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители– 

Приложение № 2 на Доклада  

Няма постъпили оплаквания от миризми, в резултат от дейността на площадката.  
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води ( Условие 10 ) 

 

На територията на производствената площадката се формират четири потока отпадъчни води -  – 

битово-фекални, производствени, охлаждащи и дъждовни . Смесеният поток  води на изход от 

площадката се заустват в р. Теке дере, водоприемник II-ра категория. 

Еексплоатират се  локални пречиствателни станции за отпадъчни води към цеховете „Пресов” и 

„Валцов”, както и модулна  пречиствателна станция за  битово-фекални отпадъчни води. 

 

За всички пречиствателни съоръжение , разрешени с Условие 10.1.1.1. са определени : 

 Контролирани технологични параметри 

 Оптимални стойности за всеки от контролираните параметри 

 Честота на мониторинг 

 Вид на оборудването, използвано при мониторинга на контролираните параметри 

През 2014г има извършена една промяна на технологичните параметри на пречиствателните 

съоръжения за отпадъчни води. Съгласно Условие 10.1.1.6.1.1. от КР , Операторът е представил в  

РИОСВ-Шумен копие на актуализираните параметри за контрол на пречиствателните съоръжения, 

с писмо изх. № 2057 / 15.09.2014г. 

За правилен контрол и експлоатация на пречиствателното оборудване, дружеството е разработило и 

прилага документирани процедури за : 

 периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения    с определените такива 

 периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води 

 мониторинг на пречиствателните съоръжения 

   

Техническото състояние на пречиствателните  съоръжения се следи   съгласно изготвен и утвърден 

план-график . Прегледът включва оглед на корпус, двигател, фланци, ел.табло, арматура.                    

През 2014г на ПСБФОВ, ЛПС цех Пресов и ЛПС цех Валцов са извършени общо16 планови 

проверки. При огледите не са   констатирани несъответствия.  

Контролираните параметри , оптималните им стойности, честотата на мониторинг и вида на 

оборудването за мониторинг  за осигуряване на оптимална работа на пречиствателното оборудване 

за отпадъчни води са предсавени в следните таблици  : 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БФОВ  

Контролиран параметър 
Оптимална 

стойност 

Честота на 

мониторинг 

Оборудване за 

мониторинг 

площ на решетката, запълнена с 

механични примеси 
≤ 20 % веднъж седмично 

ръчни 

инструменти 

налягане във въздуходувката 0.2 Bar веднъж седмично манометър 

концентрацията на активната утайка, 

след 1 час престояване 
10 ÷ 20 % (об.) веднъж на 2 седмици 

мерителен 

цилиндър от 100 

ml 

налягане в хидрофорната уредба, 

захранваща пясъчен и въгленов филтър 
< 4.0 Bar веднъж седмично манометър 
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разтворен кислород в биореактора 2 ÷ 4 mg/l ежедневно оксиметър 

съдържание на нитратен азот в 

изходящата вода 
< 9.5 mg/l веднъж седмично лабораторно 

 

ЛПС "ПРЕСОВ ЦЕХ" 

Контролиран параметър 
Оптимална 

стойност 

Честота на 

мониторинг 

Оборудване за 

мониторинг 

рН във вана за смесване 7.0 ÷ 10.0 два пъти на смяна рН -метър 

рН във вана за третиране с Са(ОН)2 10.0 ÷ 11.5 
ежедневно при работа 

на ЛПС 
рН -метър 

рН във вана за регулиране на рН 7.0 ÷ 8.5 
ежедневно при работа 

на ЛПС 
рН -метър 

мътност на изходящата вода от ламерен 

утаител 
отсъствие три пъти на ден визуално 

рН във вана за концентрирани р-ри 7.0 ÷ 9.0 

ежедневно при 

постъпване на алкални 

води  

рН -метър 

налягане на филтър-пресата < 5.0 Bar два пъти на смяна манометър 

ЛПС "ВАЛЦОВ ЦЕХ" 

Контролиран параметър 
Оптимална 

стойност 

Честота на 

мониторинг 

Оборудване за 

мониторинг 

наличие на свободно масло в приемен 

резервоар 
отсъствие 

ежедневно при 

работа на ЛПС 
визуално 

рН в резервоара Т101 9.5 ÷ 11.2 
ежедневно при 

работа на ЛПС 
рН - метър 

рН в резервоара за коагулация Т102 7.5 ÷ 7.8 
ежедневно при 

работа на ЛПС 
рН - метър 

ниво на разтвора в съда с 

полиелектролит 
над 0.2 m 

ежедневно при 

работа на ЛПС 
лата 

Височина на свободния обем над   

утайката в резервоара Т 104 
над 1 м   

ежедневно при 

работа на ЛПС 
лата 

налягане във филтър-пресата < 5.0 Bar 
ежедневно при 

работа на ЛПС 
манометър 

 

Мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води се 

извършва от  отговорните длъжностни лица. Стойноститете на замерените параметри се записват в 

„Дневници за мониторинг на ПСБФОВ, ЛПС цех Пресов и ЛПС цех Валцов“.  

Оценката на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на 

пречиствателните съоръжения  се извършва веднага след измерване на показателите. За 2014г няма 

констатирени несъответствия. 
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Мониторинга на формираните отпадъчни води се извършва с честота определена с условията на 

Разрешителното. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. След 

получаване, копие от резултатите  с писмо се представят на РИОСВ-Шумен и БДУВЧР-Варна. 

Прилагат се документирани процедури за : 

 извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води 

 оценка на съответствието на резултатите от собственият мониторинг с индивидуалните 

емисионни ограничения определени с Разрешителното(Условие 10.1.4.3.).   

При оценка на съответствието на резултатите от собственият мониторинг с индивидуалните 

емисионни ограничения определени с Разрешителното за 2014г  не са констатирани несъответствия. 

Количествата отпадъчни води по потоци, зауствани като смесен поток  в р. Тека дере, се отчитат 

чрез монтирани измервателни устройства(Условие 10.1.4.2.).  . 

За 2014 г. измереното количество на заустените отпадъчни води в пункт № 4 (последна шахта на 

територията на площадката) е 255 285 m
3
.  

През 2014г е извършена една подмяна на аварирало разходомерно устройство, за което   БДУВЧР- 

гр. Варна и РИОСВ – гр. Шумен  са информирани с писмо с изх. № 1439/18.06.2014 г. 

Обобщена информация за резултатите от собственият мониторинг на отпадъчни води, определен с 

условията на Разрешителното и изчислените годишни количества на замърсителите докладвани в 

рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители е представена в 

Приложение № 3 на Доклада (Условие 10.1.4.4.).  Не са констатирани превишения на праговите 

стойности. 

За заустване на отпадъчни води в повърхностни води Дружеството представя в БДУВЧР до 31 

януари на текущата година Декларация по чл. 194б от Закона за водите. Таксата се заплаща след 

потвърждение от компетентния орган , съгласно разпоредбите на Тарифа за таксите за водовземане, 

за ползване на воден обект и за замърсяване. 

 

4.4. Управление на отпадъците (Условие 11) 

 

За  изпълнение на   Условие 11 от Разрешителното дружеството е разработило и прилага 

документирани процедури за : 

 образуване, приемане, предварително съхраняване и предаване на отпадъци 

 оценка на съответствието на годишните количества образувани отпадъци и  на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на 

Разрешителното (Условие 11.1.3. и Условие 11.7.3.).   

 оценка на съответствието на приемането на отпадъци за оползотворяване (Условие 11.2.3.).   

 оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с условията на 

Разрешителното (Условие 11.3.15.).   

 периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците (Условие 11.4.4.).   

 оценка на съответствието на оползотворяване, в това число рециклиране на отпадъци 

(Условие 11.5.4.).   

 оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци (Условие 11.6.3.).   

 измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци (Условие 11.7.2.). 
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Отпадъците, разрешени за образуване на територията на площадката са представени в таблица 

11.1. 

таблица 11.1. 

Вид на отпадъка Код Предварително 

съхранение, 

площадка № 

Шлака от пещи 10 10 03 2 

Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества 10 10 09* 6 

Утайки и филтърен кек, съдържащ опасни вещества 

(Пресов цех.)  

11 01 09* 1; 20 

Утайки и филтърен кек, съдържащ опасни вещества 

(Валцов цех.) 

11 01 09* 1 

Стърготини, стружки и изрезки от черни  метали 12 01 01 11 

Стърготини, стружки и изрезки от цветни  метали 12 01 03 3; 5; 11 

Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни 

вещества 

12 01 14* 6 

Отработени шлифовъчни тела и  материали за 

шлшфоване, съдържащи ОВ 

12 01 20* 6 

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 13 01 10* 7 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 

предавки на мин. основа 

13 02 05* 7 

Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни 

предавки 

13 02 06* 7 

Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на 

минерална основа 

13 03 07* 7 

Други изолационни и топлопредаващи масла 13 03 10* 7 

Утайки от маслоуловителни шахти 13 05 03* 7 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 16 

Пластмасови опаковки 15 01 02 1 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03  17 

Стъклени опаковки 15 01 07 18 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества  15 01 10* 8 

Абсорбенти и филтърни материали, съдържащи ОВ – 

филтърна смес 

15 02 02* 1 

Абсорбенти и филтърни материали, съдържащи ОВ 15 02 02* 8; 16 

Излезли от употреба гуми  16 01 03 10 

Маслени филтри 16 01 07* 10 

Спирачни накладки, съдържащи азбест 16 01 11* 10 

ИУЕЕО (3) 16 02 13* 13 

ИУЕЕО 16 02 14 13 

Оловно акумолаторни батерии 16 06 01* 10 

Други облицовъчни и огнеупорни материали от 

металургични процеси 

16 11 04 6 

Бетон  17 01 01 - 
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Дървесни материали 17 02 01 - 

Желязо и стомана 17 04 05 - 

Смеси от метали 17 04 07 - 

Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 17 04 11 - 

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 

01 и 17 06 03 

17 06 04 16 

Смесени отпадъци от строителство и събаряне 17 09 04 - 

Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени 

места 

19 08 05 14 

Наситени или отработени йонообменни смоли 19 09 05 - 

Отработени филтруващи глини 19 11 01* 1 

Черни метали 19 12 02 1; 12 

Цветни метали 19 12 03 12 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* 4 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 - 

 

Не са констатирани несъответствия при направената оценка на съответствието на нормите за 

ефективностпри образуването на отпадък с код 10 10 03 – шлака от пещи  (Условие 11.1.3) 

Приетите отпадъци за третиране по Условие 11.2.1  не се различават по вид и количество от 

разрешените. Всяка партида отпадък е проверена и оценена за пригодността и да бъде третирана в 

инсталацията за оползотворяване на алуминиеви отпадъци. 

 

Приетите за третиране кодове отпадъци през 2014г  са представени в Таблица 11.2.: 

Таблица 11.2. 

Вид на отпадъка код Количество, тона 

Стърготини, стружки и изрезки от цветни  метали 12 01 03 13,200 

Алуминий  17 04 02 83,837 

Цветни метали 19 12 03 344,655 

 

 

При направената оценка на съответствието на приемането на отпадъци за третиране няма 

констатирани несъответствия. (Условие 11.2.3) 

Образуваните от дейността на дружеството отпадъци се съхраняват разделно, на обособените за 

целта места  и съгласно изискванията на екологичното законодателство. 

Площадките, на които могат да бъдат съхранявани отпадъците са представени в Таблица 11.1. 

Генерираните отпадъци се сахраняват разделно, като не се допуска тяхното смесване. Площадките и 

местата за съхранение са ясно обозначени с код и наименование на отпадъка. 

При направените проверки на площадките за предварително съхранение на отпадъци  не са 

констатирани несъответствия с условията в Разрешителното (Условие 11.3.5) 

Образуваните от дейността на дружеството отпадъци се предават   за транспортиране извън 

територията на площадката на фирми притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, въз основа на 

писмен договор. (Условие 11.4.2) 
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За предадените опасни отпадъци дружеството е изготвило , съхранява и предсавя при поискване от 

компететния орган „Идентификацион документ“ , оформен по реда  на Наредба № 1 / 4.06.2014г  за 

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

водене на публични регистри (Условие 11.4.3) 

При направената оценка на съответствието при предаване на отпадъци за транспортиране не се 

констатират   несъответствия. 

