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1. УВОД. 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  

„БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД 

Адрес по местонахождение на инсталацията 

„БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД 

Адрес: землище на с. Стража, общ. Търговище 

Регистрационен номер на КР 

Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 г. 

Дата на подписване на КР 

12.01.2012 г. 

Дата на влизане в сила на КР 

07.02.2012 г. 

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

разрешителното 

„БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД 

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

Адрес: землище на с. Стража, общ. Търговище 

Телефон: 0888941735 

Факс 0601/62079 

е-mail: bmp@bmp-bliznaci.com 

Лице за контакти 

Управител: Хасан Шакир Хасан 

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

Адрес: землище на с. Стража, общ. Търговище 

Телефон: 0888941735 

Факс 0601/62079 

е-mail: bmp@bmp-bliznaci.com 
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Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията 

Дейността на дружеството е специфична и се свежда до преработка и оползотворяване 

на отпадъци от чужди производства – шлака от пещи, стърготини, стружки и изрезки от 

механична обработка  на цветни метали, метални опаковки, които се явяват суровини за това 

производство. 

Основната дейност на „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД е рециклиране 

на отпадъци от алуминий. 

Инсталацията за топене на алуминиеви отпадъци и производство на алуминий на блок 

в „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД включва като основно технологично 

оборудване два броя електрически тиглови, стационарни пещи. Като нагреватели се 

използват канталови съпротивителни елементи. Общата инсталирана мощност на топилният 

модул възлиза на 0.232 MW, при инсталирана мощност за всяка от пещите 100 kW. 

Проектният капацитет за двете пещи (при два режима на работа) е 4037 t/y, респ. 11.060 t/24 

h, при производителност на отделните операции (шаржове) 0.7 тона на шарж. 

Предвиждат се два самостоятелни режима за преработка на алуминий-съдържащи 

отпадъци: 

 Режим 1 – топене на балиран алуминиев скрап 

 Режим 2 – топене на алуминиеви шлаки 

Топенето на алуминия се извършва в графитови тигли поставени в изградена 

огнеупорна зидария. В профилирани канали са монтирани канталовите нагреватели. В 

процеса на топенето върху тигела се поставя капак за елиминиране на топилинни емисии, 

предотвратяване окислението на металната вана. Общ вид на пещта е представен на фигура 

№ 1.1. На разстояние около 1 м има вентилационен „чадър” свързан със съответните 

газоходи към прахоочистващото съоръжение. 

Фигура 1.1. Общ вид на тиглова електросъпротивителна пещ за топене на алуминий 
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Блок – схема на топилния участък в „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК’’ ООД е 

представена на фигура № 1.2. Като изходен суровинен ресурс се използват алуминиеви 

отпадъци и алуминиеви шлаки. 

 В процеса на експлоатация на инсталацията на топене се предвиждат два 

диференцирани технологични режими: 

 Режим 1 - Топене на алуминиеви отпадъци 

Като изходна суровина ще се използва алуминиев скрап от хранителната 

промишленост, както и алуминиеви отпадъци от прокатни производства (99 % Al) в 

количество 3 750 t/y. Материалът ще се получава от доставчика след обработката му на 

балир – преси. Идентификацията на различните бали ще се извършва визуално по отношение 

на гранулометричен състав, както и за наличието на механично попаднали оцветени 

скрапови фракции или с други декоративни елементи. 

Фигура № 1.2. Технологична блок - схема  
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При вторично топене на „външен” скрап идентифицирането на състава на 

отпадъчните сплави периодично.  

След идентифициране на постъпилия за преработка алуминиев скрап, балите се 

складират разделно в складово покрито хале, в зависимост от произхода им (различните 

доставчици и характеристики). Основните суровини (алуминиеви отпадъци) се доставят на 

основание сключени договори с фирмите – доставчици. 

 Топенето на балите от алуминиеви отпадъци са извършва в определена 

последователност. 

Студеният материал се зарежда с мотокари с повдигач и прилагане на ръчни 

манипулации, на отделни „порции” в тигела. Количеството шихта за една зарядка (шарж) е 

около 700 kg. Включват се нагревателните елементи на пълен товар с цел интензивно топене 

на партидата. При температури по-ниски с 50 – 100°С от температурата на топене на метала 

натоварването се изключва, като допълнителното нагряване на метала се осъществява на 

инерционен термичен принцип от вътрешната повърхност на тигела. В следващата фаза 

температурата се понижава чрез контролираща система. Температурата на металната вана е в 

интервала 720-745°С. 

След зареждане на металната шихта, съобразно капацитета на всяка от тигелните 

пещи, в кратък интервал от време, в зависимост от качеството на металната шихта, се 

задържа работната температура, за хомогенизиране състава на стопилката. В края на 

топилната операция, преди отливането, получената шлака се изгребва ръчно, събира се в 

кюбели и се транспортира към складово стопанство за временно съхранение на отпадъка и 

последващо оползотворяване или обезвреждане от лицензирани фирми. Следващата 

манипулация е отливане на метала. За целта се използват леярски „черпаци” чрез които 

металът се отлива в изложници под формата на блок. 

След края на всяка операция се извършва подготовка на тигела за следващо топене.  

Сложните по състав сплави причиняват по-бързо износване на тигела. При използване 

на графитови тигли срока на експлоатация при леене на сплави с ниска температура на 

топене е 6 месеца. 

При операцията „топене” генерираните газове се третират през ръкавен филтър и след 

пречистване от прахови частици, останалите замърсители при използване на електрически 

нагрев имат минимални емисии, отпадъкът от прах се предава на лицензирани фирми за 

оползотворяване или обезвреждане. 

Таблица № 1.1. Материален баланс по метал при топене на алуминиев скрап 

Входящи потоци Изходящи потоци 

Вид материал t/y Продукти t/y 

1. Алуминиев скрап 

1.1. Алуминий; 

1.2. Стърготини, стружки и изрезки от 

цветни метали; 

1.3. Метални опаковки 

3 750 1. Алуминий на блок 

(99 %) 

3 637 
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2. Покривни флюси -- 2. Шлака 113 

Всичко: 3 750 -- 3 750 

Режим 2 - Топене на алуминиеви шлаки 

 При третиране на отпадъчни алуминиеви шлаки, входящият суровинен поток ще бъде 

в насипно състояние. Приемането и идентифицирането на шлаката ще бъде аналогично на 

практиките приложими за режим 1. Материален баланс при топене на алуминиеви шлаки е 

представен в Таблица № 1.2. 

Таблица № 1.2. Материален баланс по метал при топене на алуминиеви шлаки 

Входящи потоци Изходящи потоци 

Вид материал t/y Съдържание на 

метал (t) 

Продукти t/y 

1. Алуминиеви шлаки 1 000 450 1. Алуминий на блок (99 %) 400 

   2. Шлака 600 

Всичко: 1 000 450 --- 1 000 

Балансът е представен при следните входни данни: 

 Съдържание на алуминий в шлаката – 45 %; 

Степен на извличане на алуминий от „входяща” шлака – 80 % 

Производствен капацитет на инсталацията 

Инсталация 
Позиция на дейността, 

приложение № 4, ЗООС 

Капацитет, 

[t/24 h] 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 

Инсталация за производство на необработени метали от 

отпадъци от метали, чрез металургични процеси, 
включваща: 

- два броя тиглови електрически пещи, с 

работна вместимост всяка по 0,7 t 

т. 2.5. “а” 
11,06 

(за двете пещи) 

Изготвена и прилагана е: 

 Инструкция ИОС 4.2.1 „Измерване или изчисляване на годишното 

производство за инсталацията за преработка на отпадъчен алуминий”. 

2013 година. За отчетния период е отчетено произведено количество вторичен 

алуминий в размер на 1517,922 t. Работата на инсталацията се документира във 

Формуляр ФОС 4.2.1-01 „Годишно производство на инсталацията за 

преработка на отпадъчен алуминий”. Не са констатирани несъответствия с 

Таблица 4.1. на КР. 

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 
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Дейностите, изпълнявани в Дружеството, свързани с управлението на околната среда 

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

предоставят информация са всички обособени звена, разположени на територията на 

производствената площадка. 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

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

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - гр. Варна, ул. 

„Александър Дякович” № 33 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, 

съобразно ISO 14001:1996 или EMAS. Изготвена и внедрена е собствена система за 

управление на околната среда съобразно изискванията на издаденото комплексно 

разрешително. 

 Структура и отговорности 

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на „БМП-

БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД, отговорни за изпълнение на условията на 

Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 г. 

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по 

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

изискващия се контрол по нейното изпълнение. 

 Обучение 

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

на „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД обхваща всички равнища на ръководен и 

изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните 

отговорности. 

През 2012 година - разработена е и се спазва Инструкция ИОС 5.2.1 „Обучение по 

околна среда”, отнасящ се за персонала отговорен за извършване на конкретни дейности по 

изпълнение на условията в КР. През 2013 година не са провеждани обучения на наличния 

персонал. 

 Обмен на информация 
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Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на „БМП-

БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД, отговорни за изпълнение на условията на 

Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 г. 

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на организациите, които трябва да бъдат 

уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 г. 

 Документиране 

В изпълнение на Условие 5.4.1 “Документиране” е изготвен списък с нормативни 

документи, свързани с дейността и свързаните с нея аспекти по околната среда”, като същият 

подлежи на периодична актуализация. За коректно е своевременно актуализиране на 

нормативната база се използва специализиран програмен продукт. 

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

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 г. 

Разработен е и се поддържа Регистър за разпространение на контролираните 

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

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

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

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

 Управление на документите 

Разработена е процедура по Управлението на документите, която обхваща, както 

вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от 

провежданата политика по околната среда и здравето и безопасността при работа и 

изискванията на нормативните документи. 

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната 

последователност: 

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  

документа; 

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на 

дружеството; 

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по 

работни места; 

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и 

с последващо утвърждаване; 

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители; 

- Изземване на невалидната документация. 

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

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

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 г. 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 г. са 

разработени и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели, съгласно условията в разрешителното. 

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

условията на разрешителното. 

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Изготвен, съгласно нормативните изисквания и съгласуван с всички компетентни 

органи е “План за предотвратяване и ликвидиране на аварии”. 

 Записи 

Записите в „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД се създават и поддържат, за 

да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и 

нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за 

управление. 

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

идентифицирано. Те се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на 

съхранение и унищожаване. 

Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда имат задължителни 

реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира, а именно: 

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне; 

- Времето на създаване на записа; 

- Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен 

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

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

Комплексното разрешително са: 

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

резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в 

разрешителното; 
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- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за 

установените несъответствия и предприетите коригиращи действия; 

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за 

работа на технологичното/пречиствателното оборудване; 

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на 

разрешителното. 

 Докладване 

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 г. е изготвен съгласно “Образец на 

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

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

околната среда и водите и се представя в определеният срок. 

През 2013 година. Не са възниквали аварийни ситуации, замърсявания на 

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

уведомяване на компетентните органи съгласно Условие 7.1. на КР. 

През 2013 година. През 2013 г. не са планувани промени в работата на инсталацията. 

Не е възниквала необходимост от уведомяване на компетентните органи - МОСВ и РИОСВ. 

 Актуализация на Системата за Управление на Околната Среда 

През 2013 г. не са възниквали промени в работата на инсталацията, във връзка с които 

да се налага уведомяване на компетентните органи съгласно Условие 7.3. Не е настъпила 

актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 г. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ. 

3.1. Използване на вода. 

Водоснабдяването на площадката се осъществява от водоснабдителната мрежа на кв. 

Разбойна, гр. Търговище. 

 При работата на инсталацията за преработка на отпадъчен алуминий не се използва 

вода. С условията на комплексното разрешително не е разрешено използването на вода за 

производствени цели. 

3.2. Използване на енергия. 

