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1. УВОД. 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  

„ЕКОМАКС” ООД 

Адрес по местонахождение на инсталацията 

„ЕКОМАКС” ООД 

Адрес: гр. Велики Преслав, имот с идентификатор 58222.430.93 

Регистрационен номер на КР 

Комплексно разрешително № 486-Н0/2014 г. 

Дата на подписване на КР 

16.04.2014 г. 

Дата на влизане в сила на КР 

07.05.2014 г. 

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

разрешителното 

„ЕКОМАКС ” ООД 

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

Адрес по регистрация:  гр. Шумен, ул. „Шипка“ 8А 

Адрес за кореспонденция:  гр. Варна 9014, п.к.14 

Законен представител:  Христиан Христов - Управител 

 Телефон за контакти:  + 359 (0)52 694 600 

Факс:     + 359 (0)52 694 800 

E-mail:    hristov@ecomax.bg 

Web site:    www.opasniotpadaci.com, www.ecomax.bg 

Лице за контакти 

Управител:    Христиан Гичев Христов 

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

Адрес за кореспонденция:  гр. Варна 9014, п.к.14 

Законен представител:  Христиан Христов - Управител 

 Телефон за контакти:  + 359 (0)52 694 600 

http://www.opasniotpadaci.com/
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Факс:     + 359 (0)52 694 800 

E-mail:    hristov@ecomax.bg 

Web site:    www.opasniotpadaci.com, www.ecomax.bg 

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията 

Дружеството извършва дейности по събиране, транспортиране, временно 

съхраняване, разкомплектоване и оползотворяване на отпадъци в рамките на посочения 

териториален обхват. Конкретно „ЕКОМАКС“ ООД упражнява следните дейности, с кодове, 

съгласно определението на ЗУО, както следва: Т – Събиране и Транспортиране, R12 Размяна 

на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11, (разглобяване, 

сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, 

преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване), R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, D13 - 

Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12, D14 

- Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13, D15 - 

Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им за 

посочената площадка като кодовете на отпадъците и свойствата им са описани подробно в 

Раздел 7 „Дейности по управление на отпадъците“ на настоящото заявление. 

Приемане на отпадъци на площадките става само след подписан договор с 

товародателя (притежателя) на отпадъка, след набавянето на цялата необходима информация 

и налична документация, която охарактеризира отпадъка – като лабораторни анализи, 

основно  охарактеризиране, работни листи, разрешителни за дейности с отпадъци на 

товародателя. Извършва се: 

- визуален входящ контрол; 

- попълват се приемо-предавателни протоколи и идентификационни документи; 

Измерването и контролирането на количествата на постъпващите отпадъци се 

извършват посредством електронни платформени и електронни автомобилни везни и се 

документират в отчетната книга за постъпващите отпадъци, за всяка площадка по отделно. 

Изпълнени са особените изисквания, както на устройствените нормативни актове и 

общата уредба на управлението на отпадъците, така и на специализираното законодателство, 

свързано с управлението на обособените групи от отпадъци, като дружеството е изпълнило и 

всички технически изисквания по отношение на управлението на посочените в издаденото 

вече разрешение отпадъци. На необходимите места са поставени мобилни сорбентни 

комплекти. Осигурени са технически средства за пожарозащита и лични предпазни средства 

за персонала. 

На територията на площадка за дейности с отпадъци Велики Преслав отпадъците се 

съхраняват съответно в обособени части от площадката както следва: 

 участък за дейности с неопасни отпадъци. 

http://www.opasniotpadaci.com/
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Съхраняването на неопасните отпадъци се извършва на отредената за това площадка в 

различни по вид съдове (пластмасови и метални палети, в контейнери и специализирани 

опаковки -  варели, бидони, контейнери, биг-бег опаковки и др., както и открити и закрити 

мултилифт – контейнери, в необходимия брой, в зависимост от натовареността на 

площадката). 

На площадката е разположена хидравлична преса за предварително третиране 

(балиране) на хартиени и пластмасови опаковки. 

 участък за дейности с опасни отпадъци 

Съхранението на опасните отпадъци в участък „опасни отпадъци“ се извършва в 2 бр. 

складови помещения (1 бр. монолитен с капацитети 650 t, 1 бр. метална конструкция тип 

„Холандски склад“ с капацитет 500 t) и метални контейнери с капацитет 40 t всеки. 

Максималният брой контейнери, които могат да се поставят на площадката е 80 бр. (40 места 

на два етажа). 

Складираните на площадката опасни отпадъци и такива с огледален код се 

съхраняват, съгласно характеристиките на отпадъците и в съответствие с  разпоредбите на 

действащото законодателство и в унисон с предписанията на контролиращите органи. За 

отпадъците е осигурена подходяща опаковка, която да позволява съхранението и 

транспортирането на отпадъка, като се елиминират рисковете от разпръсване и 

взаимодействие на отпадъка с околната среда. 

Отпадъците се транспортират от дружеството или се предават на правоспособна 

транспортираща фирма (при износ на отпадъци), която да отговаря на всички изисквания на 

действащото към момента национално и международно екологично законодателство за 

трансграничен превоз на отпадъци. Дружеството извършва транспортиране на опасни 

отпадъци от свои клиенти на територията на страната до своите бази за съхранение на 

отпадъци. Приетите отпадъци се транспортират за обезвреждане или оползотворяване до 

законни инсталации в страната и/или в чужбина. При транспортирането на опасни отпадъци 

за обезвреждане/оползотворяване извън територията на Република България се използват 

собствени транспортни средства или лицензирани външни транспортни фирми. Дружеството 

разполага с необходимите лицензи за вътрешен и международен транспорт и извършва и 

транспортни услуги на опасни отпадъци. 

Изготвена е и се прилага: 

 Инструкция ЕИ 02/01 „Годишни капацитети на инсталациите”. 

2018 година. За отчетния период са отчетени годишните стойности на работата 

на инсталацията, които са в размер на: 

- 1118.416 t/yr съхранявани отпадъци, максималния използван капацитет 

на площадката е в размер на 1007.105 t и среден използван капацитет за 

отчетния период в размер на 886,056 t; 

- 33.100 t/y препакетирани отпадъци. 
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Работата на инсталацията се документира във Формуляри ЕФ 02/01/01 

„Препакетирани опасни отпадъци“ и ЕФ 02/01/02 „Използван капацитет на 

площадка за съхранение на опасни отпадъци“. Не са констатирани 

несъответствия с Таблица 4.1. на КР. 

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 

Дейностите, изпълнявани в Дружеството, свързани с управлението на околната среда 

се осъществяват от Управителите на дружеството. Задължени да оказват съдействие и 

предоставят информация са всички обособени звена, разположени на територията на 

площадката. 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ-ШУМЕН – гр. Шумен 9700, ул. „Съединение” № 71, ет. 3 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ - гр. Варна, ул. „Александър Дякович” 

№ 33 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

В „ЕКОМАКС“ ООД е внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление 

(ИСУ), съгласно EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18000:2007 

В управленската си програма Ръководството на „ЕКОМАКС“ ООД е поело 

отговорността за постигане на високи стандарти по отношение на околната и работна среда. 

Основни инструменти на тази работна политика са: 

 Разработена, внедрена и постоянно актуализирана система за управление на 

качеството в компанията – ISO 9001:2008. Системата обезпечава единство в 

организацията по отношение на целите, подобряване на прилаганите процеси, 

по-точно и задълбочено познаване на изискванията на клиентите и доразвиване 

на мотивацията, както и способността на организацията да доставя 

продукт/услуга с постоянно качество, в съответствие с определените 

изисквания - тези на клиентите, на приложимите законово-нормативни 

разпоредби и собствените изисквания на организацията. 

 Разработена, внедрена и постоянно актуализирана система за управление на 

околната среда – ISO 14001:2005. Стандартът обезпечава  идентифицирането, 

мониторинга и управлението на дейностите, имащи значимо въздействие върху 

околната среда. Структурата на стандарта улеснява интегрирането на 

Системата за управление на околната среда (СУОС) със Системата за 

управление на качеството и други системи за управление. 

 Разработена, внедрена OHSAS 18001:2007 - система за управление на 

здравословните и безопасните условия на труд, отговаряща на изискванията на 

международно признатите стандарти в областта. В основата на системата за 

управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) 
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стандарта поставя  идентифицирането на опасностите за здравето и 

безопасността при работа и оценката на риска от всяка опасност и последващо 

предприемане на подходящи мерки за ограничаване, намаляване и управление 

на тези рискове. OHSAS 18001:2007 е разработен така, че да е съвместим с 

други стандартизирани системи за управление  като ISO 9001, ISO 14001 и др., 

с което се улеснява създаването на интегрирани системи за управление в 

дружеството. 

Съществуващата система е актуализирана съобразно изискванията на издаденото 

комплексно разрешително. 

 Структура и отговорности 

Със заповед на Управителя са определени Координатори по околна среда. Задачите, 

които всеки Координатор по околна среда изпълнява са следните: 

 ръководи идентификацията на аспектите, въздействията и рисковете за 

околната среда, набелязва цели, отговорници и срокове;  

 внася за разглеждане отчет за настъпили инциденти и извънредни ситуации; 

 предлага обосновка за необходимост от допълнителни / извънпланови ресурси 

за подобряване на представянето по околна среда и минимизиране на 

въздействията върху околната среда; 

 следи и контролира дейностите по обучение и инструктаж на персонала; 

 информира ръководството за резултатите от извършени учения или симулации 

на злополуки и извънредни ситуации; 

 контролира състоянието на документацията, свързана с управлението на 

околната сред. 

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на „ЕКОМАКС” 

ООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 486-Н0/2014 г. 

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по 

нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на 

изискващия се контрол по нейното изпълнение. 

 Обучение 

Провежданото обучение по екология и здраве, безопасност при работа на персонала 

на „ЕКОМАКС” ООД обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, 

съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности. 

2018 година–през отчетния период не е възниквала необходимост от обучение на 

персонала отговорен за извършване на конкретни дейности по изпълнение на 

условията в КР. През 2018 година не са провеждани обучения на наличния персонал. 

 Обмен на информация 

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на „ЕКОМАКС” 

ООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 486-Н0/2014 г. 
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Изготвен и утвърден от Управителя е списък на организациите, които трябва да бъдат 

уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 486-Н0/2014 г. 

 Документиране 

В изпълнение на Условие 5.4.1 “Документиране” е изготвена и се прилага Процедура 

ЕП 01 „Аспекти по околна среда“, която регламентира отговорностите, пълномощията и 

документирането при определяне на метода за оценка в „ЕКОМАКС“ ООД на аспектите на 

околната среда и свързаните с тях въздействия. Изготвен е списък с нормативни документи, 

свързани с дейността и свързаните с нея аспекти по околната среда, като същият подлежи на 

периодична актуализация. За коректно и своевременно актуализиране на нормативната база 

се използва специализиран програмен продукт. 

Изготвен и утвърден от Управителя е списъкът фирмени процедури и инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 486-Н0/2014 г. – 

Приложение № 1 към Заповед № 1/21.04.2014 г. (представляваща Формуляр Ф 07/02/18). 

Разработен е и се поддържа Регистър за разпространение на контролираните 

документи и протоколи за разпределение, съгласно изискванията на Условие 5.4.3. 

Регистърът съдържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога 

е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на 

съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис. 

 Управление на документите 

Разработена е Процедура П 01 „Управлението на документите“. Процедурата 

регламентира организацията и реда за разработване, одобряване, утвърждаване, съхранение, 

разпространение и изменение на документите по СУК и СУОС в „ЕКОМАКС“ ООД. 

Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната 

среда и здравето и безопасността при работа и изискванията на нормативните документи. 

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната 

последователност: 

- Разработване, съгласуване, одобряване и утвърждаване на документите от СУК и 

СУОС; 

- Разпространение, съхранение на документите от СУК и СУОС; 

- Прилагане изискванията на документите; 

- Изменение на документите от СУК и СУОС; 

- Управление на външни документи 

- Разпространение; 

- Архивиране. 

 Оперативно управление 

Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и инструкциите 

за експлоатация и поддръжка са част от Списък на фирмени процедури и инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 486-Н0/2014 г. Всички 



ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2018 г, ЗА КОИТО Е 

ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 486-Н0/2014 г. 

 

 

Страница 10 от 39 

„ЕКОМАКС“ ООД 

гр. Варна 9014, п.к. 14 
тел.: +359 /52/ 694 600, факс: +359 /52/ 694 800, моб. +359/ 898 562 834 

E-mail: hristov@ecomax.bg 

10 

инструкции и формуляри свързани с експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното 

са създадени като отделни поддокументи към Процедура ЕП 02 „Мониторинг и измерване“. 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 486-Н0/2014 г. са 

разработени и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели, съгласно условията в разрешителното. 

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

условията на разрешителното. Същите са в обхвата на действащи Процедури П 04 

„Коригиращи действия“, П 05 „Превантивни действия“ и П 06 „Управление на 

несъответствия“.  

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

В съответствие с нормативните изисквания и изискванията на комплексното 

разрешително е изготвен и утвърден от управителя „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ 

АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ ПРИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

(АВАРИЕН ПЛАН)”. 

Като част от СУОС се прилага разработена Инструкция И 07/01 „Преразглеждане, и 

при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария“. Инструкцията определя 

механизма и отговорностите за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на 

инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. 

Разработена е и се прилага Инструкция И 07/02 „Аварийно планиране и действия при 

аварии“. Тази инструкция определя механизма и отговорностите за: 

 определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 

производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария. 

 определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната 

среда и здравето на хората. 

 определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни 

ситуации и избор на действия, които осигуряват най-добра защита за живота и 

здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се 

документира избрания начин на действие, включително действията за 

предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване 

здравето и живота на хората и почистването на замърсяването от аварията. 

 определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за 

изпълнението на плана за действие при аварии и периодично обновяване на 

готовността му за действие 
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 периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на плана за 

действие при аварии 

 избор на сборни пунктове,  

 избор на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на 

аварията. 

 определяне на причините довели до авария в предприятието, както и 

предприемането и извършването на необходимите коригиращи действия за 

елиминиране или смекчаване на резултатите от аварията 

 определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на 

аварията 

 определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, 

редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до 

местата за съхранението им 

 определяне на средства за противодействие на възможните аварии (като 

пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи и др. подобни), най-

подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в 

изправност 

 определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени 

телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за 

изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии 

 Записи 

Записите в „ЕКОМАКС” ООД се създават и поддържат, за да послужат като 

доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните 

разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за управление. Реда за 

водене на записи в „ЕКОМАКС“ ООД е определен с Процедура П 02 „Управление на 

записите“. 