Разрешените за образуване отпадъци от дейноста на дружеството се предават на фирми 

притежаващи дакумен по чл.67, чл.78 от ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен 

договор. 

През 2014г Дружеството е извършило следните операции по оползотворяване (Условие 11.5.): 

 операции по оползотворяване с код R 4  (рециклиране или възстановяване на метали и 

метални съединения) на алуминиеви отпадъци  в „Инсталация за производство на 

алуминиеви заготовки чрез топене и леене“   

  операции по оползотворяване с код R 9  (повторно рафиниране на масла или друга повторна 

употреба на масла) на отработено масло в „машина за измиване, изправяне и напречно 

рязане на листа и ленти“  

 операции по оползотворяване с код R 12   

Видовете и количества отпадъци предадени за оползотворяване  и третирани в собствената 

инсталация са представени в Таблица 5.1 и Таблица 5.2 на Приложение  7 от Доклада 

 

През 2014г е извършена  операции по оползотворяване с код R 12 , съгласно Условие 11.5.3.4. на 

следните отпадъци: 

Таблица 11.3. 

Наименовани

е на отпадъка 

Код  Извършена 

дейност 

Площадка 

№ 

Разрешено 

количество 

съгласно КР , 

 t/y 

Действително 

оползотворено 

количество , 

 t/y 

Съответ

ствие, 

ДА/НЕ 

Шлака от 

пещи 

10 10 03 Пресоване 

под налягане 

цех 

Леярен 

4 000 876,409 да 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

цветни 

метали 

 

12 01 03 

 

Пресоване в 

балир-преса 

 

3 

 

15 000 

 

4 387,997 

 

да 

Черни метали 19 12 02 Рязане  1 4 000 450,120 да 

  

При извършената оценка на съответствието на оползотворяването на отпадъците, с определените 

условия в Разрешителното не са констатирани  несъответствия. 

 

Образуваните от дейността на дружеството отпадъци, предназначени за обезвреждане се предават 

на лица притежаващи документ по чл. 67 от ЗУО или КР , въз основа на писмен договор. (Условие 

11.6.1..) 

През изминалият отчетен период на площадката не е извършвана операция по обезвреждане, 

обозначена с код D 13 (предварителни дейности преди обезвреждане, вкл. предварителна обработка 

на отпадъците) на отпадъци с код 10 10 03 и 15 01 10* разрешени с Условие 11.6.2. на 

Разрешителното. 
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Годишното количество образувани отпадъци от инсалациите, разположени на площадката и 

годишната норма за ефективност за отпадък с код 10 10 03 са представени в Таблица 4 от 

Приложение 6 към Доклада (Условие 11.7.1..) 

При направената годишна оценка на съответствието по Условие 11.7.3. от настоящото 

Разрешително е установено несъответствие по отношение на годишните образувани количества на 

следните отпадъци: 

 15 01 02 – поради завишеният внос на готови рулони, предназначени за валцоване 

 20 01 21* - поради ремонтна дейност на офис помещения 

Предприети са коригиращи действия. Образуваните количества отпадъци са предадени за 

оползотворяване както следва: 

 Отпадък с код 15 01 02 е предаден на „Метарекс“ ООД с код R 12; R13  ( партньор на ООп 

„Булекопак“ АД) 

 Отпадък с код 20 01 21* е предаден на фирма „Метарекс“ ООД  за оползотворяване ( код R 

12; R13) 

 

През 2014г дружеството не е имало случай на извършване на анализ на отпадъци по Условия 11.8.1 

и 11.8.2 с цел: 

 Класификация на отпадък с огледален код , съгласно изискванията на Наредба № 2 / 

23.07.2014г 

 Основно охарактеризиране на отпадък, предназначен за обезвреждане чрез  депониране, 

съгласно изискванията на Наредба № 6 / 27.08.2013г 

 

Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците (Условие 11.9.1.) :   

Отчетни книги,  водени на територията на площадката: 

 Отчетна книга за образувани производствени/опасни отпадъци – Приложение 1 към чл.7,т.1 

на Наредба № 1 / 04.06.2014г 

 Отчетна книга за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци – Приложение 4 към чл.7,т.5 и 

т. 8 на Наредба № 1 / 04.06.2014г 

 Отчетна книга за търговци и брокери  на отпадъци – Приложение  5  към чл.7,т.6 на Наредба 

№ 1 / 04.06.2014г – за цветни метали 

  Отчетна книга за търговци и брокери  на отпадъци – Приложение  5  към чл.7,т.6 на Наредба 

№ 1 / 04.06.2014г – за черни метали 

 

Съгласно изискванията на Наредба № 1 / 04.06.2014г за реда и образците, по които се предоставя 

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

дружеството е представило „Годишни отчети за дейности с отпадъци“ до Изпълнителният директор 

на ИАОС с писмо наш изх.№ 533 / 09.03.2015г  

 

Обобщени данни от извършените проверки, свързани с дейностите по управление  на отпадъците 

(Условие 11.9.4.)    : 

 по Условие 11.1.3. - една проверка за годишната норма за ефективност при образуване на  

отпадък с код 10 10 03 - няма несъответствия; 

 по Условие 11.2.3. - една проверка за приемане на външни отпадъци от алуминий за 

оползотворяване - няма несъответствия; 

 по Условие 11.3.15. - шест проверки на  площадките за предварително съхраняване отпадъци 

– няма несъответствия; 
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 по Условие 11.4.4. - две проверки за реда и начина за предаване на отпадъци за 

транспортиране - няма несъответствия; 

 по Условие 11.5.4. – две проверки за реда и начина за предаване на отпадъци за 

оползотворяване, за извършване на дейности по рециклиране/ оползотворяване на собствени 

и  приети   отпадъци   (R4 ; R13 – за алуминиеви отпадъци с код 12 01 03; 16 01 18; 17 04 02; 

19 10 02; 19 12 03)   и (R9 – за отпадък с код 13 03 10*) - няма несъответствия; 

 по Условие 11.6.3. - две проверки за реда   и начина за предаване на отпадъци за 

обезвреждане - няма несъответствия; 

 по Условие 11.7.3. - една проверка за годишните количества отпадъци, разрешени за 

образуване - установено несъответствие, причини и КД, описани по-горе. 

 

 В националната информационн система за докладване по ЕРИПЗ  (Регламент 166/2006г.)  е 

представена информация за следните кодове отпадъци (Условие 11.9.7.)    : 

 10 10 03; 11 01 09*; 12 01 03; 12 01 14*; 13 01 10*; 13 02 05*; 15 02 02*; 19 11 01* 

4.5. Шум 

Дейностите, извършвани на производствената площадка, трябва да се осъществяват по начин, 

недопускащ предизвикващ шум в околната среда  над граничните стойности на еквивалентното 

ниво на шума, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво – 70 dB (A) 

- вечерно ниво - 70 dB (A) 

- нощно ниво - 70 dB (A) 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 

- дневно ниво – 55 dB (A) 

- вечерно ниво - 50 dB (A) 

- нощно ниво - 45 dB (A) 

Дружеството е разработило и прилага работни инструкции за : 

 наблюдение  на общата звукова мощност и еквивалентните нива на шум (Условие 12.2.2.)    

 оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на 

производствената площадка и в мястото на въздействие  (Условие 12.2.3.) 

Измерванията на еквивалентното ниво на шум се извършват  в 24 точки, разположени по границата 

на производствената площадка. Честотата на мониторинга, определена с условията на 

Разрешителното  е един път в рамките на две последователни години. 

През 2013г е извършен замерване на шума от Лаборатория за анализ компонентите на околната 

среда към "Еко-консулт-инженеринг" ООД, притежаваща Сертификат за акредитация 

№ 75 ЛИ/31.07.2013 г., валиден до 31.07.2016 г., издаден от ИА БСА. 

При направените замервания са издадени     протоколи от изпитване №№ 0921 ÷ 0923/15.11.2013 г. 

.Копие на протоколите са представени в РИОСВ-Шумен под формата на Доклад    

Резултатите за измереното еквивалентно ниво на шум по границите на производствената площадка, 

както и изчислените нива на шум в мястото на въздействие и на общата звукова мощност, които са 

представени в Таблица 6. от Приложение № 8. 

 Извършена е оценка на съответствието. Няма констатирани несъответствия. 
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През 2014г няма постъпили жалби от живущи около площадката, няма установени несъответствия с 

поставените в Разрешителното максимално допустими нива и затова няма предприети коригиращи 

действия.  

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

4.6.1.  Опазване на почвата 

Дружеството е разработило и прилага утвърдени процедури за : 

 периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположено на 

открито (Условие 13.1.1.1.) – През 2014г са извършени четири проверки на тръбопроводите 

за технологично масло, четири проверки на резервоарите за технологично масло и две 

проверки на газопроводите. Няма констатирани несъответствия 

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

площадка (Условие 13.1.1.2.) – През 2014г. не са възниквали аварийни ситуации   свързани 

ОС, предизвикани от течове или разливи на опасни вещества. 

 периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почви и базовото 

състояние на почвите (Условие 13.1.2.2.) –последната оценка е извършена през 2012г  

 

В случай на разливи (Условие 13.1.1.3.), на площадката са разположени достатъчни количества 

подходящи сорбиращи материали. 

 

За изпълнение на Условие 13.1.1.6. е забранено извършване на товаро-разтоварни дейности, при 

които са възможни течове, извън определените за целта места. 

 

За изпълнение на Условие 13.1.2.1., през 2014 г. не е извършван собствен мониторинг на почви, тъй 

като определената честота с Условията на Разрешителното е през три години. 

 

Проби са взети през 2012 г., в четирите пункта за мониторинг, от „Лаборатория за анализ 

компонентите на околната среда“ към "Еко-консулт-инженеринг" ООД, притежаваща Сертификат 

за акредитация № 75 ЛИ, валиден до 31.07.2016 г. Налични са протоколи за вземане на проби от 

четирите пункта за мониторинг, с номера А № 50 ÷ 53/18.09.2012 г.  

Изпитването на пробите е извършено в ЦНИЛ "ГЕОХИМИЯ", гр. София, притежаваща Сертификат 

за акредитация № 65 ЛИ, валиден до 30.11.2012 г. 

 

Резултатите са представени в следните протоколи от изпитване :  

 ПМ-1 - № 622-1-І/01.10.2012 г. и № 622-1-ІІ/01.10.2012 г.; 

 ПМ-2 - № 622-2-І/01.10.2012 г. и № 622-2-ІІ/01.10.2012 г.; 

 ПМ-3 - № 622-3-І/01.10.2012 г. и № 622-3-ІІ/01.10.2012 г.; 

 ПМ-4 - № 622-4-І/01.10.2012 г. и № 622-4-ІІ/01.10.2012 г. 

 

Данни от изпитването на пробите са представени в Таблица 8. от  Приложение № 10. 
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Измерените стойности в четирите мониторингови пункта показват леко отклонение  от 

регистрираните базови състояния по показателите Цинк в мониторингов пункт № 1 и Арсен в 

пунктове № 2 и № 3.   

За показателя Цинк измерената стойност  е значително по-ниска от нормите, определени в Наредба 

№ 3/01.08.2008г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.  

Мониторинговият анализ  по показателя Арсен  показва малка разлика с базовото състояние на 

пунктове № 2 и № 3, което се обяснява с границата на неопределеност на метода за изпитване на 

показателя. 

Съгласно определените с Разрешителното условия , честотата на мониторинг на почви е определена 

веднъж на три години.  Следващият анализ предстои да бъде извършен през 2015г .  Ако се 

установят превишения по цитираните по-горе показатели, т.е. тенденцията бъде повторена, 

Организацията ще направи допълнителен анализ на ситуацията. 

