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1.   УВОД 
 

 

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително (КР): 
 

КР № 493-НО/2014г. на „Екотрейдметал“ ЕООД е издадено за експлоатация на Инсталация за 

топене и леене на цветни метали и техните сплави – дейност по производство на необработени 

метали от отпадъци, включваща един брой индукционна пещ, с работна вместимост 1,6 т,         

т.2.5 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС 
 

 
 

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията 
 

Община Силистра, град Силистра, Индустриална зона Запад,  

ПИ с идентификатор 66425.514.9 
 
 

1.3 Регистрационен номер на КР 
 

КР № 493-НО/2014г. 
 
 

1.4 Дата на подписване на КР 
 

20.05.2014 г. 
 
 

1.5 Дата на влизане в сила на КР 
 

06.06.2014 г. 
 
 
 

1.6 Оператор на инсталацията и притежател на КР 
 

„ЕКОТРЕЙДМЕТАЛ“ ЕООД , гр. Русе 
 
 
 

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

Русе, 7000 

Бул. Цар Освободител № 46 

Тел./факс 086 839155 

ekotrademetal@abv.bg 

 

mailto:ekotrademetal@abv.bg
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1.8  Лице за контакти 
 

Димитър Ангелов - Управител                  Миглена Андреева - Eколог 
 

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

Русе, 7000                                                          Русе, 7000 

Бул. Цар Освободител № 46                         Бул. Цар Освободител № 46  

факс 086 839155                                               факс 086 839155 

тел. 0878 540077                                              тел. 0878 540967  

ekotrademetal@abv.bg                                   ekotrademetal.eco@abv.bg  

Димитър Ангелов                                              Миглена Андреева 
 
 

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

1.10.1. Инсталация, която попада в обхвата на т. 2.5 „а” на Приложение 4 на ЗООС: 

Инсталация за топене и леене на цветни метали и техните сплави – за дейност по 

производство на необработени метали от отпадъци, включваща: 

 -   един брой индукционна пещ, с работна вместимост 1,6 т. 
 

 
 

1.10.2. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
 

1. Инсталация за топене и леене на цветни метали и техните сплави –за  дейност по 

претопяване, сплавяне и отливане на цветни метали, включваща: 
 

 -   един брой индукционна пещ, с работна вместимост 1,6 т. 
 

2. Инсталация за топене и леене на черни метали и техните сплави, включваща: 
 

 -   един брой индукционна пещ, с работна вместимост 0,160 т. 
 

 -   един брой индукционна пещ, с работна вместимост 0,160 т. 
 

 -   един брой индукционна пещ, с работна вместимост 0,600 т 
 
 

В Инсталацията за топене и леене на цветни метали и техните сплави, включваща 

индукционна пещ, с работна вместимост 1,6 т, се произвеждат метали от отпадъци, поради 

което инсталацията се класифицира в т.2.5.а) от Приложение № 4 на ЗООС, тъй като в нея 

се извършва дейност по производство на необработени метали от отпадъци. В тази 

инсталация се извършва и дейност по претопяване, сплавяне и отливане на цветни метали, 

като при тази дейност, като суровини се използват свежи метали. Топилния капацитет на 

инсталацията е по-малък от 20 т за денонощие и поради това, тази дейност не попада в 

обхвата на Приложение №4 от ЗООС. 

 

mailto:ekotrademetal@abv.bg
mailto:eco@abv.bg
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Леенето се извършва в постоянни или временни (еднократни) форми. Постоянните 

форми представляват метални кокили. Те се използват многократно. Временните форми са 

предназначени за едно заливане с течен метал. 
 

1.10.3.  Спомагателни дейности извън обхвата на Приложение N 4 на ЗООС 
 

- Площадка за търговска дейност с ОЧЦМ 
 

Площадката за изкупуване на черни и цветни метали е разположена в границите на 

производствената площадка на площ от 250 кв.м. 
 

- Земеподготвителен участък 
 

В земеподготвителния участък на леярския цех се подготвят формовъчните смеси.  

Изходните материали за формовъчната смес са сух пясък, бентонит и оборотна смес. 

Смесването се извършва в колерганг. 
 

- Формовъчен участък 
 

Леярските форми се изработват механизирано във формовъчни машини или ръчно на 

местата, определени за ръчно формоване. За изготвяне и заливане на формите се използва 

моделна касова екипировка. При ръчно формоване насипването на формовъчната смес и 

уплътняването й се извършва ръчно, а при машинното – чрез пясъкосип и уплътняване с 

усилията на преси. 
 

- Сърцарно отделение 
 

Сърцевата смес се състои от пясък, водно стъкло и вода. Приготвя се за смесване в 

бъркалка при определена последователност на смесване на компонентите. Изсушаването 

на готови сърца се извършва в камерна сушилня. 
 

- Участък „Чистачен” 
 

Участъкът е разположен в Леярен цех. Основните дейности, които се извършват в 

участъка са отстраняване на леяковите системи и мъртвите глави. 
 

- Участък „Термообработка” 
 

Участъкът е разположен на площ 20 кв.м. в Леярен цех. Термообработката е метод, 

целящ изменение на структурата и свойствата на металите в желано направление чрез 

нагряване до определени температури, задържане и охлаждане с различни скорости. 
 

- Участък Прецизно леене 
 

Прецизното леене се прилага за сложни и отговорни детайли. При леенето по 

стопяеми модели за изработването на формата се използват модели от восък, които след 

покриване с огнеупорно покритие се стопяват (разтварят или изгарят), без да се разрушава 

формата. След допълнителна обработка в тази форма се налива разтопеният метал, а след 
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втвърдяването му формата се разрушава и отливките се изваждат. Поради това, че формата 

е цяла и гладка, тя осигурява голяма точност в размерите и гладкост на повърхността на 

отливките. Пресформите се запълват с моделна смес (парафин, стеарин и отработен 

възврат). Запълването на формите се извършва с помощта на шрицове. След охлаждане 

восъчните модели се изваждат от пресформите и се зачистват със спирт. Престояват на 

стелажи за няколко часа, след което се обмазват. Обмазването на восъчните модели 

представлява керамична черупка, получена чрез потапянето им в суспензия от кварц- 

маршалит и свързващ разтвор – етилсиликат. Разтворът се подготвя в мешалка 

хидролизатор, където се дозират компонентите. Веднага след изваждането им от 

хидролизатора се посипват с пясък от опесъчител. Нанасят се минимум три слоя след 

обмазката, като след всеки слой формата се суши в сушилно отделение. Восъчните модели 

се стопяват в гореща вода във вана за стопяване. Стопената маса, отделена на повърхността 

на водата, се отделя за повторно използване в моделно отделение, а черупковите форми 

се пренасят във формовъчно отделение. Поставят се в каси и се укрепват отвън чрез 

запълване на междините с пясък, накаляват се в накаловъчна пещ, след което са готови за 

използване. 
 