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е 

идентифицирано. 

Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда имат задължителни 

реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира, а именно: 

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне; 

- Времето на създаване на записа; 

- Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен 

документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение. 

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на 

Комплексното разрешително са: 

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и 

резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в 

разрешителното; 

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за 

установените несъответствия и предприетите коригиращи действия; 
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- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за 

работа на технологичното/пречиствателното оборудване; 

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на 

разрешителното. 

Във връзка с извършване на периодична оценка и документиране на резултатите от 

периодичната оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на 

инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове и уведомяването на 

ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически 

действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби се прилага Процедура П 

03 „Вътрешен одит“. 

 Докладване 

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително № 486-Н0/2014 г. е изготвен съгласно “Образец на 

годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното 

разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на 

околната среда и водите и се представя в определеният срок. 

2018 година. Не са възниквали аварийни ситуации, замърсявания на повърхностни 

и/или подземни води, почви или други замърсявания, за които е нужно уведомяване 

на компетентните органи съгласно Условие 7.1. на КР. 

2018 година. Във връзка с Условие 7.2. на КР към РИОСВ – Шумен е докладвано 

извършването на собствен мониторинг на шум. 

2018 година. През отчетния период са влезли в сила заключения за НДНТ с Решение 

за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на комисията от 10 август 2018 година за установяване 

на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за третирането на отпадъци 

съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Срокът за 

уведомяване на компетентния орган не е изтекъл. 

 Актуализация на Системата за Управление на Околната Среда 

При възникване на необходимост и/или предпоставки налагащи актуализиране на 

СУОС ръководството на „ЕКОМАКС“ ООД предприема незабавни мерки по адаптиране на 

документацията. В съответствие с Условие 5.11.1. СУОС следва да се актуализира при 

актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването 

на ново такова. 

2018 година. През 2018 г. не са възниквали промени в работата на инсталацията, във 

връзка с които да е необходимо уведомяване на компетентните органи съгласно 

Условие 7.3. 
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ. 

3.1. Използване на вода. 

Водоснабдяването на площадката се осъществява от водоснабдителната мрежа на гр. 

Велики Преслав. 

 При работата на инсталацията не се използва вода. С условията на комплексното 

разрешително не е разрешено използването на вода за производствени цели. 

3.2. Използване на енергия. 

Изготвени са и се прилагат 

 Инструкция ЕИ 02/02. „Експлоатация и поддръжка на охладителната система 

на хладилни контейнери”. 

2018 година. Инструкцията ЕИ 02/02. „Експлоатация и поддръжка на 

охладителната система на хладилни контейнери” се спазва стриктно. 

Извършена е 1 бр. проверка през разглеждания период, които се документират 

във Формуляр ЕФ 02/02/01 „Проверка и поддръжка на охладителната система 

на хладилни контейнери“. Не са констатирани отклонения от предписаните 

стъпки за експлоатацията на същото. За отчетния период съоръженията не са 

използвани. 

 Инструкция ЕИ 02/03 „Измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия”. 

2018 година. Редовно се води Формуляр ЕФ 02/03/01 „Използвани количества 

електроенергия” за документиране на изразходваната енергия и изчисляване на 

годишната стойност на нормата за ефективност. Изготвена е оценка за 

съответствие на изразходваното количество електроенергия. През периода не 

са констатирани несъответствия на измерените/изчислените количества 

електроенергия с определените такива. 

През 2018 г. за нуждите на инсталацията е използвана електроенергия в размер на 8 

912 kW. Използването на електроенергия през 2018 г. е докладвано в представената по-долу 

таблица. 

Таблица 3.2. 

Енергия Годишна норма на 

ефективност съгласно 

КР в MWh/единица 

продукт 

Консумация на 

електроенергия 

за годината 

MWh 

Изчислена годишна 

норма на 

ефективност в 

MWh/единица 

продукт 

Съответствие 

Електроенергия 9,3 8,912* 0.010* Да 

*През отчетния период не са експлоатирани хладилни контейнери 
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3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

При експлоатацията на инсталацията не се използват спомагателни материали и 

горива. 

Таблица 3.3.1. 

Суровин

и 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - ДА 

Таблица 3.3.2. 

Спомагат

елни 

материал

и 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - ДА 

Таблица 3.3.3. 

Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - ДА 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. 

При експлоатацията на инсталацията не се използват и съхраняват суровини, 

спомагателни материали и горива. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 

СРЕДА. 

 Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на 

Образеца на ГДОС, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Представените по-

долу данни са получени въз основа на измервания и изчисления. 

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) И PRTR. 

 От дейността на инсталацията не се емитират вредни вещества в атмосферния въздух, 

води, отпадъчни води и почви. 
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Таблица 4.1. Таблица на замърсителите съгласно ЕРИПЗ. 

CAS номер Замърсител Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

Кг/год. 

Във въздуха 

Кг/год. 

Във водата 

Кг/год. 

В почвата 

Кг/год. 

74-82-8 Метан (CH4) - - - - - 

630-08-0 
Въглероден 

оксид (CO) 

- - - - - 

124-38-9 
Въглероден 

диоксид (CO2) 

- - - - - 

 

Хидро-флуоро-

въглероди 

(HFCs) 

- - - - - 

10024-97-2 
Диазотен 

оксид (N2O) 

- - - - - 

7664-41-7 Амоняк (NH3) - - - - - 

 
ЛОС без метан 

(NMVOC) 

- - - - - 

 
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

- - - - - 

 
Перфлуоровъг

лероди (PFCs) 

- - - - - 

2551-62-4 

Серен 

хексафлуорид 

(SF6) 

- - - - - 

 
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

- - - - - 

 

Хидрохлорофл

уоро-

въглероди 

(HCFCs) 

- - - - - 

 

Хлорофлуоро-

въглероди 

(CFCs) 

- - - - - 

 
Халогенни 

въглеводороди 

- - - - - 

7440-38-2 

Арсен и 

съединенията 

му (като As) 

- - - - - 

7440-43-9 

Кадмий и 

съединения 

(като Cd) 

- - - - - 

7440-47-3 

Хром и 

съединенията 

му (като Cr) 

- - - - - 

7440-50-8 

Мед и 

съединенията 

му (като Cu) 

- - - - - 

7439-97-6 

Живак и 

съединенията 

му (като Hg) 

- - - - - 

7440-02-0 

Никел и 

съединенията 

му (като Ni) 

- - - - - 



ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2018 г, ЗА КОИТО Е 

ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 486-Н0/2014 г. 

 

 

Страница 16 от 39 

„ЕКОМАКС“ ООД 

гр. Варна 9014, п.к. 14 
тел.: +359 /52/ 694 600, факс: +359 /52/ 694 800, моб. +359/ 898 562 834 

E-mail: hristov@ecomax.bg 

16 

7439-92-1 

Олово и 

съединенията 

му (като Pb) 

- - - - - 

7440-66-6 

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

- - - - - 

75-09-2 
Дихлорметан 

(DCM) 

- - - - - 

118-74-1 
Хексахлорбенз

ол (HCB) 

- - - - - 

 

PCDD+PCDF 

(диоксини и 

фурани) (като 

Teq) 

- - - - - 

608-93-5 
Пентахлорбенз

ол 

- - - - - 

87-86-5 
Пентахлорфен

ол (PCP) 

- - - - - 

1336-36-3 

Полихлориран

и бифенили 

(PCBs) 

- - - - - 

122-34-9 Simazine - - - - - 

127-18-4 
Тетрахлоретил

ен (PER)  

- - - - - 

79-01-6 Трихлоретилен  - - - - - 

71-43-2 Бензол  - - - - - 

 

Полициклични 

ароматни 

въглеводо-

роди (PAHs)1 

- - - - - 

 

Хлор и 

неорганични 

съединения 

(като HCl) 

- - - - - 

 

Флуор и 

неорганични 

съединения 

(като HF) 

- - - - - 

74-90-8 
Циановодород 

(HCN)  

- - - - - 

 

Фини прахови 

час-тици 

<10μm (PM10) 

- - - - - 

 

Общ 

органичен 

въглерод ТОС 

(изразен като 

ХПК/3) 

- - - - - 

Легенда: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

10 000 

000,00 кг С 

(000.00 кг С) 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

- изчислена стойност за 2018 година над прага 
- изчислена стойност за 2018 година 
начин на определяне на стойността M (измерена стойност), Е 
(стойност, получена на база експертна оценка), С (изчислена стойност) 
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В таблицата не са посочени стойности за пренос на замърсители извън площадката 

т.к. през от инсталацията не се формират производствени отпадъчни води. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

4.2.1. Емисии от точкови източници. 

 При работа на инсталацията не се експлоатират точкови източници на емисии на 

вредни вещества в атмосферния въздух. 

4.2.3. Неорганизирани емисии. 

При работа на инсталацията не се експлоатират точкови източници на емисии на 

вредни вещества в атмосферния въздух. В изпълнение на Условие 9.1.1и 9.1.2 от КР е 

разработена и се прилага: 

 Инструкция ЕИ 02/04 „Периодична оценка за наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 

ограничаването им“. 

2018 година. През отчетния период не са регистрирани неорганизирани 

емисии в резултат работата на инсталацията. 

 Инструкция ЕИ 02/05 „Периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия“. 

2018 година. През отчетния период е извършен 1 бр. проверка на спазването на 

мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 

4.2.4. Интензивно миришещи вещества. 

В изпълнение на Условие 9.2.2 е разработена и се прилага: 

 Инструкция ЕИ 02/06 „Периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества”. 

2018 година. През отчетния период не са регистрирани емисии на миризми в 

резултат работата на инсталацията. В резултат не се е налагало разработване на 

мерки за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи 

вещества, както и извършването на периодична оценка на прилагането им. 

4.2.5. Собствен мониторинг. 
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В условията на комплексно разрешително № 486-Н0/2014 г. не е заложено 

извършването на собствен мониторинг. 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

4.3.1. Производствени отпадъчни води. 

 От дейността на инсталацията по Условие 2 не се формират производствени 

отпадъчни води. 

4.3.2. Охлаждащи отпадъчни води. 

 От дейността на инсталацията по Условие 2 не се формират охлаждащи отпадъчни 

води. 

4.3.3. Битово-фекални отпадъчни води. 

Битово-фекалните отпадъчни води от площадката се отвеждат като част от смесен 

поток отпадъчни води (дъждовни води - от покрива на производствените сгради, 

административна сграда, помощни помещения и прилежащите площи, след 

Каломаслоуловител, и битово-фекални води - от административна сграда и санитарно-битови 

помещения) в определената за целта водоплътна изгребна шахта. 

 През 2018 г. не е извършвано източване и предаване на отпадъчни води до 

функционираща ПСОВ. 

Таблица 4.3.3-1. Емисии в битово-фекални отпадъчни води 

Параметър Единица НДЕ съгласно 

КР 

Резултат от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Всяка емисия *, 

докладвана в 

таблица 1, 

колона 1 

не не не не ДА 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

m3/годишно не - При източване ДА 

4.3.4. Дъждовни води. 

 Дъждовните води от площадката се отвеждат като част от смесен поток отпадъчни 

води (дъждовни води - от покрива на производствените сгради, административна сграда, 

помощни помещения и прилежащите площи, след Каломаслоуловител, и битово-фекални 

води - от административна сграда и санитарно-битови помещения) през ЛПСОВ в 

определената за целта водоплътна изгребна шахта. 

 През 2018 г. не е извършвано източване и предаване на отпадъчни води до 

функционираща ПСОВ. 

Таблица 4.3.4-1. Емисии в дъждовни води 
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Параметър Единица НДЕ съгласно 

КР 

Резултат от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Всяка емисия *, 

докладвана в 

таблица 1, 

колона 1 

не не не не ДА 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

m3/годишно не - При източване ДА 

В изпълнение на Условие 10.2.1.2.1., Условие 10.2.1.2.3., Условие 10.2.1.3.1. и 

Условие 10.1.1.4.1..е разработена и се прилага: 

 Инструкция ЕИ 02/07 „Поддържане оптималните стойности на технологичните 

параметри на каломаслоуловител,  оценка на съответствието на стойностите им 

с определените оптимални такива, установените причини за несъответствия и 

предприетите коригиращи действия.”. 

2018 година. През отчетния период са извършени 12 бр. оценки на 

съответствието на технологичните параметри на каломаслоуловител с 

описаните във Формуляр ЕФ 02/07/01 „Контролни параметри на 

каломаслоуловител“. Оценките са документирани във Формуляр ЕФ 02/07/02 

„Мониторинг контролните параметри на каломаслоуловител“ Не са 

констатирани несъответствия. Не е констатирано образуване на утайка и слой 

нефтопродукти в ЛПСОВ. 

В изпълнение на Условие 10.2.2.3,  Условие 10.2.2.4, Условие 10.4.1. и Условие 

10.4.2.е разработена и се прилага: 

 Инструкция ЕИ 02/08 „Поддръжка и проверка на канализационната мрежа, 

водоплътна шахта,  оборудване, разположени на открито, отстраняване на 

течове и установяване причините за тях и предприемане на коригиращи 

действия.”. 

2018 година. През отчетния период са извършени 8 бр. проверки на 

канализационната мрежа, водоплътна шахта и  оборудване, разположени на 

открито, които са документирани във Формуляр ЕФ 02/08/01 „Мониторинг на 

канализационна мрежа и водоплътна черпателна шахта“. Не са констатирани 

несъответствия. 

4.4. Управление на отпадъците. 

През 2018 г. на територията на Инсталацията на „ЕКОМАКС” ООД не са генерирани 

отпадъци, различни по вид и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното. 

Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото 

екологично законодателство. Упражнява се постоянен входящ контрол по отношение 

дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се 

извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите 

разрешителни, регистрационни или др. документи. 
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Информация за количествата (годишно количество) и дейностите с отпадъците, 

генерирани от „ЕКОМАКС” ООД се представени в изискващите се Таблица 4.4-1, 4.4-2 и 

4.4-3, както следва: 
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Таблици 4. Образуване на отпадъци. 

Таблица 4.4-1. Опасни отпадъци. 

