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1. УВОД
 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

Инсталация за повърхностна обработка на пластмаси чрез електролитни или
химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 м³/т. 2.6
от Приложение № 4 на ЗООС/
 Адрес по местонахождение на инсталацията

7018 гр. Русе; Бул. Христо Ботев № 1
 Регистрационен номер на КР

№ 446-Н0/2012
 Дата на подписване на КР

14.12.2012г.
 Дата на влизане в сила на КР

01.01.2013г.
 Оператор на инсталацията

„СЕТ” АД, гр. Русе
 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

гр.Русе, бул. „Христо Ботев” № 1
тел.: 082 / 886 600
факс: 082 / 886 661
info@setpcb.bg
 Лице за контакти

Дипл. инж. Зигфрид Щайнер – Изпълнителен Директор
 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

гр.Русе, бул.. „Христо Ботев” № 1
тел.: 082 / 886 600
факс: 082 / 886 661
info@setpcb.bg
 Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията
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Инсталации, които попадат в обхвата на точка 2.6 на Приложение 4 на ЗООС

Инсталация за повърхностна обработка на пластмаси чрез електролитни или
химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 м³,
включваща следните технологични участъци и линии:
1. Участък „Метализация и галванични покрития”:
- Линия за първа метализация;
- Линия за втора метализация;
- Линия за химичен никел – злато;
2. Участък „Ецване, горещо изравняване” (мокри процеси):
- Линия за кисело ецване;
- Линия за алкално ецване;
- Линия за стрипване на калай-олово;
- Линия за пасивация;
- Линия за подготовка преди HAL;
- Линия за почистване;
- Линия за награпяване;
- Линия за черна оксидация;
3. Участък „Разкрой, пробиване и механични операции”;
4. Участък „Фотопечат”;
5. Участък „Ситопечат”.
 Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
1. Инсталация за монтаж на елементи:
-

Линия за ръчен монтаж;

-

Камера за нанасяне на лаково покритие 1;

-

Камера за нанасяне на лаково покритие 2;

2. Горивна инсталация:
-

Котел 1 – ELLPREX 630 - 0,630 MW;

-

Котел 2 - 0.185 MW;

-

Котел 3 - 0.105 MW.

4

 Производствен капацитет на инсталацията
-

Общ обем на ваните: 38,24 м3
Практически използван обем през отчетния период: 35,13 м3

 Годишно количество произведена продукция от инсталацията през 2013г.

24 607,45 м2 работна площ
 Организационна структура на фирмата, касаеща управлението на околната среда

Всички дейности в „СЕТ” АД, гр. Русе, свързани с околната среда се
осъществяват от Еколог
 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе
гр. Русе 7000, бул. “Придунавски” № 20
 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция за управление на водите
“Дунавски район с център Плевен”
гр. Плевен 5800, ул. “Чаталджа” № 60

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2.1. Структура и отговорности
Системата за управление на околната среда, съгласно условие 5 на комплексното
разрешително, е част от системата за управление на „СЕТ” АД, използвана за разработване и
прилагане на политиката и по околната среда, и управление на нейните аспекти по околна
среда.
Системата за управление е набор от взаимосвързани изисквания, използвани за
създаването на политиката и общите цели, и постигането на тези общи цели.
Системата за управление включва организационната структура, дейностите по
планиране, отговорностите, практиките, процедурите, процесите и ресурсите.
В своята политика по околна среда дружеството се стреми да съблюдава следните
направления:
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Устойчиво развитие;
Прилагане на строга политика за защита на работната и околната среда;
Предотвратяване и / или намаляване на риска за човешкото здраве;
Непрекъснато търсене на възможности за недопускане на вредни въздействия за
околната среда предизвикани от дейността на дружеството;
Насочване на усилията към предпазване от инциденти и подобряване на контрола
върху риска от инциденти;
Редовен преглед на машините и съоръженията за избягване на големи производствени
аварии, които биха създали предпоставки за замърсяване на околната среда;
Идентификация и контрол на значимите екологични аспекти: емисиите в атмосферата,
емисиите във водите, управление на отпадъците, замърсяването на подземните води,
оптимално използване на суровини и природни ресурси.

По отношение на изискванията на условия 5.1.1 и 5.1.2 на комплексното
разрешително, със заповед на Изпълнителния директор са определени персонала и
отговорните лица, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията на
комплексното разрешително.
Съставения списък с отговорните лица се актуализира с настъпване на промяна на
персонала / лицата или отговорностите.
Във всяка една от изготвените, съгласно изискванията на Комплексното разрешително
инструкции, са определени конкретния персонал и отговорните лица по нейното изпълнение.
2.2. Обучение
Във връзка с изискването на условие 5.2.1 на комплексното разрешително се прилага
инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала.
Персоналът се обучава по предварително утвърдени от Изпълнителния директор на
дружеството годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост от
потребностите на персонала.

2.3. Обмен на информация
В изпълнение на условие 5.3.1 е изготвен списък, съдържащ информация за
отговорните лица за изпълнение на условията в комплексното разрешително, която включва
– имена, длъжност, местоположение на работното място и телефонен номер за контакт при
необходимост. Списъкът е разпространен по производствените участъци за осигуряване на
достъп за всички служители.
По отношение на условие 5.3.2 е изготвен и се поддържа актуален списък на органите
/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно изискванията на комплексното
разрешително, техните адреси и начин за контакт с тях при спешни случаи.
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2.4. Документиране
Нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталацията, е
описана в списък, съгласно условие 5.4.1, който се актуализира периодично, при настъпване
на промени.
Съставен е списък на всички инструкции, съгласно условие 5.4.2, свързани с
изпълнението на заложените в комплексното разрешително условия, който се намира на
достъпно място за всички отговорни за конкретните дейности служители.
Съобразно условие 5.4.3 е създаден регистър 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.) се регистрира
задължително срещу подпис.
2.5. Управление на документите
Във връзка с прилагането на Системата за управление на околната среда (СУОС),
условие 5.5 (и в частност условие 5.5.1), е разработена инструкция за актуализация на
документите, изисквани с комплексното разрешително.
Съгласно цитираната инструкция, управлението на документите по околна среда се
извършва в следната последователност:
 Изготвяне и утвърждаване на документите по околна среда;
 Разпространение на документите по околна среда;
 Актуализация на документите по околна среда - при необходимост* или при
възникнали промени в нормативната уредба;
 Изземване и/или унищожаване на невалидната документация по околна
среда.
* Необходимост от нов документ / изменение може да настъпи: по инициатива от
съставител, по резултати от одити, от предприети коригиращи / превантивни действия с
определен отговорник и др.
2.6. Оперативно управление
По отношение изискванията на условие 5.6.1, всички инструкции за експлоатация и
поддръжка, изисквани с комплексното разрешително, се съхраняват в писмен вид на
площадката и се представят на компетентните органи при необходимост.

2.7. Проверка и коригиращи действия
В изпълнение на условие 5.7.1 са разработени и се прилагат конкретни писмени
инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в
комплексното разрешително.
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Съгласно условие 5.7.2 са разработени конкретни писмени инструкции за периодична
оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели, с
определените в условията на комплексното разрешително.
Прилага се инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия
и предприемане на коригиращи действия, в съотвтетствие с условие 5.7.3.
Във връзка с условие 5.7.4 е разработена инструкция за периодична оценка на
наличието на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията, произтичащи от
нови нормативни актове и предприемане на необходимите организационни / технически
действия за постигане съответствие с тези нормативни изисквания.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
Изготвена е и се прилага инструкция за преразглеждане, и ако е необходимо,
актуализиране на инструкциите за работа на технологичното / пречиствателното оборудване
след всяка авария, съгласно в условие 5.8.1.
Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, съобразно
изискването на условие 5.8.2.

2.9. Документиране
Разработени са и се прилагат конкретни писмени инструкции за документиране и
съхраняване на данните от мониторинга на техническите и емисионните показатели и
оценката на съответствието им, причините за установени несъответствия и предприети
коригиращи действия, изискани с условия 5.9.1, 5.9.2, и 5.9.3 на комплексното разрешително.
Съгласно условие 5.9.4 са разработени конкретни писмени инструкции за
документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и / или актуализацията на
инструкциите за работа на технологичното / пречиствателното оборудване.
В изпълнение на условие 5.9.5 е изготвен списък с документите, доказващи
съответствието с условията на Комплексно разрешително № 446-Н0 / 2012.

2.10. Докладване
Настоящия доклад е изготвен по “Образец на годишен доклад за изпълнение на
дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед
№ РД-806 от 31.10.2006 год., издадена от Министъра на околната среда и водите, и се
представя в определения срок, съгласно условия 5.10.1 и 5.10.1.1.

2.11. Актуализация на СУОС
С оглед спазване изискването на условие 5.11 (условие 5.11.1), актуализация на
Системата за управление на околната среда (СУОС) следва да се извършва в случай на
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актуализация, изменение или след издаване на ново Комплексно разрешително, както и при
настъпване на значителни промени в нормативните и / или други изисквания.

2.12. Уведомяване
Обобщена информация по условия 7.1 и условие 7.3:
- през 2013г., на територията на “СЕТ” АД не са възниквали аварийни или други
замърсявания, както и замърсяване на повърхностни или подземни води, поради
което не са уведомявани Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ –
Русе, териториалните структури на ГД “ПБЗН” – МВР и Басейнова дирекция за
управление на водите;
- през отчетния период не са правени или планирани промени в работата на
инсталацията.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ
Ефективното използване на вода, енергия и минимизиране употребата на ресурси,
освен че е в съответствие с изискванията на ЗООС към операторите на инсталации, така
също е и вътрешно-фирмена политика.
В предприятието има практика за отчитане и документиране, ежемесечно и годишно,
на разходите за входните елементи на производствените процеси – суровини и материали,
вода и електрическа енергия за произведената продукция.