1.11   Производствен капацитет на инсталацията 

 
 

Инсталация 

Позиция на 
дейността, 

приложение 
№ 4, ЗООС 

 
Капацитет 

t/24h 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 

1.         Инсталация за топене и леене на цветни 
метали и техните сплави – дейност по производство на 
необработени метали от отпадъци, включваща: 
- един брой индукционна пещ с работна вместимост 
1,6 т 

 

 
 

т. 2.5 „а“ 

 

 
 

11,200 

№ 
 
Инсталации, извън Приложение № 4 от ЗООС 

Капацитет 
t/24h 

1 Инсталация за топене и леене на цветни метали и техните 
сплави – дейност по претопяване, сплавяне и отливане на 
цветни метали, включваща: 
 

- един брой индукционна пещ с работна вместимост 1,6 т 

 
 

11,200 t / 24 h 

2 Инсталация за топене и леене на черни метали и техните 
сплави, включваща: 
 
 

14,720 t / 24h 
(0,613 t / h) 

 - един брой индукционна пещ с работна вместимост 
0,160 т 

 

2,560 t/ 24h 

 - един брой индукционна пещ с работна вместимост 
0,160 т 

 

2,560 t/ 24h 

 - един брой индукционна пещ с работна вместимост 
0,600 т 

 

9,600 t/ 24h 
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Инсталацията за топене и леене на цветни метали и техните сплави, включваща един 

брой индукционна пещ с работна вместимост 1,6 т и капацитет 11,2 t/24 h е една. За дейност 

по производство на цветни метали от отпадъци попада в обхвата на Приложение № 4 

от ЗООС, а за дейност по претопяване, сплавяне и отливане на цветни метали от суровини 

/свежи метали/ не попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС. 

 

 

Таблица 1.11.2.  Произведена продукция от инсталацията за топене и леене на цветни метали и 

техните сплави за отчетния период  01.01.2018 ÷ 31.12.2018 г. 

 

 
 

Месеци, 2018 г. 
Произведена продукция 

през месеца 
(тон) 

Януари 24,594 

Февруари 19,021 

Март 35,791 

Април 20,735 

Май 23,180 

Юни 18,344 

Юли 26,899 

Август 23,242 

Септември 20,790 

Октомври 30,590 

Ноември 29,348 

Декември 24,475 

Общо произведена 
продукция 2018 г, (тон) 

297,009 

 

 

Прилагаме инструкция по Условие 4.2.1 за измерване/изчисляване годишното 

производство на инсталацията за топене и леене на цветни метали. Водим дневник на 

инсталацията, в който вписваме информация за произведеното дневно количество 

продукция и за технологичния процес. Не надвишаваме капацитета 11,2 т/ 24 h. 
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Таблица 1.11.3.  Произведена продукция от инсталацията за топене и леене на черни метали и 

техните сплави за отчетния период  01.01.2018 ÷ 31.12.2018 г. 

 

 
 

 

Месеци, 2018 г. 
Произведена продукция 

през месеца,   (тон) 

Януари 0 

Февруари 0 

Март 0 

Април 0,39 

Май 1,00 

Юни 0 

Юли 1,901 

Август 0 

Септември 0 

Октомври 0 

Ноември 1,747 

Декември 0,291 

Общо произведена 
продукция 2018 г, (тон) 

5,329 

 
 

От таблицата с месечните продукции от инсталацията за топене и леене на черни 

метали е видно, че не превишаваме дневния капацитет от т. 1.11 

 
 

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

среда 
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1.13  РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
 

РИОСВ – Русе 

гр. Русе, бул. Придунавски № 20 
 
 

1.14  Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен 

гр. Плевен, ул. Чаталджа № 60 
 
 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

„Екотрейдметал“ ЕООД прилага система за управление на околната среда (СУОС), 

която е важен момент от спазване на екологичното законодателство. Разработена е при 

спазване изискванията на Условие 5 на КР № 493-НО/2014 г. 

СУОС обхваща следните елементи: 
 

 
2.1  Структура и отговорности 

 

Съгласно Условие 5.1.1 и Условие 5.1.2 е определен персонала и са изготвени 

списъци с персонал, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в КР 

и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Те се актуализират при 

промяна на персонала/лицата или отговорностите. 

Във всяка една инструкция са определени и конкретните отговорници по нейното 

прилагане и контрола по нейното изпълнение. 
 

 
2.2  Обучение 

 

В изпълнение изискванията на Условие 5.2.1 прилагаме инструкция, според която 

ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и се изготвят годишни 

програми за обучение. Програмата се изготвя от еколога и се утвърждава от управителя на 

дружеството. При необходимост същата се актуализира в съответствие с потребностите от 

обучение на персонала. 
 
 

2.3  Обмен на информация 
 

В изпълнение изискванията на Условие 5.3.1.  дружеството има изготвен актуален 

списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР, включително списък с 

имената, длъжностите, работно място и телефоните за контакт. 

В изпълнение на изискванията на Условие 5.3.2. се поддържа и в случай на 

необходимост актуализира списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани 

съгласно условията на разрешителното. Списъкът съдържа имената на органите/ 
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институциите, адресите  и  начините  за контакт  (вкл.  в  спешни  случаи). Списъкът  е  сведен  

до знанието на персонала на дружеството, който е отговорен за уведомяването на 

заинтересованите лица, контролни органи и обществени институции. 
 
 

2.4  Документиране 
 

Изпълнени са изискванията на Условия 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. При еколога се съхранява 

и при необходимост актуализира списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи 

се до дейността на инсталацията, като ги свежда до знанието на лицата, отговорни за 

прилагането на съответните законови актове и изпълнението на условията в КР. Всички 

изготвени инструкции се съхраняват на площадката и целият персонал има достъп до тях. 

Има списък на всички инструкции, изисквани с комплексното разрешително, както и списък 

на кого от персонала какъв документ е предоставен. Инструкциите, изисквани от КР, са 

предоставени на хартиен носител и на лицата, отговорни за изпълнението на условията в 

разрешителното срещу подпис (Условие  5.3.1.). 
 
 

2.5  Управление на документи 
 

В изпълнение на изискванията на Условие 5.5.1. дружеството има изготвена 

инструкция за изземване на невалидната документация и за актуализация на документите, 

изисквани от КР, в случай на промяна на нормативната уредба, дейността на инсталацията, 

изменение на технологичните процеси или използваните суровини и материали. При 

необходимост инструкцията своевременно се прилага. 
 
 

2.6  Оперативно управление 
 

Съгласно Условие 5.6.1 прилагаме всички изисквани от КР инструкции за експлоатация 

и поддръжка. Инструкциите се съхраняват в писмен вид на територията на площадката и 

могат да бъдат представени при проверка на компетентния орган. 
 
 

2.7  Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
 

В изпълнение на изискванията на Условие 5.7. в дружеството има утвърдени писмени 

инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за оценка на 

съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените 

по КР и в случай на констатирани несъответствия за установяване на причините, които са ги 

предизвикали, както и на предприетите коригиращи действия, резултатите от тях и 

отговорните лица. 

В изпълнение на Условие 5.7.4 се прилага писмена инструкция за периодична оценка 

на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията и 
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предприемане на необходимите организационно-технически действия за постигане 

съответствие с тези нормативни разпоредби 

 

2.8  Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
 

Дружеството прилага писмена инструкция по Условие 5.8.1. за преразглеждане и при 

необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ 

пречиствателното оборудване след възникване на авария. 