Отпадъчен 

материал 

Код на 

отпадъчния 

материал 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количество 

определено с 

КР 

Реално 

измерен

о 

Количество 

определено 

с КР 

Реално 

измерено 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти(колектори) 

13 05 03* - 0 - - не не Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02* - 0 - - не не Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* - 0 - - не не Да 

Таблица 4.4-2. Строителни отпадъци. 

Отпадъчен 

материал 

Код на 

отпадъчния 

материал 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количество 

определено с 

КР 

Реално 

измерен

о 

Количество 

определено 

с КР 

Реално 

измерено 
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Смесени 

отпадъциот 

строителство и 

събаряне, различни 

от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 

17 09 03 

17 09 04 - 0 - - не не Да 

Таблица 4.4-3. Смесени битови отпадъци. 

Отпадъчен 

материал 

Код на 

отпадъчния 

материал 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количество 

определено с 

КР 

Реално 

измерен

о 

Количество 

определено 

с КР 

Реално 

измерено 

Други фракции, 

неупоменти другаде 
20 01 99 - 0 - - не не Да 

Утайки от септични 

ями 
20 03 04 - 0 - - не не Да 
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4.4.1. Образуване на отпадъците. 

През 2018 г. на територията на Инсталацията на „ЕКОМАКС” ООД  не са генерирани 

отпадъци, различни по вид и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното. 

Същото се потвърждава от представената в Таблица 4.4-1, 4.4-2 и 4.4-3 информация. 

4.4.2. Събиране и приемане на отпадъци. 

През отчетния период на площадката за дейности с отпадъци на „ЕКОМАКС” ООД са 

приемани следните видове отпадъци: 

№ Код на отпадъка Наименование на отпадъка 
Приети 

тон 

1 2 3 4 

1 08 01 17* 

Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, 

съдържащи органични разтворители или други 

опасни вещества 

31,512 

2 16 05 08* 

Отпадъчни органични химични вещества и препарати с 

висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи 

опасни вещества 

2,810 

3 20 01 21* 
Луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 

живак 
9,124 

4 16 03 03* Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества 2,025 

5 16 03 05* Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества 16,585 

6 08 03 17* Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества 0,949 

7 17 06 01* Изолационни материали, съдържащи азбест 17,640 

8 13 05 03* Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 5,340 

9 
13 05 08* 

Смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни 

сепаратори 
0,120 

10 11 01 11* Отпадъчни води, съдържащи опасни вещества 4,580 

11 16 02 13* 

Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни 

компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 

до 16 02 12 

2,100 

12 17 06 03* 
други изолационни материали, състоящи се от 

или съдържащи опасни вещества 
21,161 

13 08 0111* 
Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични 

разтворители или други опасни вещества 
16,271 

14 11 01 13* 
Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни 

вещества 
1,061 

15 11 03 02* Други отпадъци 17,400 

16 11 01 09* 
Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни 

вещества 
40,500 

17 11 01 05* 
Киселини от химично почистване на 

повърхности 
1,734 

18 13 08 99* Отпадъци, неупоменати другаде 15,200 

19 08 04 11* 

Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи 

материали, съдържащи органични разтворители 

или други опасни вещества 

2,000 

20 19 08 06* Наситени или отработени йоннообменни смоли 0,800 
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№ Код на отпадъка Наименование на отпадъка 
Приети 

тон 

1 2 3 4 

21 12 01 12* Отработени восъци и смазки 4,180 

22 14 06 03* Други разтворители и смеси от разтворители 0,536 

23 12 03 01* Промивни води 18,759 

24 08 01 19* 

Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, 

съдържащи органични разтворители или други 

опасни вещества 

20,480 

25 08 04 09* 

Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи 

материали, съдържащи органични разтворители 

или други опасни вещества 

0,100 

26 12 01 09* 
Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи 

халогенни елементи 
186,694 

27 18 01 03* 

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e 

обект на специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции 

1,265 

28 19 08 13* 
Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове 

пречистване на промишлени отпадъчни води 
10,780 

29 19 02 05* 
Утайки от физико-химично обработване, съдържащи 

опасни вещества 
10,520 

30 15 01 10* 
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 
139,109 

31 15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 

59,168 

32 13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 1,200 

33 13 02 05* 
нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни 

предавки на минерална основа 
4,360 

34 13 01 11* синтетични хидравлични масла 0,010 

35 13 01 13* други хидравлични масла 0,700 

36 20 01 35* 

излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни компоненти 

18.940 

В изпълнение на Условие 11.2.4 е изготвена и се прилага: 

 Инструкция ЕИ 02/09 „Оценка на съответствието на приемането на 

отпадъците, установяване на причините за констатираните несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия ”. 

2018 година. През годината е извършена 1 бр. оценка на системите за приемане 

на отпадъците, за която е съставен протокол ЕФ 02/09/01 „Оценка на 

съответствието на приемането на отпадъци“. Не са констатирани 

несъответствия. 

4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците. 
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Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за 

предварително съхранение и при спазване изискванията на съхранението им. През 2018 г. на 

площадката на „ЕКОМАКС” ООД не е извършвано предварително съхранение на отпадъци. 

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

отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се 

прилага: 

 Инструкция ЕИ 02/10„Оценка на съответствието на предварителното 

съхранение на отпадъците, установяване на причините за констатираните 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия ”. Резултатите от 

извършените проверки и съответствието на площадките се документират, 

съгласно цитираната инструкция. 

2018 година. За отчетния период е извършена по 1 бр. проверка на всички 

площадки за предварително съхранение, които са документирани във протокол 

ЕФ 02/10/01 „Оценка на съответствието на предварителното съхранение на 

отпадъци“. Не са констатирани несъответствия на начините на временно 

съхранение на отпадъците. 

4.4.4. Транспортиране на отпадъците. 

„ЕКОМАКС” ООД извършва контрол на начините на транспортиране на отпадъците. 

За същото е изработен: 

 Инструкция ЕИ 02/11„Оценка на съответствието на транспортирането на 

отпадъците, установяване на причините за констатираните несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия ”. Резултатите от извършените 

проверки и съответствието се документират, съгласно цитираната инструкция. 

2018 година. През отчетния период е извършена 1 бр. оценка на 

транспортирането на отпадъци, която е документирана във Формуляр ЕФ 

02/11/01 „Оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци“. Не са 

констатирани несъответствия 

4.4.5. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците. 

На производствената площадка на „ЕКОМАКС” ООД се извършват операции по 

оползотворяване на отпадъци с код R12 (преопаковане) и R13 (съхранение).  

На операция с код R12 (преопаковане) са подложени следните видове отпадъци: 

Таблица 4.4.5-1. Оползотворяване на отпадъци. 

Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

Съответствие 



ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2018 г, ЗА КОИТО Е 

ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 486-Н0/2014 г. 

 

 

Страница 26 от 39 

„ЕКОМАКС“ ООД 

гр. Варна 9014, п.к. 14 
тел.: +359 /52/ 694 600, факс: +359 /52/ 694 800, моб. +359/ 898 562 834 

E-mail: hristov@ecomax.bg 

26 

безвреждан 

Отпадъци, 

съдържащи масла и 

нефтопродукти 

16 07 08* R12 - 33,100 t - - ДА 

На операция с код R13 (съхранение) са подложени следните видове отпадъци: 

Таблица 4.4.5-2. Оползотворяване на отпадъци. 

Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

Отпадъци от 

отстраняване на бои 

или лакове, 

съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 01 17* R13 - 49,04 t - 0 t ДА 

Отпадъчни органични 

химични вещества и 

препарати с висока 

степен на чистота, 

състоящи се от или 

съдържащи опасни 

вещества 

16 05 08* R13 - 10,151 t - 0 t ДА 

Луминисцентни 

тръби и други 

отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* R13 - 11,372 t - 

Greenlamp Reciclare 

SA  

R5- 8,460 t 

ДА 

Органични отпадъци, 

съдържащи опасни 

вещества 

16 03 05* R13 - 60,035 t - 0 t ДА 

Отпадъчен тонер за 

печатане, съдържащ 

опасни вещества 

08 03 17* R13 - 1,357 t - 0 t ДА 

Отпадъчни води, 

съдържащи опасни 

вещества 

11 01 11* R13 - 16,28 t - 0 t ДА 

Излязло от употреба 

оборудване, 

съдържащо опасни 

компоненти, 

различно от 

упоменатото в кодове 

от 16 02 09 до 16 02 

12 

16 02 13* R13 - 8,255 t - 0 t ДА 

Прах от отпадъчни 

газове 
10 04 04* R13 - 13,22 t - 

„КЦМ“ АД 

R4 – 14,650 t 
ДА 

Разтвори от офсетов 

проявител на водна 

основа 

09 01 02* R13 - 0,371 t - 0 t ДА 

Отпадъчни 08 05 01* R13 - 0,85 t - 0 t ДА 
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Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

изоцианати 

утайки от водни 

разтвори, които 

съдържат бои или 

лакове, съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 01 15* R13 - 59,15 t - 0 t ДА 

други изолационни 

материали, състоящи 

се от или съдържащи 

опасни вещества 

17 06 03* R13 - 21,161 t - 0 t ДА 

други остатъци от 

дестилация и 

остатъци от реакции 

07 02 08* R13 - 1,407 t - 0 t ДА 

Отпадъчни бои и 

лакове, съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 0111* R13 - 16,271 t - 0 t ДА 

Отпадъци от 

обезмасляване, 

съдържащи опасни 

вещества 

11 01 13* R13 - 1,061 t - 0 t ДА 

Други отпадъци 11 03 02* R13 - 17,4 t - 0 t ДА 

Утайки и филтърен 

кек, съдържащи 

опасни вещества 

11 01 09* R13 - 40,5 t - 0 t ДА 

Киселини от химично 

почистване на 

повърхности 

11 01 05* R13 - 1,734 t - 0 t ДА 

Утайки от 

лепила/адхезиви и 

уплътняващи 

материали, 

съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 04 11* R13 - 2 t - 0 t ДА 

Наситени или 

отработени 

йоннообменни смоли 

19 08 06* R13 - 0,8 t - 0 t ДА 

Отработени восъци и 

смазки 
12 01 12* R13 - 6,34 t - 0 t ДА 

Други разтворители и 

смеси от 

разтворители 

14 06 03* R13 - 2,604 t - 0 t ДА 

Водни суспензии, 

съдържащи бои или 
08 01 19* R13 - 40,44 t - 0 t ДА 
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Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

лакове, съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

Отпадъчни 

лепила/адхезиви и 

уплътняващи 

материали, 

съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 04 09* R13 - 7,376 t - 0 t ДА 

Фотографски 

химични вещества и 

смеси 

20 01 17* R13 - 0,26 t - 0 t ДА 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане e обект 

на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции 

18 01 03* R13 - 1,433 t - 0 t ДА 

Лабораторни 

химични вещества и 

препарати с висока 

степен на чистота, 

състоящи се от или 

съдържащи опасни 

вещества, 

включително смеси 

от лабораторни 

химични вещества и 

препарати 

16 05 06* R13 - 1,433 t - 
„ЕКОМАКС“ ООД 

R13 – 1,433 t 
ДА 

Отпадъчни 

неорганични химични 

вещества и препарати 

с висока степен на 

чистота, състоящи се 

от или съдържащи 

опасни вещества 

16 05 07* R13 - 1,14 t - 
„ЕКОМАКС“ ООД 

R13 – 1,140 t 
ДА 

Утайки, съдържащи 

опасни вещества от 

други видове 

пречистване на 

промишлени 

отпадъчни води 

19 08 13* R13 - 38,754 t - 
„КЦМ“ АД 

R4 – 38,800 t 
ДА 

Утайки от физико-

химично 

обработване, 

съдържащи опасни 

19 02 05* R13 - 10,52 t - 
„КЦМ“ АД 

R4 – 11,350 t 
ДА 
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Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

вещества 

нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 10* R13 – 1,680 t - 
Метакомет ООД 

R13 – 1,680 t 
ДА 

нехлорирани моторни 

и смазочни масла и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* R13 – 4,360 t - 
Метакомет ООД 

R13 – 4,360 t 
ДА 

синтетични 

хидравлични масла 
13 01 11* R13 – 0,100 t - 0 t ДА 

други хидравлични 

масла 
13 01 13* R13 – 0,960 t - 

Метакомет ООД 

R13 – 0,960 t 
ДА 

излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, различно 

от упоменатото в 20 

01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни 

компоненти 

20 01 35* R13 – 19,400 t - 

"Хефти Металс" 

ЕООД 

R13 – 19,400 t 

ДА 

Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на Образец на ГДОС 

Изготвена е и се прилага: 

 Инструкция ЕИ 02/12 „Оценка на съответствието на  оползотворяването, в т.ч. 

рециклиране на отпадъци, установяване на причините за констатираните 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия ”. Резултатите от 

извършените проверки и съответствието се документират, съгласно цитираната 

инструкция. 

2018 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка на извършваните 

операции, която е документирана във Формуляр ЕФ 02/12/01 „Оценка на 

съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци“. Не е 

констатирано несъответствие.  

4.4.6. Обезвреждане на отпадъците. 

На производствената площадка на „ЕКОМАКС” ООД се извършват операции по 

оползотворяване на отпадъци с код D14 (преопаковане) и D15 (съхранение). 

