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           1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ    
           1.1.Увод на годишния доклад 

 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното 
разрешително: 

          “Промет стиил”АД, гр.Бургас 
 Адрес на местонахождението на инсталацията: 

          “Промет стиил”АД,гр.Бургас е разположено в землището на 
          с.Дебелт,община Средец 

 Регистрационен номер на КР: 
          Регистрационият номер на Комплексното разрешително е №4/2004 

 Дата на подписване на  КР: 
14.07.2004г. 

 Дата на влизане в сила на КР: 
08.08.2004г. 

 Оператор на инсталацията,притежател на КР: 
          Операторът:“Промет стиил”АД,гр.Бургас се  представлява от 
          Мирослав Величков Борисов-Изп.Директор 

 Адрес, тел.номер,факс, е- mail на оператора: 
          8100 гр.Бургас, ПК 653; телефон:056/801 042 ;факс:056/801 381;  
          е-mail: office @ promet.bg            

 Лице за контакти: 
          инж.Леонида Иванова Костова-Гл.спец. “Екология” 

 Адрес, тел.номер,факс, е- mail на лицето за контакти: 
          8100 гр.Бургас, ПК 653; тел:056/85 76 77;GSM:0884550947 

факс:056/801 381, е-mail: leonida.kostova@ promet.bg            
 Кратко описание на дейността, извършвана в инсталацията: 

         Основната  дейност на “ Промет стиил ” АД , Бургас е производство 
 на кръгли, периодични, ъглови  и плоски горещовалцувани профили  от 
заготовки, което се извършва на основната производствена площадка в “Стан-
300”. Проектният капацитет на инсталацията е 800 000 тона/годишно прокат.                  
                      За изходна  заготовка на “Стан-300” се използват квадратни        
заготовки, получени чрез непрекъснато леене или  валцувани заготовки с 
резмери - напречно сечение от 120/120 mm до 200/200 mm и дължина от 6 m  до 
12 m. 

           Заготовките за валцуване се доставят в склада на “Стан-300” с ж.п. 
и автотранспорт. Разтоварването и складирането на заготовките се извършва с 
кранове с въртящи се колички. Заготовките се складират в боксове и кръстати 
щабели и се окачествяват  по плавки и марки на стоманите. 

          Отстраняването на повърхностните дефекти се извършва чрез  
огнево зачистване.  
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          Определените за валцуване заготовки посредством електромагнитен 
мостов кран се поставят  на приемните решетки, от където  чрез шлепер – 
дозатор, предаващо устройство и ролганг се подават  към нагревателните  пещи,  
след предварително претегляне на автоматични ролгангови везни.  

           Нагряването на заготовките се извършва в пещи с крачещ под, 
които са с едностранно сводово нагряване, странично зареждане и челно 
изваждане и работят  на природен газ. Заготовките  се загряват  в интервала от 
1150С  до 1250С  в зависимост от марката  стомана. Чрез специално 
устройство нагрятите  заготовки се изваждат  от пеща и се поставят на ролганга, 
след което се подават към първа  клетка на обжимна група.  

           Обжимна група се състои от 2 хоризонтални и 2 вертикални клетки. 
Там изходните заготовки с напречно сечение 200/200 mm се валцуват  до 
сечение 125/125 mm, а заготовки с напречно сечение  120/120 mm се валцуват до 
сечение 80/80 mm . 

           След обжимна група металът се транспортира посредством  ролганг 
към подгряваща ролкова пещ. Подгрятите в ролкова пещ заготовки постъпват за 
следващо валцуване към двунишкова чернова група, състояща се от 6 
хоризонтални клетки и две успорудни еднонишкови чистови групи от 4 
хоризонтални и 4 вертикални редуващи се клетки. След 16та до чистовите групи 
има направляващи улеи с водно охлаждане. Между чернова и междинна група 
предния край на метала се обрязва с кривошипни ножици. 

           Готовият прокат се нарязва от ексцентрикова  кривошипна ножица 
на хладилни дължини и се транспортира с помощта на трайбапарати и ролганг 
към хладилника. При необходимост  арматурната стомана преминава  през 
участък за ускорено регулируемо водно охлаждане, за уякчаване и повишаване  
механичните показатели на стоманата. 

           Охладените пръти – кръгли, арматурни, ъглови се подават чрез 
ролганг и предаващи устройства към ножицата за студено рязане  и се нарязват 
на търговска дължина от 4 m до 24 m. 

           Нарязаната продукция се подава за опаковане и връзване. 
Връзването се извършва от дистанционно управляващи връзващи  машини и 
ръчни връзващи машини.  

           Чрез мостови кранове пакетираната продукция се подава  към 
склада за готова продукция. За допълнително изправяне на готовата продукция в 
адюстажния участък е монтирана отделно стояща изправяща машина. 

 Производствен капацитет на инсталацията: 
Производственият капацитет на инсталацията по КР е 300 000 т/год  

горещовалцувани профили. 
Количеството произведена продукция за 2010г.е: 225 082 тона.                    
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 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до 
управлението на околната среда: 

           Управлението на  околната среда  се осъществява  от  Направление        
“Екология”, което е самостоятелно звено в структурата на “Промет стиил”АД, 
подчинено на Зам.изп.директор. Направлението включва две химически 
лаборатории:ПСОВ Стан 300 и В и К - с изпълнителски персонал 2 
лаборанти.Административно Направлението се ръководи от Гл.спец.”Екология” 
и Специалист “Екология”. 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 
РИОСВ ,  гр.Бургас   контролира изпълнение  условията  на  КР   на  

          Дружеството. 
 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията: 
          Басейнова дирекция  ” Черноморски район ”, Варна е  компетентния 
          орган  за  речния  басейн . По     териториално     разположение    на             
          инсталацията  отговаря  Басейнова дирекция ”Черноморски район”, 
          сектор Бургас. 
 

         1.2.Система за управление на околната среда 
         “Промет стиил”АД, Бургас осъществява дейността си,  прилагайки 
Системата за управление на околната среда в съответствие с условията  
поставени в КР:  

 Структура и отговорности             
- Условия:5.2.1. и 5.2.2- се изпълняват. 

Актуализиран е списъка на служителите, отговарящи и извършващи дейности 
по изпълнение условията на разрешителното- същия се съхранява при 
Гл.спец.”Екология”.             

 Обучение 
- Условие:5.3.1- се изпълнява 
Обучени са отговорни специалисти на Дружеството по изпълнение условията на 
КР.При необходимост по програми за определени потребности се извършва 
съответно обучение.  

 Обмен на информация 
 - Условия:5.4.- се изпълнява. 
Списъкът на отговорните лица по изпълнение условията на КР: за обмен на 
информация-се съхранява при Гл.спец.”Екология” . 

 Документиране 
 - Условия:5.5.1;5.5.2;5.5.3 и 5.5.4– се изпълняват 
Гл.спец.”Екология” притежава актуален списък на нормативната уредба по 
ОС/гарантираща работата на инсталацията/: на хартиен и електронен носител, 
изискуемите инструкции, включително информация къде се намират. 
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 Управление на документи 
- Условия:5.6.1 и 5.6.2- изпълнени 
Изготвен списък –за притежаваните документи; разработените инструкции и за 
актуална документация. 

 Оперативно управление 
- Условие:5.7.1- изпълнено 
Актуализирани са 4 инструкции и утвърдени от Изп.директор на Дружеството. 

 Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия 
- Условия:5.8.1;5.8.2- се изпълняват 
Операторът прилага иструкциите за мониторинг по условията на КР; 
периодична оценка на съответствията и корегиращи дейсвия при необходимост. 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
Условия:5.9- се изпълнява. 
Операторът прилага изискуемите инструкции за предотвратяване на авариини 
ситуации и готовността на персонала за изпълнение Плана за действие при 
аварии. 

 Документиране 
Условия:5.10.1; 5.10.2; 5.10.3; 5.10.4 5.10.5- се изпълняват. 
Документират се данни от емисионни и технологични показатели, установени 
несъответствия и предприети корегиращи действия, съхранява се необходимата 
документация 

 Докладване 
Условия:5.11.1 и 5.11.2- се изпълняват 
Изпълнението на условията на КР се докладват в Годишния доклад, предоставя 
се допълнителна информация при поискване от контролните органи. 
На 30.09.2010г. при извършена проверка от РИОСВ,Бургас за Условие №5 от КР 
№4/2004г: Управление на околната среда е отчетено изпълнение на условието. 
Месец  януари 2010г. Дружеството получи Сертификат по ISO 14001:2004. 
Дейността на „Промет стиил”АД през 2010г. е в съответствие с внедрената 
Интегрирана система за управление по качество, околна среда и ЗБУТ: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. 
 