 

За изпълнение на Условие 13.1.3., съгласно внедрената СУОС, всички записи се съхраняват от 

съответните лица от персонала и се докладват, съгласно изискванията на приложимите нормативни 

документи  и други изисквания.  

 

За изпълнение на Условие 13.1.3.4., е създаден „Дневник за разливи на опасни вещества“, в който 

трябва да се регистрират всички необходими данни, документиращи последствията от евентуални 

разливи и извършените коригиращи действия. 

През 2014г няма регистрирани разливи на опасни вещества в почвата. 

 

4.6.2. Подземни води 

 

Разработени са  и се прилагат  утвърдени процедури за : 

 периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположено на 

открито (Условие 13.2.1.1.) – През 2014г са извършени четири проверки на тръбопроводите 

за технологично масло, четири проверки на резервоарите за технологично масло и две 

проверки на газопроводите. Няма констатирани несъответствия 

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

площадка (Условие 13.2.1.4.) – През 2014г. не са възниквали аварийни ситуации   свързани 

ОС, предизвикани от течове или разливи на опасни вещества. 

 периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почви и базовото 

състояние на почвите (Условие 13.2.2.2.) – при извършената оценка за 2014г  не са 

констатирани несъответствия 

 

В изпълнение на Условие 13.2.1.5. е забранено съхранението на течности в различни видове съдове, 

резервоари и тръбопроводи, при които са установени течове, до момента на тяхното отстраняване. 

В изпълнение на Условие 13.2.1.6. е забранено извършване на товаро-разтоварни дейности, при 

които са възможни течове, извън определените за целта места. 

 

На територията на площадката има изградени три пункта за мониторинг на подземни води (Условие 

13.2.2.1 ) 

Анализът на взетите проби от пунктовете е извършен  от акредитирани лаборатории. 

Резултатите са представени в следните протоколи от изпитване :  

 ПМ-1 - № 1217/30.09.2014г.;  № А 558-1/25.09.2014 г.; № 2014/3813 от 05.11.2014г 
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 ПМ-2 - № 1218/30.09.2014г.;  № А 558-2/25.09.2014 г.; № 2014/3813 от 05.11.2014г 

 ПМ-3 - № 1219/30.09.2014г.;  № А 558-3/25.09.2014 г.; № 2014/3813 от 05.11.2014г 

 

Данни от изпитването на пробите са обобщени в Таблица 7 от Приложение № 9. 

Водното ниво в трите пункта за мониторинг, измерено в метри, е както следва: 

Дата ПМ № 1 ПМ № 2 ПМ № 3 

03.02.2014 г. 1.02 8.63 8.97 

16.10.2014 г. 1.01 8.58 9.04 

  

 За изпълнение на Условие 13.3.2., копие на протоколите с резултати от извършения мониторинг се 

представят в БДУВЧР  

За изпълнение на Условие 13.3.5.1., е създаден „Дневник за разливи на опасни вещества“.                

През 2014г не са установени разливи на територията на площадката.  

  

 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР  

С условията на разрешителното на „Алкомет“АД няма заложени изисквания за инвестиционна 

програма за привеждане в съответствие. 

 

 

6. ПРЕХОДНИ И АНОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА 

 

„Алкомет“ АД е разработило и прилага следните документирани процедури за : 

 за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения при преходни и анормални режими 

на работа (Условие 15.1) 

 за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2 от Разрешителното(Условие 15.2) 

 план за мониторинг при анормални режими на работа на инсталациите по Условие 2 от   

    Разрешителното (Условие 15.4) 

 

През 2014 г. не са възникнали анормални условия, свързани с дейността на "Инсталация за топене и 

леене на заготовки" и "Инсталация за елоксация". 
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7. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

 

През 2014г от страна на Дружеството са предприети следните действия, свързани с прекратяване на 

дейността на инсталациите по Условие 2 или на части от тях : 

 планиране на извеждане от експлоатация на електрическа пещ от цех Пресов – писмо 

изх.№ 142/09.01.2014г. 

 извеждане от експлоатация и демонтиране  на електрическа пещ от цех Пресов – 

писмо изх.№ 144/10.01.2014г. 

 планиране на извеждане от експлоатация    на електрическа пещ от цех Пресов – 

писмо изх.№ 515/10.02.2014г. 

 извеждане от експлоатация и демонтиране  на електрическа пещ от цех Пресов – 

писмо изх.№ 516/10.01.2014г 

 временно прекратяване дейността на пещ и миксер към V-та линия за непрекъснато 

леене и наклоняема пещ към линия за полунепрекъснато рлеене „Wagstaff“ – писмо № 

1748/28.07.2014г, с приложен „План-график за спиране и ремонт“  

 

8. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ  

8.1.1. Аварии 

Дружеството има разработен „Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при извънредни ситуации, възникнали на територията на „Алкомет” АД – 

гр. Шумен”. ( Условие 14.1.) 

Разработени са и се прилагат следните процедури: 

 отстраняване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните 

води 

 готовност и реагиране при извънредни ситуации 

 пускане и спиране на пречиствателните съоръжения при преходни и анормални условия на 

работа 

 

През 2014 г. не са възникнали аварийни ситуации, за които е било необходимо уведомяване на 

РИОСВ, съгласно изискванията на Условие 14.5-  Таблица 9. от Приложение № 11.  

В изпълнение на Условие 14.6. на площадката има изготвен  „Списък на наличните опасни химични 

вещества и смеси", попадащи в обхвата на Приложение № 3 от ЗООС. Количествата се 

актуализират постоянно.   Съхраняваните количества са под граничните стойности, посочени в 

таблици 1 и 3 на Приложение № 3 на ЗООС , в следствие на което дружеството не се класифицира 

като "предприятие с нисък/висок рисков потенциал". 

Дружеството има изготвена „Оценката на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и 

на причинени екологични щети“ , съгласно изискванията на Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на 

превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за 

тяхното изпълнение.  

Оценката  се актуализира при всяка промяна в дейностите по приложение № 1 ЗОПОЕЩ или в 

резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени 

екологични щети. 
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През 2014 г. не са възникнали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не са 

причинени екологични щети. 

 

8.1.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

издадено КР 

През 2014 г. няма постъпили възражения и оплаквания, свързани с дейността на инсталациите на 

територията на "Алкомет" АД - Таблица 10. от Приложение № 11. 
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УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ
Преди да използвате настоящия файл. изпълнете следните стъпки:
(a) Прочетете внимателно дадените по-долу инструкции за попълване на настоящия Формуляр

(b) Установете кой е компетентният орган (КО) в държавата членка, отговарящ за Вашата инсталация, (възможно е да има повече от един КО в съответната държава-членка) Имайте предвид, че понятието 
„държава-членка тук означава всяка от държавите, участващи в Европейската схема за търговия с емисии, а не само държавите-членки на ЕС

(c) Проверете на уебсайта на КО или се свържете директно с КО, за да разберете дали разполагате с правилната версия на формуляра. Версията на формуляра (и лснспециално името на съответния файл) 
следва да бъде ясно отбелязана на първата страница в този файл.

(d) Някои държави-членки могат да имат изискване за употреба на алтернативна система, като например формуляри в интернет, вместо електронни таблици. Проверете какви са изискванията на Вашата 
държава-членка В случай на подобно изискване, допълнителна информация ще Ви бъде предоставена от КО.

В съответствие с Директива 2003/87/ЕО („Директива за ЕСТЕ") от операторите на инсталации, които са включени в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), се изисква да притежават 
валидно разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ), издадено от съответния компетентен орган да извършват мониторинг и докладват своите емисии, а докладите им да бъдат проверени в съответствие 
с член 15 от Директивата за ЕСТЕ и регламента, приет в съответствие с посочения член.
Директивата може да бъде изтеглена от интернет-страницата на Европейската комисия.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:2009Q625:BG:PDF

В Регламента за мониторинг и докладване (Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 гони 2012 г , наричан потдолу тук „РМД') са формулирани допълнителни изисквания по отношение на мониторинга и 
докладването. РМД може да бъде изтеглен от интернет-страницата на Европейската комисия:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:01Q4:BG:PDF
В съответствие с член 67, параграф 3 от Регламента за мониторинг и докладване (РМД) се изисква следното:

Годишните доклади за емисии и за тонкилометри следва да съдържат като минимум информацията, посочена в приложение X.
В приложение X е посочено минималното съдържание на годишните доклади за емисии 
Също така, член 74, параграф 1 гласи

държавите-членки могат да изискват от оператора на инсталация или оператора на въздухоплавателни средства да използва електронни формуляри или специфицирани файлови формати за 
подаването на планове за мониторинг и за промените в тези планове, както и за подаването на годишни доклади за емисии, доклади за тонкилометрите, верификационни доклади и доклади за 
подобрения
Тези формуляри или спецификации на файлови формати, установени от държавите-членки, следва да съдържат като минимум информацията, съдържаща се в електронните формуляри или 
спецификации на Файлови формати, публикувани от Комисията.

Настоящият файл представлява споменатия образец на формуляр за докладване на емисии от инсталации, разработен от службите на Комисията, в който са включени посочените в приложение X изисквания 
както и допълнителни изисквания за оказване на съдействие на оператора при доказване на съответствие с РМД. При определени условия, описани по-долу, компетентният орган на съответната държава-членка 
може да е извършил ограничени промени в образеца.

Настоящият образец на формуляр за докладване не бива да превишава изискванията по РМД. Поради това вижте и цветовото обозначение, използвано в образеца по-долу.
Настоящият образец на формуляр за докладване, отразява становищата на службите на Комисията към момента на публикуването му.
След попълването на настоящия формуляр за годишно докладване на емисии се изпълняват следните стъпки:
(а) изпратете формуляра на даден проверяващ орган за верификация в съответствие с член 67, параграф 1 от РМД,
<Ь) версията н .  доклада, аерифицирана от проверяващия орган в съответствие с Регламент (ЕС) № 600/2012, се представя на компетентния орган до 31 март всяка година, освен ако компетентният 

орган не е поискал верифицирания годишен доклад за емисии да бъде представен по-рано.

Това е окончателната версия на формуляра на годишен доклад за емисии на инсталации, одобрен от Комитета по изменението на климата на 
заседанието си от 18 април 2013 г.

Всички ръководни документи на Европейската комисия относно Регламента за мониторинг и докладване могат да бъдат намерени на адрес 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitorina/documentation en.htm

Настоящият формуляр за докладване трябва да бъде представен на Вашия компетентен орган на следния адрес:

Изпълнителна агенция по околна среда 
гр. София 1618 

бул. "Цар Борис III" №136 
п.к. 251

При нужда от съдействие за попълване на годишния доклад се обърнете към Вашия компетентен орган. Някои държави-членки са изготвили ръководни документи, които, наред с посочените по-горе насоки н 
Комисията, може да са Ви полезни. F
Декларация за поверителност: Представената този доклад информация може да е предмет на изисквания за обществен достъп до информация, включително по Директива 2003/4/ЕО относно 
обществения достъп до информация за околната среда. Уведомете Вашия компетентен орган, ако смятате, че дадена информация, предоставена във връзка с доклада Ви, трябва да се разглежда като 
поверителна търговска информация. Трябва да имате предвид, че според разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО е възможно компетентният орган да бъде задължен да разкрие информация дори 
когато заявителят изискйа тя ла бъле тоетиоана като повелителна '

И зточници на инф ормация:
Уебсайтове на ЕС:
Законодателство нг http://eur-lex-europa.eu/bq/index.htm 
Европейска схема з http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index en.htm 
Мониторинг и докладване в рамките на Европейската схема за търговия с емисии.

http://ec.europa.eu/clima/Dolicies/ets/monitorina/index en.htm
Други уебсайтове:
Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.govemment.bg/?show=top&cid=5

я по околна среда - http://eea.govemment.b^bg/rr/index.html 

Как се използва настоящият файл:

С цел защита на формулите от ненарочни изменения, които обикновено водят до грешни и заблуждаващи резултати, 
от първостепенна важност е ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ФУНКЦИИТЕ ИЗРЕЖИ И ПОСТАВИ (CUT & PASTE).
Ако искате да преместите данни, първо ги КОПИРАЙТЕ (COPY) и ПОСТАВЕТЕ (PASTE), а след това изтрийте нежеланите данни от старото им (погрешно) място.
Игстоящият формуляр е разработен така. че да включва минималното съдържание на годишнен доклад за емисии, което се изисква от РМД Следователно, когато операторите го попълват трябва да се позовават 
на РМД и на допълнителните изисквания на държавите-членки (ако има такива). к  н
Препоръчително е при попълване да се движите последователно във файла, от началото до края Има няколко функции, които да Ви насочват, в зависимост от вече попълнените данни като например промяна на 
цвета на клетките, ако в тях не е необходимо въвеждане на данни (вижте цветовите кодове по-долу). к  Р Р
В редица полета можете да избирате Меаду предварително Формулирани входни данни За да Избирате от такъв .падащ списък-, можат. да щракнат, с мишката върху малката стралк. която са появява в дясната 
списъци садщтжаТпразни елементи^6 "  На™СНеТе -А1,+Стрелка В ня‘ ™ "°™ та '  въшсшло да въвеждате собствен текст, „ори и ако има такъв падащ списък В този случай падащите

Цветови кодове и шрифтове:
Черен удебелен текст:
Дребен текст в курсив:

Y s r / / / / / / s s s / / / / s

Това е текст от формуляра на Европейската комисия. Той трябва да остане без изменения
С такъв вид текст са дадени допълнителни пояснения, държавите-членки могат да добавят допълнителни пояснения в свои специфични версии на формуляра.
Оцветените в жълто полета указват задължителните за попълване данни. Ако обаче въпросът не се отнася до инсталацията, съответно не се изисква попълване. Освен 
това въведената в предишни раздели информация може да направи дадени раздели „неприложими" или незадължителни. В такива случаи полето ще бъде показано в 
друг цвят.
Светложълтите полета означават, че въвеждането на входни данни не е задължително.
Оцветените в зелено полета показват автоматично изчислени резултати. Текстът в червено показва съобщение за грешка (липсващи данни и т.н.).
Защрихованите полета показват, че поради въвеждане на данни в друго поле в съответното поле въвеждането на данни е неприложимо 
Защрихованите сиви полета се попълват от държавите-членки преди да публикуват адаптираната за дадената държава версия на формуляра 

I Светлосивите зони са предназначени за придвижване и хипервръзки.

П о е ^ е ^ л ^ г п е л ^ ш 1 ^  Нд̂ ° ре на всек„и работен ЛИСТ' има електронни препратки за бързо прескачане в конкретни раздели за въвеждане на данни. Първият ред („Съдържание" 
.Предходен лист-, .Следващ лисг), както и стрелките .Начало на листа и .Край на листа са еднакви за всички листове. Според листа може да са добавени допълнителни елементи към менюто Р 
Настоящият формуляр е заключен за въвеждане на данни в други места освен в жълтите полета Но с цел прозрачност, не е зададена парола. Това дава възможност да се видят всички формули Препоръчително 

Гто ва да ^Гпр а ви ^ 'отделен файл™ "4" "  *  ' ™ eHa СНе“ аНе На 3а“ *ИТаТа °Т ра6°™ "тз ™ Р™ е 611 “  " рр"» ра“ °  " р"  " Р ° « Р -  "а  валидността н а б у л и т е  К р ™ н о

сп01?и™ 3амЛоГ.НяяН1,Сба оп™“ зирани 33 чиопеи"  "  «И ™  формати Но от друга страна, защитата на работните листове е ограничена, така че да имате възможност да използвате свои собствени формати По- 
специално, може да изберете броя на показваните знаци след десетичния знак. По принцип броят на тези знаци е независим от точността на изчислението. Опцията на Майкрософт Ексел Точност съгласно 
показваното ( Precision as displayed ) по принцип би следвало да е деактивирана За по-падробна информация вижте съответната точка от функцията .Помощ“ ( Help') на Майкрософт Ексел "
Важно! С оглед осигуряването на последователност въведете всички данни (налр. идентификация на потоците, водещи до отделянето на емисии) в същата последователност « 
одобрен план за мониторинг (същата последователност и същите данни за идентификация). :акто в последния

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Всички формули са р
Както е посочено по-горе, о — ..............
отговорност за грешни и л и ___________ .. . ___
Потребителят на настоящия файл (т.е. операторът на 
компетентен орган.

...... .............. т—г—j —  — i— ,------- гени внимателно и изчерпателно. Въпреки това е невъзможно, изцяло да се »
пълна прозрачност за проверка на правилността на изчисленията. Както авторите на настоящия файл, така също и Е

е чрез файла и 
сталация в рамките на С

а от поява на грешки, 
а комисия не носят

я  с емисии) носи пълна отговорност за докладване на верни данни на с

Г Г в о т ^ Х о т Г и т Г с  В а Г я 7 о Г т ^  аЗП° ПЗааЙге са“ °  Р1анлар™ " " алр™ зр °ьтрота -  -д о в е  може дв се

Списък на специфичните указания на съответната държава-членка:

ЕЗИК И " РедСТаВЯ * аР™еН "  " ~ " ™ »  »а ком четвн™ * орган/

ЕС 
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20, Karea S t^  
Tel. *30 210 
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L T D
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А. Идентификация на оператора, инсталацията и проверяващия орган

I 2 Идентифициране на оператора

(a) Компетентен орган за докладването__________ ______________

(b ) Държава-членка______

(c) Номер на разрешителното за емисии на парникови газове (РЕПГ)

(d) Данни за оператора:____________________

I Изпълнителна агенция по склна среда

[България-

0 j l3 9  - Н2/2013 г

Наименование на оператора 
Улица, номер

АЛКОМЕТ АД

Пощенски код 9700
Град: .Шумен
Държава: България
Име на упълномощения представител: Мая Чиликоеа
Адрес на електронна поща:
Телефон: 054/858 613 ; 0896666089
Факс: 054/858 688

3 Данни относно Вашата инсталация и плана за мониторинг

(а) Наименование на инсталацията и на обекта, където тя е разположена:

i Име на инсталацията: АЛКОМЕТ АД____
ii Наименование на обекта: АЛКОМЕТ АД
Hi- Уникален номер за идентификация на инсталацията: BG-existinq-BG-073-111

(Ь) Адрес / местоположение на обекта, където се намира инсталацията:

|. Адрес, ред 1: Втора индустриална зона, Алкомет АД
"• Адрес, ред 2:
iii Град: Шумен
iv. Област: Шумен
V. Пощенски код: 9700
vi. Държава: България

(с) Докладване по Регламент (ЕО) № 166/2006 (Европейски регистър на изпускане и Пренос на

43.16 с.ш. 27.00 и.д.

[амърсители —  ЕРИПЗ):
i Трябва ли инсталацията да докладва по Регламента за ЕРИПЗ: TRUE I
ii. Идентификация по ЕРИПЗ: 15000027 ' ' ...... |
Ш. Основна деРност в съответствие с приложение I към ЕРИПЗ: 2.Д н) Инсталации за претопяване, включително сплавяване. на цветни метали.
iv. Други декности в съответствие с приложение I към ЕРИПЗ: 2.е) Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни

(а) Компетентен орган за разрешителното | Изпълнителна агенция по околна среда
(е) Номер на последната одобрена версия на плана за мониторинг |№2

(f) Имали промени в плана за мониторинг, в сравнение с предходната година? I FALSE |

(д) Коментари:

4 Данни за контакт

(а) Основно лице за връзка по технически въпроси, касаещи данните за инсталацията:
i Звание, степен: Инженер
ii. Собствено име: Мая ---------------- -------------- ------------------ - ----------- -----------------  ----------------- -------------------
iii. Фамилно име: Ч и п и т о я  .......чиликоеа
iv. Длъжност: Директор " Технологии и УК "
v Наименование на организацията (ако е различна от оператора):
vi. Адрес на електронна поща: maya-chilikova@atcomet.eu
vii. Телефон: 054/858 613)0896666089
viii. Факс: 054/ 858 688
(Ь) Алтернативно лице за връзка:

i Звание, степен: Инженер
ii. Собствено име: Димитър
iii Фамилно име: Атанасов
iv. Длъжност: Еколог
v. Наименование на организацията (ако е различна от оператора):
vi Адрес на електронна поща: dimitar.trifonov@alcomet.eu
vii Телефон: 054/858 634 ; 0896666075
viii. Факс:

5 Данни за връзка с проверяващия орган 1

(а) Наименование и адрес на проверяващия орган:
| наименование на дружеството: ЕКОСЕРТ ООД
ii. Улица: номер: ул ." Каре а " 20

ш. Трад : Атина
iv. Пощенски код: GR 116 36
V. Държава: Гърция

(Ь) Лице за връзка с проверяващия орган:
| Име: Виолета Христова
ii. E-mail адрес: vhristova@ecocert gr
iii. Телефонен номер: +359885762764
iv, Факс:

(с) Информация относно акредитацията или сертифицирането на проверяващия орган:
| акредитираща държава-членка: Гърция
ii- Регистрационен номер, даден от органа по акредитация: 874.2 —

Е С
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Б. Описание на инсталацията

6 Дейности в съответствие с приложение I към Директивата за ЕСТЕ

Реф.
№

ДеРност по Приложение I CRF категория 1 (Енергия) CRF категория 2 (Процесии 
емисии)

Общ капацитет 
за съответната 
дейност

Мерни единици Отделени парникови газове

Производство или преработка на цветни метали 1А2Ь - Енергия -  Цветни метали 70 MW(th) С02 |

7 Относно емисиите

(а) Подходи за мониторинг:

Изчислителен подход за С02: TRUE Приложими раздели: 7(6), 8
Измервателен подход за С02: FALSE
Непряк подход за определяне на емисиите (член 22): FALSE
Изчисляване на емисиите на N20: FALSE
Мониторинг на емисиите на перфлуоровъглероди (PFCs): FALSE
Мониторинг на преноса на С02, на съдържащия се в гориг FALSE

(b) Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии, които са от значение: от значение

Данн

иден

Тип на потокът, водещ до отделяне на емисии Категория на водещия до отделяне на емисии поток Наименование на потокът, водещ 
до отделяне на емисии

грешка

F1 Горене Стандартни търговски горива Газообразни -  Природен газ Природен газ

(с) Точки на измерване, където са инсталирани системи за непрекъснато измерване на емисиите:

ECO, 
Accredited Veri 
20, Karea Str 
Tel. +30 210 72 

V,

LTD 
fe a t io n  Body 

'"Atheiks Greece 
,10 7211040 

\99886960/
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В. Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии от значение

Попълнете този раздел

8 Емисии от потоци горива/материали

Ш F1. Газообразни -  Природен газ; Природен газ Горене >̂осилен С02: 21 444.7 I
Горене: Стандартни търговски горива Био С02: 0.0

Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист. I

i. AD (/а обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т е. не на непрекъснато измерване)?^ FALSE |

ii. AD (/ В началото: В края: Прието: Изнесено:

Алгоритъм Описание на алгоритъма Единица мярка_______________ Стойност_________  грешка
AD (ДД): 4 ± 1,5% —  1000 N — Ш Ш Ш / Л  11 573.05
(Предварителен) еи 2а Тип II ш ш т tC02/TJ Ш Ш М Щ  54.9227
Долна топлина на и 2а Тип II GJ/1 000 Nm3 У / / / / / / / / / / / /А  33.7380
Коефициент на окис 1 OxF=1 - 100.00%
Коефициент на п р е в $ й й $ ^ ^ й $ $
Стойност на в ъ г л е р с ^ ( { ^ ^ й й ^
Въглерод от б и о м а с ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш ш Ш , ш ш ш ш »
Неуст. биоС ( n o n - s u ^ ^ ^ ^ ^ ш ж т т Ш Ш Ш .