На операция с код D15 са подложени следните видове отпадъци: 

Таблица 4.4.6-1. Обезвреждане на отпадъци. 
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Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

Отпадъци от 

отстраняване на бои 

или лакове, 

съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 01 17* - D15 - 49,04 t 0 t ДА 

Отпадъчни органични 

химични вещества и 

препарати с висока 

степен на чистота, 

състоящи се от или 

съдържащи опасни 

вещества 

16 05 08* - D15 - 10,151 t 0 t ДА 

Неорганични 

отпадъци, съдържащи 

опасни вещества 

16 03 03* - D15 - 15,966 t 
„КЦМ“ АД 

D5 – 10,450 t 
ДА 

Органични отпадъци, 

съдържащи опасни 

вещества 

16 03 05* - D15 - 60,035 t 0 t ДА 

Отпадъчен тонер за 

печатане, съдържащ 

опасни вещества 

08 03 17* - D15 - 1,357 t 0 t ДА 

Изолационни 

материали, 

съдържащи азбест 

17 06 01* - D15 - 21,64 t 

„ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ 

БУРГАС“ АД 

D5 – 21,240 t 

ДА 

Отпадъци, 

съдържащи масла и 

нефтопродукти 

16 07 08* - D15 - 33,1 t 
„ПЧМВ“АД 

D9 - 38,486 t 
ДА 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти (колектори) 

13 05 03* - D15 - 6,285 t 
„ПЧМВ“АД 

D9 - 7,000 t 
ДА 

Смеси от отпадъци от 

песъкоуловители и 

маслено-водни 

сепаратори 

13 05 08* - D15 - 0,681 t 
„ПЧМВ“АД 

D9 - 0,800 t 
ДА 

Други остатъци от 

дестилация и 

остатъци от реакции 

07 01 08* - D15 - 126 t 

Zimmerman 

entsorgungGHbH & 

Co.KG 

D9 - 127,770 t 

ДА 

Отпадъчни води, 

съдържащи опасни 

вещества 

11 01 11* - D15 - 16,28 t 0 t ДА 

Излязло от употреба 

оборудване, 

съдържащо опасни 

компоненти, 

различно от 

упоменатото в кодове 

от 16 02 09 до 16 02 

16 02 13* - D15 - 8,255 t 0 t ДА 
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Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

12 

Разтвори от офсетов 

проявител на водна 

основа 

09 01 02* - D15 - 0,371 t 0 t ДА 

Отпадъчни 

изоцианати 
08 05 01* - D15 - 0,85 t 0 t ДА 

утайки от водни 

разтвори, които 

съдържат бои или 

лакове, съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 01 15* - D15 - 59,15 t 0 t ДА 

други изолационни 

материали, състоящи 

се от или съдържащи 

опасни вещества 

17 06 03* - D15 - 21,161 t 0 t ДА 

други остатъци от 

дестилация и 

остатъци от реакции 

07 02 08* - D15 - 1,407 t 0 t ДА 

Утайки от маслено-

водни сепаратори 
13 05 02* - D15 - 1,22 t 

„ПЧМВ“АД 

D9 - 1,200 t 
ДА 

Отпадъчни бои и 

лакове, съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 0111* - D15 - 16,271 t 0 t ДА 

Отпадъци от 

обезмасляване, 

съдържащи опасни 

вещества 

11 01 13* - D15 - 1,061 t 0 t ДА 

Други отпадъци 11 03 02* - D15 - 17,4 t 0 t ДА 

Утайки и филтърен 

кек, съдържащи 

опасни вещества 

11 01 09* - D15 - 40,5 t 0 t ДА 

Киселини от химично 

почистване на 

повърхности 

11 01 05* - D15 - 1,734 t 0 t ДА 

Отпадъци, 

неупоменати другаде 
13 08 99* - D15 - 15,2 t 

„ПЧМВ“АД 

D9 - 15,200 t 
ДА 

Утайки от 

лепила/адхезиви и 

уплътняващи 

материали, 

съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 04 11* - D15 - 2 t 0 t ДА 

Наситени или 19 08 06* - D15 - 0,8 t 0 t ДА 
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Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

отработени 

йоннообменни смоли 

Отработени восъци и 

смазки 
12 01 12* - D15 - 6,34 t 0 t ДА 

Други разтворители и 

смеси от 

разтворители 

14 06 03* - D15 - 2,604 t 0 t ДА 

Промивни води 12 03 01* - D15 - 18,759 t 
„ПЧМВ“АД 

D9 - 19,369 t 
ДА 

Водни суспензии, 

съдържащи бои или 

лакове, съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 01 19* - D15 - 40,44 t 0 t ДА 

Отпадъчни 

лепила/адхезиви и 

уплътняващи 

материали, 

съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 04 09* - D15 - 7,376 t 0 t ДА 

Фотографски 

химични вещества и 

смеси 

20 01 17* - D15 - 0,26 t 0 t ДА 

Машинни емулсии и 

разтвори, 

несъдържащи 

халогенни елементи 

12 01 09* - D15 - 186,694 t 
„ПЧМВ“АД 

D9 - 184,880 t 
ДА 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане e обект 

на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции 

18 01 03* - D15 - 1,433 t 0 t ДА 

Опаковки, 

съдържащи остатъци 

от опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* - D15 - 452,635 t 

„ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ 

БУРГАС“ АД 

D10 - 6,540 t 

ДА 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

15 02 02* - D15 - 124,436 t 

„ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ 

БУРГАС“ АД 

D10 - 9,460 t 

ДА 
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Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

замърсени с опасни 

вещества 

Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на Образец на ГДОС 

Изготвена е и се прилага: 

 Инструкция ЕИ 02/13 „Оценка на съответствието на  обезвреждането  на 

отпадъци , установяване на причините за констатираните несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия”. Резултатите от извършените проверки 

и съответствието се документират, съгласно цитираната инструкция. 

2018 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка, която е 

документирана във Формуляр ЕФ 02/13/01 „Оценка на съответствието на 

обезвреждането на отпадъци“. Не са констатирани несъответствия. 

4.4.7. Контрол и измерване на отпадъците. 

На територията на „ЕКОМАКС” ООД се водят следните отчетни книги: 

 Отчетна книга за събиране и транспортиране и събиране и съхранение (R13 и 

D15) на отпадъци. 

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2018 г. са изготвени 

изискващите се Годишни отчети, които са представени в нормативно поставения срок в 

ИАОС. 

С оглед осъществяване на контрол и измерване на отпадъците в съответствие с 

условията на КР е изготвена и се прилага следната инструкции: 

 Инструкция ЕИ 02/14 „Оценка на съответствието на  образуване  на отпадъци, 

установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане 

на коригиращи действия”. 

2018 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. Съставени са 

справки за образуване на отпадъци по видове и оценка на съответствието. 

Същите са документирани във Формуляр ЕФ 02/14/01 „Оценка на 

съответствието на образуването на отпадъци“. 
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4.5. Шум. 

Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се осъществяват по 

начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентно ниво на шум, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

 дневно ниво - 70 dB(A); 

 вечерно ниво - 70 dB(A); 

 нощно ниво - 70 dB(A); 

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

 дневно ниво - 55 dB(A); 

 вечерно ниво - 50 dB(A); 

 нощно ниво - 45 dB(A). 

През отчетния период не е извършван мониторинг на шум. През 2016 г. е извършено 

измерване на общата звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шум в 

определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на 

въздействие. Издадени са протоколи от изпитване на шум № 1221/07.09.2018 г., № 

1222/07.09.2018 г. и № 1225/07.09.2018 г. (Приложени № 4.5.). Данни от извършените 

измервания са представени в следващите таблици. 

Таблица № 4.5-1. Измерено дневно ниво на шум 

№ 

по 

ред 

Наименование 

на характеристиката 

Еди- 

ница 

на 

вели- 

чината 

Стандартизи- 

рани/ 

валидирани 

методи 

№ на 

образе- 

ца по 

вх.-изх. 

дневник 

Резултати 

от изпитва- 

нето, 

(стойност, 

неопреде- 

леност) 

Стойност 

и 

допуск 

на показа- 

теля* 

Условия на 

изпитванет

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Еквивалентно ниво на 

шум 
dB(A) 

BBJTM 33: 

2011 
1222-ИТ1 47.9 70 

Температура 

на въздуха 

24.5 °С 

Атмосферно 

налягане 

1000,5 hPa 

Относителна 

влажност на 

въздуха 45,2 

% Скорост 

на вятъра 

1.5 m/s 

2 
Еквивалентно ниво на 

шум 
dB(A) 

BBJIM 33: 

2011 
1222-ИТ2 49.6 70 

3 
Еквивалентно ниво на 

шум 
dB(A) 

BBJIM 33: 

2011 
1222-ИТЗ 53.2 70 

4 
Еквивалентно ниво на 

шум 
dB(A) 

BBJIM 33: 

2011 
1222-ИТ4 52.7 70 

5 
Еквивалентно ниво на 

шум 
dB(A) 

BBJIM 33: 

2011 
1222-ИТ5 49.7 70 

6 
Еквивалентно ниво на 

шум 
dB(A) 

BBJIM 33: 

2011 
1222-ИТ6 46.9 70 

7 
Еквивалентно ниво на 

шум dB(A) 
BBJIM 33: 

2011 
1222-ИТ7 48.1 70 

8 
Ниво на обща звукова 

мощност 
dB(A) 

BBJIM 33: 

2011 

1222- 

ИТ1-ИТ7 
91.7 - 

9 
Еквивалентно ниво на шум 

изчислено в място на 
dB(A) 

BBJIM 33: 

2011 

-1222- 

ИТ1-ИТ7 
27.6 55 
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въздействие - жилищна 

зона кв. Кирково, гр. 

Велики Преслав 

Таблица № 4.5-2. Измерено вечерно ниво на шум 

№ 

по 

ред 

Наименование 

на характеристиката 

Еди- 

ница 

на 

вели- 

чината 

Стандартизи- 

рани/ 

валидирани 

методи 

№ на 

образе- 

ца по 

вх.-изх. 

дневник 

Резултати 

от изпитва- 

нето, 

(стойност, 

неопреде- 

леност) 

Стойност 

и 

допуск 

на показа- 

теля* 

Условия на 

изпитването 

i 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Еквивалентно ниво на шум dB(A) ВВЛМЗЗ: 

2011 
1225-ИТ1 44.6 70 

Температура 

на въздуха 

29,7 °С 

Атмосферно 

налягане 

1002,4 hPa 

Относителна 

влажност на 

въздуха 38,6 

% Скорост 

на вятъра 1,9 

m/s 

2 
Еквивалентно ниво на шум dB(A) ВВЛМЗЗ: 

2011 
1225-ИТ2 48.2 70 

3 
Еквивалентно ниво на шум dB(A) ВВЛМЗЗ: 

2011 
1225-ИТЗ 51.9 70 

4 
Еквивалентно ниво на шум dB(A) ВВЛМЗЗ: 

2011 
1225-ИТ4 50.7 70 

5 
Еквивалентно ниво на шум 

dB(A) 
ВВЛМЗЗ: 

2011 
1225-ИТ5 48.9 70 

6 
Еквивалентно ниво на шум 

dB(A) 
ВВЛМЗЗ: 

2011 
1225-ИТ6 47.4 70 

7 
Еквивалентно ниво на шум dB(A) ВВЛМЗЗ: 

2011 
1225-ИТ7 49.2 70 

8 Ниво на обща звукова 

мощност 

dB(A) ВВЛМЗЗ: 

2011 

1225-ИТ1-

ИТ7 
90.6 - 

9 

Еквивалентно ниво на шум 

изчислено в място на 

въздействие - жилищна 

зона кв. Кирково, гр. 

Велики Преслав 

dB(A) 

ВВЛМЗЗ: 

2011 

1225-ИТ1-

ИТ7 
26.5 50 

Таблица № 4.5-3. Измерено нощно ниво на шум 

№ 

по 

ред 

Наименование 

на характеристиката 

Еди- 

ница 

на 

вели- 

чината 

Стандартизи- 

рани/ 

валидирани 

методи 

№ на 

образе- 

ца по 

ВХ.-ИЗХ. 

дневник 

Резултати 

от изпитва- 

нето, 

(стойност, 

неопреде- 

леност) 

Стойност 

и 

допуск 

на показа- 

теля* 

Условия на 

изпитването 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Еквивалентно ниво на шум 

dB(A) 
ВВЛМ 33: 

2011 
1221-ИТ1 43.5 70 

Температура 

на въздуха 

23,8 °С 

Атмосферно 

налягане 

1000,1 hPa 

Относителна 

влажност на 

въздуха 

48.3 % 

2 
Еквивалентно ниво на шум 

dB(A) 
ВВЛМ 33: 

2011 
1221-ИТ2 46.3 70 

3 
Еквивалентно ниво на шум 

dB(A) 
ВВЛМ 33: 

2011 
1221-ИТЗ 51.0 70 

4 
Еквивалентно ниво на шум 

dB(A) 
ВВЛМ 33: 

2011 
1221-ИТ4 54.2 70 

5 
Еквивалентно ниво на шум 

dB(A) 
ВВЛМ 33: 

2011 
1221-ИТ5 49.4 70 
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6 
Еквивалентно ниво на шум 

dB(A) 
ВВЛМ 33: 

2011 
1221-ИТ6 45.1 70 

Скорост 

на вятъра 

2.3 m/s 
7 

Еквивалентно ниво на шум 
dB(A) 

ВВЛМ 33: 

2011 
1221-ИТ7 41.2 70 

8 Ниво на обща звукова 

мощност 
dB(A) ВВЛМ 33: 

2011 

1221-ИТ1-

ИТ7 
90.6 - 

9 

Еквивалентно ниво на шум 

изчислено в място на 

въздействие - жилищна 

зона кв. Кирково, гр. 

Велики Преслав 

dB(A) 
ВВЛМ 33: 

2011 

1221-ИТ1-

ИТ7 
26.5 45 

През отчитания период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на 

инсталацията по отношение шума от производствената площадка. 

Изготвени са и се прилагат: 

 Инструкция ЕИ 02/15 „Периодично наблюдение на еквивалентно ниво на шум, 

оценка на съответствието, установяване на причините за несъответствие и 

предприемане на коригиращи действия“. 

2018 година. През годината е извършено изпитване за еквивалентните нива на 

шум. Оценка на съответствието е документирана във Формуляр ЕФ 02/15/01 

„Оценка на съответствието на измерените еквивалентни нива на шум“. Не са 

констатирани несъответствия. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

На площадката на „ЕКОМАКС” ООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на 

вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. 

Изготвени са и се прилагат: 

 Инструкция ЕИ 02/08 „Поддръжка и проверка на канализационната мрежа, 

водоплътна шахта, оборудване, разположени на открито, отстраняване на 

течове и установяване причините за тях и предприемане на коригиращи 

действия”.  

2018 година. Мониторинг на водопроводната и канализационната мрежа на 

площадката е извършван 4 пъти през отчетния период, което е документирано 

в съответния формуляр. През периода течове, разливания или други пропуски 

по водопроводната мрежа на площадката не са констатирани. 

 Инструкция И 07/03 „Отстраняване на разливи от вещества/препарати, които 

могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните 

отпадъци”, както и документирането им.  

2018 година. През годината стриктно се спазва цитираната инструкция. 

Разливи или изливания на вредни и опасни вещества не са допуснати. За 

отчитания период не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни  
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и опасни вещества. За документиране а констатациите е създаден Формуляр Ф 

07/03/01 „Дневник за възникване на разлив на опасни вещества“. 

4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води. 

 На площадката не се извършва пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни 

вещества в подземните води. В условията на КР не са поставени изисквания за собствен 

мониторинг на подземни води. 

4.6.2.Собствен мониторинг на почви. 