3.1. Използване на вода
По отношение на условие 8.1.1:
Предприятието има сключен договор с “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр.
Русе за доставка на вода за питейно-битови нужди и отвеждане на отпадъчни води в градска
канализация.
Водоснабдяването за промишлени нужди се осъществява от собствен водоизточник –
1 брой тръбен кладенец.
За ползването на вода от собствения водоизточник (Тръбен кладанец ТК „Р 1х – Сет Русе), намиращ се на територията на „СЕТ” АД, дружеството притежава, издадено от
Басейнова дирекция за управление на водите “Дунавски район с център Плевен”
Разрешително за водовземане № 1017797 / 23.11.2006г., изменено и с продължен срок на
действие с Решение № 936 / 22.11.2012г. Разрешените цели за ползване на добитите водни
обеми са – за промишлено водоснабдяване и за охлаждане.
Черпените водни обеми от собствения водоизточник се измерват посредством
монтираното сертифицирано разходомерно устройство, което е пломбирано по надлежния
ред от представители на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с
център Плевен.
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В съответствие с изискванията на условие 8.1.3 е изготвена и се прилага инструкция
за експлоатация и поддръжка на ваните към „Линия за първа метализация”, които са основен
консуматор на вода за производствени нужди.
Съгласно условие 8.1.4 е изготвена и се прилага инструкция за извършване на
проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване
на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.
Проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа се извършват наймалко 2 пъти годишно – по план и извънредни – при авария.
При извършените през 2013г. проверки, течове и несъответствия не са констатирани.
Съгласно условия 8.1.5.2 и 8.1.5.3 се прилага инструкция за измерване и
документиране на количества вода за производствени нужди (включително за охлаждане) и
оценка на съответствието им с определените такива в комплексното разрешително.
При прилагането на инструкцията са констатирани несъответствия на изразходваните
водни количества с определените такива в комплексното разрешително.
Установените причини за несъответствието са следните: през 2013г. има ръст с 2,19 % в
поръчките на многослойни платки /технологичният им цикъл е по-дълъг и преминават
специфични операции – награпяване, черна оксидация, кисело ецване и др./ Допълнителните
процеси консумират вода, като резултат от това общата консумация на вода, отнесена към
едниница продукт нараства.
В изпълнение изискванията на условие 8.1.6.1, използването на вода през отчетният
период е докладвано в Таблицата по-долу:
Таблица 3.1.1- Използване на вода
Източник на вода

Собствен водоизточник –
тръбен кладенец
ТК „Р 1х – Сет - Русе

Годишна норма на
ефективност, съгласно КР
(m³ / единица продукт)

7,4

Годишна норма на
ефективност
(m³ / единица продукт)

8,1

Съответствие

Не

Данните, представени в т. 3.1. Използване на вода на настоящия доклад, са получени
в резултат на измервания / изчисления, а при изчисляване на количеството за единица
продукт са спазени изискванията на условие 6.4.

3.2. Използване на енергия
Консумираната електроенергия отнесена към единица продукт е показана по-долу в
таблицата.
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Таблица 3.2.1 - Използване на електроенергия
Електроенергия

Използвано количество
Консумация съгласно КР ,
за единица продукт,
MWh / единица продукт
MWh / единица продукт

Съответствие

0,15

Не

0,17

Данните са получени в резултат на измервания, а при изчисляване на количеството за
единица продукт са спазени изискванията на условие 6.4.
Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на многослойна вакуум преса,
основен консуматор на електроенергия на площадката, изискана с условие 8.2.1.2.
Прилага се също инструкция, осигуряваща измерване / изчисляване, документиране на
изразходваните количества електроенергия за производствени нужди и оценка на
съответствието на измерените / изчислените количества електроенергия, съгласно условие
8.2.2.2.
При оценката на съответствието на измерените / изчислените количества
електроенергия със зададената стойност в комплексното разрешително е констатирано
несъответствие.
Установените причини за несъответствие са:
-

Преса „Лауфер” (която е основен консуматор на електроенергия за инсталацията)
е работила значително повече часове, спрямо 2012 г. /на нея се пресоват
многослойни платки, а както обяснихме в т. 3.1, през 2013 г. има ръст в поръчките
на многослойни платки/;
- В участък „Ситопечат”, поради технологично изискване за поддържане на
определена температура е монтирано допълнително отопление за зимния период;
- В участък „Метализация” също е монтирано допълнително отопление за зимния
период;
Всичко изброено по-горе е свързано с повишена консумация на електроенергия.

3.3. Използване на суровини и спомагателни материали
През 2013 г. на територията на „СЕТ” АД, гр. Русе не са употребявани суровини и
спомагателни материали, различни от тези, посочени в Комплексно разрешително № 446Н0/2012.
Съгласно условия 8.3.2.1 и 8.3.2.2 се прилага инструкция, осигуряваща измерване /
изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни
материали, също и оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за
ефективност на използваните суровини и спомагателни материали.
Резултатите от оценката на съответствието показват, че за някои спомагателни материали
има несъответствие със заложените в комплексното разрешително норми за ефективност.
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Предприетите коригиращи действия са промяна в разходната норма на суровините, при
които е констатирано несъответствие на нормата за ефективност.
Изпълнява се инструкция по условие 8.3.4.5 за поддръжка и периодична проверка на
съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни
материали към инсталацията.

В изпълнение изискванията на условие 8.3.3.1 използването на суровини и
спомагателни материали през 2013 г. е докладвано в представените по - долу таблици
(Таблица 3.3.1 и Таблица 3.3.2).
Таблица 3.3.1 – Използвани суровини
Суровини

Годишна норма на
Изчислена годишна
ефективност, съгласно КР норма на ефективност Съответствие
(м2 / ед. продукт)
(м2 / ед. продукт)

Базов материал
(стъклотекстолит с
медно фолио)

0,97

0,90

Да

Таблица 3.3.2 – Използвани спомагателни материали
Норма на
ефективност,
Процес
Спомагателни материали
съгласно КР
№ 446Н0/2012
Участък "Химични процеси"
Ецващ агент (техническа
14.324 т
4.7 х 10-4 т/м2
солна киселина)
Регенериращ агент
5.000 т
2.2 х 10-4 т/м2
Кисело ецване
(водороден прекис)
и стрипване
Деструктор (калиева
фоторезист
2.875 т
1.2 х 10-4 т/м2
основа)
Подсилва KOH
1.635 т
6.8 х 10-2 т/м2
(Моноетаноламин)
15.575 т
6.8 х 10-4 т/м2
Ец агент (амониев хлорид)
Ец агент (амонячна вода)
24.780 т
1.1 х 10-3 т/м2
Подсилва NaOH
0
6.8 x 10-2 т/м2
(моноетаноламин)
Алкално
Подсилва NaOH (натриев
ецване
0
0.8 х 10-6 т/м2
триполифосфат)
Разредител (натриева
0
2.0 х 10-7 т/м2
основа)
Индикатор (натриев
0
4.0 х 10-7 т/м2
карбонат)
Почистващо средство
(техническа солна
1.194 т
1.8 х 10-4 т/м2
киселина)
Използвано
количество
през 2013г.

.../м2 готов
продукт (тгп)

Съответствие
Да / Не

5.8 x 10-4 т/м2

Не

2.0 х 10-4 т/м2

Да

1.2 х 10-4т/м2

Да

0.007 х 10-2 т/м2

Да

-4

2

6.3 х 10 т/м
1.0 х 10-3 т/м2

Да
Да

0

Да

0

Да

0

Да

0

Да

0.5 х 10-4 т/м2

Да
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Стрипване на
калай-олово

Горещо
въздушно
изравняване

Награпяване
на вътрешни
слоеве за
МПП

Черна
оксидация

Пасивация

Първа
метализация

Реагент
(борфлуороводородна
8.190 т
4.6 х 10-4 т/м2 3.3 х 10-4 т/м2
киселина)
Окислител (водороден
4.160 т
1.8 х 10-4 т/м2 1.7 х 10-4 т/м2
прекис)
Микроразяждащ агент
0.275 т
1.4 х 10-5 т/м2 1.1 х 10-5 т/м2
(амониев персулфат)
Микроразяждащ агент
0.07 т
3.3 х 10-6 т/м2 2.8 х 10-6 т/м2
(сярна киселина, ч.з.а)
Почистващ и
микроразяждащ агент
0.2 т
2.6 х 10-5 т/м2 0.8 х 10-5 т/м2
(амониев персулфат)
Почистващ агент (сярна
0.651 т
3.0 х 10-5 т/м2 2.6 х 10-5 т/м2
киселина, ч.з.а)
Омокрящо средство
1.200 т
6.2 х 10-5 т/м2 4.9 х 10-5 т/м2
(изопропанол/флюс 7059)
Разяждащ агент (железен
0.938 т
5.5 х 10-5 т/м2 3.8 х 10-5 т/м2
трихлорид)
Подилва FeCl3 (техн. солна
2.377 т
2.5 х 10-4 т/м2 1.0 х 10-4 т/м2
киселина)
Почистващо средство
0.009 т
1.0 х 10-6 т/м2 0.4 х 10-6 т/м2
(натриева основа ч.з.а.)
Почистващо средство
0.018 т
0.8 х 10-6 т/м2 0.7 х 10-6 т/м2
(тринатриев фосфат)
Почистващо средство
0.010 т
6.0 х 10-7 т/м2 4.1 x 10-7 т/м2
(натриев карбонат)
Разтворител (натриева
0.2 т
2.2 х 10-5 т/м2 0.8 х 10-5 т/м2
основа)
Окислител (натриев
0.300 т
2.4 х 10-5 т/м2 1.2 х 10-5 т/м2
персулфат)
Почистващо средство
1.11 т
5.7 х 10-5 т/м2 4.5 х 10-5 т/м2
(техн. сярна киселина)
Подсилва H2SO4 (фосфорна
0.02 т
1.2 х 10-6 т/м2 0.8 х 10-6 т/м2
киселина)
0.02 т
0.8 х 10-6 т/м2 0.8 х 10-6 т/м2
Разредител
Подготовка (натриев
0.087 т
3.4 х 10-6 т/м2 3.5 х 10-6 т/м2
персулфат)
Подготовка (сярна
0.002 т
7.0 х 10-7 т/м2 0.8 х 10-7 т/м2
киселина, ч.з.а)
Почистващо средство
0.037 т
1.6 х 10-6 т/м2 1.5 х 10-6 т/м2
Участък "Метализация и галванични покрития"
Електролит (сярна
6.212 т
2.6 х 10-4 т/м2 2.5 х 10-4 т/м2
киселина, ч.з.а)
Източник на медни йони
0.675 т
2.9 х 10-3 т/м2 0.03 х 10-3 т/м2
(меден сулфат)
Комплексообразувател
(етилендиаминотетраоцетна
2.025 т
2.9 х 10-3 т/м2 0.08 х 10-3 т/м2
киселина - Трилон Б)
Редуктор (формалин)
0.4 т
1.8 х 10-5 т/м2 1.6 х 10-5 т/м2
Определя кинетиката на
разпад на комплекса
1.42 т
6.7 х 10-5 т/м2 5.8 х 10-5 т/м2
(натриева основа)
Окислител (калиев
0.345 т
1.7 х 10-5 т/м2 1.4 х 10-5 т/м2
перманганат)

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да
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Неутрализатор (оксалова
киселина)
Окислител (водороден
пероксид)
Набъбвател (OR-94-1)
Обезмаслител (Conditioner
3323 A)
Декапира
(борфлуороводородна
киселина)
Редуктор (калаен дихлорид
дихидрат)
Активатор (A-75-12)
Източник на хлорни йони
(солна киселина)
Регенератор (натриев
персулфат)
Утаител (натриев сулфид
60%)
Почистващо средство
(азотна киселина, 50%)