Алгоритми, валидни от: До: Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо):

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг:
Коментари:

ЕС
Accredited Vi 
20, Karea 
Td. +30 210

L T D
{id U n ifica tio n  Body

ens Greece 
'0 210 7211040

605
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Г. Подходи на база измервания без значение

£ С
Accredited Ve 
20, Karea 
Tel, +30 2

jtifkation Body 
{hens Greece 

+30 210 7211040 
-f ,R  9 9 8 8 6 9 6 0 5
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Д. Непреки подходи без значение

Е С
Accredited V< 
20, Karea 
Tel. +30 210

LTD  
'tification Body 

ns Greece 
, Fax: +30 210 7211040 
998869605
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t .  Определяне на емисиите на перфлуоровъглеводороди (Н Ю ) от 
ппоиялолстрото на пт,г)личен алуминий без значение

1 /1
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Ж. Data Gaps (Пропуски в данните)

13 Пропуски в данните, установени през годината, за която се отнася докладът

Оценка на 
емисиите

Наименование или друг вид идентиф икация н« от до О писание, причини и методи ft С02е1
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Оценка на 
емисиите

Наименование или друг вид идентиф икация Hi от до О писание, причини и методи ft С02е1
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
_ _

E C
Accredited \
20, Karea Str. 
Tel. +30 210 

V!

vgody
i Athens Greece 

j, Fax: +30 210 7211040 
9 9 8 8 6 9 6 0 5
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3. Further Information on this report (Допълнителна информация за настоящия 
доклад)

14 Данни за производството

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

15 Списък на използваните определения и съкращения

Посочете всички съкращения, акроними или определения, които сте използвали при попълването на настоящия годишен доклад за
Съкращение Определение

16 Допълнителна информация

Посочете тук, дали сте приложили каквато и да било друга информация, която желаете да бъде взета предвид при разглеждането на 
доклада Ви. Винаги, когато е възможно, подавайте тази информация в електронен формат. Може да прилагате информация в Microsoft
Име на файл / Референтен номер Описание на документа

Допълнителна информация, специфична за държавата членка

17 Забележки
Място за допълнителни коментари:

Идентификация на продукта (наименование) Код по PRODCOM Единица мярка Равнище на активност
Производство на изделия от алуминий 27.42 т 66 037.18

Е ф С Ш Т  LT D
Accredits aApM rtifstation Body
20, Kaiea j k x Z  11 $>36 4 theps Greece 
Tel. +30 Fax: nlJ 210 7211040

/ с щ Л к  998869605

1/ 1



P3_lnst_AER_C0M_BG_ALC0MET 2014.xls, l_Summary 23.02.2015,16:28

Резюме на годишния доклад за емисии на парникови газове в съответствие с Директива 2003/87/ЕО

Годината, за която се отнася докладът: 2014
Наименование на оператора: АЛКОМЕТ АД
Име на инсталацията:_____________
Уникален номер за идентификация на

АЛКОМЕТ АД
BG-existinq-BG-073-111

Общ капацитет 
за съответната

Производство или преработка на цветни метали 69.599 MW(th) С02

Емисии 
(фосилни) 

t С02е

Енергийно 
съдържание 

(фосилно) 
TJ

Потоци горива/материали, водещи 21445 390.45 0 0.00 0
Горене
Технологични емисии 
Масов баланс 
Емисии на напълно флу(

21445 390.45 0 0.00 0

Измерване
С02
N20
Пренос на С02

Непряка методика

Сума 21445 390.45 0 0.00 0

Информативни данни:
Енергийно Емисии

Емисии съдържание (неустойчиви,
(биомаса) (биомаса) биомаса)

t С02 TJ t С02

Общо емисии от инсталацията: 21 445 t С02е
Това е количеството на квотите, които операторът трябва да предаде.

Информативни данни: Общо (устойчиви) емисии от биомас\ 0 t С02е
Информативни данни: Общо неустойчиви емисии от биома\ 0 t CQ2e
Информативни данни: пренос на С02
Количеството пренесен С02 в инсталацията е получено от
Идентификационен номер на инста Наименование на инсталацията__________________Наименование на оператора

Количеството пренесен С02 от инсталацията е изнесено за

ЕС 
Accredited Ve 
20, Karea 
Tel. *30 2101/

' l t d
Citation Body

eece 
Г7211040

1)98869605
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Потоци, водещи до отделяне на емисии (с изключение на емисиите на перфлуорирани въглеводороди (PFC))

Наименование

дейността -

■а дейността единици

топлина на 
изгаряне 
(NCV) -

лна топлина на мерни 
згаряне (NCV) единици

Коефициент Коефициент
Въглеродно на на Въглерод от

Съдържани съдържание Коефициент окисление - Коефициент превръщане биомаса -
е на -мерни на мерни на -мерни Съдържани мерни

въглерод единици окисление единици превръщане единици е на биомаса единици

Неустойчие 
въглерод о 

биомаса

Неустойчив 
въглерод от 

биомаса -

единици

Енергийно
съдържание Енергийно 

С02е неуст. (фосилно). съдържание |  
био (t) TJ (био), TJ

ЕС
Accredited Veril 
20, Karea St 
Tel. +30 210

LTD
ication Body 
ns Greece 
10 7211040

998869605



Приложение № 2 

СО NOX SO2

диокси

ни,.10
-6 общ С HCl HF прах СО NOX SO2 диок-сини общ С HCl HF прах

18.1/1 Пещ за непрекъснато леене, към I-ва линия 0.042 1.603 7.1 2 337 8 664  0.0000009  32.5  143.8

18.1/2 Миксер, към I-ва линия 0.042 2.137 6.9 2 417 8 664  0.0000009  44.8  144.5

18.2/1 Пещ за непрекъснато леене, към II-ра линия 120 0.042 3.206 7.12 3 713 8 472 3 774.8  0.0000013  100.8  224.0

18.2/2 Миксер, към II -ра линия 0.042 2.613 8.2 2 293 8 472  0.0000008  50.8  159.3

18.4/1 Пещ за непрекъснато леене към IV-та линия 200 0.042 4.809 8 3 499 8 376 5 861.5  0.0000012  140.9  234.5

18.4/2 Миксер, към IV-та линия 0.042 1.306 7.92 2 278 8 376  0.0000008  24.9  151.1

18.5/1 Пещ за непрекъснато леене, към V-та линия 140 0.042 2.672 7.2 3 692 7 008 3 622.3  0.0000011  69.1  186.3

18.5/2 Миксер, към V-та линия 0.042 4.809 7.77 2 327 7 008  0.0000007  78.4  126.7

19.1/1 Наклоняема топилна пещ за леене на заготовки № 1 121 0.042 2.613 6.08 3 421 7 464 3 089.7  0.0000011  66.7  155.2

14 Пещ за хомогенизация на заготовки 1 637 1 533

19.1/3 Аспирационна система при окрайчване на заготовки 9.10 4 532 2 632  108.5

17 Машини за обработка на леярски дюзи 5.88 9 134 2 920  156.8

8 Парен котел – участък елоксация 2,2MW 96 1 504 8 127 1 173.4

1 Линия за прахово боядисване 47.56 8.6 10 801 2 118 1 088.1  196.7

1.1 Локална аспирация над камерата за полимеризация 41.68 16.21 1 356 2 118  119.7  46.6

2 Линия за прахово боядисване (камера за полимеризация) 46.5 14 3 427 2 118  337.5  101.6

3.1 Вана за обезмасляване 46.5 8 185 6 384 2 429.5

27 Пещ за стареене на профили № 1 77.6 512 6 441  255.9

12 Пещ за стареене на профили № 2 92.6 510 6 864  324.2

50 Пещ за стареене на профили № 3 98 510 3 271  163.5

51 Пещ за стареене на профили № 4 80 531 2 963  125.9

13 Пещ за загряване на заготовки към преса 1700 тона 101 537 8 662  469.8

28 Пещ за загряване на заготовки към преса 1300 тона 57 523 8 721  260.0

29 Пещ за загряване на заготовки към преса 2000 тона 86 567 7 779  379.3

59 Пещ за загряване на заготовки към преса 600 тона 118 668 8 088  637.5

20.1/1 Студено валцов стан 24.04 5.52 63 214 8 055 12 240.9 2 810.7

20.1/2 Междинен валцов стан 35.27 5.66 40 563 7 540 10 787.2 1 731.1

20.1/3 Универсален стан "МИНО" 40.08 6.62 56 573 5 902 13 382.5 2 210.4

21.1/1 Първи фолиев стан 41.68 9.83 46 522 6 910 13 398.7 3 160.0

21.1/2 Втори фолиев стан 11.22 8.12 49 342 7 180 3 975.0 2 876.7

35 Пещ за отгряване на алуминиеви рулони - K 52 16 2 754 5 165  227.6

36 Пещ за отгряване на алуминиеви рулони - K 35 10 2 802 5 492  153.9

37 Пещ за отгряване на алуминиеви рулони - K 36 11.3 2 781 2 904  91.3

52 Пещ за отгряване на алуминиеви рулони - K 37 11 2 762 2 324  70.6

21.1/3 Пневмо-транспортна система за  сухи обрезки от  фолио 12.8 11 924 7 320 1 117.2

15 Машина за надлъжно рязане на фолио 6.12 5 734 5 120  179.7

33 Аспирационна система на линия за обезмасляване 2-14 42.22 2 097 2 983  264.1

34 Аспирационна система на линия за обезмасляване „Kampf“ 46.5 2 110 4 382  429.9

45 Машина CCTL-пара 1.068 2 475 6 972  18.4

46 Машина CCTL-горелка 111 2 435 6 972 1 884.4

48 Пневмо-транспортна система за омаслени обрезки от  фолио 46.5 13 15 866 7 180 5 296.6 1 480.9

9 Парен котел – Валцов цех 1,5 MW 84 1 296 6 002 653.4

11 Водогреен котел – Битов корпус 0,2 MW 40 206 2 502 20.6

10 Водогреен котел – Битов корпус 2,2 MW 134 2 271 3 620 1101.6

24 341 0.000009 64 377 17 702

 Забележка : 2 # 8 # 11 # 47 # 76 # 80 # 84 # 86 #

1. През 2014 г. са въведени в експлоатация 1 бр. газова пещ за отгряване на рулони и 3 бр. преустроени( на природен газ) ел.пещи за отгряване на алуминиеви рулони в цех" Валцов ".

2. Въведени са и пещ за загряване на заготовки към преса 600 тона, както и пещ за стареене на профили №3 в цех " Пресов ".

3. В цех " Леярен " е въведена в експлоатация газова пещ за хомогенизация на заготовки.