На площадката не се извършва пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни 

вещества в почви. В условията на КР не са поставени изисквания за собствен мониторинг на 

почви. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ 

В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР. 

 Инсталацията на „ЕКОМАКС” ООД не разполага със заложена Инвестиционна 

програма за привеждане в съответствие с условията на КР, тъй като съответства на 

законодателството в областта на опазване на околната среда и на най-добрите налични 

техники (НДНТ). 

6. ПРЕКРАТЯВАНE НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ 

ОТ ТЯХ. 

През отчетната година не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации 

или части от тях, разположени на територията на „ЕКОМАКС” ООД. 

В случай на нужда, съгласно изискванията на КР и в постановените срокове ще бъдат 

изготвени: 

 План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях; 

 План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях.  

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ. 

7.1. Аварии. 

В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен авариен план. 

2018 година. На производствената площадка не са възниквали аварийни ситуации. 

Таблица 9. Аварийни ситуации. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 
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- - - - - - 

В изпълнение на Условие 14.4 е разработена и се прилага Инструкция И 07/04 „Мерки 

за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на 

отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации“. 

2018 година. Действия при условия на аварии не са констатирани. 

2018 година. Не е прилаган план за мониторинг при преходни режими на работата на 

инсталацията. Същата е в стабилен режим от датата на въвеждане в експлоатация. 

2018 година. Не е планувано прекратяване работата на инсталацията. 

Дружеството не прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на 

работа по силата на Условие 15.4. Такива режими не са дефинирани за работата на 

Инсталация за преработка на отпадъчен алуминий. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, 

за които е издадено КР. 

През 2018 г. не са постъпвали възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 

която е издадено КР. 

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

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД. 

 

Декларация 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 

разрешително № 486-Н0/2014 г. на „ЕКОМАКС“ ООД. 

Не потвърждавам желание предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, БДЧР или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

Подпис:_____________     Дата:  29.03.2019 г. 

Име на подписващия:  Христиан Христов 

Длъжност в организацията: Управител 



Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTP. 

CAS номер Замърсител Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

Кг/год. 

Във въздуха 

Кг/год. 

Във водата 

Кг/год. 

В почвата 

Кг/год. 

74-82-8 Метан (CH4) - - - - - 

630-08-0 
Въглероден 

оксид (CO) 

- - - - - 

124-38-9 
Въглероден 

диоксид (CO2) 

- - - - - 

 

Хидро-флуоро-

въглероди 

(HFCs) 

- - - - - 

10024-97-2 
Диазотен 

оксид (N2O) 

- - - - - 

7664-41-7 Амоняк (NH3) - - - - - 

 
ЛОС без метан 

(NMVOC) 

- - - - - 

 
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

- - - - - 

 
Перфлуоровъг

лероди (PFCs) 

- - - - - 

2551-62-4 

Серен 

хексафлуорид 

(SF6) 

- - - - - 

 
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

- - - - - 

 

Хидрохлорофл

уоро-

въглероди 

(HCFCs) 

- - - - - 

 

Хлорофлуоро-

въглероди 

(CFCs) 

- - - - - 

 
Халогенни 

въглеводороди 

- - - - - 

7440-38-2 

Арсен и 

съединенията 

му (като As) 

- - - - - 

7440-43-9 

Кадмий и 

съединения 

(като Cd) 

- - - - - 

7440-47-3 

Хром и 

съединенията 

му (като Cr) 

- - - - - 

7440-50-8 

Мед и 

съединенията 

му (като Cu) 

- - - - - 

7439-97-6 

Живак и 

съединенията 

му (като Hg) 

- - - - - 

7440-02-0 

Никел и 

съединенията 

му (като Ni) 

- - - - - 

7439-92-1 

Олово и 

съединенията 

му (като Pb) 

- - - - - 

7440-66-6 

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

- - - - - 



75-09-2 
Дихлорметан 

(DCM) 

- - - - - 

118-74-1 
Хексахлорбенз

ол (HCB) 

- - - - - 

 

PCDD+PCDF 

(диоксини и 

фурани) (като 

Teq) 

- - - - - 

608-93-5 
Пентахлорбенз

ол 

- - - - - 

87-86-5 
Пентахлорфен

ол (PCP) 

- - - - - 

1336-36-3 

Полихлориран

и бифенили 

(PCBs) 

- - - - - 

122-34-9 Simazine - - - - - 

127-18-4 
Тетрахлоретил

ен (PER)  

- - - - - 

79-01-6 Трихлоретилен  - - - - - 

71-43-2 Бензол  - - - - - 

 

Полициклични 

ароматни 

въглеводо-

роди (PAHs)1 

- - - - - 

 

Хлор и 

неорганични 

съединения 

(като HCl) 

- - - - - 

 

Флуор и 

неорганични 

съединения 

(като HF) 

- - - - - 

74-90-8 
Циановодород 

(HCN)  

- - - - - 

 

Фини прахови 

час-тици 

<10μm (PM10) 

- - - - - 

 

Общ 

органичен 

въглерод ТОС 

(изразен като 

ХПК/3) 

- - - - - 

Легенда: 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Брой/% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

- - - - - - - 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води 

                                                           
 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

- изчислена стойност за 2017 година над прага 

- изчислена стойност за 2017 година 

начин на определяне на стойността M (измерена стойност), Е (стойност, 

получена на база експертна оценка), С (изчислена стойност) 

10 000 

000,00 кг С 

(000.00 кг С) 



Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

- - - - - - 



Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадъчен 

материал 

Код на 

отпадъчния 

материал 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количество 

определено с 

КР 

Реално 

измерен

о 

Количество 

определено 

с КР 

Реално 

измерено 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти(колектори) 

13 05 03* - 0 - - не не Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02* - 0 - - не не Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* - 0 - - не не Да 

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне, различни 

от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 

17 09 03 

17 09 04 - 0 - - не не Да 

Други фракции, 

неупоменти другаде 
20 01 99 - 0 - - не не Да 

Утайки от септични 

ями 
20 03 04 - 4 - - не не Да 



Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

Отпадъци от 

отстраняване на бои 

или лакове, 

съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 01 17* R13 - 49,04 t - 0 t ДА 

Отпадъчни органични 

химични вещества и 

препарати с висока 

степен на чистота, 

състоящи се от или 

съдържащи опасни 

вещества 

16 05 08* R13 - 10,151 t - 0 t ДА 

Луминисцентни 

тръби и други 

отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* R13 - 11,372 t - 

Greenlamp Reciclare 

SA  

R5- 8,460 t 

ДА 

Органични отпадъци, 

съдържащи опасни 

вещества 

16 03 05* R13 - 60,035 t - 0 t ДА 

Отпадъчен тонер за 

печатане, съдържащ 

опасни вещества 

08 03 17* R13 - 1,357 t - 0 t ДА 

Отпадъчни води, 

съдържащи опасни 

вещества 

11 01 11* R13 - 16,28 t - 0 t ДА 

Излязло от употреба 

оборудване, 

съдържащо опасни 

компоненти, 

различно от 

упоменатото в кодове 

от 16 02 09 до 16 02 

12 

16 02 13* R13 - 8,255 t - 0 t ДА 

Прах от отпадъчни 

газове 
10 04 04* R13 - 13,22 t - 

„КЦМ“ АД 

R4 – 14,650 t 
ДА 

Разтвори от офсетов 

проявител на водна 

основа 

09 01 02* R13 - 0,371 t - 0 t ДА 

Отпадъчни 

изоцианати 
08 05 01* R13 - 0,85 t - 0 t ДА 

утайки от водни 

разтвори, които 

съдържат бои или 

лакове, съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 01 15* R13 - 59,15 t - 0 t ДА 

други изолационни 

материали, състоящи 

се от или съдържащи 

опасни вещества 

17 06 03* R13 - 21,161 t - 0 t ДА 



Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

други остатъци от 

дестилация и 

остатъци от реакции 

07 02 08* R13 - 1,407 t - 0 t ДА 

Отпадъчни бои и 

лакове, съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 0111* R13 - 16,271 t - 0 t ДА 

Отпадъци от 

обезмасляване, 

съдържащи опасни 

вещества 

11 01 13* R13 - 1,061 t - 0 t ДА 

Други отпадъци 11 03 02* R13 - 17,4 t - 0 t ДА 

Утайки и филтърен 

кек, съдържащи 

опасни вещества 

11 01 09* R13 - 40,5 t - 0 t ДА 

Киселини от химично 

почистване на 

повърхности 

11 01 05* R13 - 1,734 t - 0 t ДА 

Утайки от 

лепила/адхезиви и 

уплътняващи 

материали, 

съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 04 11* R13 - 2 t - 0 t ДА 

Наситени или 

отработени 

йоннообменни смоли 

19 08 06* R13 - 0,8 t - 0 t ДА 

Отработени восъци и 

смазки 
12 01 12* R13 - 6,34 t - 0 t ДА 

Други разтворители и 

смеси от 

разтворители 

14 06 03* R13 - 2,604 t - 0 t ДА 

Водни суспензии, 

съдържащи бои или 

лакове, съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 01 19* R13 - 40,44 t - 0 t ДА 

Отпадъчни 

лепила/адхезиви и 

уплътняващи 

материали, 

съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 04 09* R13 - 7,376 t - 0 t ДА 

Фотографски 

химични вещества и 

смеси 

20 01 17* R13 - 0,26 t - 0 t ДА 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане e обект 

18 01 03* R13 - 1,433 t - 0 t ДА 



Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции 

Лабораторни 

химични вещества и 

препарати с висока 

степен на чистота, 

състоящи се от или 

съдържащи опасни 

вещества, 

включително смеси 

от лабораторни 

химични вещества и 

препарати 

16 05 06* R13 - 1,433 t - 
„ЕКОМАКС“ ООД 

R13 – 1,433 t 
ДА 

Отпадъчни 

неорганични химични 

вещества и препарати 

с висока степен на 

чистота, състоящи се 

от или съдържащи 

опасни вещества 

16 05 07* R13 - 1,14 t - 
„ЕКОМАКС“ ООД 

R13 – 1,140 t 
ДА 

Утайки, съдържащи 

опасни вещества от 

други видове 

пречистване на 

промишлени 

отпадъчни води 

19 08 13* R13 - 38,754 t - 
„КЦМ“ АД 

R4 – 38,800 t 
ДА 

Утайки от физико-

химично 

обработване, 

съдържащи опасни 

вещества 

19 02 05* R13 - 10,52 t - 
„КЦМ“ АД 

R4 – 11,350 t 
ДА 

нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 10* R13 – 1,680 t - 
Метакомет ООД 

R13 – 1,680 t 
ДА 

нехлорирани моторни 

и смазочни масла и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* R13 – 4,360 t - 
Метакомет ООД 

R13 – 4,360 t 
ДА 

синтетични 

хидравлични масла 
13 01 11* R13 – 0,100 t - 0 t ДА 

други хидравлични 

масла 
13 01 13* R13 – 0,960 t - 

Метакомет ООД 

R13 – 0,960 t 
ДА 

излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, различно 

от упоменатото в 20 

01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни 

компоненти 

20 01 35* R13 – 19,400 t - 

"Хефти Металс" 

ЕООД 

R13 – 19,400 t 

ДА 

Неорганични 

отпадъци, съдържащи 

опасни вещества 

16 03 03* - D15 - 15,966 t 
„КЦМ“ АД 

D5 – 10,450 t 
ДА 

Изолационни 

материали, 

съдържащи азбест 

17 06 01* - D15 - 21,64 t 

„ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ 

БУРГАС“ АД 

ДА 



Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

D5 – 21,240 t 

Отпадъци, 

съдържащи масла и 

нефтопродукти 

16 07 08* R12 - 33,1 t D15 - 33,1 t 
„ПЧМВ“АД 

D9 - 38,486 t 
ДА 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти (колектори) 

13 05 03* - D15 - 6,285 t 
„ПЧМВ“АД 

D9 - 7,000 t 
ДА 

Смеси от отпадъци от 

песъкоуловители и 

маслено-водни 

сепаратори 

13 05 08* - D15 - 0,681 t 
„ПЧМВ“АД 

D9 - 0,800 t 
ДА 

Други остатъци от 

дестилация и 

остатъци от реакции 

07 01 08* - D15 - 126 t 

Zimmerman 

entsorgungGHbH & 

Co.KG 

D9 - 127,770 t 

ДА 

Утайки от маслено-

водни сепаратори 
13 05 02* - D15 - 1,22 t 

„ПЧМВ“АД 

D9 - 1,200 t 
ДА 

Отпадъци, 

неупоменати другаде 
13 08 99* - D15 - 15,2 t 

„ПЧМВ“АД 

D9 - 15,200 t 
ДА 

Промивни води 12 03 01* - D15 - 18,759 t 
„ПЧМВ“АД 

D9 - 19,369 t 
ДА 

Машинни емулсии и 

разтвори, 

несъдържащи 

халогенни елементи 

12 01 09* - D15 - 186,694 t 
„ПЧМВ“АД 

D9 - 184,880 t 
ДА 

Опаковки, 

съдържащи остатъци 

от опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* - D15 - 452,635 t 

„ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ 

БУРГАС“ АД 

D10 - 6,540 t 

ДА 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02* - D15 - 124,436 t 

„ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ 

БУРГАС“ АД 

D10 - 9,460 t 

ДА 

Таблица 6. Шумови емисии 

Място на измерване Ниво на звуково 

налягане dB 

(А) 

Измерено през 

деня/нощта 

Съответствие 

Еквивалентно ниво на шум 47.9 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум 49.6 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум 53.2 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум 52.7 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум 49.7 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум 46.9 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум 48.1 ден ДА 

Ниво на обща звукова мощност 91.7 ден ДА 

Еквивалентно ниво на 

шум изчислено в място 

на въздействие - най- 

близка жилищна сграда 

27.6 ден ДА 



Еквивалентно ниво на шум 44.6 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум 48.2 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум 51.9 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум 50.7 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум 48.9 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум 47.4 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум 49.2 вечер ДА 

Ниво на обща звукова мощност 90.6 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на 

шум изчислено в място 

на въздействие - най- 

близка жилищна сграда 

26.5 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум 43.5 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум 46.3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум 51.0 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум 54.2 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум 49.4 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум 45.1 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум 41.2 нощ ДА 

Ниво на обща звукова мощност 90.6 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на 