Изготвени са и се прилагат 

 Инструкция ИОС 8.2.1.2. „Експлоатация и поддръжка на 2 бр. тиглови 

електросъпротивителни пещи към Инсталацията за преработка на отпадъчен 

алуминий, основни консуматори на електроенергия на площадката”. 
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2013 година. Инструкцията ИОС 8.2.1.2. „Експлоатация и поддръжка на 2 бр. 

тиглови електросъпротивителни пещи към Инсталацията за преработка на 

отпадъчен алуминий, основни консуматори на електроенергия на площадката” 

се спазва стриктно. Извършени са 12 бр. проверки през разглеждания период. 

Не са констатирани отклонения от предписаните стъпки за експлоатацията на 

същото. 

 Инструкция ИОС 8.2.2.1 „Измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия, оценка на съответствието, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия за отстраняването им”. 

2013 година. Редовно се води Формуляр ФОС 8.2.2.1-01 „Използвани 

количества електроенергия” за документиране на изразходваната енергия и 

изчисляване на годишната стойност на нормата за ефективност. Изготвена е 

оценка за съответствие на изразходваното количество електроенергия. През 

периода не са констатирани несъответствия на измерените/изчислените 

количества електроенергия с определените такива. 

Използването на електроенергия през 2013 г. е докладвано в представената по-долу 

таблица. 

Таблица 3.2. 

Енергия Годишна норма на 

ефективност съгласно 

КР в MWh/единица 

продукт 

Консумация на 

електроенергия 

за годината 

MWh 

Изчислена годишна 

норма на 

ефективност в 

MWh/единица 

продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0,30 446,32 0,294 Да 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

При производствения процес на инсталацията не се използват спомагателни 

материали и горива. 

Таблица 3.3.1. 

Суровин

и 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - ДА 

Таблица 3.3.2. 
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Спомагат

елни 

материал

и 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - ДА 

Таблица 3.3.3. 

Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - ДА 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява 

единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните 

изисквания. 

Изготвени са и се прилагат 

 Инструкция ИОС 8.3.1.3 „Поддръжка и периодична проверка на 

съответствието на складовете и площадките за съхранение на суровини и 

спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на 

разрешителното, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия”. 

2013 година. Редовно се води Формуляр ФОС 8.3.1.3-01 „Проверка на 

складовете, съоръженията и площадките за съхранение”. През годината са 

извършени 12 бр. проверки, при които не са установени несъответствия. Към 

формуляра е документирана оценка на съответствието. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 

СРЕДА. 

 Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на 

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

долу данни са получени въз основа на измервания и изчисления. 

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) И PRTR. 

 Вредните вещества, които се изхвърлят от точковия източник на инсталацията за 

преработка на отпадъчен алуминий са: 
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- Прах; 

- Газообразни неорганични съединения на хлора, определени като HCl; 

- Газообразни неорганични съединения на флуора, определени като HF; 

- Органични вещества определени като общ въглерод (ТОС); 

- Диоксини и фурани. 

Изчислените стойности на замърсителите са посочени в Таблица 4.1. 

Таблица 4.1. Таблица на замърсителите съгласно ЕРИПЗ. 

CAS номер Замърсител Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

Кг/год. 

Във въздуха 

Кг/год. 

Във водата 

Кг/год. 

В почвата 

Кг/год. 

74-82-8 Метан (CH4) 100 000 - - - - 

630-08-0 
Въглероден 

оксид (CO) 
500 000 

- - 
- - 

124-38-9 
Въглероден 

диоксид (CO2) 
100 милиона 

- - 
- - 

 

Хидро-флуоро-

въглероди 

(HFCs) 

100 

- - 

- - 

10024-97-2 
Диазотен 

оксид (N2O) 
10 000 

- - 
- - 

7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 - - - - 

 
ЛОС без метан 

(NMVOC) 
100 000 

- - 
- - 

 
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

100 000 

 

- - 
- - 

 
Перфлуоровъг

лероди (PFCs) 
100 

- - 
- - 

2551-62-4 

Серен 

хексафлуорид 

(SF6) 

50 

- - 

- - 

 
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

150 000 

 

- - 
- - 

 

Хидрохлорофл

уоро-

въглероди 

(HCFCs) 

1 

- - 

- - 

 

Хлорофлуоро-

въглероди 

(CFCs) 

1 

- - 

- - 

 
Халогенни 

въглеводороди 
1 

- - 
- - 

7440-38-2 

Арсен и 

съединенията 

му (като As) 

20 

- - 

- - 

7440-43-9 

Кадмий и 

съединения 

(като Cd) 

10 

- - 

- - 
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7440-47-3 

Хром и 

съединенията 

му (като Cr) 

100 

- - 

- - 

7440-50-8 

Мед и 

съединенията 

му (като Cu) 

100 

 

- - 

- - 

7439-97-6 

Живак и 

съединенията 

му (като Hg) 

10 

- - 

- - 

7440-02-0 

Никел и 

съединенията 

му (като Ni) 

50 

- - 

- - 

7439-92-1 

Олово и 

съединенията 

му (като Pb) 

200 

- - 

- - 

7440-66-6 

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

200 

- - 

- - 

75-09-2 
Дихлорметан 

(DCM) 
1 000 

- - 
- - 

118-74-1 
Хексахлорбенз

ол (HCB) 
10 

- - 
- - 

 

PCDD+PCDF 

(диоксини и 

фурани) (като 

Teq) 

0,0001 

М 

(<0,00001) 

- - 

- - 

608-93-5 
Пентахлорбенз

ол 
1 

- - 
- - 

87-86-5 
Пентахлорфен

ол (PCP) 
10 

- - 
- - 

1336-36-3 

Полихлориран

и бифенили 

(PCBs) 

0.1 

- - 

- - 

122-34-9 Simazine - - - - - 

127-18-4 
Тетрахлоретил

ен (PER)  
2 000 

- - 
- - 

79-01-6 Трихлоретилен  2 000 - - - - 

71-43-2 Бензол  1 000 - - - - 

 

Полициклични 

ароматни 

въглеводо-

роди (PAHs)1 

50 

- - 

- - 

 

Хлор и 

неорганични 

съединения 

(като HCl) 

10 000 

М 

(<30) 

- - 

- - 

 

Флуор и 

неорганични 

съединения 

(като HF) 

5000 

М 

(<60) 

- - 

- - 

74-90-8 
Циановодород 

(HCN)  
200 

- - 
- - 
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Фини прахови 

час-тици 

<10μm (PM10) 

50 000 

М 

(1 202) 

- - 

- - 

 

Общ 

органичен 

въглерод ТОС 

(изразен като 

ХПК/3) 

- 

М 

(2 420) 

- - - - 

Легенда: 

 

 

 

 

 

Годишните количества на замърсителите в Таблица 4.1. са изчислени на база 

извършените СПИ (собствени периодични измервания) пре отчетната година. 

 В скоби са представени изчислените стойности за отделните замърсители. 

В таблицата не са посочени стойности в за пренос на замърсители извън площадката 

т.к. през от инсталацията за преработка на отпадъчен алуминий не се формират 

производствени отпадъчни води. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

4.2.1. Емисии от точкови източници. 

През отчитания период дебитът на  технологичните и вентилационни газове от 

организирания източник не превишава съответните заложени в КР стойности. Не е 

осъществена експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния 

въздух. 

В съответствие с Условие 9.7.7 е извършено изчисление на количеството на 

замърсителите във въздуха за единица продукт. 

2013 година. Извършено е изчисляване на годишните количества на 

замърсителите за единица продукт, представени в таблица 4.2-1. 

Таблица  4.2-1. Изчисление на годишните количества замърсители съгласно CORINAIR. 

Замърсител Измерен 

стойност 

Годишни 

стойности на 

замърсителите 

kg 

Произведен 

продукт 

t 

Емитирани  

количества във 

въздуха kg/t 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Фини прахови частици <10μm 

(PM10) 
3,98 1202 

1517,92 

0,792 

PCDD +PCDF (диоксини и фурани) 

(като Teq) 
<0,041х10

-6
 0,00001 0,0000000082 

10 000 

С 

 

000.00 кг 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

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

Е (стойност, получена на база експертна оценка), С (изчислена стойност) 
- изчислена стойност за 2013 година 
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Хлор и неорганични съединения 

(като HCl) 
<0,2 <30 <0,04 

Флуор и неорганични съединения 

(като HF) 
<0,1 <60 <0,02 

Общ органичен въглерод ТОС 

(изразен като ХПК/3) 
8,016 2420 1,594 

Като приложение към настоящия ГДОС са представени Протокол № 44/29.11.2013 г. и 

Протокол № Е5311 А/27.11.2013 г. (Приложение № 4.2.). 

Годишните емисии на прах са изчислени съгласно Протокол № 44/29.11.2013 г. Изчисляването на количеството 

на емисиите за единица продукт става по следната формула: 

(Измерени емисии на вредното вещество х максимален дебит на отпадъчните газове х работните часове в 

денонощието х работните дни в годината) / произведените количества вторичен алуминиев блок = емисии за 

единица продукт 

Изчисление: 

(0,0000063 х 37 000 х 24 х 340) /1517,92 = 0,798 кг. 

Годишните емисии на диоксини и фурани са изчислени съгласно Протокол № Е5311 А/27.11.2013 г.. 

Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната формула: 

(Измерени емисии на вредното вещество х максимален дебит на отпадъчните газове х работните часове в 

денонощието х работните дни в годината) / произведените количества вторичен алуминиев блок = емисии за 

единица продукт 

Изчисление: 

(<0,041х10
-12

 х 37 000 х 24 х 340) /1517,92 = <8,2х10
-8

 кг. 

Годишните емисии на хлор и неорганични съединения (като HCl) са изчислени съгласно Протокол № 

44/29.11.2013 г. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната формула: 

(Измерени емисии на вредното вещество х максимален дебит на отпадъчните газове х работните часове в 

денонощието х работните дни в годината) / произведените количества вторичен алуминиев блок = емисии за 

единица продукт 

Изчисление: 

(<0,0000002 х 37 000 х 24 х 340) /1517,92 = <0,04 кг. 

Годишните емисии на флуор и неорганични съединения (като HF) са изчислени съгласно Протокол № 

44/29.11.2013 г. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната формула: 

(Измерени емисии на вредното вещество х максимален дебит на отпадъчните газове х работните часове в 

денонощието х работните дни в годината) / произведените количества вторичен алуминиев блок = емисии за 

единица продукт 
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Изчисление: 

(<0,0000001 х 37 000 х 24 х 340) /1517,92 = <0,002 кг. 

Годишните емисии на общ органичен въглерод ТОС (изразен като ХПК/3) са изчислени съгласно Протокол 

№ 44/29.11.2013 г. Изчисляването на количеството на емисиите за единица продукт става по следната формула: 

(Измерени емисии на вредното вещество х максимален дебит на отпадъчните газове х работните часове в 

денонощието х работните дни в годината) / произведените количества вторичен алуминиев блок = емисии за 

единица продукт 

Изчисление: 

(0,000008 х 37 000 х 24 х 340) /1517,92 = 1,594 кг. 

Таблица 4.2-2. Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г. 

Замърсител Годишни 

емисии 

(kg) 

Емисии на 

единица 

продукт 

(kg) 

Прагове на 

годишни 

емисии 

съгласно 

Регламент 

(kg) 

Съответствие 

Фини прахови частици <10μm 

(PM10) 
1202 0,792 50 000 Да 

PCDD +PCDF (диоксини и 

фурани) (като Teq) 
0,00001 0,0000000082 0,0001 Да 

Хлор и неорганични съединения 

(като HCl) 
<30 <0,04 10 000 Да 

Флуор и неорганични съединения 

(като HF) 
<60 <0,02 5 000 Да 

Общ органичен въглерод ТОС 

(изразен като ХПК/3) 
2420 1,594 - Да 

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във въздуха 

са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕО) 

№166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006 година за създаване на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители. 

Оператора разполага със следната документирана информация: 

 Максимални дебити на вентилаторите към изпускащите устройства; 

2013 година. Няма изменение на посочените в Таблица 9.2.2. на КР 

максимален дебит. Същият е определен съгласно паспортни данни на 

монтирания вентилатор. 