В изпълнение на Условие 5.8.2. е утвърдена и се прилага писмена инструкция за 

аварийно планиране и действия при аварии, включваща: 

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 

производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и 

здравето на хората, аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; 

- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни 

ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето 

на хората и околната среда, действия за предотвратяване/ограничаване на замърсяването 

на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията 

от аварията; 

- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на 

плана за действие при аварии; 

- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на 

работещите от района на аварията; 

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи 

действия; 

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при 

авария; 

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им 

проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; 

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии, 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 действия при аварии. 

 

Съгласно нормативните изисквания е изготвен и съгласуван с всички компетентни 

органи вътрешен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии и пожари.  

Периодично се извършва инструктаж на персонала. 
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2.9  Записи 
 

“Екотрейдметал” ЕООД изпълнява задълженията си по изискванията на Условие 5.9 на 

КР. Изготвени са и се прилагат инструкции за документиране и съхраняване на данните от 

наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствието им с 

изискванията на КР, за установяване на причините за констатирани несъответствия и 

предприетите коригиращи действия. Инструкциите са изготвени по компоненти и съдържат 

дневници за документиране и оценката на съответствието на регистрираните стойности на 

емисионните и технически показатели с нормите, заложени в КР. Всички данни от 

наблюдението на емисионните и технически показатели, оценка на съответствието и 

предприеманите коригиращи действия се описват в Дневници, които се съхраняват при 

еколога и съответните отговорни лица. 

Въведени са и се поддържат правила за идентифициране, събиране, осигуряване на 

достъп, съхранение и унищожаване на невалидни документи с цел добра проследимост и 

управление на работните и организационните процеси. Определен е начинът за 

документиране и съхранение на данните от преразглеждането и/или актуализацията на 

инструкциите за работа, вследствие: 

- Промени в нормативната уредба; 

- Промени в технологичните процеси, работата и управлението на инсталациите; 

- Промени в организационната структура на дружеството; 

- Промени в режима на работа; 

- Настъпване на аварийни ситуации; 

Поддържа се списък на документите, доказващи съответствие с условията на КР. 
 

2.10  Докладване 
 

Дружеството изпълнява изискванията на Условие 5.10. на КР. Информация относно 

изпълнението на условията на КР се предоставя на контролните органи за резултатите от 

собствения мониторинг по компоненти. Обобщена информация за изпълнение условията 

на КР за отчетния период се предоставя с настоящия ГДОС. Докладът е изготвен по образец 

на годишен доклад, съгласно „Методика за реда и начина за контрол на комплексни 

разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексното разрешително“. 

 

2.11  Актуализация на СУОС 
 

Според Условие 5.11.1 актуализация на СУОС се извършва при актуализация или 

изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. 

През 2018 г. не е извършвана такава актуализация. 

 



ГДОС на „Екотрейдметал“ ЕООД, гр. Русе, площадка гр. Силистра , 2018 г. 

14 

 

 

 

3.   ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 
 

Количеството и вида на използваните ресурси в “Екотрейдметал” ЕООД са съгласно 

определените с условията на комплексното разрешително. 

 
3.1  Използване на вода 

 

Свежа вода на площадката се използва за: 

- Допълване на оборотния цикъл, служещ за индиректно охлаждане на наличните 

индукционни пещи – инсталация за топене и леене на цветни метали и сплавите им и 

инсталация за топене и леене на черни метали и сплавите им. За двете инсталации е 

изградена обща охладителна система с 1 брой охладителна кула и 4 броя резервоари, 

разположени в сградата. Водата се движи в затворен цикъл. Оборотният цикъл е без отток. 

През 2018 г. сме допълвали охладителната система с обезсолена вода, купувана от 

„Топлофикация Русе“ ЕАД. 

- Подготовка на временни форми за леене на детайли. Подготовката на материала за 

изработка на временни форми за леене на детайли се извършва в земеподготвителния 

участък на леярския цех. Смесването и хомогенизирането на съставките и добавянето на 

крепител и вода – се извършва в два броя колерганги. При подготовката на временни форми 

за леене на детайли се ползва минимално количество вода, което се добавя към колерганга 

за поддържане на необходимата влажност на материала. Количеството на тази вода е 

пренебрежимо малко. 

- Санитарно-битови нужди; 

- Противопожарни нужди. 

Площадката е водоснабдена от водопроводната мрежа на град Силистра. 

„Екотрейдметал” ЕООД има сключен договор с „Водоснабдяване и канализация” ООД,          

гр. Силистра. ВиК операторът не е наложил количествени ограничения за използваната 

вода. Има измервателното устройство, което отчита количеството използвана вода на 

площадката. По Условие 8.1.4 прилагаме инструкция за извършване на проверки на 

техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове 

и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Води се дневник. През отчетния 

период са направени 44 проверки. Не е имало констатирани течове. 

По Условие 8.1.3 прилагаме инструкция за експлоатация и поддръжка на 

охладителната система за охлаждане на индукционната пещ, която е най-големия 

консуматор на вода за производствени нужди (включително охлаждане). Извършва се 

визуален оглед на състоянието на резервоарите, тръбопроводите и охладителната кула. 

Извършени са 44 проверки през отчетния период. Няма констатирани несъответствия. Няма 

предприети коригиращи действия. 
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По Условие 8.1.5.1.1 прилагаме инструкция за изчисляване на количествата 

използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) и по Условие 8.1.5.2 

за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени 

нужди (включително охлаждане). Попълваме дневник за количеството вода, използвана за 

промишлени нужди (охлаждане). 

По Условие 8.1.5.3 прилагаме инструкция за оценка на съответствието на 

изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с 

определените в разрешителното. Консумацията на вода за производствени нужди през 

отчетния период 01.01.÷31.12.2018 год. е за допълване на охладителната система на 

индукционните пещи. Като добавъчна вода за допълване на охладителната система сме 

ползвали обезсолена вода, купувана от „Топлофикация - Русе“ ЕАД. Използваното 

количество за 2018 г. е 30 m3. Няма несъответствие в изразходването на вода за единица 

продукт. Няма предприети коригиращи действия. 
 
 

Таблица 3.1 
 

Източник на вода 

Годишно 
количество, 

съгласно 
КР 

Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно КР 

(m3 /t) 

Използвано 
годишно 

количество 

(m3 ) 

Използвано  
количество за 

единица 
продукт  
(m3 /t) 

Съответствие 

„Топлофикация Русе“ ЕАД - 
обезсолена вода за 
производството. 
 През 2018 г. за допълване на 
охладителната система сме 
купували обезсолена вода 

- 0,29 30 m3
 0,101 да 

 
 
 

3.2. Използване на електроенергия 
 

Прилагаме инструкция по Условие 8.2.1.1. за експлоатация и поддръжка на 

индукционна пещ към Инсталацията за топене и леене на цветни метали и техните сплави, 

която е основен консуматор на електроенергия. 

Прилагаме Инструкция по Условие 8.2.2.1 за измерване (изчисляване) и 

документиране на изразходваните количества електроенергия. Месечната консумация на 

електроенергия се отчита по показанията на електромер, а годишната такава е сбор от 

месечните измервания. 

Консумираната електроенергия за отчетния период от инсталацията за топене и леене 

на цветни метали възлиза на 568,37 МWh. 
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Прилагаме инструкция по Условие 8.2.2.2 за оценка на съответствието на 

изразходваните количества електроенергия с определените такива в КР. Няма 

несъответствие през отчетния период. Няма предприети коригиращи действия. 