шум изчислено в място 

на въздействие - най- 

близка жилищна сграда 

26.5 нощ ДА 

Таблица 7. Опазване на подземни води 

Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземни 

води съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

- - - - - - 

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние) 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

- - - - - - 

Таблица 9. Аварийни ситуации. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

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

издадено КР. 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 
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26,5 t I ,7 45

9
irao Fra o6qa seyxoaa
\40u_lHocT dB(A) BBIM 33:2011

t22r
t/1T7+UT7 90,6 :L3,7

txyr{ 14 ,43BaAKa o'r Google Eafth::Hyet nnnylh vau1a6 tlpraroNeHhe N91 r<rru fipororor or [3nilrBaHe N9 LZZL|OT.Og.ZOt
--. //,... // Illpoeenr h3nHrBaHerot.(.(...:1;{.!.,,,, puxoaogrren na6oparopme: .....i.,

7. PE3Y.IITAT]4 OT U3NhTBAHETO

nETEHAAT * - c'urracuo r, t h r. 6 or ra6rrqa 2 Ha npilnoxeHhe N92 or HapeA6a N96/,qB 6p, 58/2006
x+ - noA o6xeara Ha MeroAa

345EI EXKA:
1. Pe3ynTaThTe or h3nilTBaHl4FTa ce orHacrT caMo 3a il3nilTBaHhre vBBaARvt,
2. l43BneqeHhrra ar tBnhrBaHvtp, nporoKon He MoTar Aa ce pa3MHoxaBar 6e3 nhc[,teHoro cbTraci4e Ha ra6oparopuffTa 3a ,J3
3, Hepa3AenHa Llacr or rtporoKona 3a h3nhrBaHe ca llpororor 1201/15,08.2018 r. 3a npoBeAeHi4 co6crgeHh il3r\repBaHh, t

Tolop AraHacoa hHx. Pocrqa .flHKoBa-panLl

i. ('aaso."
2

oK 510-3

xrapra ua

PeAaKqhF 0 1

Bepchfl 06
Baxh or 01.09,2015r,

crpaHhlla 2 or 2

llporoxon or h3nhrBaHe N9 1221/ 07.09,2018r.



oK 507-5

Arcpe4nrupana na6oparopus 3a hgnurBaHe
NASOPATOPNfl 3A AHANN3 HA
KOM1OHEHTUTE HA OKOnHATA CPEEA
cbrnacHo 6AC EN ISO/IEC 17025:2006
CepruQuxar Ne 75 nn
l4sAaAeu or l4A 6CA, BanhAeH Ao 29.O7,2O20 r.
lp,Eyprac, N(,K. "CnaBefrKoB", 6n.726, ex,A,
er,3, o$nc 9
ren./Qaxc: 056/586 667, ren.:O885 O74 479

IL Ycnoetaq Ha npoBe)KAaHe Ha h3MepBaHero:
1. OnrcaHne Ha Mereoponor4qy?ra o6cranoexa;
Teuneparypa Ha BbsAyxa ....,(..)t'.1....o6
Crcopocr Ha Berbpa,......:..t.)..,m/s
(npu uannuvte Ha anaparypa - AaHHil 3a rel4neparypa,
errupa).

,rExouaxc"OOA
Ilnoqagxa Benuxu Ilpecnae

Bennxu flpecnaa

0882383777

727588326

O6ercr:
l-lo,4o6exr:

fpa4@):
Agpec:
TeneQou/
Qarcc:
EUK/
6yncrar:

n poroKon Ne .....lztq.l./. 1tr.:.9!.,!.(.
3A nPOBEflEH14 COSCTBEHt4 l,l3MEPBAHl4fl HA H14BATA HA tUyM

L flannr 3a npoMyruJneHnr- h3ToqHHK Ha tuyM;
1. [lpe4ver ua 4eilHocr:
l-lnou4agrca sa geilnocr c ornaqbqu
2. MectonoroNeHrle Ha npoMt4lxneHht t43ToLtHt4K Ha [xyM:

- onilcaHne cbrnacHo Hape46a Ns6/2006 3a noKa3arenrre 3a LxyM B oKorHara cpeAa, orLtrraulil
creneHTa Ha 4rcrovQopr npe3 pa3nilLtHtlTe qacrr Ha AeHoHouJilero, TpaHrLlHilTe crorZuocrr Ha
noKa3arenrtre 3a ulyM B oKorHara cpeAa/ Mero.qhre 3a olleHKa Ha crofiuoctilTe Ha noKa3arenHTe 3a LrJyM

il Ha BpeAHnre eoercrr or uyMa Bbpxy 3ApaBero Ha HacefleH ueto f xnnvt!-lHt4 3oHt4 v repvroptAtAl
qeHTpanHil rpaACKl4 qacrh/ rept+Topt+tAt noAnoxeH[4 Ha etsAeficrBrero Ha 14HTeH3hBeH aBToMo6trtnea
rpa$ltx, -repvropl+l t noAnoxeHh ua or,s4etlcrBrlero Ha pencoB xeae3onbreH il TpaMBaeH TpaHcnopr,
Tepuropu'At no4noxeHh ua at:4eticrBrero Ha aBtlauhoHeH uryM/ npoil3BoAcrBeHo-cKnaAoBn repvropttt k
3oHt4/ 3oH14 3a o6ulecreeH t4 l/lHAt4BtAAyaneH or4t4x/ 3oHtl 3a leqe6Hyr 3aBe,qeHfiq/ 3oH14 3a
HayltHol43cneAoBarenAca r yue6ua 4etZHocrr, TVxtA 3o+t/1 l43BbH arnovepaquu/ .

llpouseoqcraeHo-cKraAoBh repnropuh n soHn
- MecrononoxeHtle Ha Mscroro Ha ers4etZcrane /agpec, orcrorHre B Merpt,t Ao npoMt4lxneHr,1g 143ToLtH14K,
onTrcaHre Ha cborBerHara ycrpoilcrBeHa 3oHa il tepmopnnl

)KunnuJua soua xe.Kuprcoao, rp.Bennrcn flpecnaB - Ha oKolto 640 m or nnouaAKa Bennrcu l-lpecnaa
3, Bus4eicrere Ha r3ToLtHilKa Ha LUyM - npo.qbnxrlTe.nHocr Ha pa6ora B qacoBe:

B qaca

4. Onutcaure Ha ocHoBHrre r3ToLtHt4ur Ha uyM B rpaHilLlt4Te Ha npoM14rxleHNq o6err:
Moroxap, roaapuu MllC

Arnoceepuo HarinraHe l.!.19,1 nr" 
^

oruocnrenua Bna)KHoc*u uuro,r*u .1 {. 
1 

3.rr"
HaIflTaHe/ OTHOCilTeIHa BaaXHOCT/ CKOpOCT Ha

2. OnNcaHne Ha pexfiMa ua pa6ora h HaroBapBaHero Ha MouJHocrfiTe
Equocueueu/ 3a Hy)KAure Ha h3MepBaHero B nocoLteHhfl qacoBn nHTepBa, Ha nflou|aaKara e ocbuJecrBeHa
4eiluocr - nMnrhpaHe Ha HopManua qefruocr no rpernpaHel HaroBapBaHe no BpeMe Ha u3MepBaHero -
75 o/o

3. Harrqlte Ha LxyM or t43ToqHilur4, HecBbp3aHil c 4efiuocrra Ha o6erra (uyr't or 6rilsxo pa3nonoxeHa
rpaHcnoprHa apreprq/ or cbceAeH o6err v Ap.)

B not'aeura Ha nlMepBaHero HsMa
4. PasnoroNeHile Ha il3MepfiTerHrlTe roLlKt4:
l4suepeauero e nsBbpaeHo e o6ulo 7 6p, nsuepnrenHh raqKu (l4T), pasnoroweHn B egnH usMepBareneH
KoHryp no rpaHuqara Ha nnou.laqKara na,,EKOMAKC" OOA, rp.Bennrn llpecnae, osHaqeHn Ha h3BaAKa or
Google Earth c osHaqeH nuHeeH uau1a6, npunoxeHne N91

PeAaKLlh, 01
Bepchr 06

Baxh or 01.09.2015r.
CrpaHhqa 1 or 3



oK 507-5

III. Pesynrarn or [3MepBaHero:
l4snoaseaHr rexHilt''lecKil cpeAcrBa 3a ,i3MepBaHe: npe4useH uHrerpupaq 4uQpoe uyMoMep cEL 620A72t t4Ho77174o Casella, Anrnnry sByKoB xanudparop cEL 77072 l,tH 4gogs4'iasetta, AHrnuf,; xon1uxnpax

3a u TESTO 41O-2 7

N9

Ha[MexogaHhe Ha roqKara or
t43MepBaTerrHl,tg KoHTyp

ExeHaanexrHo HltBo
Ha uyMa dB(A)

Kog curnacHo Bx.-
usxo7,.fi1eannx

1 urL r -)lv1 >,- l4Tt
2 IAT2 q6" 5 nT2
3 l4I3 54', 0 IAT3
4 IAT4 5L1', > tlT4
5 nr5 q3"t1 tAT5
6 IAT6 qr,'4 IAT6
7 IATT 114 IATT
B KlTB TITB..->
9 l4T9 tlr9
10 I4TLO 14T10
11 IATTI IAT17
72 t/1T72 IAT12
13 IAT73 L4TT3
t4 AT74 urt4
15 IATLS IATT5
16 t/1I76 l4Tt6
77 uTtT 14r77
1B nrTB IATLB
19 uT79 IATT9
20 tlT20 nr20
2L IAT27 l/'

-4 uT2t
22 AT22 -.- IAT22
23 nr23 IAT23
24 IAT24 t/1T24
25 IAT25 IAT25
26 uT26 t/T26
27 14T27 t/1T27
28 nr28 t/1T28
29 IAT29 IAT29
30 14T30 L_- J t/T30

l4gqhcneHure pe3ynrart4 no
npoMt4uneHo npeAnpHfiThe
l43nt4TBaHe.

HacroRqrRr nporoKon ce h3rorBr4 B ABa eAHaKBil eK3eMnacpa no eAhH 3a
heerrpunn u3MepBaHero: l,IoAnrc: <_:-=.
1. Toaop Aranacoa

2. feopru Kon4eee
(rme Qaurnraa, 4arxnocr)

3axoxex npegcraBnTen Ha oneparopa Ha npoMnurnelne

<<Mero4rra 3a onpeAennHe ua o6ulara 3ByKoBa Mou-lHocr, rasmqaaHa*B oKo4Harr;pfia orr onpeAenrHe HTBOTO Ha UyMa B MflCTOTO Ha eua4eficrB!4e>> ce orpa3flBar a nporoxon or

?[,iiu" fJmy * * . ?pn n ua Btr
ynbflHoMOU{eHO OT Hero

PeAaKllhe 01
Bepo1fl 06

Baxh or 01.09.2015r.
Crpauuqa 2 or 2

(uue Qauunna, 4auxxocr)
CErAerenx:

(uve Qaunaun, 4n_rNuocr)

nara: 4t,q{ .!!.. r .,,. .

tnon',ea ce B c'lyqahre, Lie 3aKoHHhtr npeAcraBilTe, Ha oneparopa hril ynbnHoMor1eHoro or Hero nhLle orKaxe Aa noAnh[!e nporoKona.

/
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oK 510-3
nAiOPATOPnfl 3A AHAnnS HA KOM1OHEHTUTE HA OKOnHA CPEAA @AKOC)

KbM,, E KO. KO H CYNT- U HXG H E P N H T" OOE
-*-ip. sypra. 66 67

NPOTOKOfl OT ]43NhTBAHE
Ne t222/07.09.2018r.

AKPEAUTU PAHA nA6OqATOpng 3A U3n UTBAH E
Ce pruSn xar 3a a KpeA hra q u q
Per. Ne 75 fiU/20.06.2017r,

Ban hAeH Ao 29. 0 7, 2020r.
l4agaqeu or l4A 6CA

cbrnacHo 6AC EN ISO/IEC 17025:2006

1. lllym
( uauueuoeauue ua npogyxra)

2. Brreno)Kurefl Ha H3nHTBaHero
"EKOMAKC" OOA, rp.Ayrueu, cbrnacHo BbsnaraHe 3a h3nhrBaHe QK 404-2/080/14,08.201-Br,

ITporoxon 3a npoBeqeuu co5creeHh h3MepBaHhs Nq 1202/15,08,201-Br,
(uauneuoaaune h aApec Ha 3asBhrenn; HoMep u Aara Ha nporoKona 3a npoBe,qeHh KoHTponHu/co1craeuu u3MepBaHue Ha
HhBara ua wyu)

3. MeroA Ha n3nt,trBaHe
BBflM 33:2017 - MeroguKa 3a onpe,qeneHe ua o6u.1ara 3ByKoBa MouJHocr/ ulnbLtBaHa B oKonHara
cpefla or npoMuaneHo npeqnphsrhe h onpeqerflHe Ha HnBoro Ha ayMa B Mqcroro Ha Bb3qehcrBLte
(uonep Ha craHAapru3hpaHh unn Banhqhpanu uerogn)

4. l-leprog Ha h3MepBaHe
ExeusaneHrHo Ht/tBo Ha ayM /Aueeuo HuBo Ha uJyM/ 07:1-5 . 07:40 Lt,

(uuao ua ayM - AHeBHot BeqepHo/ HoulHo u BpeMe ua usnepaane)

5. Epofi h3MepHTerHH TortKH
l4suepaauero e u3BbpaeHo B o6uJo 7 6p, h3MephrenHh roqKh (nT), pasnonot<eHh B eAhH
h3MepBaTeneH KOHTyp no rpAHuUtre Ha nnou.laqKara Ha "EKOMAKC" OOA
1222 UTl
1222 nT2
1222 UT3
1222 UT4
1222 UTs
1222 UT6
1222 UT7
(6pok, xog h onucaHne Ha u3MephrenHhre roLtKt4t 6pok usuepurenuu xourypw)
Mecrononox<eHhero Ha h3MephrenHrtre roLtKkt e o3Ha\teHo Ha n3BaAKa or Google Earth c o3HaLreH
nuHeeH nau1a6 llpnnoNeuue N9 1

6. flara Ha HaBrrpruBaHe Ha lr3flhreaHero/H3MepBaHero
15.08.2018 r.

- Panueaa/

PeAaKqhq 01
Bepche 06

Baxh or 01.09,2015r.
crpaHhqa 1 or 2

Puxoaogrren na60paropuc :....