           1.3.Използване на ресурси 
           Дружеството прилага програма за снижение разхода на енергоносители: 
електроенергия и природен газ. 
           При осъществяване на производствената си дейност през 2010 г. спрямо 
2009г, Дружеството е постигнало  енергийна ефективност на тон продукт  по 
отношение употребата на електроенергия- 6,5%. 
 
           1.3.1.Използване на вода 
           За промишлени цели се използва вода от р.Факийска. През 2010г. не са 
иззети водни маси от р.Факийска за запълване на 3 млн. изравнител. Използвани 

 6



Годишен доклад за КР-“Промет стиил”АД, гр. Бургас 

са акумулираните води от 3 млн. изравнител на Дружеството.Дружеството пести  
свежа промишлена вода от р.Факийска.Върнати са в оборот пречистени 
дъждовни води от ПСОВ на входа на Стан 300. 
           С два ултразвукови разходомера се отчита разхода на промишлена вода 
на входа на Дружеството. 

 Годишните изразходвани водни количества охлаждаща вода за 
производство на единица продукт  през 2010г. от инсталация Стан 
300 е докладвано в  Таблица 3.1. 

Таблица 3.1. 
      Източник  на вода  Използвано    

   годишно 
 количество- 
      2010г. 

Използвано 
количество 
за единица 
продукт, съгл.КР

  Използвано 
  количество 
  за единица 
     продукт 

    
Съответствие 

от 3 млн.изравнител 
връщащи води от ПСОВ 

 273 535 м3 

   95 625 м3 
        2,5 м3 /т      1,64 м3 /т           да 

            
           За изтеклия период по-големия  разход на промишлена вода на единица 
продукт в сравнение с 2009г. се дължи на по-голямо производство профили с 
термомеханична обработка.  

 Операторът прилага инструкцията за оценка на съответствието на 
измерените водни количества охлаждаща вода с определените 
такива в условията на КР разходни норми, като ги докладва 
ежемесечно на Дирекционен съвет. 

 
 За  питейни цели  Дружеството  използва собствен  водоизточник :  
      ЕТК 2.Потреблението на  питейната вода се  отчита   по собствени   
      водомери. Годишната  консумация  на  питейна  вода  за  2010г.  е  
      31 088 м3 .                                 

 Операторът е извършил две проверки на 23.04.2010г. и 16.09.2010г. за  
наличие на течове от площадковата канализация.Няма установени течове и 
предпоставки за замърсяване на ОС и подземните води. 
 

1.3.2.Използване на енергия 
           В Дружеството има монтирани 51 електромера, които ежедневно се 
контролират  от Гл.енергетик. Седмичните резултати се докладват на 
Дирекционен съвет.На Националната електрическа компания се предават 
тримесечни и годишни отчети .              

 Годишна консумация на електроенергия за 2010г. за 
производството на единица продукт е докладвана в Таблица 3.2. 

Таблица 3.2. 
Електроенергия 
 

 Количество за единица 
   продукт, съгласно КР 

 Използвано количество 
 за ед.продукт-за 2010г.   

      
Съответствие 

Електроенергия-Стан 
300 

          140 kWh/t 
             

           131,18 kWh/t 
              

          да  
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           За 2010г. е постигнат средно годишен разходен коефицент 131,18 
квтч/тон продукт.             

 Операторът прилага инструкцията за оценка на съответствието на 
измерените/изчислени количества електроенергия  с определените 
такива в условията на разрешителното разходни норми. 

За 2010г. годишната консумация на електроенергия е 29 526 848 kWh.  
 
         1.3.3.Използване на суровини,спомагателни материали и горива                     

 Годишната употреба  на суровини, спомагателни материали и 
горива за производство на единица продукт през 2010г. са 
докладвани в Таблици: 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.  

 
Таблица 3.3.1. 
   
Суровини 

    Годишно 
 количество, 
съгласно КР 

Количество   
за единица 
  продукт, 
съгласно      
     КР 

  Употребено 
    годишно 
  количество- 
      2010г. 

Количиство    
за единица 
  продукт 

 
Съответствие 

Квадратна 
заготовка 

315 000 т 
/за300 000 тона. 
прокат/ 

   1,05     231 514 т 
/за 225 082 
тона прокат/. 

       1,029   
        да 

 
Таблица 3.3.2. 
 
Спомагателни  
   материали 
 

    Годишно 
 количество, 
съгласно КР 

Количество   
за единица 
  продукт, 
съгласно КР 

  Употребено 
    годишно 
  количество- 
      2010г. 

Количиство    
за единица 
  продукт 

 
Съответствие 

Мин.масла 
Смазочни 
материали 

      105 т 
           9 т 

    0,00035 
     0,00003 

      85,650 т 
        4,690 т 

   0,000381 
   0,000021 

        да 
         да 

 
Таблица 3.3.3. 
 
    Горива 
 

    Годишно 
 количество, 
съгласно КР 

Количество   
за единица 
  продукт, 
съгласно КР 

  Употребено 
    годишно 
  количество- 
      2010г. 

Количиство    
за единица 
  продукт 

 
Съответствие 

Природна газ    34 500 000 
       Nm3 

   115 Nm3  9 842 121 
       Nm3 

 43,73 Nm3          да 

            
 “Промет стиил”АД,Бургас прилага инструкцията за оценка на 

съответствието на годишните количества използвани суровини, 
спомагателни материали и горива с определените такива в 
условията на разрешителното. 
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              Използването на основна суровина: квадратна заготовка е докладвано в 
Таблица 3.3.1 за отчетната 2010г.За производството на 225 082 тона прокат е 
вложено 231 514 тона квадратна заготовка.От таблица 3.3.1 е видно, че с 
увеличение обема на производство, усвояване на нови профили, ритмичен 
производствен процес и ритмична доставка на суровина през 2010г.е снишен 
разходния коефицент на суровина: на 1,029 при разходна норма 1,05. 
             По таблица 3.3.2 количеството употребени мин.масла за 2010г. 
минимално надвишават проектната норма, тъй като е извършено допълване в 
маслените станции- за достигане нивото , осигуряващо нормалната им 
функция.Смазочните материали за 2010г. са в  норма. 
           Дружеството е газифицирано.Горивните режими са максимално 
оптимизирани с компютър.Компютърната програма дава моментен разход,часов 
разход,сменен разход и денонощен.Разходът на газ е предмет на ежедневен 
анализ.Постигнат е среден годишен разходен коефицент на природна газ в 
Дружеството - 43,73 Nm3 /t продукт.Снижението на разхода се дължи на: 
ритмична работа на Стан 300, на спиране на Парова централа /за технологични и 
битови цели/ и преминаване на локално отопление с 2 броя газови кандензни 
котли в експлоатация от м.януари 2009г./ при икономичен разход на газ/.  

            
          1.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

 Резултати от проверките през 2010г. на складовете и съоръженията 
за съхранение доказват: 

                -“Промет стиил”АД, Бургас спазва условията на КР по отношение 
съхранението на заготовката и спом.материали в определените за целта закрити 
складове/при спазване изискванията на проекта/.Извършени са две проверки от 
оператора на 14.07.2010г. и 02.09.2010г., няма установени несъответствия, 
поради което не са предприети корегиращи действия. 
                 -От РИОСВ , Бургас  е извършена  проверка на  30.09.10г.  относно 
съхранението на : заготовка,  готова  продукция  и дизелово гориво.       
Изпълнението на Условия № № : 8.3.3.1, 8.3.3.2 и 8.3.3.3. / съглас КР №4/2004г./  
е отразено в Протокол №ПД-8-20/30.09.2010г. няма  установени несъответствия. 

 Резултати от проверките през 2010г. за установяване и отстраняване 
на течове по тръбна преносна мрежа за течни спомаг. материали : 

                -Операторът е извършил две проверки на 11.02.2010г. и на 13.09.2010г. 
/ на Маслоподвали №3 и №4/, при които няма установени несъответствия-
техн.уплътнения са в изправност, няма течове по тръбната преносна мрежа за 
течни  спомагателни материали, .    
                -От РИОСВ  е извършена проверка на 30.09.2010г.Няма установени     
нарушения, отразено е в  Протокол № ПД-8-20/ 30.09.2010г. 