 Информация за веществата и техните количества свързани с прилагането на 

ЕРИПЗ; 
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2013 година. Необходимата информация се документира във Формуляр ФОС 

9.6.1.3-01 „Изчисляване на годишните стойности на замърсителите в 

атмосферния въздух”. Информацията е представена в Таблица 4.1.2. към 

настоящия ГДОС. 

 Спазване на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизирани 

емисии и емисии на интензивно миришещи вещества. 

2013 година. Използваните мерки са документирани с Формуляр ФОС 9.3.2-01 

„Регистър на неорганизираните емисии”. Всички мерки се предотвратяване на 

неорганизирани емисии се спазват стриктно. 

 Списък на постъпили сигнали за миризми, в резултат от дейността на 

инсталацията 

2013 година. Създаден е специален Формуляр ФОС 9.7.4-01 „Регистър на 

сигнали и оплаквания за емисии на интензивно миришещи вещества”. През 

2013 г. не са постъпвали подобни. 

4.2.3. Неорганизирани емисии. 

Всички емисии на вредни вещества в инсталацията се изпускат в атмосферния въздух 

организирано. В изпълнение на Условие 9.3.2 и 9.3.3 от КР е разработена и се прилага: 

 Инструкция ИОС 9.3.2. „Периодична оценка за наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 

ограничаването им“. 

2013 година. През отчетния период не са регистрирани неорганизирани 

емисии в резултат работата на инсталацията. 

4.2.4. Интензивно миришещи вещества. 

В изпълнение на условие 9.4.3 е разработена и се прилага: 

 Инструкция ИОС 9.4.3. „Предприемане на незабавни действия за 

идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за 

предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, 

генерирани от дейностите на площадката”. 

2013 година. През отчетния период не са регистрирани емисии на миризми в 

резултат работата на инсталацията за преработка на отпадъчен алуминий. 

4.2.5. Собствен мониторинг. 
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През 2013 г. са извършвани 2 бр. собствени периодични измервания на емисии на 

вредни вещества в атмосферния въздух.  

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

4.3.1. Производствени отпадъчни води. 

 От дейността на инсталацията по Условие 2 не се формират производствени 

отпадъчни води. 

4.3.2. Охлаждащи отпадъчни води. 

 От дейността на оператора не се формират такива. 

4.3.3. Битово-фекални отпадъчни води. 

Битово-фекалните отпадъчни води от площадката се отвеждат в определените за целта 

водоплътна изгребна шахта. С оглед правилната експлоатация на съоръжението е 

разработена и се прилага:  

 Инструкция ИОС 10.1.6 „Периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи, канализационна мрежа, водоплътна яма и оборудване, 

разположено на открито, установяване на причините и отстраняване на 

течовете”. 

2013 година. През годината са извършени 8 бр. проверки на канализационната 

система. Не са открити течове или потенциални причини за такива. 

 През 2013 г. не е извършван пренос на отпадъчни води до функционираща ПСОВ. 

Във връзка с това в ГДОС не е представена информация относно количеството на 

замърсителите, които се докладват в рамките на ЕРИПЗ. 

 В изпълнение на Условие 10.1.3 и Условие 10.2.3.2 са изготвени: 

 2013 година. През 2013 г. е извършен анализ качеството на отпадъчните води 

от водоплътната черпателна шахта. Издаден е протокол № О-253-1/26.09.2013 

г. (Приложение № 4.3.) 

4.3.4. Дъждовни води. 

 Дъждовните води на площадката се оттичат повърхностно. 

4.4. Управление на отпадъците. 

През 2013 г. на територията на Инсталацията на „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ 

ПЛАСТИК” ООД  не са генерирани отпадъци, различни по вид и в количества, превишаващи 

тези, определени в разрешителното. 
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Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото 

екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите 

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

единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни 

документи. 

През отчитания период дружеството не е предавало отпадъци за 

обезвреждане/оползотворяване извън производствената площадка. 

Информация за количествата (годишно количество) и дейностите с отпадъците, 

генерирани от „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД се представени в изискващите 

се Таблица 4.4-1, 4.4-2, 4.4-3 и 4.4-4, както следва: 



ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2013 г, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 426-Н0/2012 г. 

 

 

Стр. 23/34 

„БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД 

с. Стража, общ. Търговище 

тел. 0601/62079, факс: 0601/62079, e-mail: bmp@bmp-bliznaci.com 

23 

Таблици 4. Образуване на отпадъци. 

Таблица 4.4-1.1. Производствени отпадъци от инсталация за преработка на отпадъчен алуминий. 

Отпадъчен 

материал 

Код на 

отпадъчния 

материал 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Прах от отпадъчни 

газове, различни от 

упоменатите в 10 03 

19 

10 03 20 0,864 0 0,00021 0 не не Да 

Смеси от метали 17 04 07 0,015 0,005 0,0000037 0,00000329 
Площадка за предварително 

съхранение № 1 
не Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

ралични от 

упоменатите в 15 02 

02* 

15 02 03 0,09 0 0,000022 0 не не Да 

Шлака от пещи 10 10 03 113 0 0,031 0 не не Да 

Други облицовъчни 

и огнеупорни 

материали от 

металургични 

процеси, различни 

от упоменатите в 16 

11 03 (огнеупорни 

тухли) 

16 11 04 2,25 0 0,00056 0 не не Да 
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Други облицовъчни 

и огнеупорни 

материали от 

металургични 

процеси, различни 

от упоменатите в 16 

11 03 (графитов 

тигел) 

16 11 04 1,0 0 0,00025 0 не не Да 

Таблица 4.4-1.2. Производствени отпадъци от цялата площадка. 

Отпадъчен 

материал 

Код на 

отпадъчния 

материал 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 1,4 0 - - не не Да 

Хартиени и 

картонени опаковки 
15 01 01 0,15 0 - - не не Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 02 09 

до 16 02 13 

16 02 14 0,15 0 - - не не Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 0,06 0,02 - - 

Площадка за предварително 

съхранение № 1 
не Да 
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Таблица 4.4-2. Опасни отпадъци. 

Отпадъчен 

материал 

Код на 

отпадъчния 

материал 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,012 0 - - не не Да 

Таблица 4.4-3. Строителни отпадъци. 

Отпадъчен 

материал 

Код на 

отпадъчния 

материал 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Смеси от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и 

керамични изделия, 

различни от 

упоменатите в 17 01 

06 

17 01 07 5 0 - - не не Да 

Таблица 4.4-4. Смесени битови отпадъци. 

Отпадъчен 

материал 

Код на 

отпадъчния 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

Съответствие 
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материал Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

транспорт/външна 

фирма 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 3 2 - - не не Да 

Утайки от септични 

ями 
20 03 04 96 0 - - не не Да 
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4.4.1. Образуване на отпадъците. 

Количествата на генерираните отпадъци за отчитания период не превишават 

определените стойности, заложени в разрешителното. Стойностите им са посочени в 

представените по-горе таблици 4.4-1, 4.4-2, 4.4-3 и 4.4-4. В изпълнение на Условие 11.1.3 е 

изготвена и се прилага: 

 Инструкция ИОС 11.1.3 „Периодична оценка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията 

на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия за отстраняването им”. 

2013 година. През годината е извършена 1 бр. оценка на съответствието на 

нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в 

условията на разрешителното. Не са констатирани несъответствия 

4.4.2. Събиране и приемане на отпадъци. 

През отчетния период на производствената площадка на „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ 

ПЛАСТИК” ООД са приемани следните видове отпадъци: 

- Отпадък с код 12 01 03 „Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали“ с 

общо количество 1713,993 t; 

В изпълнение на Условие 11.2.5 е изготвена и се прилага: 

 Инструкция ИОС 11.2.5 „Периодична оценка на съответствието на събирането 

на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия”. 

2013 година. През годината е извършена 1 бр. оценка на системите за събиране 

на отпадъците. Не са констатирани несъответствия. 

4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците. 

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за 

предварително съхранение и при спазване изискванията на съхранението им. През 2013 г. на 

площадката на „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД са съхранявани следните 

видове и количества отпадъци: 

 Отпадък с код 15 01 02 „Пластмасови опаковки“ - 0,05 t. 

 Отпадък с код 17 04 07 „Смеси от метали“ – 0,005 t.  

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

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

прилага: 
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 Инструкция ИОС 11.3.7. „Периодична оценка на съответствието на 

предварителното съхранение на отпадъци с условията в разрешителното, на 

причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия”. Резултатите от извършените проверки и съответствието на 

площадките се документират, съгласно цитираната инструкция. 

2013 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка на всички 

площадки за предварително съхранение. Не са констатирани несъответствия на 

начините на временно съхранение на отпадъците. 

4.4.4. Транспортиране на отпадъците. 

„БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД извършва контрол на начините на 

транспортиране на отпадъците. За същото е изработен: 

 Инструкция ИОС 11.4.3. „Периодична оценка на съответствието на 

транспортирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините 

за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия”. 

Резултатите от извършените проверки и съответствието се документират, 

съгласно цитираната инструкция. 

2013 година. През отчетния период е извършена 1 бр. оценка на 

транспортирането на отпадъци. Не са констатирани несъответствия 

4.4.5. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците. 

На производствената площадка на „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД се 

извършват операции по оползотворяване на отпадъци с код R4 и R13. На тези операции са 

подложени следните видове и количества отпадъци: 

- Отпадък с код 12 01 03 - 1548,900 t. 

Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на Образец на ГДОС 

Таблица 4.4.5-1. Оползотворяване на отпадъци. 

Отпадък Код Оползотвор

яване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждан 

Съответствие 

Стърготин

и, стружки 

и изрезки 

от цветни 

метали 

12 01 03 
да 

1548,900 t 
не не ДА 

Изготвена е и се прилага: 

 Инструкция ИОС 11.5.4. „Оценка на съответствието на оползотворяване на 

отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително 
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изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия”. Резултатите от извършените проверки 

и съответствието се документират, съгласно цитираната инструкция. 

2013 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка на извършваните 

операции. Не е констатирано несъответствие.  

4.4.6. Обезвреждане на отпадъците. 

През 2013 г. за обезвреждане са предавани единствено смесени битови отпадъци - от 

сметосъбиращата фирма на общ. Търговище. Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на 

Образец на ГДОС 

Таблица 4.4.6-1. Обезвреждане на отпадъци. 

Отпадък Код Оползотвор

яване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждан 

Съответствие 

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 не не „БКС-Търговище“ ЕООД ДА 

През 2013 година от страна на „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД не са 

предавани производствени или опасни отпадъци на други юридически лица за обезвреждане. 

Изготвена е и се прилага: 

 Инструкция ИОС 11.6.2. „Оценка на съответствието на обезвреждане на 

отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително 

изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия”. Резултатите от извършените проверки 

и съответствието се документират, съгласно цитираната инструкция. 

2013 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. Не са 

констатирани несъответствия. 

4.4.7. Контрол и измерване на отпадъците. 

На територията на „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД се водят следните 

отчетни книги: 

 Отчетна книга за образувани и третирани отпадъци (по месеци); 

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2013 г. са изготвени 

изискващите се Годишни отчети.  

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

условията на КР е изготвена и се прилага следната инструкции: 
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 Инструкция ИОС 11.7.2 „Измерване и изчисление на образуваните количества 

отпадъци и съответствие с разрешените, установяване на причините за 

констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия ”. 

2013 година. За отчетния период е извършена 1 бр. проверка. Съставени са 

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

4.5. Шум. 

Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се осъществяват по 

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

еквивалентно ниво на шум, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

 дневно ниво - 70 dB(A); 

 вечерно ниво - 70 dB(A); 

 нощно ниво - 70 dB(A); 

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

 дневно ниво - 55 dB(A); 

 вечерно ниво - 50 dB(A); 

 нощно ниво - 45 dB(A). 