номер на замърсителя по ЕРИПЗ

количество на замърсителя, kg/y

Изчисляване на замърсителите по ЕРИПЗ във въздуха през 2014 г.
изчислени замърсители, kg/y

място на изпускащото устройство
комин  

№ 

дебит  на 

газове, 

Nm
3
/h

отработени 

часове за 

годината

приведена емисия на замърсителя (от СПИ), mg/Nm
3 



Приложение № 3

9.01. 18.02. 13.03. 10.04. 28.05. 11.06. 24.07. 19.08. 18.09. 23.10. 28.11. 12.12. 27.03. 10.09

Активна реакция рН РН единици 6.0-8.5 7.63 7.76 7.29 7.39 7.26 7.41 7.30 7.43 7.77 7.45 7.32 7.46 7.46 7.36 7.45 - -

Неразтворени вещества* mg/dm
3 50 3.0 3.0 2.6 2.6 2.80 83.42 -

Хлориди* mg/dm
3 300 14.0 11.2 17 12.9 13.78  410.6 79

Общ фосфор (като РО4) mg/dm
3 2.0 0.10 0.390 0.74 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.03 0.11 0.15 0.15 0.126 0.251 0.200 5.95 13

АПАВ* mg/dm
3 1 0.10 0.12 0.16 0.16 0.14 4.02 -

Екстрахируеми вещества* mg/dm
3 3.0 0.3 0.3 2.0 2.0 1.15 34.26 -

Нефтопродукти mg/dm
3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.98 -

ХПК mg/dm
3 70 16 32 11 21 24 14 23 10 15 10 57 17 10 5 18.93  564.0 76

БПК5 mg/dm
3 15 1.62 2.48 3.0 1.2 3.00 1.1 0.9 1.3 0.5 0.5 3.0 3.0 2.2 0.6 1.75  52.1 -

Азот-амониев mg/dm
3 2.0 0.10 1.80 0.065 0.065 0.065 0.065 0.039 0.060 0.120 0.065 0.070 0.200 0.23 0.46 0.243 7.24

Нитритен азот mg/dm
3 0.04 0.020 0.020 0.008 0.010 0.010 0.006 0.013 0.010 0.016 0.012 0.010 0.020 0.0125 0.0125 0.0129 0.38

Нитратен азот mg/dm
3 10 0.4 0.6 0.2 0.7 0.6 0.4 0.7 0.2 0.4 0.8 0.1 0.5 0.044 0.090 0.412 12.27

Активна реакция рН mg/dm
3 7,0-10,0 9.99 7.73 7.28 7.34 7.33 7.55 7.26 7.41 7.56 7.43 7.37 7.48 7.33 7.66 7.62 - -

Неразтворени вещества mg/dm
3 25 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3 3 3 3 3 3 3 2.60 2.6 2.94 14.32 -

Общ фосфор (като РО4) mg/dm
3 5.0 0.15 0.150 0.150 0.150 0.150 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.071 0.177 0.146 0.71 13

АПАВ mg/dm
3 1 0.15 0.08 0.57 0.27 0.10 0.080 0.11 0.08 0.09 0.18 0.35 0.08 0.16 0.16 0.176 0.86 -

Нефтопродукти mg/dm
3 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.0 2.0 0.371 1.81 -

Флуориди mg/dm
3 20 0.1 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.17 0.17 0.20 0.131 0.120 0.58 83

Живак* mg/dm
3 0.01 0.001 0.001 0.001 0.00017 0.00017 0.00067  0.003 21

Алуминий mg/dm
3 0.2 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.020 0.030 0.02 0.02 0.02 0.032 0.0173 0.0687 0.0279 0.14 -

Активна реакция рН mg/dm
3 6.0-8.5 7.94 7.92 7.64 7.59 7.59 7.65 7.60 7.67 8.08 7.66 7.53 7.68 7.50 7.64 7.69 - -

Неразтворени вещества mg/dm
3 50 17.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.6 6.6 4.23 7.81 -

АПАВ mg/dm
3 1 0.11 0.09 0.05 0.23 0.08 0.09 0.07 0.09 0.08 0.25 0.14 0.07 0.16 0.16 0.119 0.22 -

ХПК mg/dm
3 70 36 34.0 10 14 10 13 45 10 10 10 11 24 10.0 12.4 17.81 32.89 76

Екстрахируеми вещества mg/dm
3 3.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.0 2.0 0.54 1.00 -

Нефтопродукти mg/dm
3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.18 -

Активна реакция рН mg/dm
3 6.0-8.5 8.20 8.17 7.81 7.84 7.83 7.89 7.72 8.01 8.42 7.99 7.97 8.12 7.75 7.51 7.95 - -

Неразтворени вещества mg/dm
3 25 4 24 3 7 10 4 6 4 6 3 8 3 2.6 2.6 6.229 1 590.1 -

Хлориди mg/dm
3 300 21.0 115.0 23 127 116 99 91 56 170 53 26 67 42 15 72.85 18 598.1 79

Нефтопродукти mg/dm
3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10  25.53 -

Общ фосфор (като РО4) mg/dm
3 2.0 0.20 0.71 0.34 0.20 0.70 0.15 0.15 0.15 0.07 0.15 0.15 0.15 0.466 0.75 0.310 79.065 13

Екстрахируеми вещества mg/dm
3 3.0 0.3 2.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.0 2.0 0.721 184.170 -

АПАВ mg/dm
3 1 0.11 0.31 0.05 0.18 0.11 0.11 0.12 0.05 0.15 0.56 0.16 0.09 0.16 0.16 0.166 42.304 -

255 285

Забележка:  * Мониторингът на показателя е на шест месеца, съгласно КР  общ азот 19.894 12

общ фосфор 79.065 13

1.В пункт № 4 се включват всички потоци от локалните пречиствателни станции-ПСОБФВ,ЛПС цех "Пресов",ЛПС цех "Валцов" живак 0.0033 21

ТОС 198.95 76

хлориди 18 598.1 79

флуориди 0.58 83

1 846

255 285

Пункт № 2- ЛПС цех "Пресов"

Пункт № 4- последна шахта на площадката

средноаритм. 

стойност, 

мг/дм
3

29 794

12

Пункт № 3- ЛПС цех "Валцов" 

Общо 

замърси-

тели

Пункт № 1-ПСОБФВ

Годишно количество заустени води, м
3

Наименование на 

показателя

Единица на 

величината

4 866

            Изчисляване емисиите на замърсители в отпадъчните води през 2014 г.

замърся-

ване, кг/г
Норма

дата СПИ
№ по 

ЕРИПЗ

Годишно 

количе-

ство, м
3

РИОСВ



Приложение № 4 

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3

300 0 ежегодно да

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 1.603 ежегодно да

Хлор и неорганични съединения      

(като HCl)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Флуор и неорганични съединения 

(като HF)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 10 7.1 ежегодно да

E2340 А/ 

28.11.14
Диоксини и фурани ng/Nm

3 0.1 0.042 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3

100 0 ежегодно да

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 2.137 ежегодно да

Хлор и неорганични съединения      

(като HCl)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Флуор и неорганични съединения 

(като HF)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 10 6.9 ежегодно да

E2341А/ 

28.11.2014
Диоксини и фурани ng/Nm

3 0.1 0.042 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3

300 120 ежегодно да

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 3.206 ежегодно да

Хлор и неорганични съединения      

(като HCl)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Флуор и неорганични съединения 

(като HF)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 10 7.12 ежегодно да

E2238 А/ 

28.11.2014
Диоксини и фурани ng/Nm

3 0.1 0.042 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3

100 0 ежегодно да

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 2.613 ежегодно да

Хлор и неорганични съединения      

(като HCl)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Флуор и неорганични съединения 

(като HF)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 10 8.200 ежегодно да

E2339 А/ 

28.11.2014
Диоксини и фурани ng/Nm

3 0.1 0.042 на 2 години да

Съответствие 

Брой / %

231А.3/ 

19.11.2014

231А.2/ 

19.11.2014

Таблица 2.4  Изпускащо устройство № 18.2/2 - "Миксер към ІІ
-ра

 линия"

Протокол 

№
Параметър Единица

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

Съответствие 

Брой / %

Протокол 

№

Протокол 

№

Таблица 2.2  Изпускащо устройство № 18.1/2 - "Миксер към І
-ва

 линия"

Единица

Таблица 2.3  Изпускащо устройство № 18.2/1 - "Пещ за непрекъснато леене към ІІ
-ра

 линия"

Протокол 

№

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

 НДЕ,

съгласно 

КР

Честота на 

мониторинг

Таблица 2.1  Изпускащо устройство № 18.1/1 - "Пещ за непрекъснато леене към І
-ва

 линия"

Честота на 

мониторинг

Съответствие 

Брой / %

Съответствие 

Брой / %

 НДЕ,

съгласно 

КР

Параметър

231А.1/ 

11.11.2014

Резултати от мониторинг

 НДЕ,

съгласно 

КР

Параметър Единица

Параметър

231А/ 

19.11.14

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Единица

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

 1 от 5



Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3

300 200 ежегодно да

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 4.809 ежегодно да

Хлор и неорганични съединения      

(като HCl)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Флуор и неорганични съединения 

(като HF)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 10 8 ежегодно да

E2336 А/ 

28.11.2014
Диоксини и фурани ng/Nm

3 0.1 0.042 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3

100 0 ежегодно да

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 1.306 ежегодно да

Хлор и неорганични съединения      

(като HCl)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Флуор и неорганични съединения 

(като HF)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 10 7.92 ежегодно да

E2337 А/ 

28.11.2014
Диоскини и фурани ng/Nm

3 0.1 0.042 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3

300 140 ежегодно да

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 2.672 ежегодно да

Хлор и неорганични съединения      

(като HCl)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Флуор и неорганични съединения 

(като HF)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 10 7.20 ежегодно да

E2334 А/ 

28.11.2014
Диоксини и фурани ng/Nm

3 0.1 0.042 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3

100 0 ежегодно да

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 4.809 ежегодно да

Хлор и неорганични съединения      

(като HCl)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Флуор и неорганични съединения 

(като HF)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 10 7.77 ежегодно да

E2335 А/ 

28.11.2014
Диоксини и фурани ng/Nm

3 0.1 0.042 на 2 години да

231А.7/ 

19.11.2014

Съответствие 

Брой / %

Таблица 2.5  Изпускащо устройство № 18.4/1 - "Пещ за непрекъснато леене към ІV
-та

 линия"

231А.6/ 

19.11.2014

231А.5/ 

19.11.2014

Таблица 2.7  Изпускащо устройство № 18.5/1 - "Пещ за непрекъснато леене към V
-та

 линия"

Протокол 

№

Параметър

Честота на 

мониторинг

Резултати от мониторинг

Параметър Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

Таблица 2.6  Изпускащо устройство № 18.4/2 - "Миксер към ІV
-та

 линия"

Съответствие 

Брой / %

Параметър

Протокол 

№

Протокол 

№

Съответствие 

Брой / %
Параметър

Таблица 2.8  Изпускащо устройство № 18.5/2 - "Миксер към V
-та

 линия"

Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Протокол 

№

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

Единица

Съответствие 

Брой / %

231А.4/ 

19.11.2014

Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Честота на 

мониторинг

Резултати от мониторинг
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Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3

250 121 ежегодно да

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 2.613 ежегодно да

Хлор и неорганични съединения      

(като HCl)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Флуор и неорганични съединения 

(като HF)
mg/Nm

3 5 0 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 10 6.08 ежегодно да

E2342 А/ 

28.11.2014
Диоксини и фурани ng/Nm

3 0.1 0.042 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

231А.9/ 

19.11.2014
Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm

3 250 0 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 47.563 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 20 8.6 ежегодно да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 46.495 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 20 14 ежегодно да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

231А.10/ 

19.11.2014

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 46.495 ежегодно да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3 250 98 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Съответствие 

Брой / %

231А.13/ 

19.11.2014

Таблица 2.15  Изпускащо устройство № 59 - "Пещ за загряване на заготовки към преса 600 тона"

Протокол 

№
Параметър Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

Таблица 2.14  Изпускащо устройство № 50 - "Пещ за стареене на профили № 3"

Протокол 

№
Параметър Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

Съответствие 

Брой / %

Резултати от мониторинг

Съответствие 

Брой / %

Протокол 

№

231А.12/ 

19.11.2014

Честота на 

мониторинг
Параметър Единица

Таблица 2.12  Изпускащо устройство № 2 - "Линия за прахово боядисване (пещ за полимеризация)"

Протокол 

№

Честота на 

мониторинг

Съответствие 

Брой / %

Протокол 

№
Параметър

 НДЕ,

съгласно 

КР

Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Таблица 2.13  Изпускащо устройство № 3.1 - "Вана за обезмасляване при елоксация"

231А.8/ 

19.11.2014

Протокол 

№

Таблица 2.9  Изпускащо устройство № 19.1/1 - "Наклоняема топилна пещ за леене на заготовки № 1"

Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

Резултати от мониторинг

Параметър Единица

Таблица 2.11  Изпускащо устройство № 1 - "Линия за прахово боядисване"

231А.11/ 

19.11.2014

Съответствие 

Брой / %
Параметър

Таблица 2.10  Изпускащо устройство № 14  - "Пещ за хомогенизация на заготовки"

Протокол 

№
Параметър

Съответствие 

Брой / %
Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг
 НДЕ,

съгласно 

КР

Честота на 

мониторинг

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

Съответствие 

Брой / %
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Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3 200 118 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

231А.16/ 

19.11.2014

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 42.219 ежегодно да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