Втора
метализация

Химичен
никел – злато

0.150 т

6.0 х 10-6 т/м2

6.0 х 10-6 т/м2

Да

3.1 т

1.4 х 10-4 т/м2

1.3 х 10-4 т/м2

Да

0.87 т

3.8 х 10-5 т/м2

3.5 х 10-5 т/м2

Да

-5

2

1.4 х 10 т/м

1.2 х 10 т/м

Да

3.201 т

1.4 х 10-4 т/м2

1.3 х 10-4 т/м2

Да

0.08 т

3.4 х 10-6 т/м2

3.3 х 10-6 т/м2

Да

0.9 т

-5

2

-2

2

4.2 х 10 т/м

-5

2

Да

-2

2

3.7 х 10 т/м

204.15 т

1.0 х 10 т/м

0.8 х 10 т/м

Да

0.92 т

4.0 х 10-5 т/м2

3.7 х 10-5 т/м2

Да

13.2 т

3.7 х 10-4 т/м2

5.4 х 10-4 т/м2

Не

9.1 т
6.212 т

Източник на медни йони
(меден сулфат)

0.675 т

4.1 х 10-4 т/м2
Включено в
„Първа
метализация”
Включено в
„Първа
метализация”

3.7 х 10-4 т/м2

Да

2.5 х 10-4 т/м2

Да

0.03 х 10-3 т/м2

Да

0.095 т

4.1 х 10-6 т/м2

3.9 х 10-6 т/м2

Да

3.201 т

Включено в
„Първа
метализация”

1.3 х 10-4 т/м2

Да

0.98 т

5.9 х 10-5 т/м2

3.9 х 10-5 т/м2

Да

0.125 т

6.8 х 10-6 т/м2

5.1 х 10-6 т/м2

Да

0.22 т
0.25 т
0.1 т

9.7 х 10-6 т/м2
1.0 х 10-5 т/м2
5.1 х 10-6 т/м2
Включено в
„Първа
метализация”
Включено в
„Първа
метализация”

8.9 х 10-6 т/м2
1.0 х 10-5 т/м2
4.1 х 10-6 т/м2

Да
Да
Да

2.5 х 10-4 т/м2

Да

0.8 х 10-2 т/м2

Да

0.06 т

2.4 х 10-6 т/м2

2.4 х 10-6 т/м2

Да

1.06 кг

0.6 х 10-4 кг/м2

0.4 х 10-4 кг/м2

Да

6.1 х 10-5 л/м2

Да

Микроразяждащ агент
(сярна киселина, ч.з.а)

6.212 т

Източник на хлорни йони
(солна киселина, ч.з.а.)

204.15 т

Регулатор (амоняк ч.з.а.
25%)
Източник на злато
(калиево-златен цианид)

2

0.3 т

Електролит (сярна
киселина, ч.з.а)

Източник на оловни йони
(оловен оксид)
Източник на анийони
(борфлуороводородна
киселина)
Микронаграпяващ разтвор
(амониев персулфат)
Подобрява разсейването на
калай-оловните йони
(борна киселина)
Активатор част А
Химичен никел част А
Разтвор за химично злато

-5

Участък "Краен контрол"
Омокрящо средство
Краен контрол
1.51 л
6.9 х 10-5 л/м2
(изопропанол/флюс 7059)
Участък "Печатни процеси"
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Фотопечат

Ситопечат

Защитава от външни
влияния (фотомаска)
Проявител (натриев
карбонат)
Почистващо средство
(лимонена киселина)
Разтворител (калиева
основа)
Почистващо средство
(етилов алкохол)
Почистващо средство
(дованол)
Почистващо средство
(коресилин)
Почистващо средство
(NAD 83)
Проявител (фиксаж)
Проявител (амоняк)
Защитава от външни
влияния (маркировъчно
мастило)
Защитава от външни
влияния (епоксидна маска)
Почистващо средство
(дованол)
Почистващо средство
(коресилин)

3.3 т

1.4 х 10-4 т/м2

1.3 х 10-4 т/м2

Да

3.2 т

1.4 х 10-4 т/м2

1.3 х 10-4 т/м2

Да

0.2 т

0.8 х 10-5 т/м2

0.8 х 10-5 т/м2

Да

0.25 т

1.6 х 10-5 т/м2

1.0 х 10-5 т/м2

Да

185 л

0.8 х 10-2 л/м2

210 л

1.0 х 10-2 л/м2

0.9 х 10-2 т/м2

Да

108 л

4.9 х 10-3 л/м2

4.4 х 10-3 л/м2

Да

0

1.3 х 10-4 л/м2

0

Да

-3

0.8 х 10-2 л/м2

-3

Да

114 л
75 л

2

4.8 х 10 л/м
3.3 х 10-3 л/м2

2

4.6 х 10 т/м
3.0 х 10-5 т/м2

Да
Да

0.029 т

1.7 х 10-6 т/м2

1.1 х 10-6 т/м2

Да

0.083 т

4.5 х 10-6 т/м2

40 л

0.9 х 10-2 л/м2

0.2 х 10-2 л/м2

Да

262 л

1.2 х 10-2 л/м2

1.1 х 10-2 л/м2

Да

3.3 х 10-6 т/м2

Да

Всички данни, представени в т. 3.3. Използване на суровини и спомагателни
материали към настоящия доклад са получени в резултат на измервания / изчисления, а при
изчисляване на количеството за единица продукт са спазени изискванията на условие 6.4.
Причината за несъответствието на спомагателна суровина ецващ агент (техническа
солна киселина) е обяснена в т. 3.1.
Несъответствието на спомагателна суровина натриев персулфат се дължи на
инцидентно неправилно дозиране във ваната от страна на операторите на линията за
пасивация. Това единствено може да рефлектира върху качеството на произвежданата
продукция. Щети за околната среда не могат да бъдат причинени.
Несъответствието на спомагателната суровина натриев сулфид е свързана с
пречистването на химически замърсените води от производствените участъци, постъпващи
за пречистване в ПСХЗВ. Именно от тази спомагателна суровина се формира отпадък с
кодова характеристика 11 01 09*.
В писмо с изх. № 93-00-009 И / 14.01.2014 г. до Министерството на околната среда и
водите /с копие до ИАОС, гр. София и РИОСВ – Русе/ сме уведомили предварително за
несъответствието и причините за него.
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3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива
Съхранението на суровини и спомагателни материали се осъществява единствено на
определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания.
В изпълнение на условия 8.3.4.4 и 8.3.4.6 се прилага инструкция за поддръжка на
резервоарите, установяване и отстраняване на течове от резервоари или обваловки за течни
спомагателни материали.
През 2013 г. са извършена две планови проверки на резервоарите за съхранение на
спомагателни материали, като по време на проверките течове и несъответствия не са
констатирани.
Съхранението на спомагателните материали се осъществява в закрити складове и
съдове, без гравитачна връзка с канализацията. Във всеки склад са приложени
предоставените от производителя / доставчика информационни листи за безопасност за
наличните химически вещества.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества
(Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители)
В представените по - долу таблици е отразен всеки замърсител, за който „СЕТ” АД,
гр. Русе има задължение да докладва, съгласно условията в Комплексно разрешително №
446-Н0/2012 и изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на
замърсители (ЕРИПЗ). Замърсителите не превишават количествата, съгласно Приложение №
2 на Регламента.
Таблица 4.1.1
Емисионни прагове
№

CAS номер

Замърсител

1#

74-82-8

Метан (CH4)

2#

630-08-0

Въглероден оксид (CO)

3#

124-38-9

Въглероден диоксид (CO2)

5#

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)

7#

ЛОС без метан
(NMVOC)

8#

Азотни оксиди (NOx / NO2)

11#

Серни оксиди (SOx/SO2)

13#

във въздуха
kg/год.
–
(8,279) C
–
(2,484) C
–
(110 726,54) С
–
(2,070) C
–
(2,218) C
–
(124,179) C
–
(5,091) C

Общ фосфор

-

18#

7440-43-9

Кадмий и съединенията му
(като Cd)

-

20#

7440-50-8

Мед и съединенията му

(0,651)

Праг за пренос
на замърсител,
в почва извън
kg/год. площадката
kg/год.

Праг за
производство,
обработка или
употреба kg/год.

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

във води
kg/год.

–
(0,019) C
–
(0,001) C
–
(0,021) C
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22#

7440-02-0

23#

7439-92-1

24#

7440-66-6

71#

108-95-2

76#






(като Cu)
Никел и съединенията му
(като Ni)
Олово и съединенията му
(като Pb)
Цинк и съединенията му
(като Zn)

(0)

–
(0,003) C

-

-

-

-

-

-

(0,093) С
(0)

Феноли (като общ С)

-

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

-

–
(0,037) C
–
(0,036) C
–
(3,598) C

-

-

-

-

**

Една звездичка (*) означава, че този за замърсител следва да се използва емисионния праг в
колона (1)(а), отколкото прагът за производство, обработка или употреба;
Две звездички (**) означават, че при този замърсител следва да се използва емисионният праг
в колона (1)(b), отколкото прагът за производство, обработка или употреба;
Знакът # обозначава замърсител, еднакъв и за PRTR, и за EPEBB;
За всяка емисия е посочен начина на определяне – в случая с буква (С) - означава, че
стойността е изчислена.

Годишните количества на замърсителите с № 1#, 2#, 3# ... 76#, съгласно Условия
9.6.1.3 и 10.5.5 са изчислени на база: брой експлоатационни часове на инсталацията,
умножени по дебита на димните газове при нормални условия и по моментно измерената
стойност на концентрацията на съответния замърсител по време на мониторинг (т.е. по
балансов метод) – за емисиите във въздуха и усреднените резултати от собствен мониторинг
на смесен поток пречистени отпадъчни води на изход от ПСХЗВ за първо и второ
шестмесечие по общото количество заустени води за 2013г. – за емисии във водите.

Емисии на вредни и опасни вещества във „въздуха”
Емисиите във въздуха са изчислени по следната формула:
E = C*Q*T/106, където:
Е – емисия (кг/год.),
С – концентрацията на замърсителя в отпадните газове (mg/Nm³),
Q – дебит на отпадни газове при нормални условия (Nm³/hr),
T – производствено време на година (часа/година)
Таблица 4.1.2
№

Производствена
линия

Емисия

1.

Линия за горещо
въздушно изравняване
с безоловен припой
Линия за стрипване на
калай-оловно покритие

2.

3.

Линия за алкално
ецване

Дебит на
газовете
при
нормални
условия
Nm³/hr
1106

Производ
ствено
време на
година
(часа / за
2013г. )
6048

Последно
измерване,
г.

Pb
Cu

Концентр. на
замърсителя в
отпадните газове
(от последно
измерване)
mg/Nm³
0,01
0,01

2013г.
2013г.

Изчислена
годишна
емисия
E=
C*Q*T/106
(кг/год.)
0,067
0,067

Cu
Pb
HF
Cu

0,005
0,01
0
0,04

1302

2016

1613

2016

2013г.
2013г.
2013г.
2013г.