 
 

Таблица 3.2 
 

 
 

Електроенергия 

Количество за 
единица продукт, 

съгласно КР (MWh/t) 

Използвано 
количество за 

единица продукт 
(MWh/t) 

 
 

Съответствие 

 
568,37 MWh 

 
1,93 

 
1,914 

 
да 

 
 
 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 

Прилагаме инструкция по Условие 8.3.2.1 за измерване/изчисляване и документиране 

на използваните количества суровини. Определяме годишната консумация на суровини за 

инсталацията за топене и леене на цветни метали, които не се различават по вид от тези в 

Таблица 8.3.1.1 от КР и изчисляваме годишната норма на ефективност при употребата им. 

Прилагаме инструкция по Условие 8.3.2.2 за оценка на съответствието на стойностите 

на годишните норми за ефективност при употребата на суровини с определените такива в 

КР. Годишната консумация на суровините за инсталацията за топене и леене на цветни 

метали, за които е определена годишна норма на ефективност в КР е попълнена в Таблица 

3.3. Няма несъответствие. 
 

Таблица 3.3 
 

 

 
 

Суровини 

 
Годишно 

количество, 
съгласно КР 

Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно КР 

(т/т) 

 

Употребено 
годишно 

количество 
(тон) 

 

Количество за 
единица 
продукт 

(т/т) 

 

 
 

Съответствие 

Алуминий 
слитък 

 

- 
 

0,261 
 

0,852 
 

0,003 
 

да 

Слитък мед - 0,830 0 0 да 

Цинк слитък - 0,9 9,771 0,033 да 

 
 

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

Съхраняваме суровините, спомагателните материали и продукти в складовете, 

посочени в КР. Складовете са закрити, с бетонна основа, без връзка с канализацията. Не 

допускаме съхраняване в опаковки с нарушена цялост. Всички химически вещества и смеси, 
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 получаваме придружени с информационен лист за безопасност. Съхранението на 

материалите отговаря на условията, посочени в информационните листи за безопасност. 

Съхраняваме на площадката информационните листи за безопасност. Прилагаме 

инструкция по Условие 8.3.4.1.4 за поддръжка и периодична проверка на съответствието на 

съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията 

на разрешителното. Води се дневник. Извършени са 45 проверки през отчетния период. 

Няма установени несъответствия. Няма предприети коригиращи действия. 
 
 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR 
 

През 2018 г. „Екотрейдметал“ ЕООД няма годишна емисия по-голяма от посочената 

прагова стойност в Таблица № 1, Приложение 1 на годишния доклад. Информация е 

подадена в националната информационна система за докладване по ЕРИПЗ. 
 

В Таблицата 1 на Приложение 1 сме отразили всички вещества със стойностите им в 

скоби под тире, понеже не превишаваме пределните стойности на замърсителя. 
 

През годината не е имало случаи на аварийно изпускане във въздуха, водите и 

почвите. 

Годишните количества на замърсители определяме въз основата на собствения 

мониторинг, който според КР извършваме веднъж на две години. Използваме данните от 

протоколите за изпитване от последните собствени измервания, извършени на 20.07.2017 

г. от акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „ Пехливанов инженеринг“ ООД.  

Количеството замърсители във въздуха (кг/год.) изчисляваме като използваме 

данните за масов поток на замърсителя (кг/час) от протоколите за изпитване на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и броя работни 

часове на всяко едно изпускащо устройство. Данните за работните часове на изпускащите 

устройства получаваме от дневниците на съоръженията и работната програма. 

ИУ2 и ИУ3 са след филтъра на двете дробометни машини. 

През 2018 г. година не е експлоатирана термичната пещ (към ИУ5) и не е извършвано 
прецизно леене. 

Получаваме следните стойности за годишни емисии в кг/год.  – в Таблица 4.1.1 

 

 

 

 

http://pdbase.government.bg/forms/public_eprtr.jsp
http://pdbase.government.bg/forms/public_eprtr.jsp


ГДОС на „Екотрейдметал“ ЕООД, гр. Русе, площадка гр. Силистра , 2018 г. 

18 

 

 

 

Таблица 4.1.1 
 

 

 

Изпускащо 

устройст- 
во   

 

№ 

 
 
 

 
Източник на 

отпадъчни газове 

Брой 
работ 

ни 
часове 

за 
2018 г. 

Замърсители (масов поток kg/h) 

 

 
Общ прах 

 

Общ 

органичен 

въглерод 

(TOC) 

 

 
 
 

Cu 

 

ИУ1 
ИП - 1,6 т и раб. 
място леене 

 

926 
 

0,007 
 

0,065 
 

 

0,0009 

 

ИУ2 
Дробометни 
машини 

 

42 
 

0,082 
 

- 
 

- 

 

ИУ3 
Дробометни 
машини 

 

42 
 

0,083 - - 

 

ИУ4 
Раб. място 
електроженист 

 

63 
 

0,001 
 

- 
 

- 

ИУ7 

3 бр.ИП за черни 
метали 2 х 120 кг и 
1х600 кг и 7 бр. 
накаловъчни пещи 

76 0,036 0,006 - 

 

 

ИУ8 
Мешалка, 
хидролизатор, съд 
обмазка 

 

 

0 

 

 

- 

 

 

0,038 

 

 

- 

      

 
Сума замърсител в кг 
за 2018 година 

 16,211 60,646 0,833 

 
 

В Таблица 4.1.2 докладваме по Условие 9.6.2.7 стойностите на изчислените количества 
емитирани замърсители във въздуха за единица продукт. Годишната продукция за 2018 г. 
от двете инсталации общо е  302,338 тона. 
 

Таблица 4.1.2 
 

 Замърсители 
 

Общ прах 
Общ 

органичен 

въглерод (TOC) 

 

 

Cu 

Количество емитиран 
замърсител за единица 
продукт 
(kг замърсител/тон отливка) 
за 2018 год. 

 
 

0,054 

 
 

0,201 

 
 

0,0028 
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От производството няма производствени отпадъчни води (включително охлаждащи 

води).  

Докладване на изпускане на замърсители в почвата не е извършено, тъй като от 

дейността на дружеството не се генерират отпадъци, които да са предмет на обезвреждане 

„почвена обработка“ или „дълбочинно инжектиране“. Не са превишени пределните 

количества за пренос извън площадката на производствени и опасни отпадъци. 
 
 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване. 

В експлоатация са 2 броя пречиствателни съоръжения – 1 брой касетъчен ръкавен 

филтър към ИУ № 1 – Индукционна пещ 1,6 тона и чадър над работно място леене и 1 брой 

касетъчен ръкавен филтър към  ИУ №2 и №3 – Дробометни машини. 

По Условие 9.1.1.1. от КР сме изготвили документация, в която са определени 

стойностите на технологичните параметри за оптимална работа на касетъчните ръкавни 

филтри и честотата на мониторинг и същата е представена в РИОСВ. 

Прилагаме инструкция по Условие 9.1.1.3 за мониторинг на стойностите на 

контролираните параметри, осигуряващи оптимален режим на пречиствателните 

съоръжения в съответствие с определените по Условие 9.1.1.1 и инструкция по Условие 

9.1.2.1. за периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове с оптималните стойности. 

Резултатите се документират и съхраняват във ФК 9.1.3.1 – Дневник за мониторинг на 

контролирани параметри на пречиствателно оборудване и ФК 9.1.3.2. – Резултати от оценка 

на съответствието на контролираните параметри с оптималните стойности. 