231А.17/ 

19.11.2014

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 46.495 ежегодно да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Таблица 2.18  Изпускащо устройство № 36 - "Газова пещ за отгряване на алуминиеви рулони"

Протокол 

№
Параметър Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

Съответствие 

Брой / %

231А.19/ 

19.11.2014

231А.14/ 

19.11.2014

Параметър Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг
Съответствие 

Брой / %

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

Съответствие 

Брой / %
Параметър

 НДЕ,

съгласно 

КР

Таблица 2.16  Изпускащо устройство № 33 - "Аспирационна система на линия за обезмасляване 2-14"

Протокол 

№
Единица

Честота на 

мониторинг

Таблица 2.17  Изпускащо устройство № 34 - "Аспирационна система на линия за обезмасляване „Kampf“"

Протокол 

№
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Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3

250
11.3 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm3 няма
не е 

регламентиран
-

Азотни оксиди (NOx/NO2) mg/Nm
3 250 11 ежегодно да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm
3 няма

не е 

регламентиран
-

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 1.068 на 2 години да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

Общ органичен въглерод(TOC) (като 

общ C или ХПК/3)
mg/Nm

3 50 46.495 ежегодно да

Фини прахови частици (РМ10) mg/Nm
3 20 13 ежегодно да

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

231А.21/ 

19.11.2014
Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm

3 няма
не е 

регламентиран
-

Непрекъснат 

мониторинг

Периодичен 

мониторинг

231А.22/ 

19.11.2014
Въглероден диоксид (СО2) mg/Nm

3 няма
не е 

регламентиран
-

231А.18/ 

19.11.2014

Съответствие 

Брой / %

Честота на 

мониторинг

Съответствие 

Брой / %

Таблица 2.23  Изпускащо устройство № 58 - "Ел. пещ за отгряване на алуминиеви фолио"

Протокол 

№
Параметър Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Честота на 

мониторинг

Таблица 2.20  Изпускащо устройство № 45 - "Машина CCTL-пара"

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг
Съответствие 

Брой / %

Протокол 

№
Параметър Единица

Честота на 

мониторинг

Таблица 2.22  Изпускащо устройство № 57 - "Ел. пещ за отгряване на алуминиеви фолио"

Протокол 

№

Резултати от мониторинг

231А.19/ 

19.11.2014

Таблица 2.19  Изпускащо устройство № 37 - "Газова пещ за отгряване на алуминиеви рулони"

231А.20/ 

19.11.2014

Параметър Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг

Протокол 

№
Параметър Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

Съответствие 

Брой / %

231А.15/ 

19.11.2014

Таблица 2.21  Изпускащо устройство № 48 - "Пневмо-транспортна система за омаслени обрезки от  фолио"

Протокол 

№
Параметър Единица

 НДЕ,

съгласно 

КР

Резултати от мониторинг
Честота на 

мониторинг

Съответствие 

Брой / %
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Приложение № 5 

Активна реакция рН РН единици 6.0-8.5 7.45 веднъж месечно да

Неразтворени вещества mg/dm
3 50 2.80 веднъж на 6 месеца да

Хлориди mg/dm
3 300 13.78 веднъж на 6 месеца да

Общ фосфор (като РО4) mg/dm
3 2.0 0.20 веднъж месечно да

АПАВ mg/dm
3 1 0.14 веднъж на 6 месеца да

Екстрахируеми вещества mg/dm
3 3.0 1.15 веднъж на 6 месеца да

Нефтопродукти mg/dm
3 0.3 0.10 веднъж месечно да

ХПК mg/dm
3 70 18.93 веднъж месечно да

БПК5 mg/dm
3 15 1.75 веднъж месечно да

Азот-амониев mg/dm
3 2.0 0.243 веднъж месечно да

Нитритен азот mg/dm
3 0.04 0.0129 веднъж месечно да

Нитратен азот mg/dm
3 10 0.412 веднъж месечно да

Активна реакция рН mg/dm
3 7,0-10,0 7.62 веднъж месечно да

Неразтворени вещества mg/dm
3 25 2.94 веднъж месечно да

Общ фосфор (като РО4) mg/dm
3 5.0 0.146 веднъж месечно да

АПАВ mg/dm
3 1 0.176 веднъж месечно да

Нефтопродукти mg/dm
3 10 0.371 веднъж месечно да

Флуориди mg/dm
3 20 0.12 веднъж месечно да

Живак mg/dm
3 0.01 0.00067 веднъж на 6 месеца да

Алуминий mg/dm
3 0.2 0.0279 веднъж месечно да

Активна реакция рН mg/dm
3 6.0-8.5 7.69 веднъж месечно да

Неразтворени вещества mg/dm
3 50 4.23 веднъж месечно да

АПАВ mg/dm
3 1 0.119 веднъж месечно да

ХПК mg/dm
3 70 17.81 веднъж месечно да

Екстрахируеми вещества mg/dm
3 3.0 0.54 веднъж месечно да

Нефтопродукти mg/dm
3 0.3 0.1 веднъж месечно да

Дебит на отпадъчните води m
3/

/y 604 000 255 285 - да

Активна реакция рН mg/dm
3 6.0-8.5 7.95 веднъж месечно да

Неразтворени вещества mg/dm
3 25 6.229 веднъж месечно да

Хлориди mg/dm
3 300 72.85 веднъж месечно да

Нефтопродукти mg/dm
3 0.3 0.10 веднъж месечно да

Общ фосфор (като РО4) mg/dm
3 2.0 0.310 веднъж месечно да

Екстрахируеми вещества mg/dm
3 3.0 0.721 веднъж месечно да

АПАВ mg/dm
3 1 0.166 веднъж месечно да

Пункт № 4- последна шахта на площадката

Пункт № 3- ЛПС цех "Валцов" 

Пункт № 2- ЛПС цех "Пресов"

Пункт № 1 - ПСБФОВ

Честота на 

мониторинг

Резултати от 

мониторинг

НДЕ, 

съгласно 

КР

Единица на 

величината

Наименование на 

показателя
Съответствие

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-

фекални и/или дъждовни), зауствани във воден обект



Приложение № 6

КР измерено КР измерено

10 10 03 4 000 1 033.689 0.027 0.013  № 2 външна фирма да

12 01 01 150 82.537 - -  № 11 външна фирма да

12 01 03 33 000 25 997.690 - -  № 3, 5 и 11 външна фирма да

15 01 01 50 30.373 - -  № 16 външна фирма да

15 01 02 10 10.410 - -  № 1 външна фирма не

15 01 03 250 48.215 - -  № 17 външна фирма да

15 01 07 5 0.114 - -  №18 външна фирма да

16 01 03 1 0.650 - -  № 10 външна фирма да

16 02 14 1 0.039 - -  № 13 външна фирма да

16 11 04 312 157.500 - -  № 6 външна фирма да

17 01 01 2200 - - - външна фирма -

17 02 01 15 - - - външна фирма -

17 04 05 40 - - - външна фирма -

17 04 07 5 - - - външна фирма -

17 04 11 0.2 - - - външна фирма -

17 06 04 35 17.160 - - - външна фирма да  

17 09 04 5 000 - - - външна фирма -

19 08 05 5.5 1.106 - -  № 14 външна фирма да

19 09 05 0.5 за 12 г. - - - външна фирма -

19 12 02 4 000 450.120 - -  № 1 и 12 външна фирма да

19 12 03 1 000 - -  № 12 външна фирма да

20 03 01 200 117.040 - - - външна фирма да

10 10 09* 2.79 - -  № 6 външна фирма да

11 01 09
*

260 218.950  № 1 и 20 външна фирма да

11 01 09
*

9 4.528 - -  № 1 външна фирма да

12 01 14* 25 11.250 - -  № 6 външна фирма да

12 01 20* 2 0.303 - -  № 6 външна фирма да

13 01 10* 8 7.427 - -  № 7 външна фирма да

13 02 05* 5 26.694 - -  № 7 външна фирма да

13 02 06* 1.4 - -  № 7 външна фирма -

13 03 07* 50 - -  № 7 външна фирма -

13 03 10
*

200 - -  № 19 външна фирма -

13 05 03* 5 - -  № 7 външна фирма -

15 01 10
*

10 0.958 - -  № 8 външна фирма да

15 02 02* 90 - -  № 1 външна фирма -

15 02 02* 38 27.207 - -  № 8 и 16 външна фирма да

16 01 07* 1 0.082 - -  № 10 външна фирма да

16 01 11* 0.5 - -  № 10 външна фирма -

16 02 13* 1 0.045 - -  № 13 външна фирма да

16 06 01* 2 0.550 - -  № 10 външна фирма да

19 11 01* 295 211.200  № 1 външна фирма да

20 01 21* 0.3 0.610 - -  № 4 външна фирма нефлуоресцентни тръби и други, съдържащи живак

опаковки, замърсени с опасни вещества

скрап от черни метали

отработени смазочни масла на синтетична основа  

нехлорирани изолационни масла на минерална основа

утайки от маслоуловителни шахти (колектори)

маслени филтри

абсорбенти и филтърни материали (отработена филтърна смес)

други изолационни и топлопредаващи масла 

утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (Пресов цех)

шлака от пещи

утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (Валцов цех)

излезли от употреба гуми

наситени или отработени йонообмени смоли

смесени отпадъци от строителство и събаряне

хартиени и картонени опаковки, чували

опаковки от дървесни материали 

излязло от употреба ел. и електронно оборудване, несъдържащо опасни компоненти 

стъклени опаковки

прах от пречистване на  отпадъчни газове (от аспирация)

вид отпадък

скрап от цветни метали

бетон

пластмасови опаковки

облицовъчни и огнеупорни материали  

дървесен материал

изолационни материали, несъдържащи азбест

желязо и стомана

смеси от метали

кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

шлам от машинно обработване 

отработени филтруващи глини

абсорбенти и филтърни материали, кърпи и ръкавици, замърсени с опасни вещества

Таблица 4. Образуване на отпадъци
предварително 

съхраняване  

(площадка №)

транспорт-

собствен/  

външна фирма

съответ-

ствие
код

годишно количество
годишно количество 

за 1 тон продукция

стърготини, стружки и изрезки от черни метали (стомана)

стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 

отработени шлифовъчни тела 

смесени битови отпадъци

акумулаторни батерии

спирачни накладки, съдържащи азбест

излязло от употреба ел. и електронно оборудване, съдържащо опасни компоненти

 утайка от пречистване на отпадъчни води от населени места

отработени моторни и смазочни масла на минерална основа

отработени хидравлични масла



Код
Предаване за 

оползотворяване 

Предаване за 

обезвреждане  

Код на 

извършваната 

операция        

Фирма, извършваща 

операцията
Съответствие

576.940 R 4
Metallverwertungsgesellsc

haft m.b.H (Германия)
да

67.889 R 4 Metalquex SL   (Испания) да

150.034 R 4 METALCOP Srl (Италия) да

83.962 R 13
ECO GREEN Srl 

(Италия)
да

1 248.010 R 13
"Балкан Груп Метал" 

