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I. УВОД 

Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително: 
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ЗАГОТОВКИ ЧРЕЗ ТОПЕНЕ И 
ЛЕЕНЕ (РУЛОНИ И ПРЪТИ) 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЕЛОКСАЦИЯ 

Адрес по местонахождение на инсталациите; 
АЛКОМЕТ АД 
гр. Шумен 

ул."Втора индустриална зона" 
тел.: 054/858 601 

факс: 054/858 688 
Е-mail: office@alcomet.eu 

Ръководител: Хюсеин Йорюджю и Хюсеин Индже - Изпълнителни членове на 
Управителния съвет 

Регистрационен номер на КР:  № 341-Н0/2008 
Дата на подписване на КР:  08.10.2008 г. 

Дата на влизане в сила на КР:   15.11.2008 г. 

Оператор на  инсталациите: АЛКОМЕТ АД, гр. Шумен 

Адрес, тел.номер, факс, е-mail на оператора; 
гр. Шумен 

ул.”Втора индустриална зона 
тел.: 054/858 601 

факс: 054/858 688 
Е-mail: office@alcomet.eu  

Лице за контакти: Татяна Гроздева; 
Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти; 

гр. Шумен 
ул.”Втора индустриална зона 

тел.: 054/858 705 
факс: 054/858 758 

Е-mail: tatyana.grozdeva@alcomet.eu  

mailto:office@alcomet.eu
mailto:office@alcomet.eu
mailto:tatyana.grozdeva@alcomet.eu


Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 341-НО/2008  
 

 

стр. 5 от 30 

  ККррааттккоо   ооппииссааннииее   ннаа  ддееййннооссттииттее//ппррооццеессииттее ,,  ииззввъърршшввааннии     вв  ииннссттааллааццииииттее   

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ЗАГОТОВКИ 
В цех "Леярен" се извършва топене на първичен и вторичен алуминий, получаване на 

различни сплави и произвеждане на заготовки за валцоване и пресоване на различни изделия. 
В участък "Непрекъснато леене" са монтирани четири броя пламъчно-отражателни газови 

пещи за непрекъснато леене, в които се зареждат необходимите количества суровини, в 
зависимост от марката сплав, която трябва да се лее. Като гориво се използва природен газ. 

След рафиниране на стопилката и достигане на необходимия химичен състав, течният 
метал се прелива в миксера, където се поддържа съответната температура. Образуваната по 
повърхността на стопилката шлака, се събира в специални корита и се изнася на площадката за 
временно съхранение. 

Течният метал контролирано изтича през улейната система до водоохлаждащи се валци, 
където кристализира във вид на лента и се навива на рулони. 

Отлятите рулони са заготовки за последващо валцоване в цех "Валцов", където се 
произвеждат листа, ленти и фолио.  

В участък "Полунепрекъснато леене" работят две наклоняеми топилни пещи, с обща линия 
за леене "Wagstaff". Процесът е аналогичен, но при кристализацията се получават кръгли плътни 
блокове, които се окрайчват на автоматизирана линия. Получените блокове постъпват за 
хомогенизация в електросъпротивителни или газови пещи. 

Отлятите кръгли плътни блокове са заготовка за последващо пресоване в цех "Пресов", 
където се произвеждат профили, тръби и пръти. 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЕЛОКСАЦИЯ 
Инсталацията представлява автоматична линия за анодно оксидиране на профили от 

алуминиеви сплави. Анодното оксидиране се прилага с цел защита от корозия, електроизолация, 
повишаване износоустойчивостта на изделията, като им придава разнообразен и декоративен 
вид. 

Елоксираните изделия могат да бъдат оцветени в: златисто (чрез химично/адсорбционно 
действие) и в бронзов, кафяв и черен цвят (чрез електрохимично действие). 

Линията за елоксация работи автоматично по зададена програма. Тя се състои от 22 вани, 
всяка със своето предназначение.  