Извършени са 86 проверки през отчетния период. Няма установени несъответствия и 

не са предприемани коригиращи действия през 2018 г. 
 

 

Условие 9.2. Емисии от точкови източници 

При процесите на производство на цветни метали емисиите на вредни вещества се 

улавят непосредствено от източниците им. При процесите на топене не се употребява 

хексахлоретан. 

Според условията за собствен мониторинг в Условие 9.6 от КР провеждаме собствени 

периодични измервания веднъж на две години. През 2018 г. не сме извършвали 

измервания. Собствени измервания сме провели през 2017 г. 
 

Прилагаме инструкция по Условие 9.2.5 за периодична оценка на съответствието на 

измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното 

норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и 
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предприемане на коригиращи действия. Няма несъответствия. Не са предприемани 

коригиращи действия. 

 

Условие 9.3. Неорганизирани емисии 

Прилагаме инструкция по Условие 9.3.2 за периодична оценка за наличието на 

източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на превантивни и 

коригиращи мерки. Ежемесечно извършваме оглед на производствената площадка и 

оценка за наличие на нови потенциални източници на неорганизирани емисии. 

Прилагаме инструкция по Условие 9.3.3 за извършване на периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

установяване причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

Ежемесечно извършваме проверки за спазване на мерките по инструкцията. Не са 

установени несъответствия и неизпълнение на регламентираните мерки.  
 

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества 
 

От дейността на площадката не се отделят интензивно миришещи вещества. 

По Условие 9.4.3 прилагаме инструкция за периодична оценка на спазването на 

мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.  

Проверките се извършват ежемесечно. Не е установено наличие на миризми. 

През периода на докладване не са регистрирани и няма постъпили оплаквания за 

емисии на интензивно миришещи вещества. 

 

4.3 Емисии на вредни вещества и опасни вещества в отпадъчните води 
 

От производството няма производствени отпадъчни води (включително охлаждащи 

води). Охлаждащата вода се движи в затворен цикъл, без отток. 

Битово-фекални отпадъчни води се формират от санитарните възли в сградата. Те се 

отвеждат разделно в самостоятелна канализация за битово-фекални води, собственост на 

Джи Ти Ай Компютри. Тази канализация се зауства в река Дунав, като в точката на заустване 

постъпват потоци отпадъчни води и от съседни терени и съседни производствени 

предприятия. Точката е разположена извън територията на производствената площадка на 

оператора. На площадката няма изградени пречиствателни съоръжения за битово-

фекални отпадъчни води. 

Няма разходомерно устройство за измерване количеството на заустваните битово-

фекални отпадъчни води. По Условие 10.3.3.2 прилагаме инструкция за определяне 

количествата на битово-фекалните отпадъчни води, в зависимост от количеството 

постъпила свежа вода. Количеството постъпила свежа вода за отчетния период 
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01.01÷31.12.2018 г. е 24 m3. Цялото количество сме използвали за битови нужди. В 

производството сме използвали обезсолена вода за охладителната система на 

инсталациите за топене и леене на цветни и черни метали, купувана от „Топлофикация – 

Русе“ ЕАД. Отпадъчните битово-фекални води са в размер на Q бит.ф. = 24 m3. 
 

Извършваме мониторинг на битово-фекалните отпадъчни води.Според Условие 
10.3.3.1 честотата на мониторинга е веднъж годишно.   

На 19.07.2018 г. е взета проба за изпитване на битово-фекални отпадъчни води. 

Пробовземането и изпитването е извършено от Акредитирана лаборатория ЛИ „МОБИЛ 

ЛАБ-РУСЕ“. 

Резултатите са представени в РИОСВ – Русе и Басейнова дирекция – Плевен. 

Прилагаме инструкция по Условие 10.3.3.3 за оценка на съответствието на 

показателите с индивидуалните емисионни ограничения от КР. Няма несъответствия, няма 

предприети коригиращи действия. Съгласно данните от провеждания собствен мониторинг 

качеството на отпадните води отговаря на изискванията, установени в комплексното 

разрешително и не нарушава качеството на водоприемника. 

Резултатите от мониторинга са отразени в Приложение 1 Таблица 3 – Емисии на 
отпадни води. 

Прилагаме инструкция по Условие 10.4 за периодична проверка и поддръжка на 

канализационната мрежа, включително установяване на течове и предприемане на 

коригиращи действия за тяхното отстраняване. Попълва се дневник ФК 10.6.4. Проверките 

се извършват ежемесечно. През отчетния период са извършени 12 проверки. Няма 

констатирани течове. Няма предприети коригиращи действия. 

По Условие 10.5 ― заплатили сме такса ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води за периода 01.01.2018 ÷ 31.12.2018 г. по Закона за водите . 

 
 

4.4. Управление на отпадъците 
 

Условие 11.1   Образуване на отпадъци 
 

При работата на инсталациите на територията на площадката образуваните отпадъци 

не се различават по вид (код и наименование) от посочените в Условие 11.1.1 от КР. 

В Приложение 1, Таблица 4 са посочени образуваните през 2018 година отпадъци. 

През отчетния период  са образувани отпадъци, както следва: 

- 101003 – шлака от пещи (цветни метали) - 54,897 т 

- 101010 – прах от отпадъчни газове – 11,503 т 

- 101099 – отпадъци, неупоменати другаде (набивна маса от инсталацията за цветни 

метали) – 1,6  т 

- 100903 – шлака от пещи (черни метали) – 0,4 т 
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- 100908 – използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи – 15,34 т 

- 191002 – отпадъци от цветни метали – 63,934 т 
 

Съгласно Условие 11.1.2 прилагаме инструкция за периодична оценка на 

съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените 

такива в условията на разрешителното, установяване причините за несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия при несъответствие. Резултатите от периодичната 

оценка попълваме във Дневник ФК 11.1.2. През отчетния период 01.01÷31.12.2018 г. няма 

констатирани несъответствия и няма предприети коригиращи действия. 
 

Условие 11.2  Приемане на отпадъци за третиране 
 

Според Условие № 11.2 на „Екотрейдметал“ ЕООД се разрешава да приема на 

територията на площадката ОЧЦМ с цел извършване на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R4 (рециклиране и възстановяване на метали и метални съединения) и 

R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им). Приемаме отпадъци само от юридически лица, с които имаме сключен 

писмен договор. Преди приемане на отпадъците имаме информация за техния вид, 

количество, физически характеристики и химически състав. При приемане на отпадъците 

проверяваме придружаващата документация – сертификат или декларация, фактура, 

товарителница. Измерваме количеството на приетите отпадъци и извършваме визуална 

проверка за установяване съответствието на приемания отпадък с придружаващата 

документация. Отразяваме в отчетна книга (Приложение № 4). 

През отчетния период 01.01.÷31.12.2018 г. сме приели следните отпадъци: 

- 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали – 2,113 т от ПК „Метал“  
- 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали – 3,97 т от „Шулц-79“ ООД 
- 12 01 03 – изрезки от цветни метали – 0,752 т от „Хром“ АД 
- 12 01 04 – прах и частици от цветни метали (месинг) – 387,185 т   от   „Идеал 

Стандарт - Видима“ АД 
- 19 12 03 – цветни метали – 0,3 т от „Аифорос България“ ЕАД 

 

Приетите отпадъци са в количества, непревишаващи разрешените в комплексното 

разрешително. 