ЕООД
да

9.340 R 4 "Метал" ЕООД да

352.895 R 4 "Алмед" ООД да

12 01 01 90.780 R 13 "Екомакс" ООД да

3 009.900 R 4 "Алмед" ООД да

1 183.450 R 4 "Близнаци" ООД да

280.128 R 4
Carlfors Bruk 

AB(Швеция)
да

1.694 R 4
Kamnik-Schlenk 

d.o.o.(Словения)
да

15 01 01 30.960
R 12, R 13   

ООп

"Метарекс" ООД 

"Булекопак" АД
да

15 01 02 10.560
R 12, R 13   

ООп

"Метарекс" ООД 

"Булекопак" АД
да

15 01 03 39.440
R 12, R 13   

ООп

"Метарекс" ООД 

"Булекопак" АД
да

15 01 07 
R 12, R 13   

ООп

"Метарекс" ООД 

"Булекопак" АД
да

16 01 03 R 13 "Метарекс" ООД да

16 02 14 R 12, R 13 "Метарекс" ООД да

44.520 R 5 "Рефран" ООД да

93.740 R 13 "Балкан Груп Метал" ЕООД да

17 06 04 17.160 D 15 "Метарекс" ООД да

19 08 05 D 15 "Метарекс" ООД да

1 160.380 R 4
Дилер Демир Челик 

(Турция)
да

7.500 R 13 "Булкредо" ЕООД да

20 03 01 117.040 D 5
"Титан" БКС,                 

регионално депо -                  

община Шумен

да

11 01 09* 205.520 R 5 "Девня цимент" АД да

11 01 09* 5.300 R 5 "Девня цимент" АД да

12 01 14* 8.500 D 15 "Метарекс" ООД да

отработени шлифовъчни тела 12 01 20* D 15 "Метарекс" ООД да

6.226 R 9 "АЛ и КО" АД да

0.281 R 9 "Алугема" ЕООД да

2.908 R 9 "АЛ и КО" АД да

22.576 R 13 "Омникар БГ" ЕООД да

13 03 07* R 9 "АЛ и КО" АД да

15 01 10* 1.080 R 13 "Метарекс" ООД да

15 02 02* 12.180 R 13 "Метарекс" ООД да

16 01 07* R 13 "Метарекс" ООД да

16 02 13* R 12, R 13 "Метарекс" ООД да

16 06 01* R 12, R 13 "Метарекс" ООД да

19 11 01* 213.760 R 5 "Девня цимент" АД да

20 01 21* 0.796 R 12, R 13 "Метарекс" ООД да

Код
Приемане на 

площадката, т

Оползотворен 

(собствен), т 

Код на 

извършваната 

операция        

Оползотворен (общо), т Съответствие

12 01 03  13.200 21 744.002 R 4, R 13 22 205.568 да

17 04 02  83.837  83.837 да

19 12 03  344.655  344.655 да

13 03 10* -  9.660 R 9 - да

цветни метали (алуминий)

алуминий

нехлорирани изолационни масла-мин.о-ва 

излезли от употреба гуми

ел. оборудване, несъдържащо опасни в-ва 

утайка от пречиств. на ОВ от населени места

утайки от ЛПС, съдържащи ОВ (Валцов цех) 

утайки от ЛПС, съдържащи ОВ (Пресов цех) 

шлам от машинно обработване, съдържащ ОВ 

луминесцентни лампи

други изолационни и топлопредаващи масла

смесени битови отпадъци

Таблица 5.2  Оползотворени отпадъци (външни  и  собствени)  

Вид на отпадъка

стружки и изрезки от алуминий

абсорбенти и филтърни материали (кърпи и 

ръкавици, замърсени с опасни вещества)

ел. оборудване, съд. ОВ 

отработени филтруващи глини

маслени филтри

акумулаторни батерии

опаковки от хартия и картон

пластмасови опаковки

опаковки от дърво

опаковки от стъкло

облицовъчни и огнеупорни материали  

минерални моторни и смазочни масла  

10 10 03

железни стружки и изрезки

Приложение № 7

Таблица 5.1  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (тона)

Вид на отпадъка

стружки и изрезки от алуминий 12 01 03

шлака от пещи

опаковки, съдържащи опасни вещества

13 02 05*

16 11 04

железен скрап 19 12 02

изолационни материали, несъдържащи азбест

отработени хидравлични масла 13 01 10*



Приложение № 8 

 

Таблица 6. Шумови емисии 

 

Място на измерването 
Норма по 

КР, dB (A) 

точка на  

измерване 

№ 

Еквивалентно ниво на шум, dB(A) 
Съответствие 

ден вечер нощ 

определени точки по 

границите на площадката 
70 

1 61,0 55,1 49,1 да 

2 65,7 57,3 50,3 да 

3 66,2 58,7 51,1 да 

4 64,4 57,6 49,6 да 

5 64,1 56,3 49,7 да 

6 66,6 59,8 53,6 да 

7 62,0 55,7 50,9 да 

8 57,1 53,6 49,6 да 

9 52,9 51,9 51,3 да 

10 48,6 52,7 50,9 да 

11 45,6 50,4 51,7 да 

12 48,4 50,2 50,3 да 

13 52,9 51,6 50,6 да 

14 57,9 52,3 51,9 да 

15 62,4 49,5 48,5 да 

16 58,1 46,5 47,6 да 

17 57,8 48,5 47,3 да 

18 53,4 47,9 47,5 да 

19 55,2 49,8 49,1 да 

20 54,8 53,6 50,6 да 

21 58,9 54,6 50,9 да 

22 60,1 52,9 51,6 да 

23 58,3 55,9 51,7 да 

24 55,5 53,8 51,9 да 

място на въздействие 55 - 47,5   да 

място на въздействие 50 -  39,3  да 

място на въздействие 45 -   39,1 да 

Ниво на обща звукова 

мощност 
- - 110,8 104,5 100,6 - 



Приложение № 9

Показател
Точка на 

пробовзе

мане

Мерна 

единица

Концентрация  

съгласно КР

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг
Съответствие

Активна реакция рН  6,5 и  9,5 8.45 ежегодно да

Обща твърдост  mg-eqv/l 12 7.34 ежегодно да

Перманганатна окисляемост mgO2/l 5 3.38 ежегодно да

Амониев йон  mg/l 0.5 0.080 ежегодно да

Нитрати mg/l 50 1.70 ежегодно да

Нитрити  mg/l 0.5 0.040 ежегодно да

Хлориди mg/l 250 163.98 ежегодно да

Фосфати mg/l 0.5 0.02 ежегодно да

Сулфати mg/l 250 140 ежегодно да

Флуориди mg/l 1.5 0.35 ежегодно да

Магнезий  mg/l 80 32.35 ежегодно да

Цинк mg/l 1.0 0.05 ежегодно да

Живак  µg/l 1.0 0.001 ежегодно да

Кадмий  µg/l 5.0 0.005 ежегодно да

Мед mg/l 0.2 0.02 ежегодно да

Олово µg/l 10 0.01 ежегодно да

Хром µg/l 50 0.005 ежегодно да

Алуминий µg/l 200 20 ежегодно да

Желязо µg/l 200 10 ежегодно да

Манган µg/l 50 15 ежегодно да

Арсен µg/l 10 6 ежегодно да

Електропроводимост  µS/cm 2 000 930 ежегодно да

Нефтопродукти µg/l 50 50 ежегодно да

Активна реакция рН  6,5 и  9,5 7.33 ежегодно да

Обща твърдост  mg-eqv/l 12 6.68 ежегодно да

Перманганатна окисляемост mgO2/l 5 2 ежегодно да

Амониев йон  mg/l 0.5 0.040 ежегодно да

Нитрати mg/l 50 2 ежегодно да

Нитрити  mg/l 0.5 0.030 ежегодно да

Хлориди mg/l 250 13.34 ежегодно да

Фосфати mg/l 0.5 0.02 ежегодно да

Сулфати mg/l 250 100 ежегодно да

Флуориди mg/l 1.5 0.20 ежегодно да

Магнезий  mg/l 80 36.48 ежегодно да

Цинк mg/l 1.0 0.119 ежегодно да

Живак  µg/l 1.0 0.001 ежегодно да

Кадмий  µg/l 5.0 0.005 ежегодно да

Мед mg/l 0.2 0.02 ежегодно да

Олово µg/l 10 0.01 ежегодно да

Хром µg/l 50 0.005 ежегодно да

Алуминий µg/l 200 20 ежегодно да

Желязо µg/l 200 16.8 ежегодно да

Манган µg/l 50 15 ежегодно да

Арсен µg/l 10 6 ежегодно да

Електропроводимост  µS/cm 2 000 618 ежегодно да

Нефтопродукти µg/l 50 50 ежегодно да

2

1

Таблица 7. Опазване на подземни води



Активна реакция рН  6,5 и  9,5 8.01 ежегодно да

Обща твърдост  mg-eqv/l 12 6.8 ежегодно да

Перманганатна окисляемост mgO2/l 5 1.69 ежегодно да

Амониев йон  mg/l 0.5 0.067 ежегодно да

Нитрати mg/l 50 6.4 ежегодно да

Нитрити  mg/l 0.5 0.040 ежегодно да

Хлориди mg/l 250 10.56 ежегодно да

Фосфати mg/l 0.5 0.20 ежегодно да

Сулфати mg/l 250 34.6 ежегодно да

Флуориди mg/l 1.5 0.16 ежегодно да

Магнезий  mg/l 80 38.91 ежегодно да

Цинк mg/l 1.0 0.05 ежегодно да

Живак  µg/l 1.0 0.001 ежегодно да

Кадмий  µg/l 5.0 0.005 ежегодно да

Мед mg/l 0.2 0.02 ежегодно да

Олово µg/l 10 0.01 ежегодно да

Хром µg/l 50 0.005 ежегодно да

Алуминий µg/l 200 20 ежегодно да

Желязо µg/l 200 10 ежегодно да

Манган µg/l 50 15 ежегодно да

Арсен µg/l 10 6 ежегодно да

Електропроводимост  µS/cm 2 000 650 ежегодно да

Нефтопродукти µg/l 50 50 ежегодно да

3



Приложение № 10

Показател

Концентрация  

(базово 

състояние)

Пункт за 

мониторинг

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг
Съответствие

Активна реакция, рН 8.81 8.68 на 3 години да

Нефтопродукти, mg/kg 570 111 на 3 години да

Кадмий, mg/kg 1.18 0.7 на 3 години да

Олово, mg/kg 55.2 37.4 на 3 години да

Мед, mg/kg 444 279.5 на 3 години да

Цинк, mg/kg 168.0 350.2 на 3 години не

Хром, mg/kg 108.0 42.5 на 3 години да

Арсен, mg/kg 6.0 8.0 на 3 години да

Живак, mg/kg - < 1.0 на 3 години -

Активна реакция рН 8.51 8.48 на 3 години да

Нефтопродукти, mg/kg 185 9.0 на 3 години да

Кадмий, mg/kg 0.65 0.7 на 3 години да

Олово, mg/kg 60.9 23.6 на 3 години да

Мед, mg/kg 126 25.8 на 3 години да

Цинк, mg/kg 163 72 на 3 години да

Хром, mg/kg 68.9 25.1 на 3 години да

Арсен, mg/kg 8.1 9 на 3 години да

Живак, mg/kg - < 1.0 на 3 години -

Активна реакция рН 8.6 8.55 на 3 години да

Нефтопродукти, mg/kg 46.6 15.0 на 3 години да

Кадмий, mg/kg 0.23 < 0.4 на 3 години да

Олово, mg/kg 16.6 11.6 на 3 години да

Мед, mg/kg 27.8 18 на 3 години да

Цинк, mg/kg 79.9 53.5 на 3 години да

Хром, mg/kg 59.6 26.8 на 3 години да

Арсен, mg/kg 7.7 9 на 3 години да

Живак, mg/kg - < 1.0 на 3 години -

Активна реакция рН 8.52 8.65 на 3 години да

Нефтопродукти, mg/kg 183 17 на 3 години да

Кадмий, mg/kg 0.5 < 0.4 на 3 години да

Олово, mg/kg 52.6 28.3 на 3 години да

Мед, mg/kg 92.5 24.9 на 3 години да

Цинк, mg/kg 426 196.4 на 3 години да

Хром, mg/kg 78.8 29.5 на 3 години да

Арсен, mg/kg 8.2 8 на 3 години да

Живак, mg/kg - < 1.0 на 3 години -

4

Таблица 8. Опазване на почви

1

2

3



Приложение № 11 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, 
за които е издадено КР 

 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

няма - - - - - 

Дата на 

оплакването или 
възражението 

Приносител на 

оплакването  
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

няма - - - - - 



Приложение № 12 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверяваме верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 

341-Н1/2012 г. на "Алкомет" АД.  

Не възразяваме срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ, на копия от 

този доклад на трети лица. 

 

Дата: 24.04.2015 г.  

        

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

Име на подписващия :   Хюсеин Йорюджю  Хюсеин Индже 

Длъжност в организацията:  Изп. членове на УС 
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