 Резултати от проверките през 2010г. за установяване и отстраняване 
на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, 
спомагателни материали, горива и продукти: 
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                -Операторът  е  извършил  една  проверка  на 08.04.2010г.Няма 
установени несъответствия. 
                -От РИОСВ, Бургас е извършена  проверка на 30.09.2010г.Няма 
установени нарушения. Констатирано  е  изпълнение на Условие  № 8.3.3.4.и 
Условие 13.3.  

 2.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 
СРЕДА 
2.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни 
вещества/ЕРЕВВ/ и РRTR 

            Таблица 1 на Приложение 1  е попълнена с отразени параметри: за 
отпадъчните газове от горивни неподвижни източници: Пещ крачещ под №1  и 
параметри за заустени пречистени води в р.Средецка.  
          През 2010г. е извършен собствен мониторинг на отпадните газове  по 
утвърден график за горивни неподвижни източници: за Пещ крачещ под №1 на 
25-26.03.2010г. 
           Отчетените годишни количества на замърсителите във въздуха/Таблица 1, 
кол.1а / са изчислени на база  “ горещо време ” за работата на Пещ крачещ под 
№1: 3016:36:00 часа умножено по замерените и отразени стойности на 
замърсителя/ от масовия поток на протокола от изпитване/. 
          Тъй като доказаните емисии на замърсителите не превишават праговете 
посочени в колона 1а, то те са маркирани  в колона 1а с тире, а в скоби са 
посочени реалните стойности. 
          Отчетените годишни количества на замърсителите от пречистените 
отпадъчни води , заустени в повърхностен воден обект- р.Средецка са изчислени 
на база усреднена стойност от четирите измервания на 18.03.2010г, 16.06.2010г, 
24.09.2010г. и 02.12.2010г. умножено по годишното количество на заустени 
води: 312 460 м3. 
           Собственият мониторинг и извършеният контрол  на пречистените 
отпадъчни води , заустени в повърхностен воден обект- р.Средецка доказват ,че 
емисиите на замърсителите не надвишават посочените прагове, поради което в 
Таблица 1, колона 1b са маркирани с тирета, а в скоби са посочени реалните 
стойности.            
           Чрез отпадъците – за пренос на замърсители/ Таблица 1, кол.2 извън 
площадката/ не извършваме. Посочените замърсители в Таблица 1, кол.3-не 
използваме в производството, не обработваме или употребяваме, поради което 
колона 3 не е попълнена. 
 
            2.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух  
            2.2.1.Емисии от точкови източници 
           За 2010г. в Таблица 2.1 са отразени резултатите от собствения 
мониторинг на вредни вещества изпускани в атмосферата от комина на 
неподвижeн източник: ПКП №1.Собственият мониторинг се възлага и 
изпълнява -от акредитирана изпитателна лаборатория  за атмосферен въздух към 
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“ЕКОЕКСПЕРТ 6 “ЕООД,Варна, по методи за изпитване: на концентрация за 
азотни оксиди, серен диоксид и въглероден оксид – ISO 10396; за концетрация 
на прах- ISO 9096.Получените резултати за прах, азотни оксиди, серен диоксид 
и въглероден оксид са под емисионните норми , поставени в КР №4/2004г. 
           Извършена е една проверка от РИОСВ-на 30.09.2010г. във връзка с 
изпълнение от КР на Условие 9.Емисии в атмосферата.Няма установени 
несъответствия.  
           
           2.2.2.Неорганизирани източници 
           В Дружеството няма неорганизирани източници на емисии, замърсяващи 
атмосферния въздух: площадки за товаро-разтоварна дейност, открити складове 
за прахообразни вещества /не се използват/.Технологичните съоръжения се 
поддържат в изправност. 
            
           2.2.3.Миризми 
           В Дружеството не се употребяват силно летливи органични съединения, в 
т.ч.разтворители, както и не се генерират от производствения процес 
интензивно миришещи вещества.Няма постъпили оплаквания през 2010г. за 
миризми от живущите в близко населени места. 
          През 2010г. контролният орган от извършената проверка на 30.09.2010г. е 
установил, че няма оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън 
границите на производствената площадка.        
      
          2.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
          Изпълнението на условията в КР свързани с контрола на пречиствателните  
съоръжения за отделните потоци отпадъчни води и емисии са както следва: 
           - Условие 10.1. Производствени отпадъчни води 
2.3.1.Работа на пречиствателните съоръжения: 
            Във връзка с изпълнение на условие 10.1.1. “Промет стиил”АД           
спазва документирана технологична инструкция за експлоатация на всяко едно 
от пречиствателните съоръжения по поток производствени отпадъчни води 
съгласно технологичната схема, в резултат на което е осигурено за отчетния 
период спазването на индивидуалните емисионни ограничения съгласно 
Таблица 10.1.2.1. 
            Резултатите от прилагането на инструкцията относно редовното 
техническо поддържане на съоръженията показват, че те се поддържат в 
необходимата степен осигуряваща оптималната им работа.Не се е налагало да се 
действа по Авариен план за отчетния период. 
По Условие 10.1.1.1. 
           Резултатите от оценката на стойностите на контролираните параметри за 
всяко от пречиствателните съоръжения съгласно Табл.10.1.1.1.1 са 
документирани в специална тетрадка.Същата се проверява регулярно от 
контролния орган РИОСВ-Бургас.  
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            Извършените анализи на отделните технологични съоръжения на ПСОВ 
съгласно Таблица  10.1.1.1.1. от КР  показват средни стойности , които са далеч 
под пределно допустимите /за нефтопродукти/. 
 
 
         Наименование  
      на съоръжението 

Контролирани    
  параметри 

Пределна стойност 
           mg/l   

Резултат от измерва- 
нето/усред.контроли/ 
                mg/l   

Напорни флотатори        НВ 
       масла 

           30 
             15 

             30 
                  0,5 

Напорни пясъчни филтри          НВ 
       масла 

            - 
             5 

             11 
                 0,2 

Филтри с активен въглен          НВ 
       масла 

         <20 
           <0,1 

             10 
              < 0.1   

   
            Измерванията на контролираните параметри се извършват от обектовата 
химическа лаборатория-ПСОВ, контролирана от отдел “Екология” към 
Дружеството,показват ниски стойности на контролираните параметри 
/неразтворени вещества и масла/ по отделните технологични степени.  
Извършвани са ежедневни анализи- при работа на производството, по 
показатели: нефтопродукти и неразтворени вещества на  вход и изход филтри 
активен въглен. Анализи са възлагани при технологична необходимост  за 
напорни флотатори и пясъчни филтри. 
            За отчетния период няма отклонение от оптималния технологичен режим 
и отклонения в стойностите на контролираните параметри. 
            От месечните отчети за извършените измервания по контролираните 
параметри документирани в специална тетрадка в ПСОВ, за отчетния период 
2010г. могат да се направят следните изводи: 
           -продължава постъпването на производствени води в ПСОВ  с ниско /под 
проектното/ съдържание на нефтопродукти и неразтворени 
вещества.Средногодишните концентрации на неразтворени вещества и особено 
на масла са приблизително близки до концентрациите за 2008г. и 2009г. 
                                                           2008г.               2009г.         2010г. 
                 Смасла ср.год.             -   1,4 mg/l            1,5 mg/l        2,2 mg/l 
                 Снв ср.год.                   -  33   mg/l           28 mg/l          40 mg/l    
                 Qср.дн.                         -  514  m3/d          411 m3/d        358 m3/d 
                 водни колич. Qср.h      -  21 m3/h             17 m3/h          15 m3/h                     
                 Qгод.                              194166  m3/y    150113  m3/y    130658  m3/y 
          Постъпващите водни количества представляват 24% от хидравличното 
натоварване на съоръженията по този поток-усредненото средночасово водно 
количество е : Qср. h = 15 m3/h,  при проектен капацитет 62 m3/h. 
           -предвид ниската замърсеност на водите на вход станция не се е налагало 
предприемане на корективни действия по отделните пречиствателни 
съоръжения и като цяло за ПСОВ.          