Прилагаме инструкция по Условие 11.2.3 за оценка на съответствието на приемането 

на отпадъци  с определените в КР изисквания. 

През отчетния период няма констатирани несъответствия и няма предприети 

коригиращи действия. 

 

Условие 11.3  Предварително съхраняване на отпадъци 
 

Според Условие 11.3.1  на дружеството се разрешава предварително съхраняване 

на отпадъци за срок не по-дълъг от: 
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- три години при последващо предаване за оползотворяване 
- една година при последващо предаване за обезвреждане при спазване на 

условията за съхранение, упоменати в КР. 
 

Според Условие 11.3.3 на  площадка  №1 се извършва предварително съхраняване на 

следните видове отпадъци: 

- 100903 – шлака от пещи /черни метали/ 
- 101003 – шлака от пещи/цветни метали/ 
- 100908 – използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от 

упоменатите в 100907 
- 101008 – използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от 

упоменатите в 101007 
- 100999 – отпадъци, неупоменати другаде (набивна маса) 
- 101099 – отпадъци, неупоменати другаде (набивна маса) 
- 101010 – прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 101009 
- 150203– абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 150202 
- 120101 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали 
- 120103 – стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 
- 150103 – опаковки от дървесни материали 
- 170904 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите 

170901, 170902 и 170903 
Площадката има трайна настилка /бетон/ и е обозначена с надписи за вида на 

отпадъците. Отпадъците се съхраняват в чували. 

Извършваме операции за намаляване на обема на отпадъци, за които това е 

възможно. 
 

Според Условия 11.3.4, 11.3.5 и 11.3.6 на площадка  №2 се извършва предварително 

съхраняване на следните видове отпадъци: 

- 150101 – хартиени и картонени опаковки 
- 150102 – пластмасови опаковки 
- 150110* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 
- 130110*-нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 
- 130205* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 
- 200121*- фруоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

 

Площадката е закрита, с трайна настилка /бетон/, обозначена с надписи за вида на 

отпадъците и е снабдена със съдове за съхранение на отпадъците. Изпълняват се 

изискванията за съхранение на площадка №2, посочени с Условия 11.3.4, 11.3.5 и 

11.3.6 от КР. 
Предварителното съхраняване се осъществява по начин, който не позволява смесване 

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

отпадъци и разреждане на опасни отпадъци. 
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Според Условие 11.3.8 прилагаме инструкция за периодична оценка на съответствието 

на предварителното съхраняване на отпадъците с условията от КР. Проверките се 

извършват ежемесечно. През отчетния период са извършени 12 проверки. Няма установени 

несъответствия и няма предприети коригиращи действия. 

Резултатите попълваме в дневник ФК 11.3.8. 

 
Условие 11.4  Транспортиране на отпадъци. 

 

Транспортирането на отпадъците извършваме със собствен транспорт. 

Всяка партида транспортиран отпадък се придружава от сертификат на отпадъка и 

товарителница. През 2018 г. не е извършвано транспортиране на опасни отпадъци. 
 

Прилагаме инструкция по Условие 11.4.3 за периодична оценка на съответствието на 

транспортирането на отпадъци с условията на КР, на причините за установените 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Няма установени несъответствия 

през отчетния период и не са извършвани коригиращи действия. 
 

Условие № 11.5  Оползотворяване, рециклиране на отпадъци. 
 

По Условие 11.5.1 имаме право да предаваме образуваните от дейността отпадъци за 

оползотворяване извън територията на площадката на лица, притежаващи документ по 

член 67 и/или чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно 

разрешително, въз основа писмен договор за конкретния вид отпадък. През отчетния 

период сме предавали за оползотворяване следните генерирани отпадъци: 

- 101003 – шлака от пещи – 50,657 т -предадени на „Метком-Йотови“ ЕООД; 

- 101010 –прах от отпадъчни газове – 11,553 т -предадени на „Метком-Йотови“ ЕООД; 

- 191002 – отпадъци от цветни метали – 63,934 т – предадени на „Аифорос България“ 
ЕАД; 

По Условие 11.5.2 Екотрейдметал ЕООД има право да извършва операция по 

оползотворяване с код R4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) 

в инсталацията за топене и леене на цветни метали. 

През отчетния период сме оползотворили (R4) следните видове отпадъци 

- 120103 – стърготини, стружки и изрезки от цветни метали – 0,502 т 

- 120104 – прах и частици от цветни метали- 386,275 т 

- 191203 – цветни метали – 1,300 т 
 

По Условие 11.5.3 Екотрейдметал ЕООД има право да извършва операция по 

оползотворяване с код R4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) 

в инсталацията за топене и леене на черни метали. 

Оползотворили сме (R4) следните отпадъци 

- 120101 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали  – 8,093 т 

- 170405 - желязо и стомана – 1,6 т 
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- 191001 - отпадъци от желязо и стомана – 0,4 т 

В Таблица 5 на Приложение 1 са отразени количествата оползотворени отпадъци 

през 2018 год. 

По Условие 11.5.6 дружеството има право да извършва операция по оползотворяване 

с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове 

R1÷R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им) на обособени участъци от площадка №1. 

Към 31.12.2018 г. са налични следните  ОЧЦМ  на площадка № 1: 

- 120101 – изрезки от черни метали – 0,29 т 

- 120103 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (алуминий) – 0,39 т 

- 120104 – прах и частици от цветни метали (месинг) – 8,35 т 

Прилагаме инструкция за периодична оценка на съответствието на 

оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на 

комплексното разрешително, съгласно Условие 11.5.7 от КР. Попълваме дневник ФК 11.5.7. 

Няма установени несъответствия през отчетния период и няма предприети коригиращи 

действия. 
 

Условие № 11.6  Обезвреждане на отпадъци. 

Според Условие 11.6.1 на дружеството се разрешава да предава отпадъци, 

генерирани от дейността на предприятието съгласно таблиците по Условие 11.1 от КР на 

лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО или Комплексно 

разрешително за такава дейност въз основа на писмен договор за конкретните видове 

отпадъци. През отчетния период сме предали за обезвреждане следните отпадъци: 

- 100908 – използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи – 15,34 т- 

предадени на Регионално депо – гр. Силистра 

- 100903 – шлака от пещ от инсталацията за черни метали  – 0,66 т - предадени на 

Регионално депо – гр. Силистра 
 

Прилагаме инструкция по Условие 11.6.2 за периодична оценка на съответствието на 

обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за 

установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Попълва се 

дневник ФК 11.6.2. Проверките извършваме ежемесечно. През отчетния период са 

извършени 12 проверки. Не са констатирани несъответствия. Не са предприети 

коригиращи действия. 

 

Условие 11.7  Контрол и измерване на отпадъците. 

Количествата отпадъци, образувани на площадката се измерват на везна в края на 

месеца и при предаване и се вписват в отчетната книга. 
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Прилага се инструкция по Условие 11.7.2 за измерване на образуваните количества 

отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на 

отпадъци. Количествата отпадъци се измерват ежемесечно и се изчисляват нормите на 

ефективност при образуване за отпадъците, които се генерират пряко от производствения 

процес и се документират в дневници. 