През 2013 г. е извършено измерване на общата звукова мощност на площадката, 

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

нива на шум в мястото на въздействие. Издаден е протокол от изпитване на шум № 499/ 

08.10.2013 г. (Приложени № 4.5.). 

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

инсталацията по отношение шума от производствената площадка. 

Изготвени са и се прилагат: 

 Инструкция ИОС 12.2.2 „Периодично наблюдение на показателите на шум по 

Условие 12.2.1 на комплексното разрешително, оценка на съответствието, 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия“. 

2013 година. През годината е извършено изпитване за еквивалентните нива на 

шум. Не са констатирани несъответствия. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

На площадката на „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД не се извършва 

пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. 
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Изготвени са и се прилагат: 

 Инструкция ИОС 10.1.6. „Периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи, канализационна мрежа, водоплътна яма и оборудване, 

разположено на открито, установяване на причините и отстраняване на 

течовете ”.  

2013 година. Мониторинг на водопроводната и канализационната мрежа на 

площадката е извършван 8 пъти през отчетния период, което е документирано 

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

по водопроводната мрежа на площадката не са констатирани. 

 Инструкция ИОС 13.1.4 „Отстраняване на разливи и/или изливания на вредни 

и опасни вещества”, както и документирането им.  

2013 година. През годината стриктно се спазва цитираната инструкция. 

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

отчитания период не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни  

и опасни вещества. За документиране а констатациите е създаден Формуляр 

ФОС 5.8.2-07 ”Регистър на авариите”. 

4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води. 

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

вещества в подземните води. 

4.6.2. Собствен мониторинг на почви. 

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг и 

за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са както следва: 

 pН; 

 Нефтопродукти; 

 Алуминий; 

За извършване на собствения мониторинг, местоположението на пунктовете за 

мониторинг е заложено в издаденото комплексно разрешително (Таблица 13.7). 

2013 година. През отчитания период е извършен анализ на базовото 

състоянието на почвите на площадката. Издадени са 4 бр. протоколи от 

акредитирана лаборатория (Приложение № 4.6.). 

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвите и оценката на 

резултатите са изготвени и се изпълнява инструкция: 

 Инструкция ИОС 13.8.3 „Периодична оценка на съответствието на данните от 

мониторинга на показателите по Таблица 13.7 и базовото състояние на 
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почвите, установяване на причините на повишаване на концентрациите и 

предприемане на коригиращи действия”. 

2013 година. Не е извършена оценка т.к. не е повторен анализ, а единствено 

базово състояние. Оценка на съответствието ще бъде извършена със следващи 

изпитвания. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ 

В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР. 

 Инсталацията за преработка на отпадъчен алуминий на „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ 

ПЛАСТИК” ООД не разполага със заложена Инвестиционна програма за привеждане в 

съответствие с условията на КР, тъй като инсталацията за съответства на законодателството 

в областта на опазване на околната среда и на Най-добрите налични техники (НДНТ). 

6. ПРЕКРАТЯВАНE НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ 

ОТ ТЯХ. 

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

или части от тях, разположени на територията на „БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК” 

ООД. 

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

изготвени: 

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

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

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ. 

7.1. Аварии. 

В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен авариен план. През 2013 г. на 

производствената площадка не са възниквали аварийни ситуации. 

Таблица 9. Аварийни ситуации. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

В изпълнение на Условие 14.4 е разработена и се прилага Инструкция ИОС 14.4 

„Мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на 

отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации“. 

2013 година. Действия при условия на аварии не са констатирани. 
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През 2013 г. не е прилаган план за мониторинг при преходни режими на работата на 

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

През 2013 г. не е планувано прекратяване работата на инсталацията. 

Дружеството не прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на 

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

Инсталация за преработка на отпадъчен алуминий. 

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

за които е издадено КР. 

През 2013 г. не са постъпвали възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 

която е издадено КР. 

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

е издадено КР. 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

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

 

Декларация 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително № 426-Н0/2012 г. на „БМП – БЛИЗНАЦИ – МЕТАЛ ПЛАСТИК“ ООД. 

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

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

Подпис:_____________     Дата:  10.04.2014 г. 

Име на подписващия:   Хасан Хасан 

Длъжност в организацията:  Управител 
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В: Методи за взимане на извадки (за отделните вредни вещества) -  попълва се само при измервания чрез 

взимане на извадки и последващо лабораторно изпитване:

Използвани технически средства:..&..<Ь.Сс. ...... ............................................................................
(наименование, тип, идентификационен номер)

No no ред ( — — .

No на извадката от вх./изх. дневник (ФК 101) I
.—

— .
Продължителност на пробовзимането, min З С £ ? —

Филтър No i — — _

Разреждане в пробовземната апаратура, ЬРа -  40 — —

Температура в пробовземната апаратура, °С — —

Диаметър на дюзата, mm __ .—

Обем засмукан газ, т 3 Ч Ч П — - -

Методи за взимане на извадки А / Щ Ч ^ -1 —

Г; Измерени концентрации в mg/Nm3 - попълва се само при измервания с автоматични средства за 
измерване:

(наименование, тил, идентификационен номер)

Измерените на място характеристики и резултатите от изпитването се отразяват във ФК 27В „Протокол от 
изпитване".

Забележки;
1. Този документ е издаден съгласно 06и*ие условия за изпълнение на услуги на Дружеството, достъпни при поискване или на htm;//w*w.sas.com/terns and coiiditons.mm, Ha к/wexta се Аръша особено внимание «а 

съдържаидое се таи клаузи относно ограничаваме на отговорността, изплащаме на обезщетение, юрисдикция и подсъдност, на всеки, притежаващ този документ изричмо се указва, че информация, съдържаща се в 
него важи само за времето и мястото на контрола и отразява единствено консгататцинте на SGS, направени по време на интервенцията, извършена от последното и е рамките на дадените от клиента инструкции, ако 
има такива. SGS носи отговорност едииств&ю към клиента и том документ по никакъв начин не може да служи като основание и/или оправдание на страните по дадена сделка да не изпълняват своите права и 
задължения, произтичащи от документите по сделкатз. Всяко неоторизирано изменение, подправяне и/или фалшифициране на съдържанието, или формата на този документ е незаконно и нарушителите могат ди 
бъдат подведени под отговорност с цялата сила на закона.
Ппепущужприие: Ако по-горе в настоящия документ изрично е посочено, че про6ата(ите), за която(които) се отнасят констатациите, записани в настоящия документ (.констатациите"), е (и ! шбраиаОО и/или 
предоставена(и) от Клиента или от трета страна, действаща по указания на Клиента, то записаните констатации не гарантират каквато и да е представителност на пробата за каквито и да е стоки, а се отнасят 
стри кт ко, единств^о и саио до анализираната проба(и). SGS не носи каквато и да е отговорност по отношение ма произхода и пи източиха, от който е заявено, че е (са) формирзне(и) лробатз(ите),

2. Извлечения от този Протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на Лабораторията на ~ОКС България' ЕООД.
3. Клиентите на лабораторията могат да използват позоваването на акредитацията й само относно услуги в нейния обкват на акредитация и при спазване на изискванията в процедура рлк иу  03 03. достъяиа при 

поискване.

Този Протокол отменя и занемя Протокол HQ J  издаден от Лаборатории на СЖС България ЕООД.

SGS Bulgaria Ltd., Laboratory complex - Varna, address: 1 William Froud Str., BSHC, 9003 Vama, t: +  359 (52) 35 60 90, f: + 359 (52) 37 OS 79, e: veselka.pasbova@5gs.com; www.sgs.com

Member of SGS Group (Societe Generate de Surveillance)
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&  t  Лаборатория м.з „СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Сертификат за акредигациа БСа per. No вашдем до Z . d . ' J r .  roc., издадем от ИА.БСА",

съгласмо изискванията ма БДС EN ISO !ЕС 17025:2006 

Обхватът на акреднтацив е публикуван на официалната интернет п р и н ц а  ма ,СЖС БЪЛГАРИЯ* ЕООД www.sgs.bg 

ФК 56Е к, рев. 06/27,00.2011 г. • Протокол за извършени собствени измерения на вредни вещрствд изискани а 

атмосферния въздух от неподвижни източници

Лист: 3 
Всичко листове: 3

(име, фамилия, длъжност, подпис)

Дата:

...
(име, фамилия, подпис, дата)

Забележки:
1. Този документ е издаден сьгласно Обияте условия за изпълнение на услуги на Дружеството, достъпни при поискване или на hm>:</www.sos.rom/terms and rfxyimopyhtni. на клиента се обръща особено онмм.к.ие на 

съдържащите се там клаузи относно ограничаване на отговорността, изплащане на обезщетения, юрисдикция и подсъдност. На всеки, притежаващ този документ изриммо се указва, че информация, съдържаща се е 
него важи само за времето и мястото на контрола и отразява единствено констагатциите на SGS, направени по време на интервенцията, извършена от последното и в рамките на дадените от клиента инструкции, ако 
има такива. SGS носи отговорност единствено към клиента и този документ по никакъв начин не може да служи като основание и/или оправдание на страните по дадена сделка да ме изпълняват своите права и 
задължения, произтичащ) от документите по сделката. Всяко неоторизирано изменение, подправяне и/или фалшифициране на съдържанието, нли формата на този документ е иеза*ом»о и нарушителите мотат да 
бъдат подведени под отговорност с цялата сила на закона.
Предупреждение: Ако по-горе в настояшня документ изрично е посочено, че пробзта(ите), за която{които) се отнасят констатациите, записани в настоящия документ (.констатациите'), е(еа) отбрана;») и/иг»< 
предоставема(и) от Клиента или от трета страна, действаща по указания на Клиента, то записаните констатации не гарантират каквато и да е представителност иа пробата за каквито и да е стоки, а се отнасят 
стриктно, единствено и само до анализираната проба(и). SGS ие носи каквато и да е отговорност по отношение на произхода или източника, от който е заявено, че е (са) формирана(и) пробата[ите).

2. Извлечеше от този Протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на Лабораторията на *СЖС България* ЕООД.
3. Клиентите на лабораторията могат да използват позоваването на акредитацията й само относно услуги в нейния обхват на акреднтация и при спазваме на изискванията в процедура Г'ПК ИУ 03 03. достъп,<а при 

поискване.

Този Протокол отменя и заменя Протокол No /........   издаден от Лаборатория на СЖС България ЕООД.

SGS Bulgaria ted ., laborato ry  complex - Varna, address: 1 William Fraud Str., BSHC, 9003 Varna, t: +  359 (5 2 ) 35 80 90, f: +  359 (5 2 ) 37 09  79, e: veselka.pasbova@sgs.ccm; www.sgs.com

Member of SGS Group (Societe Gererale de Surveillance)

http://www.sgs.bg
http://www.sos.rom/terms
mailto:veselka.pasbova@sgs.ccm
http://www.sgs.com


SliS*.
Лаборатория на „СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Сертификат за акредитация БСА per. No 86ЛИ ./03.04.2013 год., валиден до 31.01.2017 гад., издаден от 

ИА „БСА", съгласно изискванията на БДС EN ISO IEC 17025:2006

Обхватът на акредитация е публикуван на официалната интернет страница на „СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД 

www.sgs.bg

ФК 27В А, рев. 06/27.09.2013 г. ■ Протокол от изпитване на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници No Е5311 А/27.11.2013

Лист: 1 
Всичко листове: 3

ОБЕКТ: Инсталация за производство на 
необработени метали и отпадъци от 
метали 

ПОДОБЕКТ: Тиглова пещ 1 и Тиглова пещ 2 

ГРАД: с. Стража 

АДРЕС: общ. Търговище 

ТЕЛЕФОН: 0888 941735 

ЕИК/БУЛСТАТ: 125019148

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 

№ Е5311 А/27.11.2013 г.