 12



Годишен доклад за КР-“Промет стиил”АД, гр. Бургас 

По Условие 10.1.1.2. 
          През отчетния период са извършени 19 броя вътрешни проверки за 
целостта на трите броя разделочни резервоари за съхранение на масла с обем 
22м3 и един брой резервоар за сурови масла с обем 50 м3 съгласно инструкцията. 
          Не са констатирани течове от резервоарите вследствие нарушаването им, 
поради което не са предприети корективни действия. 
          През изтеклата година не са постъпвали груби масла на вход станция и не 
се е налагало тяхното  отбиване и препращане за съхранение в резервоарите. 
           Извършени са проверки по изпълнение на Условие 10.1.1.2. от РИОСВ-
Бургас на 17.03.2010г. и 28.09.2010г.Резултатите от проверките показват, че 
условието се изпълнява и няма несъответствие. 
По Условие 10.1.2.Емисионни норми –индивидуални емисионни ограничения 
По Условие 10.1.2.1. 
           През 2010г. 130658 м3 производствени отпадъчни води са заустени в 
р.Средецка, при спазване на условията посочени в Табл.10.1.2.1  
 По Условие 10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества 
във водоприемник р.Средецка  
          Към водоприемник р.Средецка през 2010г. принос на вредни и опасни 
вещества се емитира от смесен поток пречистени производствени, битови и 
дъждовни отпадъчни води.Общият принос на замърсителите /изчислен товар от 
пречистени отпадни води/  в смесеня поток е по- нисък  от разрешените 
емисионни прагове /Табл.1/.  
По Условие 10.1.4.Собствен мониторинг 
           Извършен е мониторинг на отпадъчните води, съгласно табл. 10.1.4.1. 
           През изтеклия период са извършени четири броя пробовземания /на 
18.03.2010г., 16.06.2010г., 24.09.2010г. и 02.12.2010г./ за физико-химичен анализ 
на пречистени отпадъчните води след преливно-мерно съоръжение, преди 
заустване в р.Средецка. Анализите са възложени от “Промет стиил”АД на 
акредитирана лаборатория-“ЛАКОС”, Бургас. 
            
По Условие 10.1.4.3. 
 “Промет стиил”АД прилага инструкция за регистриране и отчитане 
данните от измервателното устройство за измерване дебита на заустваните в 
р.Средецка води.Резултатите са документирани в специална тетрадка, която се 
съхранява от Н-к ПСОВ. 
 Съгласно отчетените данни за 2010г. в р.Средецка са заустени 130658 м3 
пречистени производсвени отпадъчни води.РИОСВ-Бургас е извършил два броя 
планови проверки по КР, на оператора „Промет стиил”АД на 17.03.2010г. и 
28.09.2010г. Контролният орган е установил, че в момента на проверките 
разходомерът работи и са отчетени натрупаните водни количества. /Протокол № 
К-1-4 от 17.03.2010г. и Протокол № К-3-91 от 28.09.2010г./Изпълнява се 
условието, като резултатите се документират и съхраняват в отделен дневник, 
като същият е проверен.  
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По Условие 10.1.4.4. 
Предвид на изложеното по-горе поток производствени отпадъчни води са 

част от заустените пречистени води и се докладват за емисии по Табл.1 и Табл.3, 
като смесен поток.  
 В Табл.3.1 , Табл.3.2, Табл.3.3 и Табл.3.4. на Приложение 1, са отразени 
резултатите от извършените изследвания на четири броя проби, взети на 
18.03.2010г., 16.06.2010г., 24.09.2010г. и 02.12.2010г. съответно за период на 
заустването през I, II, III и IV тримесечие на 2010г.    

Процедурата за собствен мониторинг е изпълнена, като е извършен пълен 
физико-химичен контрол на отпадъчните води по Условие 10.1.4.1./ вкл. и 
тежки метали/.    

През отчетния период при извършените два броя проверки, по част води 
от РИОСВ-гр.Бургас /съответно на 17.03.2010г. и 28.09.2010г./. Констатирано е 
заустване в р.Средецка само на 17.03.2010. , поради което е взета водна проба за 
физико-химичен анализ.        

Несъответствие с ИЕО определени в КР № 4/ 2004г. не са отчетени.         
            -Условие 10.2. Охлаждащи води 
По Условие 10.2.1.Работа на пречиствателни съоръжения. 
                През отчетния период не са постъпвали охлаждащи води  за пречистване 
в ПСОВ.Системата на охлаждащите води работи  по вътрешен затворен цикъл  в 
производство Стан 300. 
               За 2010г. няма емитирани замърсители от охлаждащи води към 
р.Средецка. 
               В резултат на изложеното поток охлаждащи води не подлежи на 
докладване за емисии по Таблица 1 и Таблица 3. 
             -Условие 10.3. Битово-фекални води 
 По Условие 10.3.1. Работа на пречиствателните съоръжения  
              За отчетната година  се поддържат оптимални параметри по 
утвърдената от последните години технологична схема, без биологично 
пречистване /поради ниската входяща органична замърсеност, която не създава 
необходимите условия за протичане на биохимичните процеси/. Във връзка с 
това е изключено комбинирано съоръжение за биологично пречистване 
/нитрификатор с вторични утаители/. 
              За поддържане на оптималните параметри се извършват контролни 
анализи за следене на органичната замърсеност,неразтворени вещества нитрати 
фосфати амоняк,Анализите се извършват   обектовата Химическа лаборатория 
/извън обхвата на Условие 10.1.1, Табл.10.1.1.1.1. т.4/ на: вход /изход механично 
пречистване и допречистване през лагуна 1500 м3 . 
              Получените резултати са   отразени в дневник ПСОВ и показват,че са 
спазени стойностите на контролираните параметри, съгласно Таблица 10.1.1.1.1. 
              Извършените анализи през 2010г. за технологичен контрол на ПСОВ по 
поток БФВ имат следните усреднени  годишни стойности:  
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Показатели Вход съоръжение Изход съоръжение Пределна стойност 
БПК5 mgО2 /dm3             6,0                 4,9               15,0 
ХПК  mgО2 /dm3            37,0               32,0               70,0 
НВ     mg /dm3            23,0               16,0               50,0 
N /нитрат./ mg /dm3              6,6                2,4               10,0 
P/общ/ mg /dm3             0,8                0,7                1,0 
NH4 mg /dm3             2,2                1,6                2,0 
    
По Условие 10.3.1.2. 
           Пречиствателните съоръжения за биологично третиране на битово-
фекални води се поддържат в експлоатационна готовност и при създадена 
технологична необходимост могат да се въведат в експлоатация. 
           За отчетната 2010г. не се е налагало предприемане на корективни 
действия. 
По Условие 10.3.2. Емисионни норми 
           Постъпилите за пречистване 31088 м3 битови отпадъчни води, след 
пречистване са заустени в р.Средецка.Приносът на емисии от поток битово-
фекални води към водоприемника са докладвани като общи емисии по Табл.1 и 
Табл.3. 
 
По Условие 10.3.3.  
          Емитираните замърсители от поток битово-фекални води към 
водоприемник р.Средецка, са част от общите емисии. 
По Условие 10.3.4.  
 Поради изложените по-горе обстоятелства собствен мониторинг за 
битовите отпадъчни води съгласно Табл. 10.1.4.1. не е необходим. 
            -Условие 10.4.  Дъждовни води 
 По Условие 10.4.1. Работа на пречиствателните съоръжения 
 През отчетния период са постъпили на площадката на ПСОВ дъждовни 
води- 246333 м3.След пречистване в съоръженията за дъждовни води, при 
спазване на оптималните параметри, съгласно Условие 10.1.1.1. и оптималния 
работен режим на пречиствателните съоръжения са заустени  в р.Средецка 
150708 м3. Друга част от дъждовните води  95625 м3 са акумулирани в двата 
броя задържателни резорвоари, пречистени през пясъчни филтри и върнати в 
оборотното водоснабдяване 
          Годишната сума на валежите за района надвишава годишната 
волежомерна норма с около 1,5 пъти.Най-голямо е надвишаването за м.юли-4,5 
пъти.М.февруари-3,2 пъти повече и м.януари- 3,1 пъти/ по данни на ХМО-
гр.Бургас/.За тези месеци са отчетени най-много водни количества, заустени в 
р.Средецка/смесен поток/ и невъзможност за връщането им, поради престои на 
Дружеството. 
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           Резултатите от анализите на контролираните параметри:  неразтворени 
вещества и масла на изход съоръжение пясъчни филтри, показват следните 
стойности / по-ниски  от пределно допустимите/: 
            