Прилага се инструкция по Условие 11.7.3 за оценка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за 

ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко 

от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното, 

установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Оценката се извършва ежемесечно. Извършени са 12 проверки на съответствието през 

2018 г. През отчетния период не са констатирани несъответствия. Няма предприети 

коригиращи действия. 

 

Условие 11.8  Анализ на отпадъците 

Съгласно Условие 11.8.2 е извършено основно охарактеризиране на отпадъците, 

образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез 

депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.1 на Приложение № 1 от 

Наредба № 6 / 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

 

Условие 11.9  Документиране и докладване 

„Екотрейдметал“ ЕООД документира и докладва дейностите по управление на 

отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по 

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

публичните регистри. 

Водим отчетни книги за образуване на производствени и опасни отпадъци, събиране 

и транспорт, събиране и транспорт на ОЧЦМ и оползотворяване на отпадъци. 

Изготвени са и са представени в ИАОС в срок до 10.03.2019 г. годишни отчети: 

- Годишен отчет за образувани производствени и опасни отпадъци – Приложение № 9 

към чл. 13; 

- Годишен отчет за оползотворяване на отпадъци – Приложение № 18 към чл. 16, 
ал. 1, 6 и 9; 

- Годишен отчет за събиране и транспортиране на производствени и/или опасни 

отпадъци – Приложение № 10 към чл. 14, т. 1; 

- Годишен отчет за събиране и транспортиране на ОЧЦМ – Приложение № 17 към           

чл. 14, т. 3. 
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Образуваните количества отпадъци и изчислените стойности на годишните норми за 

ефективност за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес са 

посочени в Приложение 1, Таблица 4. 

 

Изпълнението на Условия 11.9.3 и 11.9.4 се докладва в настоящия ГДОС. 

 

Обект на проверки 
Брой 

проверки 
Установени 

несъответствия 
Причини 

Предприети 
мерки/ Мерки 
които ще бъдат 

предприети 

Условие 11.1.2 – Периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при 
образуването на отпадъците с определените такива в КР 

Норми за ефективност при 
образуване на отпадъци 

12 
 

ежемесечно 
Няма - - 

Условие 11.2.3 – за оценка за съответствието на приемането на отпадъците с определените в КР 
изисквания 

При приемане на отпадъци  - 
съответствие на получените 
отпадъци с документите при 
получаване 

 
53 

 
Няма 

 
- 

 
- 

Условие 11.3.8 – Периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на 
отпадъците с условията на КР 

Площадки за  

временно съхранение 

12 
 

ежемесечно 

 

Няма 
 

- 
 

- 

Условие 11.4.3 – Периодична оценка на съответствието на транспортиране на отпадъците с 
условията на КР 

Документи при транспорт и 
съответствие с транспортиран 
отпадък 

 
72 

 
Няма 

 
- 

 
- 

Условие 11.5.7 – Периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и 
рециклирането на отпадъци с условията на КР 

Количества и видове 
оползотворени отпадъци. 
Количества отпадъци, 
предадени за рециклиране и 
на кои фирми 

 

 

12 
 

ежемесечно 

 

 
 

Няма 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

Условие 11.6.2 – Периодична оценка на съответствието на обезв реждането на отпадъци с 
условията на КР 

Количества отпадъци, 
предадени за обезвреждане и 
на кои фирми 

12 
 

ежемесечно 

 
Няма 

 
- 

 
- 
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Обект на проверки 
Брой 

проверки 
Установени 

несъответствия 
Причини 

Предприети 
мерки/ Мерки 
които ще бъдат 

предприети 

Условие 11.7.3 – Периодична оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества 
образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци с 
определените такива в КР 

Количества образувани 
отпадъци и норми за 
ефективност 

12 
 

ежемесечно 

 
Няма 

 
- 

 
- 

 
 

За докладване по ЕРИПЗ по Условие 11.9.8 - Не са превишени пределните количества 

за пренос извън площадката на производствени и опасни  отпадъци. От дейността на 

предприятието не се генерират отпадъци, които да са предмет на обезвреждане „почвена 

обработка“ или „дълбочинно инжектиране“. 
 

4.5. Шум 
 

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват 

нива на шум, превишаващи следните стойности (Условие 12.1.1.): 

·  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). 
 

По Условие 12.2.1 не по-малко от един път в рамките на две последователни 

календарни години години се извършва наблюдение на: 

-  Общата звукова мощност на площадката 

-  Еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката 

-  Еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие 

През 2018 г. не са проведени измервания. Измерване на шум е извършено през 2017 г.  
 

Според Условие 12.2.3 има изготвена инструкция за оценка на съответствието на 

установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в 

мястото на въздействие с разрешените такива. 

Няма жалби от живущите около площадката. 
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4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 
 

По Условие 13.1.1. прилагаме инструкция за периодична проверка за наличие на 

течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на 

причините и отстраняване на течовете.  Водим дневник ФК 13.1.1 – извършени са 44 броя 

проверки за отчетния период. Не са установени течове и не са предприемани коригиращи 

действия. 

Прилагаме инструкция по Условие 13.1.2 за мерки за отстраняване разливи и/или 

изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на 

образуваните отпадъци. Същите следва да се почистват / преустановят до 12 часа след 

откриването им. 

Заведен е дневник, в който се вписват датата и часа на разлива, причините за разлива, 

неговата площ, състав и количество на замърсителите и предприетите мерки за 

отстраняването му (Условие 13.3.4). Не са регистрирани разливи на вредни и опасни 

вещества на територията на площадката. 
 

Винаги разполагаме със значителни количества пясък, поради естеството на 

производството. Пясъкът може да се използва като сорбиращ материал при нужда. 
 

По Условие 13.2.2 трябва да се извършва собствен мониторинг на състоянието на 

почвите на площадката с честота веднъж на три години.  През 2018 г. не сме извършвали 

измервания.  Измервания  са извършени през 2017 г. 
 

Прилага се инструкция по Условие 13.2.3 за оценка на съответствието на данните от 

мониторинга на почвите с данните от анализа на базовото състояние.  Резултатите от 

периодичната оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите и базовото 

състояние се попълват във ФК 13.2.3 (Условие 13.3.3).  

 

5.   ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР). 

Няма заложени мероприятия за отчетния период. 

 

6.   ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

Дружеството не е прекратявало дейността на инсталации и съоръжения или на части 

от тях. 

Инсталациите и съоръженията работят при прекъснат режим на работа. През 

отчетния период инсталацията за топене и леене на цветни метали и техните сплави е била 

във временен престой в периодите 30.07.÷17.08.2018 г. и от 18.12.2018 ÷ 09.01.2019 г. за 

което сме уведомили РИОСВ - Русе. 

 

7.   СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ. 
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7.1 Аварии 
За отчетния период 01.01.÷ 31.12.2018 г. не са възниквали аварии на територията на 

производствената площадка на „Екотрейдметал“ ЕООД. По тази причина не е попълнена 

изискващата се Таблица 9 на Приложение 1. 
 

Спазва се вътрешният авариен план, утвърден от Управителя, съгласуван от 

компетентните органи, включващ всички изисквания по Условие 14.1. 