0,013
0,026
0
0,13
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4.

Линия за кисело ецване

5.

Метализация І

6.

Метализация ІІ

7.

Ръчен монтаж

8.
9.

ПСХЗВ
Химичен
Ni-Au

Cu
HCl
Cu
SOх
HCl
Прах
HF
Cu
Pb
SOх
HF
Общ въглерод
прах
Cu
Pb
Общ органичен
въглерод
Общи
въглеводороди
H2S
SOх
Ni
прах

0,01
0
0.003
0
0
0
0
0.003
0
0
0
0
mg ОВ/Nm3
0
0
0
0
mg ОВ/Nm3
0
0
0
0
0

924

1210

10278

6048

13436

6048

925

2000

277
1194

6048
1210

2013г.
2013г.
2013г.
2013г.
2013г.
2013г.
2013г.
2013г.
2013г.
2013г.
2013г.
2013г.

0,011
0
0,186
0
0
0
0
0,244
0
0
0
0

2013г.
2013г.
2013г.
2013г.

0
0
0
0

2013г.

0

2013г.
2013г.
2013г.
2013г.

0
0
0
0

След проведен собствен мониторинг, в отпадните газове са регистрирани емисии на
замърсители „Cu” и „Pb”. В Таблица 4.1.2 са дадени изчисленията по балансов метод.
В Таблица 4.1.1 за емисиите на „Cu” и „Pb” са дадени сумарните стойности от
Таблица 4.1.2., които са: емисиите на „Cu” - Σ = 0,651 кг/год. и емисии на „Pb” – Σ = 0,093
кг/год.
Не са регистрирани превишения на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
над пределно допустимите норми, заложени в комплексното разрешително.
В Актуализираната единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни
вещества във въздуха, изд. 2010 год., утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013год. на
Министъра на околната среда и водите, липсва алгоритъм и емисионни фактори за емисиите
на замърсителите, отделяни при експлоатацията на инсталации и дейности, попадащи в
обхвата на т. 2.6. от Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда.
Съгласно Актуализираната единна методика за определяне на вредни вещества във
въздуха, за дейностите, за които не са определени емисионни фактори, емисиите от тях са
пренебрежимо малки и практически се считат за нулеви (< 1 %).
Основните дейности на производствената площадка попадат в SNAP – CODE 040307
“Галванизация” по CORINAIR Ръководство за инвентаризация на емисиите – 3-то изд.,
септември 2004, SNAP 97.
За тази дейност няма определен емисионен фактор, следователно емисиите от тях са
пренебрежимо малки и практически се приемат за нулеви (< 1 %).
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Дейността на участък „Ситопечат” попада в SNAP – CODE 060403 „Печатарство” по
CORINAIR Ръководство за инвентаризация на емисиите – 3-то изд., септември 2004, SNAP
97 и код 060403 „Печатарство” по Националната методика CORINAIR - 94.
Емисиите от този процес са от първа група:


Неметанови летливи органични съединения (NMVOC).

Изчисленията са направени по следната формула:
ENMVOC = M * EF,
Където:
M – количество използвано мастило през календарната 2013г., кг
EF – емисионен фактор
EF - 54 kg/Mg
Mg – мегаграм (тон)
M = 38 кг/год.
През 2013г. в участък „Ситопечат” са използвани 38 кг мастило.
ENMVOC = 38 kg * 54 kg/Mg * 10-3 = 38 * 0,054 = 2,052 кг/год.
Стойността на годишното количество емисии на NMVOC (#7), представена в Таблица
4.1.1, колона 4 е сума от годишното количество емисии, изчислено за участък „Ситопечат” и
годишното количество емисии от изгореното гориво „природен газ” в котлите за отопление.
Газовите котли за отопление, съгласно Таблица 1. „Корелация EMEP/CORINAIR 97,
SNAP CODE 97, септември 2004 и Методика за определяне емисиите на вредни вещества във
въздуха (1999г.) и допълнените SNAP CODE дейности в Актуализираната единна методика
за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха”, са със SNAP – CODE 020202
„Непромишлени горивни инсталации < 50 MW (котли)” по CORINAIR Ръководство за
инвентаризация на емисиите – 3-то изд., септември 2004, SNAP 97 и код 020103 „Горивни
инсталации < 50 MW (котли)” по Националната методика CORINAIR - 94.
Годишното количество на замърсителите CO2, CH4, N2O, SOx, NOx, CO и NMVOC,
посочени в Таблица 4.1.1 са изчислени по методиката CORINAIR за горивни инсталации по
следната формула:
Е = EF * Cr * Qri,
Където:
EF – емисионен фактор
Cr – годишно количество на използваното гориво за 2013г., Nm³
Qri – долна топлина на изгаряне на използваното гориво, GJ/Nm³
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Съгласно Таблица № I-2, Таблица № III-7 и Таблици I-VI-1 на Актуализирана единна
методика за определяне на вредни вещества във въздуха - стойностите на емисионните
фактори (EF) са дадени по-долу, както и изчислените стойности на замърсителите, посочени
в Таблица 4.1.1 от настоящия доклад:
Qri = 34,5 MJ/m³ = 0.0345 GJ/m³
Cr = 59 990 Nm³
EFCH4 – 4 g / GJ
ECH4 = 4 * 59 990 * 0,0345 * 10 -3 = 8,27862 кг/год. = 8,279 кг/год.
EFCO2 = 53,5 kg / GJ
ECO2 = 53,5 * 59 990 * 0.0345 = 110 726, 54 кг/год.
EFN2O – 1 g / GJ
EN2O = 1 * 59 990 * 0,0345 * 10 -3 = 2,069655 кг/год. = 2,070 кг/год.
EFSOх – 2,46 g/ GJ
ESOх = 2,46 * 59 990 *0,0345 * 10 -3 = 5,0913513 кг/год. = 5,091 кг/год.
EFNOx – 60 g / GJ
ENOx = 60 * 59 990 *0,0345 * 10 -3 = 124,1793 кг/год. = 124,179 кг/год.
EFCO – 1,2 g / GJ
ECO = 1,2 * 59 990 *0,0345 * 10 -3 = 2,483586 кг/год. = 2,484 кг/год.
EFNMVOC – 0,08 g/ GJ
ENMVOC = 0,08 * 59 990 *0,0345 * 10 -3 = 0,1655724 кг/год. = 0,166 кг/год.
В Таблица 4.1.1:
Σ NMVOC = 2,052 кг/год. + 0,166 кг/год. = 2,218 кг/год.
Изчисления на количества замърсители от групата на Устойчиви Органични Замърсители
(УОЗ) не са представени, защото са приблизително равни на „0”.

Емисии на вредни и опасни вещества във „водите”
Изчисляването на годишните емисии на замърсители в отпадъчните води за 2013г.,
изразени като kg/y, се извършва по следната формула:
където:

M  Q.K .106

kg
y

,

M – годишна емисия на замърсяващото вещество в отпадъчните води, kg / y;
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Q – годишен обем на отпадъчните води, m3 / y;
K – фактическа средногодишна концентрация на замърсяващото вещество в
отпадъчните води, mg / dm3;
Годишен обем на отпадъчните води /за 2013г./ – Q = 211 636 m3 / y .
Усреднени резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени отпадъчни
води на изход от ПСХЗВ за първо и второ шестмесечие и изчислени стойности на
емисиите за 2013г.:
Измерена концентрация на Неразтворени вещества за първо шестмесечие – 25,7 mg/l;
Измерена концентрация на Неразтворени вещества за второ шестмесечие – 18,0 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Неразтворени вещества в отпадни води за 2013г. –
21,85 mg/l;
21,85 x 211 636 = 4 624 246,6 mg / y = 4,624 kg / y;
Измерена концентрация на Фосфати за първо шестмесечие – 0,18 mg/l;
Измерена концентрация на Фосфати за второ шестмесечие < 2 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Фосфати изпуснати в отпадни води за 2013г. – 0,09
mg/l;
0,09 x 211 636 = 19 047,24 mg / y = 0,019 kg / y;
Измерена концентрация на БПК5 за първо шестмесечие – 7 mg/l;
Измерена концентрация на БПК5 за второ шестмесечие – 5 mg/l;
Средна стойност на концентрация на БПК5 в отпадни води за 2013г. – 6 mg/l;
6 x 211 636 = 2 539 632 mg / y = 1,270 kg / y;
Измерена концентрация на ХПК за първо шестмесечие – 18 mg/l;
Измерена концентрация на ХПК за второ шестмесечие - 16 mg/l;
Средна стойност на концентрация на ХПК в отпадни води за 2013г. – 17 mg/l;
17 x 211 636 = 3 597 812 mg / y = 3,598 kg / y;
Измерена концентрация на Животински мазнини и растителни масла за първо шестмесечие –
2,56 mg/l;
Измерена концентрация на Животински мазнини и растителни масла за второ шестмесечие –
2,56 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Животински мазнини и растителни масла в отпадни
води за 2013г. – 2,56 mg/l;
2,56 x 211 636 = 541 788,16 mg / y = 0,542 kg / y;
Измерена концентрация на Феноли за първо шестмесечие – 0,17 mg/l;
Измерена концентрация на Феноли за второ шестмесечие – 0,17 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Феноли в отпадни води за 2013г. – 0,17 mg/l;
0,17 x 211 636 = 35 978,12 mg / y = 0,036 kg / y;
Измерена концентрация на Желязо за първо шестмесечие – 0,20 mg/l;
Измерена концентрация на Желязо за второ шестмесечие – 0,37 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Желязо в отпадни води за 2013г. – 0,285 mg/l;
0,285 x 211 636 = 60 316,26 mg / y = 0,060 kg / y;
Измерена концентрация на Кадмий за първо шестмесечие – 0,003 mg/l;
Измерена концентрация на Кадмий за второ шестмесечие – 0,006 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Кадмий в отпадни води за 2013г. – 0,005 mg/l;
0,005 x 211 636 = 1 058,18 mg / y = 0,001 kg / y;
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Измерена концентрация на Мед за първо шестмесечие – 0,040 mg/l;
Измерена концентрация на Мед за второ шестмесечие – 0,159 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Мед в отпадни води за 2013г. – 0,1 mg/l;
0,1 x 211 636 = 21 163,6 mg / y = 0,021 kg / y;
Измерена концентрация на Никел за първо шестмесечие – 0,030 mg/l;
Измерена концентрация на Никел за второ шестмесечие < 0,01 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Никел в отпадни води за 2013г. – 0,015 mg/l;
0,015 x 211 636 = 3 174,54 mg / y = 0,003 kg / y;
Измерена концентрация на Цинк за първо шестмесечие – 0,20 mg/l;
Измерена концентрация на Цинк за второ шестмесечие – 0,15 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Цинк в отпадни води за 2013г. – 0,175 mg/l; 0,175 x
211 636 = 37 036,3 mg / y = 0,037 kg / y;
Усреднени резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени отпадъчни
води преди заустване в градска канализация за първо и второ шестмесечие и изчислени
стойности на емисиите за 2013г.:
Измерена концентрация на Неразтворени вещества за първо шестмесечие – 15,6 mg/l;
Измерена концентрация на Неразтворени вещества за второ шестмесечие – 16,6 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Неразтворени вещества в отпадни води за 2013г. –
16,1 mg/l;
16,1 x 211 636 = 3 407 339,6 mg / y = 3,407 kg / y;
Измерена концентрация на Азот амониев за първо шестмесечие – 0,50 mg/l;
Измерена концентрация на Азот амониев за второ шестмесечие – 0,35 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Азот амониев в отпадни води за 2013г. – 0,425 mg/l;
0,425 x 211 636 = 89 945,3 mg / y = 0,090 kg / y;
Измерена концентрация на Фосфати за първо шестмесечие – 0,016 mg/l;
Измерена концентрация на Фосфати за второ шестмесечие – 0,025 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Фосфати в отпадни води за 2013г. – 0,021 mg/l;
0,021 x 211 636 = 4 338,54 mg / y = 0,004 kg / y;
Измерена концентрация на БПК5 за първо шестмесечие < 2 mg/l;
Измерена концентрация на БПК5 за второ шестмесечие – 5 mg/l;
Средна стойност на концентрация на БПК5 в отпадни води за 2013г. – 2,5 mg/l;
2,5 x 211 636 = 529 090 mg / y = 0,529 kg / y;
Измерена концентрация на ХПК за първо шестмесечие – 9 mg/l;
Измерена концентрация на ХПК за второ шестмесечие - 7 mg/l;
Средна стойност на концентрация на ХПК в отпадни води за 2013г. – 8 mg/l;
8 x 211 636 = 1 693 088 mg / y = 1,693 kg / y;
Измерена концентрация на Животински мазнини и растителни масла за първо шестмесечие –
0,93 mg/l;
Измерена концентрация на Животински мазнини и растителни масла за второ шестмесечие –
0,82 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Животински мазнини и растителни масла в отпадни
води за 2013г. – 0,875 mg/l;
0,875 x 211 636 = 185 181,5mg / y = 0,185 kg / y;
Измерена концентрация на Феноли за първо шестмесечие – 0,030 mg/l;
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Измерена концентрация на Феноли за второ шестмесечие – 0,18 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Феноли в отпадни води за 2013г. – 0,105 mg/l;
0,105 x 211 636 = 22 221,78 mg / y = 0,022 kg / y;
Измерена концентрация на Желязо за първо шестмесечие < 0,01 mg/l;
Измерена концентрация на Желязо за второ шестмесечие – 0,25 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Желязо в отпадни води за 2013г. – 0,125 mg/l;
0,125 x 211 636 = 26 454,5 mg / y = 0,026 kg / y;
Измерена концентрация на Мед за първо шестмесечие < 0,01 mg/l;
Измерена концентрация на Мед за второ шестмесечие – 0,030 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Мед в отпадни води за 2013г. – 0,1 mg/l;
0,1 x 211 636 = 3 174,54 mg / y = 0,003 kg / y;
Измерена концентрация на Никел за първо шестмесечие – 0,010 mg/l;
Измерена концентрация на Никел за второ шестмесечие < 0,020 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Никел в отпадни води за 2013г. – 0,015 mg/l;
0,015 x 211 636 = 3 174,54 mg / y = 0,003 kg / y;
Измерена концентрация на Цинк за първо шестмесечие < 0,01 mg/l;
Измерена концентрация на Цинк за второ шестмесечие – 0,18 mg/l;
Средна стойност на концентрация на Цинк в отпадни води за 2013г. – 0,09 mg/l;
0,09 x 211 636 = 19 047,24 mg / y = 0,019 kg / y;
Годишните емисии на замърсители в отпадъчните води, които не се
докладват по ЕРИПЗ:


Неразтворени вещества – 4,624 kg / y;



Животински мазнини и растителни масла - 0,542 kg / y.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
Източниците на емисии в атмосферния въздух и пречиствателните съоръжения към
всеки един от тях по комплексно разрешително са както следва:
 Линия за горещо изравняване с безоловен припой (изпускащо устройство № 1)
 Влакнест филтър
 Линия за стрипване калай-олово (изпускащо устройство № 2)
 Влакнест филтър
 Линия за алкално ецване (изпускащо устройство № 3)
 Влакнест филтър
 Линия за кисело ецване (изпускащо устройство № 4)
 Влакнест филтър
 Линия за първа метализация (изпускащо устройство № 5)
 Влакнест филтър
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 Линия за втора метализация (изпускащо устройство № 6)
 Влакнест филтър
 Линия за ръчен монтаж (изпускащо устройство № 7)
 Влакнест филтър
 Камера за нанасяне на лаково покритие 2 (изпускащо устройство № 8)
 Водна завеса
 Камера за нанасяне на лаково покритие 1 (изпускащо устройство № 9)
 Водна завеса
 Линия за награпяване (изпускащо устройство № 10)
 Влакнест филтър
 ПСХЗВ (изпускащо устройство № 11)
 Воден скрубер
 Проявяване на фоторезист (изпускащо устройство № 13)
 Влакнест филтър
 Линия за химичен никел-злато (изпускащо устройство № 14)
 Влакнест филтър
 Линия за черна оксидация (изпускащо устройство № 15)
 Влакнест филтър
 Линия за горещо изравняване на калай-оловен припой (изпускащо устройство
№ 16)
 Влакнест филтър
 Линия за пасивация (изпускащо устройство № 17)
 Влакнест филтър
Прилага се инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните
параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, както
и периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните
параметри на пречиствателното съоръжение, с определените оптимални такива, съгласно
условия 9.1.1.3 и 9.1.2.1.
Резултатите от провеждания собствен мониторинг се документират и съхраняват на
площадката.
От направените оценки за съответствие на измерените стойности на контролираните
параметри на пречиствателните съоръжения с определените такива в комплексното
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разрешително, несъответстивя не са констатирани, съответно коригиращи действия не са
предприемани.
Таблица 4.2.1 - Изпускащо устройство № 1 Линия за горещо изравняване с безоловен припой Протокол № 11-0255/02.04.2013г.
Параметър

Мерна
единица

НДЕ,
съгласно КР

Резултати от мониторинг
Непрекъснат
Периодичен
мониторинг
мониторинг

Pb

mg/Nm3

0.5

-

0.01

Cu

mg/Nm3

1

-

0.01

Честота на
мониторинг
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години

Съответствие
Да
Да

Таблица 4.2.2 - Изпускащо устройство № 2 Линия за стрипване на калай-олово – Протокол
№ 11-0250/02.04.2013г. и Протокол № 11-0251/02.04.2013г.
Параметър

Мерна
единица

НДЕ,
съгласно КР

Pb

mg/Nm3

Cu

3

mg/Nm

1

HF

mg/Nm3

5

Резултати от мониторинг
Непрекъснат
мониторинг

0.5

Честота на
мониторинг

Периодичен
мониторинг
-

0.01

-

0.005

-

<0.4*

Веднъж на
две години
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години

Съответствие
Да
Да
Да

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

Таблица 4.2.3 - Изпускащо устройство № 3 Линия за алкално ецване – Протокол № 110254/02.04.2013г.
Параметър
Cu

Мерна
единица
mg/Nm3

НДЕ,
съгласно КР

Резултати от мониторинг
Непрекъснат
мониторинг

1

Честота на
мониторинг

Периодичен
мониторинг
0.04

-

Веднъж на
две години

Съответствие
Да

Таблица 4.2.4 - Изпускащо устройство № 4 Линия за кисело ецване – Протокол № 110252/02.04.2013г. и Протокол № 11-0253/02.04.2013г.
Параметър
Cu
HCl

Мерна
единица
mg/Nm3
3

mg/Nm

НДЕ,
съгласно КР

Резултати от мониторинг
Непрекъснат
мониторинг

1
10

Честота на
мониторинг

Периодичен
мониторинг
-

0.01

-

<1.6*

Веднъж на
две години
Веднъж на
две години

Съответствие
Да
Да

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

Таблица 4.2.5 - Изпускащо устройство № 5 Линия за „Първа метализация” – Протокол № 110228/02.04.2013г. и Протокол № 11-0229/02.04.2013г.
Параметър
Прах

Мерна
единица
mg/Nm3

НДЕ,
съгласно КР
5

Резултати от мониторинг
Непрекъснат
мониторинг

Честота на
мониторинг

Периодичен
мониторинг
-

<1.0*

Веднъж на
две години

Съответствие
Да
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SO2

mg/Nm3

350

Cu

mg/Nm3

1

HF

mg/Nm3

5

HCl

mg/Nm3

10

-

<26.9*

-

0.003

-

<0.4*

-

<1.6*

Веднъж на
две години
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години

Да
Да
Да
Да

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

Таблица 4.2.6 - Изпускащо устройство № 6 Линия за „Втора метализация” – Протокол №
11-0230/02.04.2013г. и Протокол № 11-0231/02.04.2013г.
Параметър

Мерна
единица

Резултати от мониторинг

НДЕ,
съгласно КР

Непрекъснат
мониторинг

Прах

mg/Nm3

5

SO2

mg/Nm3

350

3

Cu

mg/Nm

1

Pb

mg/Nm3

0.5

Общи
въглеводороди
Общ органичен
въглерод
HF

3

mg/Nm

-

mg/Nm3

50

mg/Nm3

5

Честота на
мониторинг

Периодичен
мониторинг
-

<1.0*

-

<26.9*

-

0.003

-

<0.002*

-

<3.6*

-

<2.7*
mg ОВ/Nm3

-

<0.4*

Веднъж на
две години
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години

Съответствие
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

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

Таблица 4.2.7 - Изпускащо устройство № 7 Линия за ръчен монтаж – Протокол № 110244/02.04.2013г.
Параметър

Мерна
единица

Резултати от мониторинг

НДЕ,
съгласно КР

Непрекъснат
мониторинг

Cu

mg/Nm3

Pb

3

mg/Nm

0.5

Общи
въглеводороди
Общ органичен
въглерод

mg/Nm3

-

mg/Nm3

50

1

Честота на
мониторинг

Периодичен
мониторинг
-

<0.001*

-

<0.002*

-

<3.6*

-

<2.7*
mg ОВ/Nm3

Веднъж на
две години
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години

Съответствие
Да
Да
Да
Да

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

Таблица 4.2.8 - Изпускащо устройство № 11 След воден скрубер на ПСХЗВ – Протокол № 110242/02.04.2013г.
Параметър
H2S

Мерна
единица
mg/Nm3

НДЕ,
съгласно КР
5

Резултати от мониторинг
Непрекъснат
мониторинг

Честота на
мониторинг

Периодичен
мониторинг
-

<0.8*

Веднъж на
две години

Съответствие
Да

*- по-малко от границата на количествено определяне на метода
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Таблица 4.2.9 - Изпускащо устройство № 14 Линия за химичен никел-злато – Протокол № 110249/02.04.2013г.
Параметър