на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници от 

изпускащо устройство К1 на тиглова пещ 1 и тиглова пещ 2 към инсталация за 

производство на необработени метали и отпадъци от метали на "БМП Близнаци 

Метал Пластик" ООД

(наименование на неподвижния източник -  устройство, инсталация, агрегат или горивна уредба)

1. Продукт: Емисии в атмосферен въздух.
(наименование на продукт - идентификация)

2. SGS поръчка №: SO-1352-0178

3. Заявител на изпитването: „БМП Близнаци Метал Пластик" ООД
(наименование)

4. Адрес: с. Стража, общ. Търговище
(адрес на заявителя)

5. Номер и дата на протокола за вземане на извадки: Nol072/06.11.2013

6. Метод(и) за изпитване: БДС EN 1948:2006

7. Дата на получаване на извадките: 11.11.2013 г.

8. Количество на изпитваните извадки: 1 бр. 
(No 1072 -1)

(брой извадки, № на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

9. Дата на извършване на изпитването: 26.11.2013 г.

За началник на лабораторията: Дание^НГвб^иева “f
(фамилия?'УюДпис, п йчат)' '

Забележки: :
1. Този документ е издаден съгласно Общите условия за изпълнение на услуги на Дружеството, достъпни при поискване или на http://www.sgs.com/tefms and conditions.htm. На клиента се обръща особено внимание на 

съдържащите се там клаузи относно ограничаване на отговорността, изплащане на обезщетения, юрисдикция и подсъдност. На всеки, притежаващ този документ изрично се указва, че информация, съдържаща се е 
него важи само за времето и мястото на контрола и отразява единствено констататциите на SGS, направени по време на интервенцията, извършена от последното и в рамките на дадените от клиента инструкции, ако 
има такива. SGS носи отговорност единствено към клиента и този документ по никакъв начин не може да служи като основание и/или оправдание на страните по дадена сделка да не изпълняват своите права и 
задължения, произтичащи от документите по сделката. Всяко неоторизирано изменение, подправяне и/или фалшифициране на съдържанието, или формата на този документ е  незаконно и нарушителите могат да бъдат 
подведени под отговорност с цялата сила на закона.
Предупреждение: Ако по-горе в настоящия документ изрично е посочено, че пробата(ите), за която(които) се отнасят констатациите, записани в настоящия документ („констатациите"), е(са) отбрана(и) и/или 
предоставена(и) от Клиента или от трета страна, действаща по указания на Клиента, то записаните констатации не гарантират каквато и да е представителност на пробата за каквито и да е стоки, а се отнасят 
стриктно, единствено и само до анализираната проба(и). SGS не носи каквато и да е отговорност по отношение на произхода или източника, от който е заявено, че е (са) формирана(и) пробата(ите).

2. Извлечения от този Протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на Лабораторията на "СЖС България" ЕООД.
3. Клиентите на лабораторията могат да използват позоваването на акредитацията й само относно услуги в нейния обхват на акредитация и при спазване на изискванията в процедура РПК ИУ 03 03, достъпна при 

поискване.

SGS Bulgaria Ltd., Laboratory complex ■ Varna, address: 1 William Fraud Str., BSHC, 9003 Varna, t: + 359 (52) 35 80 90, f: + 359 (52) 37 09 79, e: sgs.bulgaria@sgs.com; www.sgs.com

Member of SGS Group (Societe Generale de Surveillance)

http://www.sgs.bg
http://www.sgs.com/tefms
mailto:sgs.bulgaria@sgs.com
http://www.sgs.com


Лаборатория на „СЖС БЪЛГАРИЯ 

Сертификат за акредитация БСА No 86ЛИ./03.04.2013 гад., валиден до 31.01.2017 год., издаден от ИА „БСА ,

съгласно изискванията на БДС EN ISO IEC 17025:2006 

Обхватът на акредитация е публикуван на официалната интернет страница на „СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД www.sgs.bg 

ФК 27В А, рев. 06/27.09.2013 г. - Протокол от изпитване на вредни вещества, изпускани е атмосферния въздух от

неподвижни източници No Е5311 А/27.11.2013

Лист: 2 
Всичко листове: 3

10. Резултати от измерването/изпитването:

№ на 
извадката

ПО 
вх./изх. 
дневник 
(ФК 101)

Отпадъчни газове Емисия на вредното вещество Метод за

№
Газоход

№

Дебит 
(сух газ)

Съдържание на 
кислород Масов

определяне на 
емисията.

ПО Характеристика Шифър Клас Температура Налягане При При поток Измерена Приведена НДЕ Отклонения от
ред реални

условия
нормални
условия

Норма Измерено метода.
Измервателна

°С Ра m3/h Nm3/b vol. % vol. % kg/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 апаратура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

1 1072-1
т-Н
ъ:

Полихлорирани 
дибензодиоксини и 
дибензофурани 
(PCDD/PCDF):

- - - - - -
БДС EN 

1948:2006 
Almemo 2590-4S

1.1 1072-1 о
са
ь
о

2,3,7,8 -  TCDD - - <0,144.10'9 <0 ,010.10'6 - - Zambelli ISOPLUS 
ESC ESS 

Газов1.2 1072-1 2,3,7,8 -  TCDF - - <0,289.10'9 <0,020.10‘6 - -

1.3 1072-1 ь>- 1,2,3,7,8 -  PeCDD - - 29,30 202 16 605 14 448 - 20,7 <0,144.10'9 <0,010.10'6 - - хроматограф c 
масслектро- 

метьр Agilent1.4 1072-1 о
3 1,2,3,7,8 -  PeCDF - - <0,144.10'9 <0 ,010 .10'6 - -

1.5 1072-1 *и 2,3,4,7,8 -  PeCDF - - <0 ,144.10’9 <0,010.10-6 - - 6890 серия I I  
плюс GC/MSD 

Thermo Finigan1.6 1072-1
сса
S 1,2,3,4,7,8 -  HxCDD - - <0,433.10'9 <0,030. ю 6 - -

1.7 1072-1 1,2,3,6,7,8 -  HxCDD - - <0,433.10'9 <0,030.10'6 - - MAT 95XL, MID- 
mode, R: 10000

1.8 1072-1 1,2,3,7,8,9 -  HxCDD - - <0,433.10'9 <0,030.10~6 - -

Протокол N o l072 /06 .11.2013, за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници е неразделна част от Протокола от изпитване. 
Измереният дебит (кол. 9 и 10) е коригиран : 

Извършил(и) измерването/пробовзимането:
(и

За началник на лабораторията: Даниела
(име, фамилия,

Забележки: •.Ч *л Ч  ‘ -i
1. Този документ е издаден съгласно Общите условия за изпълнение на услуги на Друж еНчп^-достълни при поискване/'ИЙи-йа http://www.sQs.com/terms and conditions.htm. На клиента се обръща особено внимание на съдържащите се там клаузи относно ограничаване на отговорността, изплащане на обезщетения, юрисдикция и 

подсъдност. На всеки, притежаващ този документ изрично се указва, че информация, съдвр#а<|»се. в него BajurtaMO за времето и мястото на контрола и отразява единствено констататциите на SGS, направени по време на интервенцията, извършена от последното и в рамките на дадените от клиента инструкции, ако има 
такива. SGS носи отговорност единствено към клиента и този документ по никакъв начин‘н е  im6m<6  д а сяуяС^Пгато основание и/или оправдание на страните по дадена сделка да не изпълняват своите права и задължения, произтичащи от документите по сделката. Всяко неоторизирано изменение, подправяне и/или 
фалшифициране на съдържанието, или формата на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат подведени под отговорност с цялата сила на закона.
Предупреждение: Ако по-горе в настоящия документ изрично е посочено, че пробата(ите), за която(които) се отнасят констатациите, записани в настоящия документ („констатациите"), е(са) от6рана(и) и/или предоставена(и) от Клиента или от трета страна, действаща по указания на Клиента, то записаните констатации не 
гарантират каквато и да е представителност на пробата за каквито и да е стоки, а се отнасят стриктно, единствено и само до анализираната проба(и). SGS не носи каквато и да е отговорност по отношение на произхода или източника, от който е заявено, че е (са) формирана(и) пробата(ите).

2. Извлечения от този Протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на Лабораторията на "СЖС България" ЕООД.
3. Клиентите на лабораторията могат да използват позоваването на акредитацията й само относно услуги в нейния обхват на акредитация и при спазване на изискванията е процедура РПК ИУ 03 03, досгъпна при поискване.

http://www.sgs.bg
http://www.sQs.com/terms


Лаборатория иа „СЖС БЪЛГАРИЯ 

Сертификат за акредитация БСА No 86ЛИ./03.04.2013 год., валиден до 31.01.2017 год., издаден от ИА „БСА ,

съгласно изискванията на БДС EN ISO IEC 17025:2006 

Обхватът на акредитация е публикуван на официалната интернет страница на „ОКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД www.sgs.bg 

ФК 276 А, рев. 06 /27.09.2013 г. - Протокол от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от

неподвижни източници No Е5311 А/27.11.2013

Лист: 3
________________________________________________________ Всичко листове: 3

№ на 
извадката

ПО 
вх./изх. 
дневник 
(ФК 101)

Отпадъчни газове Емисия на вредното вещество Метод за

№ Газоход
№

Дебит 
(сух газ)

Съдържание на 
кислород Масов

определяне на 
емисията.

ПО
ред

Характеристика Шифър Клас Температура Налягане При
реални
условия

При
нормални
условия

Норма Измерено
поток Измерена Приведена НДЕ Отклонения от 

метода. 
Измервателна

°С Ра m3/h Nm3/h vol. % vol. % kg/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 апаратура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.9 1072-1 1,2,3,4,7,8 -  HxCDF - - <0,289.10‘9 <0,020.10'6 - -
БДС EN 

1948:20061.10 1072-1 1,2,3,6,7,8 -  HxCDF - - <0,289.10'9 <0,020.10* - -

1.11 1072-1
тЧ

1,2,3,7,8,9 -  HxCDF - - <0 ,289.10‘9 <0,020.10* - - Almemo 2590-4S 
Zambelli ISOPLUS 

ESC ESS1.12 1072-1 шв 2,3,4,6,7,8 -  HxCDF - - <0 ,289.10'9 <0,020.10* - -

1.13 1072-1 оQ. 1,2,3,4,6,7,8 -  HpCDD - - <0,722.10'9 <0,050.10* - - Газов 
хроматограф c 

масспектро- 
метър Agilent 
6890 серия I I  
плюс GC7MSD 

Thermo Finigan

1.14 1072-1 Ь
>- 1,2,3,4,6,7,8 -  HpCDF - - 29,30 202 16 605 14 448 - 20,7 <0,722.1 0 9 <0,050.10* - -

1.15 1072-1 3
лз 1,2,3,4,7,8,9 -  HpCDF - - <0,722.10'9 <0,050.10* - -

1 .1 6 1072-1 и
>- OCDD - - <1,445.10'9 <0,100.10* - -

1.17 1072-1
ГП OCDF - - < 1,445.10"9 <0,100.10* - -

1.18 1072-1 WHO PCDD/F TEQ - - - <0,041.10-* - -

MAT 95XL, MID- 
mode, R: 10000

Протокол N o l072 /06 .11.2013, за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници е неразделна част от Протокола от изпитване. 
Измереният дебит (кол. 9 и 10) е коригиран за ^ъдържание на влага с 0,9 vol. % . ,

Извършил(и) измерването/пробовзимането: В. —т - » ’ , Извършил(и) изпитването: Ованес Чакоян
(име, яГрЕлпис) (име, фамилия, подпис)

За началник на лабораторията: Даниела Георгифва'
(име, фамилия, подпис, nl

Забележки: -Л*' .? .
1. Този документ е издаден съгласно Общите условия за изпълнение на услуги на ДружАтйЬЛ),достъпни при поискване или на http://w w w.sQ s.com /term s and conditions.htm. На клиента се обръща особено внимание на съдържащите се там клаузи относно ограничаване на отговорността, изплащане на обезщетения, юрисдикция и 

подсъдност. На всеки, притежаващ този документ изрично се указва, че информация, съдъ^жвфгьте в него ^фки само за времето и мястото на контрола и отразява единствено констататциите на SGS, направени по време на интервенцията, извършена от последното и в рамките на дадените от клиента инструкции, ако има 
такива. SGS носи отговорност единствено към клиента и този документ по никакъв начин не &  Слухти като основание и/или оправдание на страните по дадена сделка да не изпълняват своите права и задължения, произтичащи от документите по сделката. Всяко неоторизирано изменение, подправяне и/или 
фалшифициране на съдържанието, или формата на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат подведени под отговорност с цялата сила на закона.
Предупреждение: Ако по-горе в настоящия документ изрично е посочено, че пробата(ите), за която(които) се отнасят констатациите, записани е настоящия документ („констатациите"), е(са) отбрана(и) и/или предоставена(и) от Клиента или от трета страна, действаща по указания на Клиента, то записаните констатации не 
гарантират каквато и да е представителност на пробата за каквито и да е стоки, а се отнасят стриктно, единствено и само до анализираната проба(и). SGS не носи каквато и да е отговорност по отношение на произхода или източника, от който е  заявено, че е (са) формирана(и) пробата(ите).