7. PESYNTAT]4 OT I43NhTBAHETO

IEIEHAA: + - ct,rracHo r. I t4 r.6 or ra6rrua 2 Ha llprnoxeH,1e Ns2 or HapeA6a N96/4B 6p. 5B/2006
** - noA o6xsara Ha lqeroAa

3AEEIEXKA:
1, Pe3yrrrarhre or h3nhrBaHhnra ce orHacrr caMo 3a h3nhrBaHfire il3BaAKh.
2. ly'3Bne.reHhFra or h3nrlTBaH14F nporoKon He Mo[ar Aa ce pa3MHoxaaar 6es nilcMeHoro cbrlache ra na6oparopr,1nra
3. Hepa3AenHa Lracr or nporoKora 3a h3nhrBaHe ca llporoKon 1202/15.08.2018 r, 3a npoBeAeHil co6creeHh
rxyf4 r,1 h3BaAKa or Google Earth c o3HELreH n14UeeH uaula6 ['lpr,roNeHhe N91 KbM IporoKon or r3nhrBaHe N9 1222/07.

l-l po een n H3 n HTBa H eroi. { /.(.((.4: Puxoeoguren na6oparopHr{: .....
To4op AraHacoa

oK 510-3

HIBATA HA

PeAaKqhe 01
Bepcrfl 06

Baxh or 01,09.2015r.
crpaHhqa 2 or 2

N9

no
peA

Ha rveHoeaHre
Ha xapaKreprcTrKara

EAn-
Hrua

HA

Benvt-
LIhHATA

Cra ugaprrau-
panu/

BanhAt4paHV
NleTOAt/

N9 ra
o6pa:e-

ua no
BX. - 113X.

AHEBHilK

Pe:ynrarr
oT u3nlTBa-

HCTO,
(crorZ uocr,
HeonpeAe-

neHocr)

CroftHocr
t4

AOnycK
Ha noKa3a-

TeIffx

Ycroetas Ha

143n hTBa HeTO

a 3 4 5 6 7 B

1 lxshaaneHtHo HhBo Ha Llry14 dB(A) BBflM 33:2011 7222 t/lTl 47 ,9 + 0,2 70 TeMneparypa Ha

B.b34yXa

)a\oa

Aruoc@epHo

HattTaHe

1000,5 hPa

OrHocrtel Ha

BNAXHOCT HA

Blr34yXa

45,2 o/o

Cropocr

Ha BqT'bpa

1,5 m/s

2 :KBrBaleHTHo H14Bo Ha Lxyr'4 dB(A) BBIM 33:2011 t222 tAr2 49,6 + 0,2 70

3 :KBhBaneHTHO HhBO Ha LUyM dB(A) BBIM 33:2011 7222 Ur3 53,2,L 0,2 70

4 lxerleareHrHo Hr4Bo Ha uyM d B(A) BBIIIY 33:2011 1"222 Vtf 4 52,7 * 0,2 70

5 :xe14eateurHo Hl..1Bo Ha uJyM dB(A) BBIIM 33:2011 1222 |ATS 49,7 r 0,2 70

6 :rsrsa/leHrHo H14B0 Ha LxyM dB(A) BBflN1 33:2011 1222 t/r6 46,9 t: 0,2 70

7 lxetaeareHrHo H14Bo Ha u..lyM d B(A) BBflM 33:2011 L222 \ATT 48,L + 0,2 70

B
lxsrl BaneHTHO H14BO Ha U..rylvl

B MTCTOTO Ha ar:4efiCrere) dB(A) BBIM 33:2011
7222

nr7+t4T7 VtB
27 ,6 + r,L 55

9
lreo Fra oOUa 3ByKoBa
,1OU-IHOCT

dB(A) BBfl lvl 33:2011
1222

t4rI+t4T7 9l ,7:t 3,7

nporoKon or h3nurBaHe N9 1222/ 07.09.2018r.

1



oK 507-5

O6ercr:
lloAo6ercr:

rpas(c):
Agpec:
TeneQon/
Qarcc:
EUK/
6yncrar:

t'-i' -' /tt ,'0 t')
n poro Kofl Ne .... !'. :.:. :. l.'.' ...:::.' ::!.'..r.

3A nPOBEAEH14 COECTBEHT4 143MEPBAH14g HA H14BATA HA lXyM

I" flannn Ba npoMhlxneHhfl Hgror{HhK Ha tuyM:
1. [1pe4ver Ha 4efiuocr:
l-lnou1a4xa ga Aeiluocr c ornaqb\h
2. MecronoloxeHhe Ha npoMt4uneH An ttgrottHttK Ha uyM:

- onHCaHHe cbrflacHo Hape46a N96/2006 3a noKa3arerlrre 3a [xyM B oKorHara cpeAa, orLlilrau]r
creneHra Ha 4rcxowSopr npe3 pa3nhqHrre qacrh Ha AeHoHoulfiero/ rpaHfiLrHilTe crofinocrr Ha
noKa3arerilTe 3a lxyM B oKonHara cpe,qa/ MeroArre 3a oqeHKa Ha crofiuocrhre Ha noKa3arenHTe 3a LxyM
r Ha BpeAHrre e$errr or luyMa Bbpxy 3ApaBero Ha HaceneH wero f >xnnuu]Ht4 3oH14 v repnropt4tA,
UeHTpanHil rpaAcKt4 qacril/ repl4ropwtt noA/roxeHil Ha er:4erZcrBrero Ha 14HTeH3ilBeH aBToMo6unep,
rpa$rrc, Tepvroplt+t no4roxeHn Ha sr:AeficrBfiero Ha pencoB xene3onbreH il TpaMBaeH TpaHCnoprf
repvropt/tt\t noAroxeHil ua ers4etZcrBheTo Ha aBilaLlhoHeH LUyM/ npo[3BoACTBeHo-cKna,AoBV \epvropvt| A
3oHt4t 3oH14 3a o6ulecreeH k vHAt4BnAyaneH orAvlxt 3oH14 3a leqe6uu 3aBeAeHmr/ 30Hh 3a
HayqHoh3cneAoBarenAca r yue6Ha 4efiHocrm, rvxt/ 3o+t4 l43BbH arnovepa4uu/ .

flponsaogcraeHo-cKfiaAoBn rephropqn u soHn
- MecTononoxeHre Ha MrcToTo ua err:4eficreue /agpec, oTCToFHile B MeTpr Ao npoMt4r!neHhq 143ToL{Ht4l(,
onrlcaHre Ha cborBerHara ycrporZcrBeHa 3oHa 11 tepmopun/

XnnuuJua soua xa.Kuprcoso, rp.Bennrcn llpecnaB - Ha oKono 640 m or nnoula+Ka Benuxn llpecnae
3. Bt,s4erzcrere Ha h3ToLrHilKa Ha LUyr'4 - npo4bnxrrerHocr Ha pa6ora B qacoBe:
B qaca

4. Onltcaune Ha ocHoBHt4Te I43ToLrHt4t-.lh Ha uyM B rpaHZLlrre Ha npoM14uJneultg o6err:
Mororcap, rosapuu MllC

Axpegnrupaua na6oparop14n 3a usnhrBaHe
IIA6OPATOPNfl 3A AHANU3 HA
KOMnOHEHTHTE HA OKOnHATA CPEEA
cbrnacHo 6AC EN ISO/IEC 17025:2006
CeprwQwxar Ne 75 nU
l4sAaAeu or hA 5CA, BanuAeH Ao 29.07.202O r.
Fp.6yprac, N(,K, "CnaBeilKoB", 6n.726, ax.A,
er.3, oQnc 9
rcn./Qaxc: O56/586 667, ren.:0885 O74 479

II^ Ycnoahfl Ha npoBexAaHe Ha H3MepBaHero:
1. OnrcaHne Ha N4ereopororuqHa-ra o6craHosra:
Temneparypa Ha Bb3qyxa .....L.l. r.,L...oC

CxopocrHa Bflrbpa .......!.'.i....m/s
(npta xarrvre Ha anaparypa - AaHHil 3a reMneparypa/
enrcpa).

,rExouaxc"OOE
Ilnoqa4xa Benuxu Ilpecnaa

Benuxu llpecnaa

0882383777

727588326

Aruoceepuo HannraHe .{ .(?.!.,7. nr,
oruocurenua Bna)KHocr Ha Bb3,qyxa ,.1.?,2.r"
HargTaHe, oTHOCilTe,nHa BIaXHOCT/ CKOpOCT Ha

2. OnucaHlle Ha pexfiMa ua pa6ora r HaroBapBaHero Ha MoulHocrrre
B qacoa pexnM ua pa6ora; HaroBapBaHe no BpeMe Ha u3MepBauero - B0o/o
3. Har/.lre Ha uyM or l43roqHrqH/ HecBbp3aHil c 4efiHocrra Ha o6erra (uyru or 6lr:ro pa3nonoxeHa

rpaHCnoprHa aprepr,lql or cbce4eH o6exr t,t Ap.)
B uoueura Ha u3MepBaHero HflMa
4. PagnoroNeHhe Ha il3MeprrerHI4Te rolltc4:
l4suepeanero e nsBbputeHo a o6ulo 7 6p. usuepnrenHh rovxn (t4T), pa3nonoKeHh B eAnH h3MepBarereH
KoHrYp no rpaHLtuara Ha nnou.la4Kara na,,EKOMAKC'OOA, rp.Bennrcn llpecnae, 03HaqeHu Ha n3BaAKa or
Google Earth c osHaqeH nnHeeH uau1a6, llpunoxeune N91

PeAaKqrq 01
Bepcrn 06

Baxh or 01.09.2015r,
CrpaHhqa 1 or 2



III. Peeynrarr or HsMepBaHero:
TlgnongeaH14 TexHhqecKil cpeAcrBa 3a il3MepBaHe:
0711740 Casella, Axrnnry aByKoB xanudparop

(DK 507-5

flpe4useu uHrerpupaq 4uQpoa uyMoMep CEL 620A72, nH
CEL 11012 nH 490354 Casella, Anrnunl xou6nuupau

2 nH 3852365s/1

Ne

HahrqexoeaHhe Ha roqKara or
H3MepBaTeflH149 KOHTyp

ExeHeaneHTHo H14Bo

Ha uyMa dB(A)
KoA crrnacHo Bx.-
rcxoff#rcBHvtr

1 IATL 11, t4rt
2 tAT2 qv tAT2

3 tAT3 t?: 2 nr3
4 t/1T4 s>, f t4T4

5 nr5 19',\ tlT5
6 tlT6 q6: 0 tAT6

7 IATT \, t+T7

B IATB 
-

t/T8
9 t/1T9 IAI9
10 14T10 vrt0
11 IAT1,7 ATLL
L2 l4Tt2 l4Tt2
13 14T1.3 nrt3
T4 t/1T74 nrL4
15 t4T75 t/T15
16 t/T76 t+Tt6
t7 t4r77 14T77

1B I/T1B t4T1B

19 t/lT19 t/1f 19
20 vr20 IAT20

27 l/1T21 .../ tlI2t
22 t+T22 ttT22
23 t/1T23 IAT23

24 t4T24 / IAT24

25 IAT25 ttT25
26 14T26 IAT26

27 IAT27 IAT27
1a IAT28 I4T28
29 IAT29 IAT29

30 t/T30 t/T30
ll3q rcr eu rre
n po[4t4uneHo
r3nhTBa He.

pe3ynTaTh no
npeAnpilrrhe

<Mero4nra sa
h onpeAenrHe

onpeAenrHe Ha o6ulara 3ByKoBa Mou-lHocr/ t43lbqBaHa B oKonHara cpeAa
Hr4Boro Ha uiyN4a B N4rcroro Ha e-u:4eicrBhe>> ce orpa3rBar B [lporoKon

OT

OT

HacrorulrRr nporoKon ce il3TorBt4 B ABa eAHaKBil eK3eMnrqpa no
hseupunn h3MepBaHero: Eognnc
1. Toaop Araxacoe

2. feopru KoaAeee
(rme SaNrnrn, 4ntNnocr)

3axonen npeAcraBxrerr Ha oneparopa Ha npoMulrJneHns

pa Ha.

yt3Tor{H HOMOUIeHO OT HerO

(uue Savnnnn, 4ntxHocr)
CahAerenxi 

-1.,.. ., .,.,
(nve bavunus,. nnbxHocr)

AA'A: 4?-9|0.,4K , ...

xflonlraa ce B cnyqahre, Lre 3aKoHHr4qr npeAcTaBrrer Ha oneparopa hth ynbnHoNlou1eHoro or Hero nhLle orKaxe Aa noanhtue nporoKora.

PeAaKql,1e 01
Bepcl4q 06

Baxh or 01.09.2015r,
Crpauvilja 2 ot 2
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oK 510-3
nA6OPATOPn9 3A AHAnnS HA KOM1OHEHTWTE HA OKOnHA CPEAA @AKOC)

KbM,, E KO- KO H CYn T- n H XG H E P n H f" OOE----rp.Evp -

NPOTOKOA OT N3NHTBAHE
Ne 7225/07.09.2018r.

AKPEflhTnPAHA J]A6OqATOpU9 3A n3nUTBAHE
Cepru Q u xar 3a a Kpeqhra u h s
Per. Ne 75 nU/20.06.2017r.