Съоръжение     Показатели Пределна стойност        Резултат/ср.ст./ 

НВ mg /dm3                    50,0            11,0 Напорни пясъчни   
филтри Масла mg /dm3                   0,3             0,2 
 
По Условие 10.4.2. Емисионни норми 
По Условие 10.4.2.1. 
           Една част от дъждовните води са заустени в р.Средецка при спазване 
Условията на Табл.10.1.2.1. на КР. 
По Условие 10.4.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества 
във водоприемник р.Средецка. 
            Посочените замърсители в Табл.1 и Табл.3 касае смесен поток, част от 
който са и дъждовните води.  
По Условие 10.4.4. Собствен мониторинг 
            Извършен е мониторинг на заустените пречистени води (смесен поток) 
съгласно Табл.10.1.4.1.Анализите са извършени от акредитирана лаборатория 
“ЛАКОС”,Бургас. 
             Честотата на пробовземане е в съответствие с Табл.10.1.4.1. от КР /на 
тримесечие, при преливане/.  
 Резултатите от собствения мониторинг, отразени в Таблици: 3.1, 3.2, 3.3 и 
3.4 на Приложение 1 за емисии в отпадъчните води показват пълно съответствие 
с ИЕО съгласно КР, Табл.10.1.2.1.  
 Отделно от тези изследвания обектовата Хим.лаборатория следи за 
качествата на пречистените отпадъчни води при заустване. Получените 
резултати се отразяват в лабораторния журнал на ПСОВ. 
 Несъответствия с ИЕО определени в КР №4/2004г. не се отчетени. 

             
           2.4.Управление на отпадъците                                                           
           В Таблица 4.1 са отразени годишните количества на пряко образуваните 
от производствения процес отпадъци: окалина и скрап  и количеството им за 
производство на единица продукт. 
 Несъответствие с количествата, определени в КР- няма. 
           В Таблица 4.2. са отразени годишните количества образувани опасни 
отпадъци. Не са докладвани годишните количества за производство на единица 
продукт по причина, че опасните отпадъци не са генерирани пряко при 
производствения процес 

През отчетната 2010г. за обезвреждане и оползотворяване извън 
площадката, са предадени   следните  отпадъци: 
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Наименование Код Име на оператора на 
инсталацията за 

обезвреждане/оползотворяване

Код на 
извършваната 

операция 

Общо 
предадено 

количество,т
Смесени  битови 
отп. 

20 03 
01 

Депо  гр.Средец D1 400 

Нехлорирани 
хидравлични 
масла на 
минерална основа 

13 01 
10 

„Промишлени системи” ООД 
„Инвест Стиил” ЕООД 
„Лумакс Транс” ЕООД 

R9 11.22 

Оловни 
акумулаторни 
батерии 

16 06 
01 

„Мега Ресурс” АД 
Гр.Ямбол 

R13 2.64 

           
Флуоресцентни 
тръби, съдържащи 
живак 

20 01 
21 

„Балбок Инженеринг”АД 
Гр. София 

 

С, Т, D14, R13  0.680 

                                                                                                                                           
Резултатите от оценка на съответствието при проверка на оператора:  
По условие 11.1. от КР – Образуване на отпадъците – извършени са четири 
вътрешни проверки: на 08.04.2010г. и 09.09.2010г. от специалист „Екология” за 
образуваните количества отпадък от флуоресцентни тръби и др. отпадъци, 
съдържащи живак, на 13.04.2010г. и 02.09.2010г. от специалист „Екология” за 
образуваните количества отпадък от оловни акумулатори. 
Констатирани несъответствия – няма 
По условие 11.2. от КР – Събиране на отпадъците – извършени са шест 
вътрешни проверки от Гл.специалист и специалист „Екология”: по 
Усл.11.2.2.(събиране на опасен отпадък хидравлични масла) на 25.05.2010г, и 
20.08.2010г., по Усл.11.2.3.(събиране на опасен отпадък оловни акумулатори) на 
13.04.2010г. и 02.09.2010г., по Усл.11.2.4.(събиране на излезли от употреба 
флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак) на 08.04.2010г. и 
09.09.2010г. 
Констатирани несъответствия – няма 
По условие 11.3. от КР – Временно съхранение на отпадъците -извършени  са   
осем вътрешни  проверки от Гл.специалист и специалист „Екология”: по Усл. 
11.3.(временно съхранение на употребен активен въглен) на 10.06.2010г., по 
Усл.11.3.3.( временно съхранение на оловни акумулатори) на 13.04.2010г. и на 
02.09.2010г., по Усл.11.3.4.(временно съхранение на излезли от употреба 
флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак) на 08.04.2010г. и на 
09.09.2010г., по Усл.11.3.5.(временно съхранение на опасен отпадък 
хидравлични масла) на 25.05.2010г. и 20.08.2010г., по Усл. 11.3. (временно 
съхранение на отработени йонообменни смоли) на 14.06.2010г. 
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Констатирани несъответсвия –няма. Отправена е една препоръка след 
извършената проверка на 08.04.2010г. за окомплектоване на флуоресцентните 
тръби с цел улеснение при издаването им. 
 
Резултатите от оценка на съответствието при проверка на контролния 
орган: 
По условие 11.1. от КР – Образуване на отпадъците 
Извършена е една проверка от РИОСВ, гр. Бургас на 30.09.2010г. Не са 
констатирани несъответствия. 
По условие 11.2. от КР – Събиране и приемане на отпадъците 
Извършена е една проверка от РИОСВ, гр. Бургас на 30.09.2010г.  
Проверено е изпълнението на условия 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3.,11.2.4.,11.2.5. и 
11.2.6. за начина на събиране на следните отпадъци: нехлорирани хидравлични 
масла на минерална основа (код 13.01.10), оловни акумулаторни батерии (код 
16.06.01), флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак (код 
20.02.21), отработен активен въглен (код 13.08.99) и смесени битови отпадъци 
(код 20.03.01) .  
Несъответствия не са установени. 
По условие 11.3. от КР – Временно съхранение на отпадъците 
Извършена е една проверка от РИОСВ, гр. Бургас на 30.09.2010г.  
Проверено е изпълнението на условия 11.3.1., 11.3.2., 11.3.3., 11.3.4., 11.3.5. и 
11.3.6. за временното съхранение на следните отпадъци: оловни акумулаторни 
батерии (код 16.06.01), флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак 
(код 20.02.21) и нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (код 
13.01.10). 
Констатирани несъответствия по проверените условия – няма. 
По условие 11.4. от КР – Транспортиране на отпадъците 
Извършена е една проверка от РИОСВ, гр. Бургас на 30.09.2010г.  
Проверено е изпълнението на условия 11.4.2., 11.4.3., и 11.4.4. 
Не са установени несъответствия. 
Изпълнение на специфични условия в КР, свързани с дейностите по 
управление на отпадъците: 
По условие 11.6.1.от КР – утайките, съдържащи опасни вещества от пречистване 
на ПОВ (код 19.08.13) и отработения активен въглен (код 13.08.99)се съхраняват 
на територията на ПСОВ. 
За приемане и обезвреждане на натрупания отпадък от утайки е сключен  
писмен договор с фирма „Балбок Инженеринг”. 
С фирма „Лукойл” има сключен договор за приемане и обезвреждане на 
образувания отпадък от употребен активен въглен. 
 
По условие 11.6.2. от КР – наситените и отработени йонообменни смоли се 
съхраняват в затворен склад, при спазване изискванията на Приложение №  2 
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към чл.12 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци.  
Има сключен писмен договор с фирма „Балбок Инженеринг” за приемане и 
обезвреждане на генерирания  отпадък. 
Изпълнението на сключените договори предстои през 2011г. 
 
По условие 11.7. от КР – Контрол и измерване на отпадъците 
Определянето на средногодишното количество на отпадъците, генерирани на 
площадката се  извършва при изготвяне на годишните отчети по отпадъците, 
изработени въз основа на данни от отчетните книги. 
От всички отпадъци, които се образуват в Дружеството, единствено за 
производствените отпадъци: скрап и окалина има разходна норма-количеството 
им се определя на тон продукт. 
За генерирането на опасни отпадъци по проект и КР няма разходна норма. 
 