Технологичния ред на операциите е следния: обезмасляване, промиване,  алкално 
байцване, неутрализация, анодно оксидиране, химично (адсорбционно) оцветяване, уплътняване 
(фиксиране) и сушене  (в специални сушилни камери). 

Парният котел, произвеждащ пара за промишлени цели в участък „Елоксация”, използва 
като гориво природен газ. 
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  ППррооииззввооддссттввеенн   ккааппааццииттеетт   ннаа   ииннссттааллааццииииттее  

№ 
по 
ред 

Инсталации, които попадат в обхвата на 
Приложение 4 на ЗООС: 

Позиция на 
дейността по 

Приложение № 4 
на ЗО°С 

Капацитет  
(t/y) Капацитет 

1 Инсталация за производство на алуминиеви 
заготовки чрез топене и леене (рулони и пръти)  т. 2.5. “а” 114 000  

 I-ва линия за непрекъснато леене  12 000  
 ІI-ра линия за непрекъснато леене  12 000  
 ІІI-та линия за непрекъснато леене  12 000  
 IV-та линия за непрекъснато леене  12 000  
 V-ва линия за непрекъснато леене  14 000  

 
линия за полунепрекъснато леене: 
наклоняема топилна пещ №1; 
наклоняема топилна пещ № 2 

 
 

26 000 
26 000 

 

2 Инсталация за елоксация  
парен котел – 2 тона пара/час. т. 2.6.  417.1 m3 

2.2 MW 

  ООррггааннииззааццииооннннаа   ссттррууккттуурраа   ннаа   ффииррммааттаа ,,   ооттннаассяящщаа   ссее   ддоо   ууппррааввллееннииееттоо   ннаа   
ооккооллннааттаа   ссррееддаа;;  
Управлението на дейностите във фирмата, оказващи въздействие върху околната среда, са 

регламентирани чрез въведената и сертифицирана СУОС, част от Интегрирана система за 
управление, съгласно изискванията на EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 
14001:2004 .  

  РРИИООССВВ  ––  ШШууммеенн   

  ББаассееййнноовваа   ддииррееккцциияя   ззаа   ччееррннооммооррссккии   ррааййоонн   ––  ВВааррннаа ..  
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II. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
В "Алкомет" АД се прилага система за управление на околната среда, разработена и 

сертифицирана съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2005. 

  ССттррууккттуурраа   ии   ооттггооввооррннооссттии  ((УУссллооввииее   55..11..))   
Висшето ръководство на "Алкомет" АД - Шумен и ръководният персонал на Дружеството 

осигуряват ресурси, необходими за въвеждане, функциониране, контрол и подобряване на 
системата за управление на ОС. Това е тяхната основна отговорност, за практическото 
прилагане на политиката по управление на ОС. В необходимите ресурси се включват човешки 
ресурси с техните специфични умения, технически/технологични и финансови ресурси. 

В съществуващите длъжностни характеристики (на ръководен и изпълнителски персонал), 
са определени персонални отговорности и правомощия, съгласно ИСУ. Това се отнася за 
персонала, който управлява, изпълнява и контролира извършените работи. За всеки ранг 
персонал еднозначно се определя пред кого трябва да се отчита по отношение на неговите 
отговорности.  

В документите от СУОС, част от ИСУ (НИС, ПИС и РИ), отговорностите на съответния 
ръководен и изпълнителски персонал са еднозначно определени и са съобразени със структурата 
на управление на дружеството. 

Разработеният и утвърден от ИЧ наУС „Списък на лицата, отговорни за изпълнение на 
условията в издаденото комплексно разрешително” е част от ПИС 751-03 (Приложение № 1). 

За всяко организационно звено са определени отговорностите и пълномощията за 
извършване на всички дейности, гарантиращи изпълнение на условията в КР, които са 
утвърдени от Изпълнителния член на УС. На тяхна база, отдел "Човешки ресурси" е изготвя и 
съхранява "Списък на лицата, които извършват определени дейности за изпълнение на 
условията в КР", който се актуализира при всяка настъпила промяна. Копие от списъка е 
предоставен на еколога и координатора на ИСУ. 