2. Извлечения от този Протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на Лабораторията на "СЖС България" ЕООД.
3. Клиентите на лабораторията могат да използват позоваването на акредитацията й само относно услуги в нейния обхват на акредитация и при спазване на изискванията в процедура РПК ИУ 03 03, достъпна при поискване.

http://www.sgs.bg
http://www.sQs.com/terms


ЛИК „ЛИПГЕИ” Обект: “БМП -Близнаци-Метал пластик”ООД
Към “Пехливанов инженеринг” ООД Подобект:
Град: София Град: с.Стража
Адрес: ул. „Мърфи” №16 Адрес: общ. Търговище
Тел./Факс: 02 /946-30-95 Тел.: 0888 941 735
Факс: 02 /846-35-75 ЕИК / Булстат: 125 019 148

Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране
Сертификат № 5 ЛИК / валиден до 30.06.2017 г
Издаден от ИА БСА съгласно БДС EN ISO / IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ № 44/ 07.11.2013

ЗА ИЗВЪРШЕНИ СОБСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ 
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

Електросъпротивителна пещ за производство на алуминий от вторични суровини
( описание на неподвижния източник )

Комин /К/
( място на измерването I пробовземането)

Номинална мощност (капацитет): плавка 500 kg
(  посочва се измервател нта единица )

Измерванията са предварителни : не

А. Данни за инсталацията по време на измерването :

1. Натоварване (капацитет) : 100%
( посочва се измервателната единица)

2. Вид и разход на горивото : -

3. Начин на изгаряне на горивото : -

4. Общ брой на газоходите, изпускащи вредни вещества : един

5. Вид на пречиствателните съоръжения : ръкавен филтър с импулсно продухване

Б. Измерени параметри, необходими за определяне на емисиите и параметри на околната среда

Измерени параметри Газоход №  /К/ Газоход №
Изм.1 Изм.2 Изм.З Изм.1 Изм.2 Изм.З

1 2 3 4 5 6 7
1. Барометрично налягане ( hPa ) 984 984 984
2. Температура на въздуха ( °С ) 15,0 15,1 15,2
3.Температура на газовете в газохода ( °С ) 25 27 23
4. Влага ( об.% ) - - -

5. Налягане или вакуум в газохода ( hPa ) -1,87 -1,87 -1,87
6 .Геометрични размери на газохода ( mm ) 9 = 600 тт
7. Скорост на газови потоци ( m/s ) 16,96 16,98 16,94

ЗАБЕЛЕЖКА: При по - голям брой газоходи или измервания се попълва отделен протокол. 
Използвани технически средства: Барометър анероиден Тип БАММ-1, Русия, Ид. №  6013; 

Термометър цифров Тип Н. 5700, България, Усл. №  01, сонда №  01-1;
Термометър цифров Тип Testo 425, Германия, Ид. №  01884431;
Тръба на Пито с дължина 1т., ГДР, Усл. №  1;
Цифров манометър Тип Testo 512 (0560 5127), Германия, Ид. №  0000025/603;
Везна аналитична Тип ВОЕСО ВВС 22, Германия, Ид. № 0028009228.

( наименование, тип, идентификационен номер)
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попълва се само при измервания чрезВ. Методи за вземане на извадки (за отделните вредни вещества) 
вземане на извадки и последващо лабораторно изпитване :

Използвани технически средства:
Ротаметър вграден в аспиратор “TECORA ”Тип BRA VO MPlus, Италия Ид. №  444/089;

№
по
ред

Код (№ ) на 
извадката 
от вх.-изх. 
дневник

Продължи
телност на 

пробовзема- 
н ето 

( в минути)

Патрон / 
филтър 

№ от 
газоход 

№

Разреждане 
в пробовзем- 

ната 
апаратура 

(ИРа)

Температура 
в пробо- 
вземната 

апаратура 
( °С)

Диаме
тър на 
дюзата

( mm)

Обем
засмукан

газ,

(ш3)

Методи за вземане 
на извадки

1 44-11(1+3) 3 X 1 0 1Б;2Б;ЗБ 20 18 8 0,1 БДС EN 13284-1:2004
2 44-Г(4+6) 3 X 1 0 4Д;5Д;6Д 20 16 6 0,01 БДС 17.2.4.12:1980
3 44-Г(7+9) 3 X 1 0 7Д;8Д;9Д 20 16 6 0,01 БДС EN 1911:2010
4 44-В 30 4Б 20 18 8 0,12 БДС EN  14790:2006

Г. Измерени концентрации ( в mg/Nm ) 
измерване:

попълва се само при измервания с автоматични средства за

ХАРАКТЕРИСТИКИ
на газа

Газоход № /К / Газоход №
Методи на 
измерване

Код ( № ) на извадката 
от вх.-изх. дневник

Код (№ ) на извадката 
от вх.-изх. дневник

44-Г
Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3

1 2 3 4 5 6 7 8

Общи въглеводороди 11,76 9,80 7,84 ФМ 02/08:2008

ЗАБЕЛЕЖКА : В колони от 2 до 7 се попълват осреднените за период до 30 минутни индивидуални измерени 
стойности за емисиите на съответните вредни вещества

Използвани технически средства: 
Газанализатор: “MRU VARIO PLUS INDUSTRIAL”-Германия, Ид. №287116

Извършили измерванията или пробовземанията :

1. инж. Коста Пехливанов, Управител:

2. инж. Георги Тачев, Специалист:

3. Мирослав Пехливанов, р-л „ЛИК”:
( име, фамилия, длъжност и подпис)

Присъствали представители на обекта :

1. Хасан Хасан:

2  :
( име, фамилия, длъжност и подпис)

Свидетели* : 1................................................................................................................................ : .............

2  : ...................
( трите имена, адрес и подпис)

*Попълва се в случай, че собственикът или ползвателят или упълномощеното от него лице откаже да подпише констативния протокол.

Дата: 07.11.2013г.
Приел извадките за изпитване: инж.Коста Пехливанов

( име, фамилия)
Подпис:.
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ЛИК „ЛИПГЕИ” Лист 1
Към “Пехливанов инженеринг” ООД Всичко листове 2
Град: София
Адрес: ул. „Мърфи” №16 
Тел ./Факс: 02 /946-30-95 
Факс: 02 /846-35-75

Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране Обект: “БМП -Близнаци-Метал пластик”ООД Адрес: общ. Търговище
Сертификат № 5 ЛИК / валиден до 30.06.2017 г. Подобект: Телефон: 0888 941 735
Издаден от ИА БСА съгласно БДС EN ISO / IEC 17025:2006 Град: с. Стража ЕИК: 125 019 148

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 
№ 44 / 29.11.2013г.

НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ 
Електросъпротивителна пещ за производство на алуминий от вторични суровини

(наименование на неподвижния източник - устройство, инсталация, агрегат или горивна уредба)

1. Отпадъчни газове - Емисии
(наименование на продукт -  идентификация)

2. Заявител на изпитването: “БМ П  -Близнаци-Метал пластик "ООД; Протокол №  44 /  07.11.2013г.
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. Метод за изпитване: ISO 10780:1994; БДС E N 13284-1:2004Д Д С  EN 14790:2006; БДС 17.2.4.12:1980; БДС EN 1911:2010; ФМ02/08:2008
(номер на стандартизирани или валидираните методи)

4. Дата на получаване на извадките: 11.11.201 Зг.

5. Количество на изпитваните извадки : 11 бр. код
44-П-( 1 +3)-Комин-(прахова извадка, Збр.) 
44-Г нр-(4-;-6)-Комин-(газова извадка,Збр.) 
44-Г нсг(7^9)-Комин-(газова извадка,Збр.) 
44-В- Комин (влага); 
44-Г-Комин (газова разпечатка).
(брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

6. Дата на извършване на изпитването: 13 л 1 4.11.201 Зг.
Ръководител на лабораторията:.......

/М .



Протокол № 44/ 29.11.2013г. 
Лист 2
Всичко листове 2

7. Резултати от измерването / изпитването:

№
по
ред

Код (№) на 
извадката по 

вх.-изх. 
дневник Га

зо
хо

д 
№ Харак

терис
тика

Ши
фър

Клас

Отпадъчни газове

М
ас

ов
 

по
то

к 
на 

вр
ед

но
то

 
ве

щ
ес

тв
о

Емисия на вредното 
вещество

Метод за 
определяне на 

емисиятаТе
мп

е
ра

ту
ра

Н
ал

я
га

не

Количество Съдържание на 0 2 Изме
рена*

Приве
дена

НДЕ
#

Реални
условия

Нормални
условия

Норма Измерено

°С hPa m 3/h Nm3/h об. % об. % Kg/h mg/m3 mg/Nm3 mg/Nm3
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 - /К/ - - - 25 -1,87 17254 15357 - 20,9 - - - - ISO 10780:1994

2 44-П-С1+3) /К/ Прах 211 - - - - - - - 0,061 3,55 3,98 10 БДС EN 13284-1:2004

3 44-Г-(4+б) /к/ HF 272 II - - - - - - - <0,1* - 5 БДС 17.2.4.12:1980

4 44-Г-(7-9) /к/ HCI 560 III - - - - - - - <0,2* - 30 БДС EN 1911:2010

5 44-Г /к/ ОВ 63 - - - - - - - 0,123 - 8,016 50 ФМ02/08:2008

Легенда: * - по-малко от границата на количественно определяне на метода
# - съгласно Наредба № 1/2005г

Забележка: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Неразделна част от Протокола за изпитване е Протокол № 44/ 07.11.2013г. за извършени собствени измервания на вредни вещества.
4. Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород (Ф.М. 03/08:2008) с К = - ( Дебит коригиран = -Nm3/h ).
5. Измереното количество на газовете е коригирано за съдържание на влага(БДС EN 14790:2006) с 0,2%.

Извършили измерването:
1. инж. Коста Пехливанов,

(име, фамилия, подпис)
2. инж. Георги Тачев,

(име, фамилия, подпис)
3. Мирослав Пехливанов,

(име, фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:
/ М ,

Извършили изпитването:
1. инж. Коста Пехливанов,

(име, фамилия, подпис)



СЕРТИФ ИКАТ
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

"ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛ И БЛ ИРАН Е "ЛИПГЕИ"

Адрес на управление и лаборатория:
1505 София, ул. "Мърфи" № 16

ЕИК: 831 356 059

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на:
Отпадъчни газове- емисии.
Атмосферен въздух -  имисии.

Да извършва вземане на проби (извадки) от:
Атмосферен въздух -  имисии.
Атмосферен въздух -  емисии.

Да извършва калибриране на: Газанализатори

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEС 17025:2006

Заповед е неделима част от сертификата за акредитация, 

общо ?. страници

Валиден до:3Я-,9®:̂ 9Л̂ Г:

Дата на първоначална 
акредитация: 12.11.2004г.

Дата на прекредитация: 
15.12.2008Г.