Годишното количество опасни отпадъци /съгласно Таблица 11.2. на КР 
№4/2004г./ е поставено неправилно, поради следното обстоятелство:  
       - тяхното образуване не е в пряка зависимост от производството на  прокат. 
Различията в количествата по Таблица 11.2 на КР и образуваните през 
2010г.  опасни отпадъци /Таблица 4.2 на ГД/ се дължи на: 

 за оловните акумулаторни батерии  
- за 5-годишен период до 2010г. само веднъж са отпадали и предадени оловни 
акумулаторни батерии от основно производство /които са по-тежки/.През 2010г. 
отпада 1 акумулаторна батерия от електрокар с тегло 1220 кг ;  
- от 2006г.Дружеството разполага със собствен автопарк-11 автобуса.През 
2010г. освен от ЖП транспорт са отпаднали оловни акумулаторни батерии и от 
Автотранспорт; 

 за флуоресцентни тръби съдържащи живак 
- през 2010г. е извършена профилактика на основно производство Стан 300.Във 
връзка с осветеността са сменени всички изгорели тела, с което се завишава 
годишната количество отпадък; 
-поетапно от 2009г.  вкл. и през 2010г. се сменят живачните лампи с диодни.  
 
По условие 11.4 от КР  
          Предадени са за третиране опасни отпадъци: с кодове 16.06.01*оловни 
акумулаторни батерии на „Мега ресурс”АД,Ямбол с транспортна карта№ 
1/21.05.2010г. и на „Ксантос-Коста Камбуров”ЕТ,Бургас с транспортна карта 
№3/27.07.2010г. и 20.01.21*флуор. тръби, съдържащи живак на „Балбок 
инженеринг” АД,София. 
Няма установени несъответствия по транспортирането на отпадъците. Не се е 
наложила необходимост от предприемане на корективни действия. 
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          2.5.Шум 
          През м.февруари 2009г. по КР №4/2004г., Условие 12.2 /веднъж на пет 
години/ е оценено по “Методика за определяне  общата звукова мощност, 
излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на 
шума в мястото на въздействие  и шумовото въздействиеие по границите на  
производствената площадка”. 
          През 2010г. няма постъпили оплаквания от живущите в близко населените 
места за шумови натоварвания.   
                       
          2.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
          Операторът за изтеклия период е извършил две  проверки: на 23.04.2010г. 
и на 16.09.2010г. за наличие и отстраняване на течове от площадковата 
канализация и от подземните тръбопроводи.Резултатите от извършените 
проверки показват отсъствие на течове / при спазване на съответната 
инструкция/. Дружеството не е допуснало замърсяване на ОС и подземните 
води. 
         От РИОСВ е извършвана една проверка на 30.09.2010г.Няма установени 
несъответствия. 

 Резултати от собствения мониторинг на подземни води и почви: 
           На подземните води за отчетната 2010г. от Сондаж №1 е извършен 
собствен мониторинг на 10.12.2010г. Анализите са възложени на акредитирана 
лаборатория: ЛАКОС-Бургас.Резултатите от изследванията са отразени в 
Таблица 7 на Приложение 1. Резултатите по показатели: тежки метали и 
нефтопродукти са под мин. граници на точността на методите.Няма отклонения 
от ПДК. 
 
         3.Доклад на Инвестиционната програмата за привеждане в 
съотватствие с условията на КР №4/2004г. / ИППСУКР/           
         Дейностите залегнали в ИППСУКР са със срок за изпълнение до края на 
2006г, поради което за отчетната 2010г. не се докладва.  
                          
         4.Прекратяване работата на инсталацията или части от нея  
         На основание решение на Управителния съвет на Дружеството от 
09.10.2008г, във връзка с енергийната ефективност-обект:Парова централа в 
“Промет стиил”АД е замразен.От 23.01.2009г.Дружеството е на локално 
отопление.Уведомили сме РИОСВ с писмо, наш изх.№ 32-00-07/25.02.2009г. и 
МОСВ с писмо, наш изх.№04-04-03/27.02.2009г. 
          През 2010г. прекратяване на инсталацията и части от нея не е извършено.  
          
         5.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения. 
         5.1.Аварии 
           В „Промет стиил”АД,Бургас през 2010г. няма възникнали авариини 
ситуации, които да се класифицират по смисъла на големи аварии с опасни 
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вещества.Не е възникнала необходимост от уведомяване на РИОСВ,Бургас, 
Кмета на община Средец и Областния управител. 
          С дейността си Дружеството е свело до минимум общото въздействие на 
емисиите върху околната среда , както и въздействието върху здравето на 
персонала и населението в района. 
          Не се е наложило да се действа по утвърдения План за действие при 
аварии, съгласувани с ДА  „Гражданска защита” и Общинската постоянна 
комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. 
           През 2010г. няма залпови замърсявания в отпадъчни води , вследствие на 
авариини ситуации  във водопречиствателните съоръжения и канализационната 
система на Дружеството. 
           Предприятието разполага  с необходимите акумулиращи обеми, които са 
достатъчни да приемат постъпващи авариини води, както и лагуни за 
напускащите ПСОВ води. 
          РИОСВ,Бургас е извършил една проверка през 2010г. на 30.09.2010г. и е 
установено, че няма възникнала аварийна ситуация в Дружеството. 
            
            5.2.Оплаквания, възражения свързани с дейността на инсталацията , 
за които е издадено КР 
            През отчетния период с дейността си Дружеството не е създало 
предпоставки за оплаквания или възражения от живущите в района. 
           От извършената проверка на РИОСВ, гр.Бургас на 30.09.2010г. е 
установено, че няма получени оплаквания за разпространение на миризми от 
площадката на обекта. 
            Няма постъпили оплаквания за замърсяване на въздуха в прилежащите 
населени места /с.Дебелт-община Средец/, за замърсяване  водоприемник-
р.Средецка, съответно яз.Мандра, както и за шум. 
             Няма постъпили сигнали от населението на община Средец към 
контролните органи /РИОСВ, РИОКОЗ, БДЧР-сектор Бургас и Областна 
управа/, свързани със замърсяването на околната среда от дейността на „Промет 
стиил”АД,Бургас. 
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6.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 №4/2004г. НА ФИРМА:”ПРОМЕТ 
СТИИЛ”АД,ГР.БУРГАС. 
 
НЕ ВЪЗРАЗЯВАМ СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ОТ СТРАНА НА ИАОС, 
РИОСВ ИЛИ МОСВ НА КОПИЯ ОТ ТОЗИ ДОКЛАД НА ТРЕТИ ЛИЦА. 
 
 
Подпис:....................................                                             Дата: 28.03.2011 год. 
 
Име на подписващия: инж.ЛЕОНИДА ИВАНОВА КОСТОВА 
 
Длъжност в Организацията: ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ”ЕКОЛОГИЯ” 
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 Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR                     

 

   Емисионни прагове 
             /колона 1/ 

№     CAS 
 номер 

    Замърсител 

във  
въздух 
кол.1а 
кг/год. 

във 
води 
кол.1b
кг/год.

в  
почва 
кол.1с 
кг/год.