Мерна
единица

НДЕ,
съгласно КР

SO2

mg/Nm3

300

Ni

mg/Nm3

0.1

Прах

mg/Nm3

5

Резултати от мониторинг
Непрекъснат
мониторинг

Честота на
мониторинг

Периодичен
мониторинг
-

<26.9*

-

<0.002*

-

<1.0*

Веднъж на
две години
Веднъж на
две години
Веднъж на
две години

Съответствие
Да
Да
Да

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

Показателите и изпускащите устройства, на които не е извършен собствен
мониторинг през 2013г. е предвиден такъв през 2014г.
За показател „Sn” /калай/ не е намерена акредитирана лаборатория, която да е в
състояние да извърши измерванията.
В изпълнение изискванията на условие 9.2.6 се прилага инструкция за извършване на
периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните
параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините
за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Климатичните инсталации се обслужват съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №
842 / 2006 относно някои флурирани парникови газове и на Наредба за установяване на
мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842 / 2006 относно някои флурирани парникови
газове.
На контролиращия орган - РИОСВ – Русе е представен Годишен отчет за веществата,
нарушаващи озоновия слой за 2013 г., в законоустановения срок.
В изпълнение изискванията на условия 9.3.2 и 9.3.3 се прилага инструкция за
периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката,
установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане
на мерки за ограничаването им, както и периодична оценка на спазването на мерките за
предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии.
През 2013 г. не е констатирано наличие на източници на неорганизирани емисии,
поради което не са предвиждани и мерки за ограничаването им.
Няма случаи на постъпили оплаквания за интензивно миришещи вещества в резултат
на дейностите, извършвани на площадката, поради което не са предвиждани мерки за
предотвратяването / намаляването им.
Годишните количества на замърсителите, съгласно условие 9.6.1.3 са изчислени и
представени в таблици в т. 4.1. на настоящия доклад.
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Съгласно условие 9.6.2.1 се документират и съхраняват данните от провеждания
мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове за всяко съществуващо
изпускащо устройство на площадката.
В изпълнение на условие 9.6.2.2 е създаден регистър, в който се документира и
съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на
Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).
Води се дневник за документиране и съхраняване на постъпили оплаквания за
миризми в резултат на дейностите, извършвани на площадката съгласно условие 9.6.2.4.
По отношение на условие 9.6.2.5 се документират и съхраняват резултатите от оценка
на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели, с определените в
разрешителното емисионни норми, установени причини за несъответствия и предприети
коригиращи действия.
В изпълнение изискванията на условие 9.6.2.7 в Таблица 4.2.10 са представени
изчислените стойности на количествата емитирани замърсители във въздуха за
производството на единица продукт. Изчисленията са направени съобразно изискванията на
условие 6.15.
Таблица 4.2.10 – Емитирани замърсители във въздуха при производството на единица
продукт за 2013г.
№ Замърсител
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Метан (CH4)
Въглероден оксид (CO)
Въглероден диоксид (CO2)
Диазотен оксид (N2O)
ЛОС без метан
(NMVOC)
Азотни оксиди (NOx / NO2)
Серни оксиди (SOx/SO2)
Мед и съединенията му
(като Cu)
Олово и съединенията му
(като Pb)

Емитиран
Произведена
замърсител,
Продукция, м²
кг/год.
8,279
2,484
110 726,54
2,070
2,218
124,179
5,091

Емитиран замърсител
за производството на
единцица продукт, кг/м²
0,0003364
0,0001009
4,4997161
0,0000841
0,0000901

24 607,45

0,0050463
0,0002068

0,651

0,0000264

0,093

0,0000037

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
На територията на производствената площадка на „СЕТ” AД, гр. Русе се експлоатира
Пречиствателна станция за химически замърсени води (ПСХЗВ).
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Съобразно условие 10.1.1.2 е разработена и се прилага инструкция за поддържане на
оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален режим на
пречиствателното съоръжение за производствени отпадъчни води.
Прилага се и инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните
параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение /
ПСХЗВ, съгласно условия 10.1.1.3 и 10.1.1.5.2.
В изпълнение изискването на условие 10.1.3.2 е разработена и се прилага инструкция
за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните
емисионни ограничения (зададени в условие 10.1.2.1), установяване на причините за
несъотвтетствията и предприемане на коригиращи действия.
През отчетният период са извършени предвидените проверки в изпълнение на
инструкцията, като несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри
на пречиствателното съоръжение, с определените такива в комплексното разрешително, не
са констатирани.
Съгласно условие 10.1.3.3 се прилага инструкция за изчисляване / измерване на
количествата зауствани отпадъчни води, като част от смесен поток (охлаждащи, битовофекални, дъждовни).
Основните замърсители, изпускани с отпадъчните води, за които са заложени норми
за допустимо съдържание на вредни вещества в Комплексно разрешително № 446-Н0/2012 са
както следва:






















рН;
Неразтворени вещества;
Азот амонячен;
Фосфати (катоР);
Сулфиди (като S);
ХПК;
БПК5;
Нефтопродукти;
Животински мазнини и растителни масла;
Анионактивни детергенти;
Фенол (летливи);
Желязо (общо);
Живак;
Кадмий;
Олово;
Арсен;
Мед;
Хром (шествалентен);
Хром (тривалентен);
Никел;
Цианиди (свободни);
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 Цианиди (общо);
 Цинк.
Таблица 4.3.1 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени
отпадъчни води на изход от ПСХЗВ за първо шестмесечие – Протокол №
635/09.07.2013г. на Изпитвателна лаборатория при „АМЕЕС” ООД и Протокол №
2013/644 от 17.07.2013г. на Изпитвателна лаборатория „Еколаб” към „ДИАЛ” ООД

mg/dm3

НДЕ,
съгласно КР
40 º
6-9
100
35
15
1,5
400
700
5

Резултати от
мониторинг
21,2 ± 0,1
7,24 ± 0,03
25,7 ± 0,3
< 0,01
0,18 ± 0,01
< 0,01
7±1
18 ± 1
< 0,5

mg/dm3

100
10
1,0
5,0
0,05
0,5
0,3
0,5
0,8
0,5
2,5
1,0
0,5
1,0
5,0

Параметър

Единица

Температура
pH
Неразтворени вещества
Азот амониев
Фосфати (като Р)
Сулфиди (като S)
БПК5
ХПК (бихроматна)
Нефтопродукти
Животински мазнини
и растителни масла
Анионактивни детергенти
Феноли (летливи)
Желязо (общо)
Живак
Кадмий
Олово
Арсен
Мед
Хром (шествалентен)
Хром (тривалентен)
Никел
Цианиди (свободни)
Цианиди (общо)
Цинк

ºС
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

3

mg/dm
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

Честота на мониторинг

Съответствие

Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

2,56 ± 0,18

Веднъж на шест месеца

Да

< 0,02
0,17 ± 0,01
0,20 ± 0,01
< 0,0001
0,006 ± 0,001
< 0,005
< 0,01
0,040 ± 0,002
< 0,005
< 0,005
0,030 ± 0,002
< 0,005
< 0,0001
0,20 ± 0,01

Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Таблица 4.3.2 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени
отпадъчни води преди заустване в градска канализация за първо шестмесечие –
Протокол № 636/09.07.2013г. на Изпитвателна лаборатория при „АМЕЕС” ООД и
Протокол № 2013/645 от 17.07.2013г. на Изпитвателна лаборатория „Еколаб” към
„ДИАЛ” ООД

mg/dm3

НДЕ,
съгласно КР
40 º
6-9
100
35
15
1,5
400
700
5

Резултати от
мониторинг
19,2 ± 0,1
7,80 ± 0,03
15,6 ± 0,2
0,50 ± 0,02
0,016 ± 0,001
< 0,01
<2
9±1
< 0,5

mg/dm3

100
10
1,0
5,0
0,05
0,5
0,3

Параметър

Единица

Температура
pH
Неразтворени вещества
Азот амониев
Фосфати (като Р)
Сулфиди (като S)
БПК5
ХПК (бихроматна)
Нефтопродукти
Животински мазнини
и растителни масла
Анионактивни детергенти
Феноли (летливи)
Желязо (общо)
Живак
Кадмий
Олово

ºС
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

3

mg/dm
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

Честота на мониторинг

Съответствие

Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

0,93 ± 0,06

Веднъж на шест месеца

Да

< 0,02
0,030 ± 0,002
< 0,01
< 0,0001
< 0,002
< 0,005

Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца

Да
Да
Да
Да
Да
Да
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Арсен
Мед
Хром (шествалентен)
Хром (тривалентен)
Никел
Цианиди (свободни)
Цианиди (общо)
Цинк

mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

0,5
0,8
0,5
2,5
1,0
0,5
1,0
5,0

< 0,01
< 0,01
< 0,005
< 0,005
0,010 ± 0,001
< 0,005
< 0,005
< 0,02

Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Таблица 4.3.3 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени
отпадъчни води на изход от ПСХЗВ за второ шестмесечие - Протокол № 1009/
03.12.2013г. на „ВиК” ООД, гр. Русе, Протокол № 1009Н/ 03.12.2013г. на „ВиК” ООД, гр.
Русе и Протокол № Е 118/ 09.12.2013г. на „СЖС България” ЕООД, гр. Варна

mg/dm3

НДЕ,
съгласно КР
40 º
6-9
100
35
15
1,5
400
700
5

Резултати от
мониторинг
21,2 ± 0,1
6,9 ± 0,03
18,0 ± 0,3
< 0,1
<2
< 0,1
5±1
16 ± 1
< 0,5

mg/dm3

100

mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

10
1,0
5,0
0,05
0,5
0,3
0,5
0,8
0,5
2,5
1,0
0,5
1,0
5,0

Параметър

Единица

Температура
pH
Неразтворени вещества
Азот амониев
Фосфати (като Р)
Сулфиди (като S)
БПК5
ХПК (бихроматна)
Нефтопродукти
Животински мазнини
и растителни масла
Анионактивни детергенти
Феноли (летливи)
Желязо (общо)
Живак
Кадмий
Олово
Арсен
Мед
Хром (шествалентен)
Хром (тривалентен)
Никел
Цианиди (свободни)
Цианиди (общо)
Цинк

ºС
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

Честота на мониторинг

Съответствие

Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

2,56 ± 0,18

Веднъж на шест месеца

Да

< 0,02
0,17 ± 0,01
0,37 ± 0,01
< 0,001
0,003 ± 1
< 0,1
< 0,01
0,159 ± 0,002
< 0,005
< 0,005
< 0,01
< 0,005
< 0,0001
0,15 ± 0,01

Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Таблица 4.3.4 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени
отпадъчни води преди заустване в градска канализация за второ шестмесечие Протокол № 1010/ 03.12.2013г. на „ВиК” ООД, гр. Русе, Протокол № 1010Н/ 03.12.2013г.
на „ВиК” ООД, гр. Ру и Протокол № Е 119/ 09.12.2013г. на „СЖС България” ЕООД, гр.
Варна

mg/dm3

НДЕ,
съгласно КР
40 º
6-9
100
35
15
1,5
400
700
5

Резултати от
мониторинг
20,2 ± 0,1
7,80 ± 0,03
16,6 ± 0,3
0,35 ± 0,02
0,025 ± 0,1
< 0,1
5±1
7±1
< 0,5

mg/dm3

100

mg/dm3

10

Параметър

Единица

Температура
pH
Неразтворени вещества
Азот амониев
Фосфати (като Р)
Сулфиди (като S)
БПК5
ХПК (бихроматна)
Нефтопродукти
Животински мазнини
и растителни масла
Анионактивни детергенти

ºС
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

Честота на мониторинг

Съответствие

Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

0,82 ± 0,06

Веднъж на шест месеца

Да

< 0,02

Веднъж на шест месеца

Да
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Феноли (летливи)
Желязо (общо)
Живак
Кадмий
Олово
Арсен
Мед
Хром (шествалентен)
Хром (тривалентен)
Никел
Цианиди (свободни)
Цианиди (общо)
Цинк

mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

1,0
5,0
0,05
0,5
0,3
0,5
0,8
0,5
2,5
1,0
0,5
1,0
5,0

0,18 ± 0,002
0,25 ± 0,01
< 0,0001
< 0,002
< 0,01
< 0,01
0,030 ± 0,002
< 0,005
< 0,005
0,020 ± 0,001
< 0,005
< 0,005
0,18 ± 0,01

Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца
Веднъж на шест месеца

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

4.4. Управление на отпадъците
През 2013 г. на територията на „СЕТ” АД, гр. Русе не са генерирани отпадъци,
различни по вид от определените в разрешителното.
Ежемесечно се определя образуваното количество отпадъци по видове и количества.
Извършва се оценка на съответствието, съгласно условие 11.9.3 от комплексно
разрешително.
За един от отпадъците се наблюдава образувано количество над определеното в
комплексното разрешително.
Надвишеното количество на отпадък спрямо количеството, заложено в комплексното
разрешително е за отпадък с кодова характеристика 11 01 09* - Утайки от филтърен кек,
съдържащи опасни вещества.
За несъответствието са уведомени Министерството на околната среда и водите,
Изпълнителна агенция по околна среда и Регионалната инспекция по околна среда и води –
гр. Русе.
Води се кореспонденция за необходимите стъпки, които да се предприемат за
коригиране на несъответствието.
Преди да влезе в сила КР-Н0/2012 г. на дружеството беше разрешено да генерира до
10 тона / годишно отпадък с код 11 01 09*, съгласно Решение № 10-ДО-297-03 / 30.10.2009 г.
на РИОСВ - Русе. Както е обяснено по-горе (в т. 3.3) в производството на многослойни
печатни платки се наблюдава ръст с 2.19 % спрямо 2012 г. Този тип печатни платки се
характеризират с по-дълга и сложна технология. Основаната суровина – стъклотекстолит с
медно фолио се използва в по-голяма степен за този тип продукти, тъй като и в сърцевината
им се пресова медно фолио. Това е причина за завишен разход на химикали, използвани в
специфичните процеси за тези платки – награпяване, черна оксидация, кисело ецване. Като
резултата съдържанието на мед в отпадните води нараства и следователно разходът на
суровината за утаяване на медта от водите (натриев сулфид) също нараства. Това рефлектира
правопропорционално върху количеството на отпадък с кодова характеристика 11 01 09*.
По технология винаги натриев сулфид се добавя в излишък, за да се гарантира
пълното утаяване на медта в отпадните води. Излишъка от натриев сулфид се
„неутрализира” с железен трихлорид.
Управлението на отпадъците на територията на „СЕТ” АД, гр. Русе се извършва
съгласно изискванията на действащото екологично законодателство.
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През 2013г. са предадени за оползотворяване следните отпадъци извън
производствената площадка:
- отпадък с код 11 01 05* Киселини от химично почистване на повърхности (кисел
ец- разтвор);
- отпадък с код 11 01 07* Основи от химично почистване на повърхности (алкален
ец- разтвор).
И двата вида отпадъци се предават на фирма „Химпродукт” АД, гр. Горна Оряховица.
През 2013г. е предаден за обезвреждане следния отпадък извън производствената
площадка:
- отпадък с код 11 01 09* Утайки от филтърен кек, съдържащи опасни вещества.
Отпадъкът е предаден на фирма „Соф трансметал” ООД, гр. София.
През 2013г. са предадени за рециклиране следните отпадъци извън производствената
площадка:
- отпадък с код 12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали;
- отпадък с код 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки;
- отпадък с код 15 01 02 Пластмасови опаковки.
Хартиени, картонени и пластмасови опаковки (с кодове 15 01 01 и 15 01 02) се
предават на фирма „Еко Феникс” ЕООД, гр. Свищов.
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (с код 12 01 03) са предавани на
„Вторични метали Русе” ЕООД, гр. Русе.
В таблица 4.4-1 по – долу са описани реално измерените годишни количества
отпадъци и годишните норми на ефективност /на производствени отпадъци, образувани от
инсталацията/ на „СЕТ” АД, както и местата им за съхранение, начина им на
транспортиране извън площадката и съответствието им със заложените в КР 446-Н0/2012
количества.
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Таблица 4.4.1 - Образувани отпадъци
Годишно количество (t / y)
Отпадък

Код

Отпадъци, неупоменати
11 01 99
другаде
Стърготини, стружки и
12 01 03
изрезки от цветни
метали
Киселини от химично
11 01 05*
почистване на
повърхности (кисел ец- разтвор)
Основи от химично
почистване на
11 01 07*
повърхности (алкален
ец- разтвор)
Други отпадъци
11 01 98*
съдържащи опасни
вещества (Sn/Pb шлак)
Утайки от филтърен кек
съдържащи опасни
11 01 09*
вещества
Нехлорирани
изолационни и
13 03 07*
топлопредаващи масла
на минарална основа
Хартиени и картонени
15 01 01
опаковки

Годишна норма за
ефективност
(t / ед. продукт)

Временно
съхранение на
площадката

Транспортиране –
собствен
Съответствие
транспорт /
външна фирма

Количества
определени
с КР, t/y

Реално
измерено,
t/y

Определена с КР, Изчислена,
t/ ед. продукт
t/ ед. продукт

13

2,061

0.25 х 10-3

0.08 х 10-3

Да
Площадка № 8

-

Да

2

1,175

0.3 х 10-4

0.5 х 10-4

Да
Площадка № 7

-

Да / Не
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14,3

0.62 х 10-3

0.58 х 10-3

Да
Площадка № 2

Да

Да

115

57,6

0.3 х 10-2

0.2 х 10-2

Да
Площадка № 3

Да

Да

5

2,663

0.9 х 10-4

1.1 х 10-4

Да
Площадка № 4

-

Да / Не

0,5

2,05

-

-

Да
Площадка № 1

Да

Не

0,2

0,132

-

-

Да
Площадка № 6

-

Да

11

4,145

-

-

Пластмасови опаковки

15 01 02

5

0,773

-

-

Опаковки, съдържащи

15 01 10*

2500

0,004

-

-

Да
Да
Площадка № 9
Да
Да
Площадка № 10
Да
-

Да
Да
Да
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Площадка № 12

остатъци от опасни
вещества или замърсени
с опасни вещества
Абсорбенти, филтърни
материали, кърпи за
изтриване и предпазни
облекла, различни от
упоменатите в 15 02 02

15 02 03

1500

0,001

-

-

Да
Площадка № 13

Да

Излязло от употреба
оборудване, различно от
16 02 14
упоменатото в кодове
16 02 09 до 16 02 13

1000

0

-

-

Площадка № 11

-

Флуоресцентни тръби и
други отпадъци
съдържащи живак

0,5

0,35

-

-

Да
Площадка № 5

Да

20 01 21*

-
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Таблица 4.4.2- Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
Отпадък

Код

Киселини от
химично
11 01 05*
почистване на
повърхности
(кисел ец- разтвор);
Основи от
химично
почистване на
11 01 07*
повърхности
(алкален
ец- разтвор)
Утайки от филтърен
кек, съдържащи
11 01 09*
опасни вещества

Име на външната
Коли- Оползотворяване Обезвреждане на
фирма извършваща
чество на площадката
площадката
операцията
т/г

Съответствие

14,3

Не

Не

„Химпродукт” АД

Да

57,6

Не

Не

„Химпродукт” АД

Да

11,288

Не

Не

„Соф трансметал”
ООД

Да

4.4.1. Количество образувани отпадъци
В изпълнение на условия 11.1.2 и 11.3.15 се прилага инструкция за периодична оценка
на съответствието на нормите на ефективност при образуването и предварителното
съхраняване на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното,
установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
Информация за количествата (годишно количество и годишни норми за ефективност)
генерирани от „СЕТ” АД, гр. Русе са представени в попълнената по-горе Таблица 4.4-1.

4.4.2. Съхранение на отпадъците
Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените площадки и
складове за временно съхранение.
4.4.3. Транспортиране на отпадъците
Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва
единствено от фирми, притежаващи необходимите за целта Разрешителни документи,
съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
В изпълнение изискванията на условие 11.4.3 е разработена и се прилага инструкция
за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на
разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на
коригиращи действия.
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По време на отчетния период, на база извършената оценка, не са констатирани
отклонения и / или несъответствия с изискванията по транспортирането на отпадъците извън
територията на площадката.

4.4.4. Оползотворяване, преработване и / или рециклиране на отпадъците
В изпълнение на условие 11.5.2 е разработена инструкция за периодична оценка на
съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци, както и
обезвреждането им с определените в условията на разрешителното изисквания, установяване
на причините за несъответствията и за предприемане на коригиращи действия.
През 2013 г. са предадени за рециклиране отпадъци с кодове 15 01 01 Хартиени и
картонени опаковки и 15 01 02 Пластмасови опаковки на фирма „Еко Феникс” ЕООД, гр.
Свищов.
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (с код 12 01 03) са предавани на
„Вторични метали Русе” ЕООД, гр. Русе.
През 2013г. са предадени за оползотворяване отпадъци с кодове 11 01 05* Киселини
от химично почистване на повърхности (кисел ец- разтвор) и 11 01 07* Основи от химично
почистване на повърхности (алкален ец- разтвор) на фирма „Химпродукт” АД, гр. Горна
Оряховица.
По време на извършената проверки през отчетният период не са констатирани
отклонение и / или несъответствия с изискванията по оползотворяване на отпадъците.