Съгласно Условие 14.2 е направена оценка на възможностите за изпускане в резултат 

на аварийна ситуация в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно 

замърсена вода, включително от гасене на пожар като част от оценката за възможни случаи 

на непосредствена заплаха от екологични щети. 

Има заведен дневник за възникнали аварийни ситуации. До момента няма 

възниквали аварийни ситуации – няма записи в дневника.  (Условие 14.3.). 

По Условие 14.4 се прилага инструкция с мерки за ограничаване и ликвидиране на 

последствията при залпови замърсявания на отпадните води при аварийни ситуации. 

Изготвена е и е представена в РИОСВ – Русе оценка за възможни случаи на 

непосредствена заплаха от екологични щети и остойностяване на мерки за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 

Прилага се инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения по 

Условие 15.1 

Спазва се технологична инструкция за пускане (влизане в стабилен режим) и спиране 

на инсталацията по Условие 2  (Условие 15.2.). 
 

Инсталацията за топене и леене на цветни метали работи в прекъснат режим на 

работа. Утвърдени са задължителни правила за пускане на инсталацията в работен режим 

и спирането и, които включват последователност от проверки и действия, отговорен 

персонал за всяко от действията и продължителност на процесите. 

При спазване на задължителните правила при пускане, спиране и експлоатация на 

съоръженията не се очакват извънредни и неорганизирани емисии. За отчетния период 

анормални емисии не са регистрирани. 

 

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите. 
 

Не са регистрирани оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията през отчетния период 01.01. ÷ 31.12.2018 г.  По тази причина не е попълнена 

Таблица 10 на Приложение 1. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 
 
 
 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

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

предоставено Комплексно разрешително № 493-НО/2014 г. на 

„Екотрейдметал“ ЕООД, площадка гр. Силистра. 
 
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 
 
 
 
 
 

Подпис:                                                                  Дата: 25.03.2019 г.  

 
 инж. Димитър Ангелов 
 
 Управител 
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Приложение 1. Таблици: 
 
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
 

№ CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) Праг за 
пренос на 

замърсители 
извън 

площадката 
(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба (колона 

3) 

Във 
въздуха 

(колона 

1а) 

Във 
води 

(колона 

1b) 

 

В почва 

(колона 

1c) 

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

7#  
ЛОС без метан 

(NMVOC) 
– 

(60,646) 
– – – – 

20# 7440-50-8 

Мед  и 

съединенията 

му (като Cu) 

– 
(0,833) 

– – – – 

86#  

Фини прахови 

частици <10µm 

(PM10) 

– 
(16,211) 

– – – – 

 
 

 

 

Таблица 2 . Емисии в атмосферния въздух 

Честотата на мониторинг е веднъж на две години 
 

През 2018 г. не сме извършвали измервания. 
 

 

Таблица 3 . Емисии в отпадъчни води 

 

Параметър 
 

Единица 
НДЕ, 

Съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

 

Съответствие 

Неразтворени 
вещества 

 

mg/dm3
 

 

35 
 

3,8 ± 0,5 

 

Веднъж годишно 
 

да 

 

БПК 5 mg/dm3
 25 15 ± 2 Веднъж годишно да 

 

ХПК mg/dm3
 125 56,2 ±  3,9 Веднъж годишно да 

Количество на 
заустваните 
отпадъчни води 

m3/y 302,4 24  

Годишно 
количество 
заустени 
отпадъчни води 
за 2018 г. 

да 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

 

 
 
 
 

Отпадък 

 

 
 
 
 

Код 

 
Годишно количество 

Годишно 
количество за 

единица продукт 
Временно 
съхранени

е 
на 

площадка  
 

 

 

Транспорти 
ране – собствен 

транспорт/ 
външна фирма 

 
 
 

Съо 
тве 
тств 
ие 

 

Количес 
тва, 

определ 
ени с КР, 

(тон) 

 

 

Реално 
измерено, 

(тон) 

 
Количес 

тва, 
определ 
ени с КР 

 

 

Реално 
измере 

но 

Шлака от пещи 101003 2000 54,897 0,51 0,18 пл.1 
Собствен 
транспорт 

да 

Прах от отпадъчни 
газове 

101010 700 11,503 0,18 0,039 пл.1 
Собствен 
транспорт 

да 

Отпадъци, неупоменати 
другаде 
(набивна маса) 

101099 40 1,6 0,01 0,005 пл.1 
Собствен 
транспорт 

да 

Шлака от пещи 100903 1500 0,4 - - пл.1 
Собствен 
транспорт 

да 

Използв. отпадъчни 
леярски сърца, матрици 
и пресформи 

100908 40 15,34 - - пл.1 
Собствен 

транспорт 
да 

Отпадъци от желязо и 
стомана 

191001 12000 0,4 - - пл.1 
Не е 

транспортиран 
да 

Отпадъци от цветни 
метали 

191002 6000 63,934 - - пл.1 
Собствен 

транспорт 
да 

 

 

 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

Отпадък Код 
Оползотворява- 
не на 
площадката, т 

Обезвреж
дане на 
площад 

ката 

 

Име на външната фирма, 
извършваща операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ 
ствие 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 

120101 8,093 - - да 

Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни метали 

120103 0,502 - - да 

Прах и частици от цветни 
метали 

120104 386,275 - - да 

Желязо и стомана 170405 1,6 - - да 

Отпадъци от желязо и 
стомана 

191001 0,4 - - да 

Цветни метали 191203 1,3 - - да 
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Отпадък Код 
Оползотворява- 
не на 
площадката, т 

Обезвреж
дане на 
площад 

ката 

 

Име на външната фирма, 
извършваща операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ 
ствие 

Отпадъци от цветни 
метали 

191002 - - „Аифорос България“ ЕАД 
(63,934 т ) 

да 

Използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи 

100908 - - 
Об. П „ Регионално депо БО“ 

Силистра 

(15,34 т) 

да 

Шлака от пещи 100903 - - 

Об. П „ Регионално депо БО“ 
Силистра 

(0,66 т) 

да 

Шлака от пещи 101003 - - „Метком- Йотови“ ЕООД 
(50,657 т) 

да 

Прах от отпадъчни газове 101010 - - „Метком- Йотови“ ЕООД 
(11,553 т) 

да 

 

 

 

 

Таблици 6. Шумови емисии 

 

Честотата на мониторинг е веднъж на две години 
 

През 2018 г. не сме извършвали измервания. 

 
 
 

Таблица 7. Опазване на подземни води 
 
 

 
 

Показател 

 
Точка на 
пробовземане 

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР 

 
Резултати от 
мониторинг 

 
Честота на 
мониторинг 

 
 

Съответствие 

- -     

 
 

Според КР не се изисква провеждане на мониторинг. 
 
 
 
 

Таблици 8. Опазване на почви 
 

Честотата на мониторинг е веднъж на три години 
 

През 2018 г. не сме извършвали измервания. 
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Таблица 9. Аварийни ситуации 

 
 

Дата на 
инцидента 

 

Описание на 
инцидента 

 
Причини 

 

Предприети 
действия 

 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 
  

- 
    

 
През 2018 година няма регистрирани аварийни ситуации. 

 
 
 

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

 
 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

 

Приносител на 
оплакването 

 
 

Причини 

 
Предприети 

действия 

 
Планирани 
действия 

 

Органи, които са 
уведомени 

 

- 
 

- 
    

 
Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията. 