    Праг за 
  пренос на  
замърсители 
   извън 
площ. 
     /колона 2/ 
 

   Праг за  
производство, 
обработ. или 
употреба 
   /колона 3/  

6# 7664-
41-7 

Амоняк/NH3/     “-“ 
    М 
  /31,2/ 

   

8#  Азотни оксиди 
/NOх/NO2 

     “-“ 
      М 
/41957,57/

    

11#  Серни оксиди 
/SOх/SO2 

     “-“ 
      М 
      /0/ 

    

12#  Общ азот     “-“ 
    М 
/306,2/ 

   

13#  Общ фосфор    “-“ 
   М 
 /56,2/ 

   

18# 7440-
43-9 

Кадмий и съед. 
      Cd 

   “-“ 
   М 
 /2,2/ 

              

19# 7440-
47-3 

Хром и съед. 
      Cr 

   “-“ 
   М 
 /3,12/ 

              

20# 7440-
50-8 

Мед и съед. 
      Cu 

   “-“ 
   М 
 /6,25/ 

              

22# 7440-
02-0 

Никел и съед. 
       Ni 

   “-“ 
   М 
/17,5/ 

   

23# 7439-
92-1 

Олово и съед.    “-“ 
   М 
 /6,25/ 

              

86#  Прахообразни 
вещества 
/РМ10/ 

    “-“ 
     М 
 /1297,03/ 

    

Легенда: Начин за определяне на стойността: 
                М-измерена стойност; 
                Е-стойност на база експертна оценка; 
                С-изчислена стойност 
Всяка емисии за Дружеството е определена по начин М-чрез измерване. 
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1.Измереното год. количество емисии на вр. вещеста  в атм. въздух/кол 1а/:           
се отнася за организиран източник на горивeн процес: Пещ крачещ под №1. 
        За 2010г. годишните количества на замърсителите /прах, SO2 , NOx  / 
във въздуха / Таблица 1, кол.1а / са изчислени на база  “ горещо време ” за 
работата на Пещ крачещ под №1 : 3016:36:00 часа умножено по замерените и 
отразени стойности на замърсителя / от масовия поток на лабораторния 
протокол /.  
                 Резултатите от измерванията на замърсителите са нанесени  в скоби  и  
не превишават емисионните прагове. 
                 За Пещ крачещ под №1: 
                      Прах-1297,03 кг/год; 
                      SO2   -0; 
                      NOx –41957,57 кг/год. 
За прах:  
     -стойност от масов поток 0,43 кг/ч х 3016,36ч=1297,03 кг/год. 
За SO2 : стойност от масов поток 0 кг/ч. 
За NOx : 
     - стойност от масов поток 13,91 кг/ч х 3016,36ч=41957,57  кг/год. 
 
2.Годишното количество на замърсителите /кол.1 b/ на пречистените           
отпадни води, зауствани в р.Средецка не превишават емисион-           
ните прагове и са нанесени в скоби. 
                Замърсителите от пречистените отпадъчни води , заустени в 
повърхностен воден обект- р.Средецка: амоняк , общ азот,общ фосфор, кадмий и 
съед., хром и съед., мед и съед., никел и съед., олово и съед. са изчислени на 
база усреднена стойност от четирите измервания на 18.03.2010г, 16.06.2009г, 
24.09.2009г. и 02.12.2010г. умножено по годишното количество на заустени 
води: 312 454 м3. 
                 Амоняк за 2010г: 
уср. ст. 0,1 гр./ м3  х 312 454 м3 = 31 245 гр./год. или 31,2 кг/год; 
                 Общ азот за 2010г: 
уср. ст. 0,98 гр./ м3  х 312 454 м3 = 306 205 гр./год. или 306,2 кг/год; 
                 Общ фосфор за 2010г: 
уср. ст. 0,18 гр./ м3  х  312 454 м3 = 56 241 гр./год. или 56,2 кг/год; 
                 Кадмий за 2010г: 
уср. ст. 0,007 гр./ м3  х  312 454 м3 = 2187 гр./год. или 2,2 кг/год; 
                 Хром и съед. за 2010г: 
 уср. ст. 0,01 гр./ м3  х  321 454 м3 = 3124 гр./год. или 3,12 кг/год; 
                 Мед и съед. за 2010г: 
уср. ст. 0,02 гр./ м3  х  321 454 м3 = 6249 гр./год. или 6,25 кг/год; 
                 Никел и съед. за 2010г: 
уср. ст. 0,056 гр./ м3  х  312 454 м3 = 17500 гр./год. или 17,5 кг/год; 
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                 Олово и съед. за 2010г: 
уср. ст. 0,02 гр./ м3  х  312 454 м3 =6250 гр./год. или 6,25 кг/год; 
 
                  Независимо от завишеното водно количество заустени води в 
р.Средецка, от които около половината са атмосферни води /вследствие на 
обилните, наднормени валежи/  - емисионния товар за всяко замърсяващо 
вещество е под нормата  по КР №4/2004г.  
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Таблица 2.1.Емисии в атмосферния въздух /по мониторинг на Дружеството/           
                                                                                         Пещ крачещ под №1 

Резултати от мониторинг Параметър Единица    НДЕ, 
съгласно 
    КР 

Непрекъснат
мониторинг 

Периодичен
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие
 
    Брой /%/ 

Прах  mg/Nm3     20         -        12            
                  

Веднъж на 
две години 

     100 % 

SO2  mg/Nm3    100         -        0 
        

Веднъж на 
две години 

      100 % 

NOx  mg/Nm3     400         -      387 Веднъж на 
две години 

      100 % 

  
Забележка: Протоколи от изпитване № 97/29.03.2010г. на  Изпитателна  
                     лаборатория за атмосферен въздух към “ЕКОЕКСПЕРТ 6”ЕООД, 
                     гр.Варна. 
                     Пробовземането извършено 25-26.03.2010г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27



Годишен доклад за КР-“Промет стиил”АД, гр. Бургас 

Таблица 3.1.Емисии  на заустени  води във воден обект:р.Средецка/ от собствен   
                       мониторинг на Дружеството/ 
 Параметър    Единица     НДЕ, 

съгласно 
      КР 

Резултати  
     от  
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

     Съответст-  
           вие 
 

рН           -     6-9        7,73 на три месеца           да 
НВ    mg /dm3     50,0      18,0 на три месеца           да 
БПК5  mgО2 /dm3    15,0       11,3 на три месеца           да 
ХПК  mgО2 /dm3    70,0        36,0 на три месеца           да 
Азот амониев    mg /dm3      2,0      < 0,01 на три месеца           да 
Общ азот    mg /dm3     10,0      < 0,1 на три месеца           да 
Общ фосфор    mg /dm3      2,0         0,57 на три месеца           да 
Желязо    mg /dm3      5,0         0,25 на три месеца           да 
Хром/шествал./    mg /dm3      0,1       <0,01 на шест месеца           да 
Мед    mg /dm3      0,5        <0,02  на шест месеца           да 
Олово    mg /dm3      0,1         0,04 на шест месеца           да 
Кадмий    mg /dm3      0,1         0,016 на шест месеца           да 
Никел    mg /dm3      0,5         0,06 на шест месеца           да 
Хром/общ/    mg /dm3      0,5         <0,01 на шест месеца           да 
Нефтопродукти    mg /dm3    10,0         < 0,1 на шест месеца           да 
 
Забележка: Протокол от изпитване № 3079/23.03.2010г. на ”ЛАКОС”, Б-с. 
                     Пробовземане-18.03.2010г. 
 
Таблица 3.2.Емисии  на заустени  води във воден обект:р.Средецка/ от собствен   
                       мониторинг на Дружеството/ 
 Параметър    Единица     НДЕ, 

съгласно 
      КР 

Резултати  
     от  
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

     Съответст-  
           вие 
 

рН           -     6-9        7,67 на три месеца           да 
НВ    mg /dm3     50,0      11,0 на три месеца           да 
БПК5  mgО2 /dm3    15,0       11,1 на три месеца           да 
ХПК  mgО2 /dm3    70,0        31,0 на три месеца           да 
Азот амониев    mg /dm3      2,0         0,18 на три месеца           да 
Общ азот    mg /dm3     10,0         0,28 на три месеца           да 
Общ фосфор    mg /dm3      2,0         0,060 на три месеца           да 
Желязо    mg /dm3      5,0         0,15 на три месеца           да 
Хром/шествал./    mg /dm3      0,1       <0,01 на шест месеца           да 
Мед    mg /dm3      0,5        <0,02  на шест месеца           да 
Олово    mg /dm3      0,1        <0,01  на шест месеца           да 
Кадмий    mg /dm3      0,1        <0,002 на шест месеца           да 
Никел    mg /dm3      0,5         <0,02 на шест месеца           да 
Хром/общ/    mg /dm3      0,5         <0,01 на шест месеца           да 
Нефтопродукти    mg /dm3    10,0         < 0,1 на шест месеца           да 
 
Забележка: Протокол от изпитване №3461/22.06.2010г.на”ЛАКОС”,Б-с. 
                     Пробовзeмане-16.06.2010г.        
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Таблица 3.3.Емисии  на заустени  води във воден обект:р.Средецка/ от собствен   
                       мониторинг на Дружеството/ 
 Параметър    Единица     НДЕ, 

съгласно 
      КР 

Резултати  
     от  
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

     Съответст-  
           вие 
 

рН           -     6-9        7,86 на три месеца           да 
НВ    mg /dm3     50,0      10,4 на три месеца           да 
БПК5  mgО2 /dm3    15,0         9,6 на три месеца           да 
ХПК  mgО2 /dm3    70,0        15,0 на три месеца           да 
Азот амониев    mg /dm3      2,0       <0,01 на три месеца           да 
Общ азот    mg /dm3     10,0         2,9 на три месеца           да 
Общ фосфор    mg /dm3      2,0         0,06 на три месеца           да 
Желязо    mg /dm3      5,0         0,06 на три месеца           да 
 
Забележка: Протокол от изпитване №3834/27.09.2010г.на”ЛАКОС”,Б-с.Пробз.-24.09.2010г. 
                     Протокол от изпитване №3835/29.09.2010г.на”ЛАКОС”,Б-с.Пробз.-24.09.2010г. 
                      