1797 София, бул. „Д-р П.М. Димитров' 52А, тел.: 02 873 5302; факс: 02 873 5303 
e-mail: ea_bas@abv.bg /  www.nab-bas.bg

mailto:ea_bas@abv.bg
http://www.nab-bas.bg


"Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. ТЪРГОВИЩЕ 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ 

гр. Търговище, ул. "29 ™ януари", № 3 
тел.: (0601) 6 2 0 74/; факс: (0601) 6 74 65, e-mail: mfos@abv.bg  

Л И В при„В и К" ООД гр.Търговище 
Сертификат за акредитация, 
Рег.№ 259 ЛИ/10.05.2010г.,валиден до 31.05.2014г. 
Издаден от ИА на „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 

№ 0-253 -1/26.09.2013г. 

1. Наименование на продукта: повърхностна отпадъчна вода 
- код на пробата - О - 4 8 3 
- с.Стража - Б М П „Близнаци" ООД 

2.3аявител на изпитването: Б М П „Близнаци" ООД 
Адрес: с.Стажа обл.Тьрговище 
Заявка за изпитване № 0-253/20.09.2013г. 
Протокол за взимане на проби № 0-253/20.09.2013г. 
Пробовземаието е извършено от заявителя 
З.Обект, от който са взети пробите: с.Стража - БМП „Близнаци" ООД-септична яма 
4. Взимането на проби е извършено от : инж.Валентина Гяурова - Ръководител ЛИВ 
при „В и К" ООД гр.Търговище - съгласно протокол за взимане на проби № Q 253/20.09.2013г 
5. Методи за изпитване и изпитвани показатели:БДС EN 1899-1: 2004 - БПК5; 
БДС 17.1.4.02-79- ХПК ; БДС EN 872 : 2003 - суспендирани вещества; ВВЛМ - 03:2008- нитрати; 
ВВЛМ - 21:2008- общ фосфор; ^ 
6. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 20.09.2013г. 

ж —• " " " ~ ' 
7. Количество на изпитваните образци:2,000 dm 

8. Дата (период) на извършване на тпитването:20.09.2013г^26.09.2013г. 

Забележка: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ може да бъде възпроизвеждан са 
с писменото съгласие на ЛИВ на "В и К" ООД - Търговище и само изцяло . 
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Р Е З У Л Т А Т И ОТ И З П И Т В А Н Е Т О В О Б Х В А Т А Н А А К Р Е Д И Т А Ц И Я Т А 

за проба с код по вх.-изходящ Дневник О - 4 8 3 протокол от изпитване № 0-253-1/26.09.201Зг. 

№ 
по 
ред 

наименование на показателя 
единица на 
величината 

метод за 
изпитване 

резултати от изпит-
ването( стойност и 
неопределеност)* 

стойност и 
допуск на 
показателя 

1 г 3 4 5 6 

2. 
Биохимична потребност на 
кислород на 5 дни БПК6 

mg/dm3Os БДС EN 1899-1 : 2004 | 117,6 + 23,5 ) -

3. Химична потребност на 
кислород / X П К / 

mg/dm3Oj БДС 17.1.4.02-78 ( 435,00 + 23,93 ) -

4. Суспендирани вещества mg/dm3 БДС EN 872 : 2003 | 267,0 + 3,9 ) -

7. Нитрати mg/dm3 ВВЛМ - 03:2008 | 22,84 ± 0,75 ) 

6. Общ фосфор Р-Р0 4 mg/dm3 ВВЛМ-21:2008 | 18,61 ± 0,99 ) -

Забележка: 
1 .Резултатите се отнасят само за изпитваните образци.Този документ може да бъде възпроизвеждан само с писменото съгласие на 
ЛИ5 към "В и К" ООД - Търговище и само изцяло. 

* Стойностите са под границата на обхвата на измерване 

Провел изпитването: ' ' / / ) / / / / • ( 
1. инж.Цв.Радева Ш ^ . ' . " ! . 

/ име.фамилия, подпис / 
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"В и К" ООД 
гр. Търговище ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО 

ФК 507-2 

ЛИВ ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИЗВАДКА ОТ 
ОТПАДЪЧНА ВОДА 

Акредитирана лаборатория 
JIИ В при„В и К" ООД гр.Търговище 
Сертификат за акредитация, 
Рег.№ 259 ЛИ/10.05.2010г.,валиден до 31.05.2014г. 
Издаден от ИА иа „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

П Р О Т О К о л 

V o 0 - J J > 3 / 2 0 0 9 

Взета извадка вода. 

От обект. Б М П t б л и з н е л и * 0 0 1 С . С т Д Я М Й 

П у н к г и . УМ!?.. 

Взел извадката 
/ нме, фамилна / 

Упълномощен представител на обекта: 

У ^ - с а н . . . . ^ f / й . ш Д . . . . J & . G Q . . & . 
/ име, фамилия, ЕГН / 

№ 
по 
ред 

Дата на 
вземане на 
извадката 

Чаена 
вземане на 
извадката 

Място на вземане на извадката 
№ м 

бутилките 
с извадката 

Количество на 
взетата извадка 

1 , • С . С / » Р Я М 1 9 - &/\иЪнАЬ<и 
• / " ' 

Извадките са взети в съответствие с БДС ISO 5667-10 

Отклонение от метода на вземане на извадки ".й.\7лг.. 

н а м я Забележка: 

п j j a J j . b U m u H f ) f f t j e d R -Приел извадката..т.ч;/...^ .Т....Т..' 
/ име, фамилия / '< подпис I 

„ к : Л 5 ™ . . 

I *Чяйепежка Попълва се само при необходимост или изискване на клиента 



ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 
към "ЕКОЕКСПЕРТ 6" ЕООД 

гр. Варна ул. "Петко Стайнов" № 1 тел./факс 052/500-950 
Акредитирана от ИА "БСА" съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

сертификат № 40-ЛИ/ 21.06.2013, валиден до 31.03.2016 г. 

1. Шум в околната среда: Еквивалентни (LAeq) А-претеглени нива на шума в околната среда. 

2. Заявител на изпитването: 
а) наименование и адрес на заявителя: "БМП - Близнаци - Метал Пластик" ООД - 7738 с. 

Стража, общ. Търговище 
БУЛСТАТ: 125019148 
лице за контакти: Хасан Хасан - Управител - тел. 0888-941-735. 

б) основание за изпитване: Заявка № 135/ 04.10.2013 г. 
в) номер и дата на протокола за проведени собствени измервания на нивата на шум: № 499/ 

3. Метод на изпитване: 
БДС ISO 8297:2005 - Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на индустриално 
предприятие с множество източници на шум за оценяване на нивата на звуково налягане в 
околната среда. Инженерен метод. 

4. Период на измерване: 
Съобразно режима на работа на обекта измерванията бяха извършени за дневни, вечерни и 

нощни нива на шум. 

5. Брой на измервателните точки: 
Измерванията бяха извършени в 6 броя измервателни точки по един измервателен контур 

около обекта (Приложение № 1). 

6. Дата (период) на извършване на измерването/изпитването: 07-08.10 ° " 

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ШУМ 

№ 499/ 08.10.2013 

08.10.2013. 

Ръководител на изпитвателната лаборатор] 

ФК 510-2 
Лист: 1 

Всичко листи: 5 



( 

Протокол № 499/ 08.10.2013 Обект: Инсталация за преработване на алуминиеви отпадъци 
Лист: 2 на "БМП Близнаци - Метал пластик" ООД 
Вс. листи: 5 Подобект: — 

Адрес: 7738 с. Стража, общ. Търговище 
Телефон: 0888-941-735 
БУЛСТАТ: 125019148 

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО: 

7.1. ДНЕВНО НИВО НА ШУМА (07-19 часа) 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник 

Резултат от изпитването Гранична Условия при изпитването Отклонения 
от метода на 

изпитване 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник Стойност Неопреде-

леност 
стойност на 
показателя* Т, °С В, ЬРа RH,% 

v т В Я Т Ь р 9 

m/s 

Отклонения 
от метода на 

изпитване 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13 

1 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 1 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 62,4 +1,6 
-2,1 

70 16,4 1029 50,3 2,1 няма 

2 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.2 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 66,8 +1,6 
-2,1 

70 16,4 1029 50,3 2,1 няма 

3 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.З dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 61,9 +1,6 
-2,1 

70 16,4 1029 50,3 2,1 няма 

4 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.4 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 58,5 +1,6 
-2,1 70 16,4 1029 50,3 2,1 няма 

5 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.5 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 53,5 +1,6 
-2,1 

70 16,4 1029 50,3 2,1 няма 

6 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.6 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 57,8 +1,6 
-2,1 70 16,4 1029 50,3 2Д няма 

7 Средно еквивалентно ниво 
на шума по контура (Lcp) dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 62,0 +1,6 
-2,1 70 16,4 1029 50,3 2Д -

8 Ниво на общата звукова 
мощност за контура (Lp) dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 104,1 4,2 Не се 
нормира - - - - -

9 

Изчислено ниво на шума 
от обекта в мястото на 
въздействие - югоизточен 
край на с. Разбойна (L) 

dB(A) - 499/2013 26,8 - 55 - - - - -

* Съгласно Условие 12.1.1 от Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 на „БМП - Близнаци - Метал Пластик" ООД 



( 

Протокол № 499/ 08.10.2013 Обект: Инсталация за преработване на алуминиеви отпадъци 
Лист: 3 на "БМП - Близнаци - Метал Пластик" ООД 
Вс. листи: 5 Подобект: — 

Адрес: 7738 с. Стража, общ. Търговище 
Телефон: 0888-941-735 
БУЛСТАТ: 125019148 

7.2. ВЕЧЕРНО НИВО НА ШУМА (19-23 часа) 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник 

Резултат от изпитването Гранична Условия при изпитването Отклонения 
от метода на 

изпитване 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник Стойност Неопреде-

леност 
стойност на 
показателя* Т, °С В, hPa RH,% 

V " В Я Т Ъ р 9 

m/s 

Отклонения 
от метода на 

изпитване 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 1 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 61,6 +1,6 
-2,1 70 12,9 1028 51,2 2,0 няма 

2 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.2 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 65,7 +1,6 
-2,1 

70 12,9 1028 51,2 2,0 няма 

3 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.З dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 61,2 +1,6 
-2,1 70 12,9 1028 51,2 2,0 няма 

4 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.4 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 56,4 +1,6 
-2,1 70 12,9 1028 51,2 2,0 няма 

5 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.5 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 51,9 +1,6 
-2,1 70 12,9 1028 51,2 2,0 няма 

6 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.6 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 56,9 +1,6 
-2,1 

70 12,9 1028 51,2 2,0 няма 

7 Средно еквивалентно ниво 
на шума по контура (Lcp) dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 61,0 +1,6 
-2,1 70 12,9 1028 51,2 2,0 -

8 Ниво на общата звукова 
мощност за контура (Lp) dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 103,1 4,1 
Не се 

нормира - - - - -

9 

Изчислено ниво на шума 
от обекта в мястото на 
въздействие - югоизточен 
край на с. Разбойна (L) 

dB(A) - 499/2013 25,8 - 50 - - - - -

* Съгласно Условие 12.1.1 от Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 на „БМП - Близнаци - Метал Пластик" ООД 



( 

Протокол № 499/ 08.10.2013 Обект: Инсталация за преработване на алуминиеви отпадъци 
Лист: 4 на "БМП - Близнаци - Метал Пластик" ООД 
Вс. листи: 5 Подобект: — 

Адрес: 7738 с. Стража, общ. Търговище 
Телефон: 0888-941-735 
БУЛСТАТ: 125019148 

7.3. НОЩНО НИВО НА ШУМА (23-07 часа) 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник 

Резултат от изпитването Гранична Условия при изпитването Отклонения № 
по 
ред 

Наименование на 
характеристиката 

Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Код по 
вх. - изх. 
дневник Стойност Неопреде-