4.4.5. Обезвреждане на отпадъците
Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и / или
рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми,
притежаващи разрешително, съгласно Закона за управление на отпадъците за извършване на
такава дейност.
През 2013 г. е предаден отпадък с код 11 01 09* Утайки от филтърен кек, съдържащи
опасни вещества на фирма „Соф трансметал” ООД, гр. София.
По време на извършената проверки през отчетният период не са констатирани
отклонение и/или несъответствия с изискванията, свързани с обезвреждането на отпадъците
от територията на площадката.

4.5. Шум
През изтеклата отчетна година няма извършени наблюдения. По тази причина няма
данни в таблиците по-долу.
Съгласно условие 12.2.1 честотата на мониторинг е веднъж на две години.
Наблюдение е предвидено да се извърши през 2014г., като резултатите ще бъдат
докладвани в ГДОС за 2014г.
36

Подготвена е инструкция в изпълнение на условия 12.2.2 и 12.2.3 за наблюдение на
показателите по условие 12.2.1 и оценка на съответствието на установените еквивалентни
нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с
разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и
предприемане на коригиращи действия.
През отчетният период не са регистрирани жалби и / или оплаквания от работата на
инсталацията по отношение на шума от производствената площадка.
Съгласно условие 12.1.1 - дейностите, извършвани на производствената площадка не
трябва да предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности:
По границите на производствената площадка:
- дневно ниво – 70 dB(А);
- вечерно ниво – 70dB(А);
- нощно ниво – 70dB(А);
В мястото на въздействие (най-близката жилищни сгради):
- дневно ниво – 60 dB(А);
- вечерно ниво – 55 dB(А);
- нощно ниво – 50 dB(А);
Таблица 4.5.1 – Дневно ниво на шума /07 – 19 ч./
Място на измерване
Точка на измерване №
Изчислено еквивалентно ниво
на шума от обекта в мястото на
въздействие
Изчислено еквивалентно ниво
на шума от обекта в мястото на
въздействие – най – близките
жилищни сгради (Lжил.)

Ниво на
звуково
налягане
в dB (A)
70

Измерено
звуково
налягане в dB
(A)

Съответствие

60

60

Таблица 4.5.2 – Вечерно ниво на шума /19 – 23 ч./
Място на измерване
Точка на измерване №
Изчислено еквивалентно ниво
на шума от обекта в мястото на
въздействие
Изчислено еквивалентно ниво
на шума от обекта в мястото на

Ниво на
звуково
налягане
в dB (A)
70

Измерено
звуково
налягане в dB
(A)

Съответствие

55
55
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въздействие – най – близките
жилищни сгради (Lжил.)

Таблица 4.5.3 – Нощно ниво на шума /23 – 07 ч./
Място на измерване
Точка на измерване №
Изчислено еквивалентно ниво
на шума от обекта в мястото на
въздействие
Изчислено еквивалентно ниво
на шума от обекта в мястото на
въздействие – най – близките
жилищни сгради (Lжил.)

Ниво на
звуково
налягане
в dB (A)
70

Измерено
звуково
налягане в dB
(A)

Съответствие

50

50

4.6. Опазване на почвите и подземните води от замърсяване
Предприятието не отвежда в почвата или в подземни водни обекти отпадъчни води.
Прилага се инструкция, съгласно условие 13.1.1.4 за отстраняване на разливи от
вещества / препарати, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните
отпадъци.
Съгласно условие 13.1.1.7 се прилага инструкция за периодична проверка за наличие
на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на
причините и отстраняване на течовете.
В изпълнение на условие 13.1.2.1 е сключен договор с фирма за изграждане на
наблюдателни сондажи и изготвяне на План за провеждане на собствен мониторинг на
подземните води (Вж. Приложение № 1).
Фирмата, наета за изграждането на наблюдателните сондажи и изготвянето на План за
провеждане на собствен мониторинг на подземните води предлага мониторинговите сондажи
да са два на брой, като единият от тях да е съществуващия водочерпателен сондаж Р-1х СЕТ
- Русе.
Местоположението и броя на пунктовете за мониторинг са в процес на съгласуване с
Басейнова дирекция за управление на водите - с център гр. Плевен (Вж. Приложение № 2).
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Разработена е инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите
на вредни вещества в подземните води с определените в Таблица 13.1.2.2 на разрешителното,
установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.
През отчетната година са извършени два анализа на подземните води на тръбен
кладенец ТК Р 1х – СЕТ – Русе от акредитирана лаборатория на Регионална здравна
инспекция, гр. Русе, данните от които са представени в Таблици 4.6.1 и 4.6.2.
Таблица 4.6.1 - Опазване на подземните води – резултати от лабораторен анализ за
първо шестмесечие
Показател

Мерна
единица

ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
-1
Електропроводимост μS cm
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Обща твърдост
mg-eqv/l
СЕТ - Русе
Перманганатна
ТК „Р 1х –
mg О2/l
окисляемост
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Амониев йон
mg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Нитрати
mg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Нитрити
mg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Сулфати
mg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Хлориди
mg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Фосфати
mg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Флуор
mg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Калций
mg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Магнезий
mg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Цинк
mg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Мед
mg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Хром
μg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Алуминий
μg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Желязо
μg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Манган
μg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Олово
μg/l
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
Никел
μg/l
СЕТ - Русе
*граница на количествено определяне
Активна реакция

рН
единици

Точка на
пробовземането

Концентрация
в подземните
води
съгласно КР

Резултати
Честота на
от
мониторинг
мониторинг

≥ 6,5 и ≤ 9,5

7,52

Веднъж на шест месеца Да

2000

857

Веднъж на шест месеца Да

12

6,59

Веднъж на шест месеца Да

5

0,24

Веднъж на шест месеца Да

0,5

< 0,01*

Веднъж на шест месеца Да

50

17,9

Веднъж на шест месеца Да

0,5

< 0,007*

Веднъж на шест месеца Да

250
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Веднъж на шест месеца Да

250

34

Веднъж на шест месеца Да

0,5

0,1

Веднъж на шест месеца Да

1,5

0,30

Веднъж на шест месеца Да

150

58,0

Веднъж на шест месеца Да

80

44,97

Веднъж на шест месеца Да

1,0

0,06

Веднъж на шест месеца Да

0,2

0,06

Веднъж на шест месеца Да

10

< 10*

Веднъж на шест месеца Да

200

9

Веднъж на шест месеца Да

200

30

Веднъж на шест месеца Да

50

10

Веднъж на шест месеца Да

10

< 10*

Веднъж на шест месеца Да

20

< 6*

Веднъж на шест месеца Да

Съответствие
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Таблица 4.6.2 - Опазване на подземните води – резултати от лабораторен анализ за
второ шестмесечие
Показател

Мерна
единица

Активна реакция

рН
единици

Електропроводимост

μS cm-1

Обща твърдост

mg-eqv/l

Перманганатна
окисляемост

mg О2/l

Амониев йон

mg/l

Нитрати

mg/l

Нитрити

mg/l

Сулфати

mg/l

Хлориди

mg/l

Фосфати

mg/l

Флуор

mg/l

Калций

mg/l

Магнезий

mg/l

Цинк

mg/l

Мед

mg/l

Хром

μg/l

Алуминий

μg/l

Желязо

μg/l

Манган

μg/l

Олово

μg/l

Никел

μg/l

Точка на
пробовземането
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе
ТК „Р 1х –
СЕТ - Русе

Концентрация
в подземните
води
съгласно КР

Резултати
Честота на
от
мониторинг
мониторинг

≥ 6,5 и ≤ 9,5

7,47

Веднъж на шест месеца Да

2000

843

Веднъж на шест месеца Да

12

6,67

Веднъж на шест месеца Да

5

0,48

Веднъж на шест месеца Да

0,5

0,025

Веднъж на шест месеца Да

50

18,3

Веднъж на шест месеца Да

0,5

< 0,007*

Веднъж на шест месеца Да

250

38

Веднъж на шест месеца Да

250

36

Веднъж на шест месеца Да

0,5

<0,3*

Веднъж на шест месеца Да

1,5

0,45

Веднъж на шест месеца Да

150

57,20

Веднъж на шест месеца Да

80

46,44

Веднъж на шест месеца Да

1,0

0,11

Веднъж на шест месеца Да

0,2

0,06

Веднъж на шест месеца Да

10

< 10*

Веднъж на шест месеца Да

200

9

Веднъж на шест месеца Да

200

20

Веднъж на шест месеца Да

50

11

Веднъж на шест месеца Да

10

< 10*

Веднъж на шест месеца Да

20

< 6*

Веднъж на шест месеца Да

Съответствие

В Приложение 1 и 2 (Протоколи от лабораторен анализ на РЗИ, гр. Русе) може да се види, че
няма превишения по нито един от изследваните показатели. Допусната е техническа грешка
в Таблица 4.6.2 на Годишния доклад по околна среда.
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5. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ
ТЯХ
През отчетният период производствената дейност на „СЕТ” АД, гр. Русе не е
прекратявана.

6. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И
ВЪЗРАЖЕНИЯ
6.1. Аварии
През отчетният период не са регистрирани аварии на територията на производствената
площадка „СЕТ” АД, гр. Русе. Поради тази причина не е попълнена Таблица 9.
Предприятието е разработило и актуализирало “План за действие при бедствия, аварии
и катастрофи”, който е утвърден от Гражданска защита – гр. Русе и Кмета на Община Русе.
Планът се актуализира всяка година.
В предприятието е разпространен актуален списък на необходимите телефонни номера
за случаи на извънредни ситуации.
Направена е оценка на потенциалните аварийни ситуации по участъци.
При възникване на аварийна ситуация, с отражение върху околната среда, писмено ще
бъде уведомена РИОСВ-Русе.
В предприятието е изготвен списък на опасните химични вещества и смеси, с
отбелязани количества и място на съхранение. В складовете за химикали са налични и
Информационни листи за безопасност за разположените на съответното място химични
вещества и смеси.
Разработена е инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията
при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации, съгласно
условия 14.2, 14.3 и 14.4.
Налични са и инструкции по условия 15.1, 15.2 и 15.3 за пускане и спиране на
пречиствателните съоръжения, пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на
инсталациите, както и документиране на действията.
През 2013г. не е имало случаи на спиране работата на пречиствателните съоръжения
към инсталацията.
Разработен е план за временно прекратяване на дейността на инсталациите
(технологичните съоръжения) или на части от тях, съгласно изискванията на условие 16.4.

6.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията
През отчетната година в „СЕТ” АД, гр. Русе не са постъпвали оплаквания от работата
на инсталацията по отношение на миризми, шум, замърсени води, въздух и др.

7. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД
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Декларация
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в
Допълнения и коригиран годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е
предоставено Комплексно разрешително № 446 - Н0 / 2012, издадено на „СЕТ” АД, гр. Русе.
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на
копия от този доклад на трети лица.

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

Дата: ......04.2014г.

Име на подписващия: Дипл. инж. Зигфрид Щайнер
Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

42