 
 
                     
Таблица 3.4.Емисии  на заустени  води във воден обект:р.Средецка/ от собствен   
                       мониторинг на Дружеството/ 
 Параметър    Единица     НДЕ, 

съгласно 
      КР 

Резултати  
     от  
мониторинг

Честота на 
мониторинг 

     Съответст-  
           вие 
 

рН           -     6-9        7,50 на три месеца           да 
НВ    mg /dm3     50,0      11,0 на три месеца           да 
БПК5  mgО2 /dm3    15,0       10,0 на три месеца           да 
ХПК  mgО2 /dm3    70,0        33,0 на три месеца           да 
Азот амониев    mg /dm3      2,0        0,20 на три месеца           да 
Общ азот    mg /dm3     10,0        0,63 на три месеца           да 
Общ фосфор    mg /dm3      2,0        0,03 на три месеца           да 
Желязо    mg /dm3      5,0        0,11 на три месеца           да 
Хром/шествал./    mg /dm3      0,1       <0,01 на шест месеца           да 
Мед    mg /dm3      0,5        <0,02  на шест месеца           да 
Олово    mg /dm3      0,1        <0,01 на шест месеца           да 
Кадмий    mg /dm3      0,1        <0,002 на шест месеца           да 
Никел    mg /dm3      0,5         0,09 на шест месеца           да 
Хром/общ/    mg /dm3      0,5         <0,01 на шест месеца           да 
Нефтопродукти    mg /dm3    10,0         < 0,1 на шест месеца           да 
 
Забележка: Протокол от изпитване № 4111/07.12.2010г. на ”ЛАКОС”, Б-с. 
                      Пробовземане-02.12.2010г. 
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Таблица 4.1.Образуване на производствени отпадъци 
      Годишно колич. 
                  t 

       Колич. за тон  
     продукт /   kg/t   / 

        
 
         Отпадък  

        
 
  Код  Колич.         

опред.      
с    КР 

 Реално      
 измерено 

Колич.    
опред. 
 с  КР 

 Реално      
измерено 

       
Временно     
съхранение 
       на    
площадката 

          
Транспор    
тиране-      
собст.     
трансп.       
външна       
фирма 

 
 
      
Съотве
тствие 

Нагар/окалина 10 02 
10 

2700 1158 9 5,14 1 Външна 
фирма 

 

да 

Стърготини, 
стружки и 

изрезки от черни 
метали 

 
12 01 

01 

 
12300 

 
5274 

 
41 

 
23,43 

 
1 

Външна 
фирма 

да 

 
 
 
Таблица 4.2.Образуване на опасни отпадъци 

      Годишно колич. 
                  t 

       Колич. за тон  
     продукт /   kg/t   / 

        
 
         Отпадък  

        
 
  Код  Колич.       

опред.      
с    КР 

 Реално      
 измерено 

Колич.   
опред. 
 с  КР 

 Реално      
измерено 

       
Временно     
съхранение 
       на    
площадката 

          
Транспор    
тиране-       
собст.     
трансп.       
външна       
фирма 

 
 
      
Съотве
тствие 

Нехлорирани 
хидравлични 
масла на 
минерална 
основа 

13 01 
10 

32 8.7 - - 1 - да 

Маслени филтри 16 01 
07 

0.4 0,063 - - 1 - да 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

16 06 
01 

 
0,8 

 
2,14 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
не 

Утайки, 
съдържащи 

опасни в-ва от 
пречистване на 

ПОВ 
 

 
19 08 

13 

 
10 

 
0.2 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
да 

Флуоресцентни 
тръби, 

съдържащи 
живак 

 
20 01 

21 

 
0. 02       

 

 
0,455 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
не 

 
Забележка: Количеството генерирани опасни отпадъци не е обвързано с    
                      разходна норма. 
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Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане  на отпадъци 
 
           Отпадък 

                 
   Код 

Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външ.фирма, 
извърш.операц.по 
оползотв./обезвреждане 

Съответ-     
   ствие 

Смесени битови 
Отпадъци 

 
 
 
 
 
 
 

20 03 01 - - депо „Средец” да  

„Промишлени 
системи”ООД 
 гр. Пазарджик 

 
„Инвест Стиил”ЕООД 

Гр. Русе 

Нехлорирани 
хидравлични масла на 
минерална основа 

13 01 10 - - 

 
„Лумакс Транс”ЕООД 

Гр. Русе 
 

да 

Оловни акумулаторни 
батерии 

 

16 06 01 - - „Мега Ресурс” АД 
Гр. Ямбол 

 

да 

Флуоресцентни тръби, 
съдържащи живак 

 

20 01 21 - - „Балбок 
Инженеринг”АД 

Гр. София 
 

да 

„Метал Ресайклинг” 
ЕООД 

Гр. Бургас 
 

“Мадара ЛЦ” 
 Гр.Шумен 

 
„РУА България” ЕООД 

Гр. София 
 

Нагар/окалина 10 02 10 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

„ Духов и син ” ООД 
Гр.Ямбол 

 

да 

„ Духов и син ” ООД 
Гр.Ямбол 

 

„РУА България” ЕООД 
Гр. София 

 
“ Ел Комерс” ООД 

Гр.Варна 
 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни 

метали 

12 01 01 - - 

„Метал Ресайклинг” 
ЕООД 

Гр. Бургас 

да 
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Таблица 6.Измервания нивата на шум 
Забележка: Таблица 6 не е попълнена, поради това че честотата на мониторинг, 
съгласно КР е на 5 години - последното изпитване извършено през 2009г. 
 
 
Таблица 7.Опазване на подземните води                                       Сондаж №1 
  
 
          Показател 

 
   Точка на   
пробовземане 

      Концентрация 
      в подземните 
      води,съгласно 
               КР 

 Резултат      
      от 
мониторинг 

Честота на   
мониторинг 

   
Съответ-   
     ствие 

Температура Сондаж №1            -      13,2 Веднъж год.     - 
Водород.показател Сондаж №1            -     7,01 Веднъж год.      - 
Електропроводимост Сондаж №1            -      1000 Веднъж год.      - 

Олово Сондаж №1        30 g/I      <10 Веднъж год.     да 
Кадмий Сондаж №1        1 g/I      <2 Веднъж год.     да 
Мед Сондаж №1        30 g/I     <20 Веднъж год.     да 
Хром Сондаж №1           5 g/I     <10 Веднъж год.     да 
Никел Сондаж №1        20 g/I     <20 Веднъж год.     да 
Нефтопродукти Сондаж №1       50 g/I     <100 Веднъж год.     да 
Желязо Сондаж №1      0,05 mg/I     0,040 Веднъж год.     да 
Фосфати Сондаж №1      0,1 mg/I     0,040 Веднъж год.     да 
 
Забележка: Протокол от изпитване № 4163/15.12.2010г. на ЛАКОС, гр.Бургас. 
                     Пробовземането извършено на 10.12.2010г. 
 
                      
Таблица 8.Опазване на почви  
Забележка: Таблица 8 не е попълнена, в КР няма поставено условие за    
                      мониторинг   на почви.  
 
Таблица 9.Авариини ситуации 
 Забележка: Таблица 9 не е попълнена, поради това че през 2010г.няма 
                       авариини ситуации  в Дружеството.   
 
Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  
                      инсталациите , за които е предоставено КР 
Забележка: Таблица 10 не е попълнена, няма оплаквания и възражение от трети  
                     лица, свързани с дейността на инсталацията за която е предоставено 
                     КР №4/2004г. на “Промет стиил”АД, Бургас.             
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