леност 
стойност на 
показателя* Т, °С В, hPa RH, % 

V » вятър) 
m/s 

от метода на 
изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т. 1 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 61,2 +1,6 
-2,1 70 10,8 1028 59,2 1,9 няма 

2 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.2 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 65,2 +1,6 
-2,1 70 10,8 1028 59,2 1,9 няма 

3 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.З <ffi(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 60,9 +1,6 
-2,1 70 10,8 1028 59,2 1,9 няма 

4 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.4 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 56,2 +1,6 
-2,1 

70 10,8 1028 59,2 1,9 няма 

5 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.5 dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 51,4 +1,6 
-2,1 

70 10,8 1028 59,2 1,9 няма 

6 Екв. ниво на шума по 
измервателния контур - т.6 <ffi(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 56,3 +1,6 
-2,1 70 10,8 1028 59,2 1,9 няма 

7 Средно еквивалентно ниво 
на шума по контура (Lcp) dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 60,6 +1,6 
-2,1 70 10,8 1028 59,2 1,9 -

8 Ниво на общата звукова 
мощност за контура (Lp) dB(A) БДС ISO 

8297:2005 499/2013 102,6 4,1 Не се 
нормира - - - - -

9 

Изчислено ниво на шума 
от обекта в мястото на 
въздействие - югоизточен 
край на с. Разбойна (L) 

dB(A) - 499/2013 25,3 - 45 - - - - -

* Съгласно Условие 12.1.1 от Комплексно разрешително № 426-Н0/2012 на „БМП - Близнаци - Метал Пластик" ООД 



с 

Протокол № 499/ 08.10.2013 Обект: Инсталация за преработване на алуминиеви отпадъци 
Лист: 5 на "БМП Близнаци - Метал пластик" ООД 
Вс. листи: 5 Подобект: — 

Адрес: 7738 с. Стража, общ. Търговище 
Телефон: 0888-941-735 
БУЛСТАТ: 125019148 

Използвани при изпитването технически средства: интегриращ шумомер "Briiel & Kjaer" тип 2250 (идент. № 2551264), звуков калибратор "Briiel & Kjaer" 
тип 4231 (идент. № 2552629), уред комбиниран измервателен тип 410-2 "Testo" (идент. № 38503132/708), барометър цифров тип GTD 1100 "Greisinger 
electronic" (идент. № 3-37624). 

Настоящият протокол се състави в 3 еднообразни екземпляра. 

Неразделна част от този протокол е Протокол от собствени измервания на нивата на шум № 499/08.10.2013, план-скица на обекта и на разположението на 
точките на измерване (Приложение № 1). 

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. 

Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване. 

Извършил изпитването: ( Р-л на изпитвателната лабораторията: 

инж. Атанас Танев у ^ Р ^ Й С ^ Т С Милен Кънчев 

Дата: 08.10.2013 г. 



Общ изглед на площадката на Инсталация за преработване на алуминиеви отпадъци - с. Стража 
на „БМП Близнаци - метал пластик" ООД и разположение на точките за измерване на шум 

® Производствена сграда (2 бр. електрически пещи с 1 общ вентилатор); ® Склад за готова продукция; ® Склад; ® Битовка; 
© Планиран цех за производство на алуминиева и РУС дограма; © Планиран склад за готова продукция и профили. 











Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTP. 

CAS номер Замърсител Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

Кг/год. 

Във въздуха 

Кг/год. 

Във водата 

Кг/год. 

В почвата 

Кг/год. 

74-82-8 Метан (CH4) 100 000 - - - - 

630-08-0 
Въглероден 

оксид (CO) 
500 000 

- - 
- - 

124-38-9 
Въглероден 

диоксид (CO2) 
100 милиона 

- - 
- - 

 

Хидро-флуоро-

въглероди 

(HFCs) 

100 

- - 

- - 

10024-97-2 
Диазотен 

оксид (N2O) 
10 000 

- - 
- - 

7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 - - - - 

 
ЛОС без метан 

(NMVOC) 
100 000 

- - 
- - 

 
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 
100 000 

- - 
- - 

 
Перфлуоровъг

лероди (PFCs) 
100 

- - 
- - 

2551-62-4 

Серен 

хексафлуорид 

(SF6) 

50 

- - 

- - 

 
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 
150 000 

- - 
- - 

 

Хидрохлорофл

уоро-

въглероди 

(HCFCs) 

1 

- - 

- - 

 

Хлорофлуоро-

въглероди 

(CFCs) 

1 

- - 

- - 

 
Халогенни 

въглеводороди 
1 

- - 
- - 

7440-38-2 

Арсен и 

съединенията 

му (като As) 

20 

- - 

- - 

7440-43-9 

Кадмий и 

съединения 

(като Cd) 

10 

- - 

- - 

7440-47-3 

Хром и 

съединенията 

му (като Cr) 

100 

- - 

- - 

7440-50-8 

Мед и 

съединенията 

му (като Cu) 

100 

- - 

- - 

7439-97-6 

Живак и 

съединенията 

му (като Hg) 

10 

- - 

- - 

7440-02-0 

Никел и 

съединенията 

му (като Ni) 

50 

- - 

- - 

7439-92-1 

Олово и 

съединенията 

му (като Pb) 

200 

- - 

- - 

7440-66-6 

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

200 

- - 

- - 



75-09-2 
Дихлорметан 

(DCM) 
1 000 

- - 
- - 

118-74-1 
Хексахлорбенз

ол (HCB) 
10 

- - 
- - 

 

PCDD+PCDF 

(диоксини и 

фурани) (като 

Teq) 

0,0001 

М 

(<0,00001) 

- - 

- - 

608-93-5 
Пентахлорбенз

ол 
1 

- - 
- - 

87-86-5 
Пентахлорфен

ол (PCP) 
10 

- - 
- - 

1336-36-3 

Полихлориран

и бифенили 

(PCBs) 

0.1 

- - 

- - 

122-34-9 Simazine - - - - - 

127-18-4 
Тетрахлоретил

ен (PER)  
2 000 

- - 
- - 

79-01-6 Трихлоретилен  2 000 - - - - 

71-43-2 Бензол  1 000 - - - - 

 

Полициклични 

ароматни 

въглеводо-

роди (PAHs)1 

50 

- - 

- - 

 

Хлор и 

неорганични 

съединения 

(като HCl) 

10 000 

М 

(<30) 

- - 

- - 

 

Флуор и 

неорганични 

съединения 

(като HF) 

5000 

М 

(<60) 

- - 

- - 

74-90-8 
Циановодород 

(HCN)  
200 

- - 
- - 

 

Фини прахови 

час-тици 

<10μm (PM10) 

50 000 

М 

(1 202) 

- - 

- - 

 

Общ 

органичен 

въглерод ТОС 

(изразен като 

ХПК/3) 

- 

М 

(2 420) 

- - - - 

Легенда: 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Брой/% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Фини прахови 

частици <10μm 

(PM10) 

mg/Nm
3
 10 - 3,98 

Веднъж на две 

години 
100 

                                                           
 

10 000 

С 

 

000.00 кг 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

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

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

- изчислена стойност за 2013 година 



PCDD +PCDF 

(диоксини и 

фурани) (като 

Teq) 

µg/Nm
3
 0.1 - <0,041х10

-6
 

Веднъж на две 

години 
100 

Хлор и 

неорганични 

съединения 

(като HCl) 

mg/Nm
3
 30 - <0,2 

Веднъж на две 

години 
100 

Флуор и 

неорганични 

съединения 

(като HF) 

mg/Nm
3
 5 - <0,1 

Веднъж на две 

години 
100 

Общ органичен 

въглерод ТОС 

(изразен като 

ХПК/3) 

mg/Nm
3
 50 - 8,016 

Веднъж на две 

години 
100 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Неразтворени 

вещества 
mg/l - 267 

Веднъж 

годишно 
- 

Нитрати mg/l - 22,84 
Веднъж 

годишно 
- 

Фосфати mg/l - 18,61 
Веднъж 

годишно 
- 

ХПК mg/l - 435 
Веднъж 

годишно 
- 

БПК5, mg/l - 117,6 
Веднъж 

годишно 
- 



Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадъчен 

материал 

Код на 

отпадъчния 

материал 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Прах от отпадъчни 

газове, различни от 

упоменатите в 10 03 

19 

10 03 20 0,864 0 0,00021 0 не не Да 

Смеси от метали 17 04 07 0,015 0,005 0,0000037 0,00000329 
Площадка за предварително 

съхранение № 1 
не Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

ралични от 

упоменатите в 15 02 

02* 

15 02 03 0,09 0 0,000022 0 не не Да 

Шлака от пещи 10 10 03 113 0 0,031 0 не не Да 

Други облицовъчни 

и огнеупорни 

материали от 

металургични 

процеси, различни 

от упоменатите в 16 

11 03 (огнеупорни 

тухли) 

16 11 04 2,25 0 0,00056 0 не не Да 

Други облицовъчни 

и огнеупорни 

материали от 

металургични 

процеси, различни 

от упоменатите в 16 

11 03 (графитов 

16 11 04 1,0 0 0,00025 0 не не Да 



тигел) 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 1,4 0 - - не не Да 

Хартиени и 

картонени опаковки 
15 01 01 0,15 0 - - не не Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 02 09 

до 16 02 13 

16 02 14 0,15 0 - - не не Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 0,06 0,02 - - 

Площадка за предварително 

съхранение № 1 
не Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,012 0 - - не не Да 

Смеси от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и 

керамични изделия, 

различни от 

упоменатите в 17 01 

06 

17 01 07 5 0 - - не не Да 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 3 2 - - не не Да 

Утайки от септични 

ями 
20 03 04 96 0 - - не не Да 



Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотвор

яване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждан 

Съответствие 

Стърготин

и, стружки 

и изрезки 

от цветни 

метали 

12 01 03 
да 

1548,900 t 
не не ДА 

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 не не „БКС-Търговище“ ЕООД ДА 

Таблица 6. Шумови емисии 

Място на измерване Ниво на звуково 

налягане dB 

(А) 

Измерено през 

деня/нощта 

Съответствие 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 
62,4 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
66,8 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
61,9 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
58,5 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
53,5 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
57,8 ден ДА 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измер-вателния 

контур (Lср) 

62 ден ДА 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-ния 

контур (Lр) 

104,1 ден ДА 

Екв. ниво на шума в мястото 

на въздействие - северен край 

на гр. Нови пазар (L) 

26,8 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.1 
61,6 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
65,7 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
61,2 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
56,4 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
51,9 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
56,9 вечер ДА 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измер-вателния 

контур (Lср) 

63 вечер ДА 

Ниво на общата звукова 

мощност за измервател-ния 

контур (Lр) 

103,1 вечер ДА 

Екв. ниво на шума в мястото 

на въздействие - северен край 

на гр. Нови пазар (L) 

25,8 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 61,2 нощ ДА 



измервателния контур – т.1 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.2 
65,2 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.3 
60,9 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.4 
56,2 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.5 
51,4 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шума по 

измервателния контур – т.6 
56,3 нощ ДА 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измерв. контур (Lср) 
60,6 нощ ДА 

Ниво на общата звукова 

мощност за измерв. контур 

(Lр) 

102,6 нощ ДА 

Екв. ниво на шума в мястото 

на въздействие - северен край 

на гр. Нови пазар (L) 

25,3 нощ ДА 

Таблица 7. Опазване на подземни води 

Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземни 

води съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

- - - - - - 

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние) 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

pН 
8,09 

П1 0-10 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

Нефтопродукти 
170 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

Алуминй 
15030 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

pН 
8,12 

П1 10-40 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

Нефтопродукти 
23,7 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

Алуминй 
13500 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

pН 
8,43 

П2 0-10 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

Нефтопродукти 
102 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

Алуминй 
9157 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

pН 
8,55 

П2 10-40 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

Нефтопродукти 
86,5 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

Алуминй 
8416 

- веднъж на три 

години 

неприложимо 

Таблица 9. Аварийни ситуации. 



Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

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

е издадено КР. 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 
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