BanhAeH Ao 29.07, 2020r.
l4s4a4eu or l4A 6CA

cbrnacHo 6AC EN ISO/IEC 17025:2006

1. tUym
( ua u ueuoaa u ne ua n pogyxra )

2. Brgno>xnrerr Ha h3nHTBaHero
"EKOMAKC" OOA, rp.Ayueu, cbrnacHo BbsnaraHe 3a usnurBaHe @K 404-2/080/14.08.2018r,

llporoxon 3a npoBeqeuu co6crseHu h3MepBaHufl N9 1205/15.08.2018r.
(nauueuosaurte u a4pec Ha saeBhrenn; HoMep h Aara Ha nporoKona 3a fipoBeAeHu KoHTponHu/co6craeuu u3MepBaHhe Ha
HhBara ua wyu)

3. MeroA Ha HgnHTBaHe
BBnM 33:2017 - MerofluKa 3a onpeqensHe ua o6u1ara 3ByKoBa MoulHocr, h3nbqBaHa B oKonHara
cpeqa or npoMt4LuneHo npe4npherhe h onpeqenflHe Ha Ht4Boro Ha ayMa B Mscroro Ha Bb3gehcrBhe
(uouep Ha craHAaprh3t/tpaHh Ltnt4 BannAhpaun uerogn)

4. flepnog Ha h3MepBaHe
ExausaneurHo HuBo Ha ayM / aeuepuo Ht4Bo Ha uJyM/ L9:20 = 79:45 q,
(uuao ua wyM - AHeBHo, BeqepHol HouJHo u BpeMe ua usuepaaue)

5. 6pofi H3MeprrenHn ToqKlt
l4suepsauero e hsBbpaeHo B o6u.lo 7 6p. u3MephrenHn rovKt4 (l4T), pasnofloweHh B eqnH
h3MepBareneH KoHTyp no rpaHLtuhre Ha nnouJagKara Ha "EKOMAKC" OOA
1225 UTl
1225 l4T2
1225 nT3
1225 nT4
1225 UT5
1225 UT6
1225 UT7
(6poh, xoa n onhcaHue Ha hsMephrenHhre roqKu, 6pofr nsuepurenuu xourypu)
Mecronono)KeHnero Ha nsMepnrerHnre roqKn e o3HaqeHo Ha n3BaAKa or Google Earth c o3HaLleH
nhHeeH uau1a6 llpunoNeune N97

6. Aara Ha [3BrrpuBaHe Ha H3nHTBaHero/143MepBaHero
15.08.2018 r.

aa - Parueea/

PeAaKqhe 01
Bepche 06

Baxr or 01,09.2015r.
crpaHhlla 1 or 2

Prrxoeo4uren na6oparophq :.



N9

no
peA

Hah[4eHoaaHtae
Ha xa pa Krep14cTr4 KaTa

EAv'-
H14Lla

HA

BCNV.
L]T HATA

CraH4a prrara-
panu/

BanvAApaHh
MeTOA14

N9 ra
o6pa:e-

Lla no
BX. -t43X.

AHCBHLlK

Peayrrarr
oT /3nhTBa-

HeTO/
(crorZ Hocr,
Heor peAe-

aeHocr)

CrorT Hocr
t4

AOnycK
Ha noKa3a-

TCTflX

Vcroerr na
143nilTBaHeTO

1 2 aJ 4 5 6 7 B
1 :<erBaneHTHo Ht4Bo Ha UlyM d B(A) BBflM 33:2011 7225 t/TI 44,6t 0,2 70 Tevneparypa Ha

Bb3AyXa

29,7 0C

ArvocQepHo

HanflraHe

1002,4 hPa

OrHocrrel ua

BflA}KHOCT HA

B-b3Ayxa

38,6 o/o

Cxopocr

Ha BrTbpa

1,9 m/s

2 :xahaaI]eHrHo HhBO Ha Ltyt\4 dB(A) BBIIM 33:2011 7225 t4r2 48,2i.0,2 70
aJ lxareareHtFto HtlBo Ha ulyM d B(A) BBIIM 33:2011 7225 tAT3 5r,9 * 0,2 70
4 KBhBaneHTHO Ht4BO Ha UyNl dB(A) BBIM 33:2011 1225 tAf4 50,7 + 0,2 70
5 KBTBaTeHTHO HtlBO Ha UyM dB(A) BBIllvl 33:201i L225 tATs 48,9 + 0,2 70

6 -XAraaneFltl-lO HtlBO Ha LXytl dB(A) BBiIM 33:2011 12251/1T6 47 ,4 + 0,2 70
7 :KBI,lBANCHTHO HI,1BO HA UYN4 dB(A) BBIiM 33:2011 1225 t/T7 49,2 + 0,2 70

B
:KB,4BArlCHTHO HI,1BO HA UYM
'B r"lrcToTo Ha ers4eicrarae) dB(A) BBflM 33:2011

1"225

IATT+ I/T7 MB
26,5 + r,l 50

9
Htzeo Ha o6u1a :eyrcoea
\40u_lHocr dB(A) BBflM 33:2011 7225

llTI+ nT7 90,6 + 3,7

oK 510-3
7. PE3YnTATl,l OT h3nhTBAHETO

IEfEHAA: + - cr,Tracro r. 1 r r. 6 or ra6n/Lla 2 Ha nphnoxeHhe N92 or fl^opeaOu f,feOZAB 6p. 58/2006*x - noA o6xaara Ha Mero4a

3A6EflE)KKA:
1, Pe3ynrarhre or il3nr4TBaHAATa ce orHacFT cat\4o 3a h3nhrBaHrjre A3BaAKA.
2. ly'3Bne'reHhrra or h3nvtTBaHvtn nporoKon He Florar Aa ce pa3r4Hoxaaar 6e: nilcMeHoro cbrnache Ha ra6oparopr,lnra3 Hepa3AerHa L]acr or nporoKora 3a h3nrrBaHe ca IporoKor 1205/15.08.2018 r. 3a npou"4ar, ."Oai""l,
trryM 14 r'13BaiqKa or Google Earth c 03Haqe,H nhHee, nau1a6 tlpranoNeHhe N91 KlN4 nporoKon or il3nilrBaHe Np tzZSlOjlOi.

l'l porenu H3n hrBaHero:... Puxoeogrren fl a6oparopnf, : ..,
ilHx. PocNrla .EHKoBa-PanqTo4op AraHacoe

ra Ha

PeAaKuhe 01
BepchF 06

Baxr or 01.09.2015r.
crpaHhlla 2 or 2

llporoxon or hsnhrBaHe N9 1225/ 07.09.2018r,



oK 507-5

Axpeqnrnpaua na6oparophfr ga h3nurBaHe
NA6OPATOPN9 3A AHANNS HA
KOMflOHEHTnTE HA OKOnHATA CPE4A
cbrnacHo EflC EN ISO/IEC 17025:2006
CepruQnxar Ne 75 nn
l4aga,qen or LIA 6CA, BanuAeH Ao 29,07,2020 r.
Fp.6yprac, >x.K, "CnaBefiKoB", 6n,726, ax.A,
er.3, oQuc 9
ren./Qaxc: 056/586 667, ren.:O885 074 479

,rExomaxc"OOfl
flnor4agxa Benuxu Il pecnaa

Bennxn fipecnae

0882383777

727588326

OOercr:
fio,qo6exr:

rpas(c):
Agpec:
TeneQou/
Sarcc:
EUK/
6yncrar:

P.g.Th.i.,g.{..!t.,.NPOTOKOfl N9
3A nPOBEAEHH COECTBEHyT H3MEPBAHHfl HA HI4BATA HA IXYM

L flannn 3a npoMhtuneHnr. HgrortHHK Ha tuyM:
1. tlpeAver Ha gerZuocr:

l-lnoulaAxa sa gefruocr c ornaqbLln
2. MecronoroNeHile Ha npoMt4tJneH vfl t43TovHt4K Ha uyM:

- onilcaHtle cbrnacHo Hape46a N96/2006 3a noKa3arermre 3a [xyM B oKonHara cpeAa/ orLlr4rau]r
creneHTa Ha 4rcrov$opr npe3 pa3n14LrHhre qacrm Ha.qeHoHoulmero/ TpaHrLlHhre crofiuocrlr Ha
noKa3arerl,1Te 3a [xyM B oKonHara cpeAa/ MeroArre 3a oqeHKa Ha crofiuocrilTe Ha noKa3arer]hre 3a uyM
t{ Ha BpeAHrre eoerrn or uyMa Bbpxy 3ApaBero Ha HacefleH nero f xunv'u-lHt4 3oH14 v repvropnvtl
qeHTpanHh rpaACKl,4 qacril, Tepvropttut noAroxeHZ Ha ebsAetzcrBrero Ha ilHTeH3ilBeH aBTot\4o6nnea
rpaQrr, Tepvroptlnt no.AnoxeHh Ha ars4eficrBhero Ha pencoB xere3onbreH r rpaMBaeH TpaHcnopr,
repL4Topt4l+t noAnoxeHr ua el:4eficrBllero Ha aBilaqhoHeH LUyM/ npoh3BoACTBeHo-cKnaAoBV repvropt1t4 t4

zoHt+t 3oH14 3a o6ulecrseu v t HAt4Bt4AyaneH orAl,.1x/ 3oHh 3a leqe6nr 3aBeAeHtlF/ 3oH7l 3a
HayqHoil3cneAoBarenAca r yve6ua 4eilnoctu, Tt4xt/ 3oHI4 t43Bt H arnoytepaquw/ .

LlponsaogcraeHo-cKnaqoBh repnrophh n 30Hu
- MecrononoxeHhe Ha M.HCToro Ha ets4etZcraue /agpec, orcroflHile B Merpr 40 npoMhtrJneHilH l43ToqHrK/
onilcaHre Ha cborBerHara ycrporicrBeHa 30Ha il tepuropun/

Xunnulua soua rce.Kupxoao, rp.Benuxu l-lpecnaB - Ha oKotio 640 m or nnouJa,qKa Bennrcn npecnaa
3. Ble4erzcrere Ha il3ToLrHrKa Ha LUyM - npoAbnxilTerHocr ua pa6ora B L{acoBe:

B qaca

4. OnrcaHlle Ha ocHoBHl4re [43ToqH14l1il Ha uyM B rpaHilqilre Ha npo[4NluleHhq o6err:
Mororcap, roeapuu MflC

II. Ycnoehfl Ha npoBelxAaHe Ha yr3MepBaHero:
1. Onrcaure Ha Mereopolon4LlH.ara o6craHoera:
Teuneparypa Ha Bbslyxa .......Z.,)r.) ra
Cxopocr Ha Bflrbpa .'.\,1.).m/s
(npn aannuue Ha anaparypa - AaHHil 3a reMneparypa/
errupa).

Aruoceepuo HansraHe .4lg?,? no"

oruocnrenua Bna)KHocr Ha Bb3ryyxa ,\8.,{ .*
HarlgraHe/ oTHOCTTeIHa BIaXHOCT/ CKOpOCT Ha

2. Onrcauue Ha pexilN4a ua pa6ora r HaroBapBaHero Ha Mou_lHocrl,lTe
Eguocneueu/ 3a HYNAhre Ha u3MepBaHero B nocoqeHnfl qacoBn nHTepBan Ha nnouJa\Kara e ocbtuecrBeHa
4ehuocr - nMhrhpaHe Ha HopManua 4eiluocr no rperupaHe/ HaroBapBaHe no BpeMe Ha u3MepBaHero -
75%
3. Haluqre Ha u.lyM or t43ToLtHLlt_1fil HecBbp3aHr c

rpaHcnoprHa aprepilff/ or cbceAeH o6exr vt Ap.)
B yoyeura Ha n3MepBaHero HfrMa

4eiuocrra ua o6ercra (ruyrv or 6rrsrco pa3nonoxeHa

4. Pa:noroNeHile Ha il3MepilTerHrre roltKl4:
l4suepaauero e hsBbpuleHo s o6uJo 7 6p. nsruepnrenHn rouxu (l4T), pasnoroneHn B eAhH n3MepBareneH
KoHTyp no rpaHu\ara Ha nnoula4KaTa ua,,EKOMAKC" OOg, rp.Bennrcn llpecnaa, 03HaqeHh Ha n3BaAKa or
Google Earth c o3HaqeH nHHeeH uau1a6, flpunoNeune N97

PeAaKllhr 0l
Bepcrr 06

Baxh or 01.09.2015r,
CrpaHhqa 1 or 3



III. Pesynrarr or H3MepBaHero:
l4snonseaHil TexHilqecKta cpeAcrBa 3a il3MepBaHe:
0711740 Casella, Anrnunl aByKoB xaandparop

oK 507-5

lTpe4ueen u,rrerpupaq un$poe uyMowep CEL 620A72/ UH
CEL 77012 nH 490354 Casella, Anrnual xou6unnpan

3a Bnara u 410-2 UH

N9

HarmexoeaHl,te Ha roqKara or
s4sMepBaTerrHH9 KOHTyp

ExsHeaneHTHo HHBo
Ha tuyMa dB(A)

Kog curnacHo Bx.-
lr3xoA. Ineexrx

42zr
1 LATT \\,6 t4T7
2 t/1T2 t8.Z IAT2

3 t4T3 st, t+T3

4 tAT4 .n?:\ t/1T4

5 t/T5 hll"u tlT5
6 t/1T6 q\, q tAr6
7 vr7 14%'.2 IAIT
B TITB --7 t4TB

I t/1T9 t/T9
10 IATTO l4Tt0
11 t/lTtl I4T7T
L2 IATT2 l4Tt2
13 14T73 lArt3
t4 tlT74 nrt4
15 IAT75 tATt5
16 nrt6 t/lT76
77 vr77 t/1T17

1B I/T1B I4T78
19 l4Tt9 Vtf t9
20 IAT20 // nr20
2t IAT2I ,/ AT2T
22 l/1T22 /" tAr22
12 tAT23 t+T23
24 tlT24 14r24
25 nr25 ttT25
26 tlT26 IAT26

27 tAT27 t4T27
2B t/lT28 IAT28

ZJ IAT29 tAT29
?n t/T30 t- I4T30

ly'3qrcrenrre pe3ynrarrl no <<Meto4rrca 3a onpeAenrHe Ha o6qara 3ByKoBa Mou-lHocr/ r,13fl'bqBaHa B oKoflHara cpeAa or
npoM14uneHo npeAnphflTre t1 onpeAenrHe HhBoro Ha uyN4a B MflcroTo ua absAeficrBhe> ce orpa3qBar a llpororon or
r3n I4TBa H e.

HacroRulrrr nporoKon ce il3TorBh B ABa eAHaKBr eK3eMnrflpa no eAnH 3a
Azevputmn H3MepBaHero: JIoAnnc: 

-1, Toaop AraHacoe .......)

2. feoprn

onepaTopa Ha npoM,llxneHng 143TortHl4K HOMOU{eHO OT HerO

+llonusa ce B clyqarre/ qe 3aKoHHl.1flT npeACTaBhren Ha oneparopa ilnrl ynbnHor4ouleHoro or Hero nLlue orKaxe Aa noAnhule nporoKona.

PeaaKuhn 01
Bepcrn 06

Bax/ or 01,09.2015r.
CrpaHrqa 2 or 2

CahAeren*:
1.



L

E

E
uT
I^AEUtF'
EEEOHV
EEtlHgH
fiEti-lr'(u

I
1,.'..ri.r tr

Eil

;
d

I

"r(\?

S-1
q>

4
-Q_
(n
i\

FIN
or \Zrrsit.iEE(uo
H5CE
E?A.i
ETUffiD# I

I
I

I

;

"J

T


	ГДОС 2018
	Приложение № 1. Таблици
	Приложение № 4.5. Протоколи от изпитване на шум