Отговорностите на персонала (ръководен и изпълнителен), свързан с дейностите по ОС, 
след първоначалното им определяне, документиране и обявяване, периодично се преглеждат и 
актуализират при необходимост.  

  ООббууччееннииее   ((УУссллооввииее   55..22..))   
До края на месец януари всяка година, специалист "Обучение на персонала" към отдел 

"Човешки ресурси" изготвя Ф 622.01-01 "План-програма за обучение",  която се утвърждава 
от ИЧ на УС. 

 До края на месец януари се изготвя и "Годишен отчет за резултатите от обучението". 
Обучението се извършва както на новопостъпили служители, така и провеждане на 

опреснителни курсове и курсове за повишаване на квалификацията на работници и 
ръководители. Обучението е както вътрешно, така и външно. 

Съгласно изискванията на нормативните документи, ежегодно се провежда 
вътрешнофирмено обучение на персонала, свързан с поддръжката и ремонта на съоръженията с 
повишена опасност. 

Участието на служителите в провежданите форми на обучение се документира в "Дневник 
за отразяване на занятията". 

След изтичане на периода на обучение, комисия, назначена със заповед на ресорния 
директор, проверява степента на усвояване на материала от обучаваните служители. Резултатите 
от проверката се документират от комисията в "Протокол от обучението". 
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  ООббммеенн   ннаа   ииннффооррммаацциияя   ((УУссллооввииее   55..33..))  
Обменът на вътрешна и външна информация, в това число и за отчитане на действията на 

дружеството по ОС, има за цел: 
• представяне на ангажираността на висшето ръководство с екологичните проблеми, 

произтичащи от продукти/процеси/дейности в "Алкомет" АД, съгласно определената 
политика; 

• отчитане изпълнението на програми и планове за управление на ОС; 
• решаване на конкретни проблеми и/или задачи, свързани с управлението на ОС; 
• информиране на заинтересовани страни относно работата на системата за управление 

на ОС и постигнатите резултати от дружеството; 
• получаване на актуална информация за изискванията на външни заинтересовани страни 

по въпросите на ОС. 

В зависимост от конкретните отговорности и реалната ситуация, персоналът отчита 
резултатите (текущо или периодично) от поверените му отговорности. Този отчет се 
придружава с необходимите записи за извършваната дейност, чрез попълване на формуляри, 
протоколи и/или други видове образци. 

Всички резултати от провеждания мониторинг на значимите аспекти на ОС, резултатите от 
измерванията на използваните ресурси и образувани отпадъци, се предават на координатора на 
ИСУ за извършване на оценката на съответствието с разрешените количества в КР (месечни и 
годишни). С тази оценка се запознава висшето ръководство и Съвета по екология. 

Представянето на подходяща информация на заинтересовани външни страни служи за 
стимулиране на общественото мнение и възприемане на усилията на "Алкомет" АД, за 
подобряване на дейността по отношение на ОС.  

Задължение на висшето ръководство е  да създава условия за получаване, поддържане и 
развитие на двупосочен обмен на информация по провежданата от него политика по ОС. 

Списъкът на лицата, отговорни за изпълнение на условията в издаденото комплексно 
разрешително съдържа и телефони за контакти със съответните лица, при необходимост. Този 
списък е достъпен за персонала както в административната сграда, така и в производствените 
звена.  

При началниците на участъци в цеховете се намира и списък на лицата, които трябва 
спешно да бъдат уведомявани по телефона при възникване на проблеми или аварийни ситуации. 

  ДДооккууммееннттииррааннее   ((УУссллооввииее   55..44..))  
Документацията на СУОС се състои от:  
• утвърдена политика по околна среда; 
• външни документи, регламентиращи изисквания към различни аспекти на ОС, които са: 

• национални и международни нормативни документи; 
• комплексно разрешително на "Алкомет" АД; 
• техническа документация, предоставяна от фирмите, производителки на машини, 

съоръжения, апаратура, измервателни средства и други; 
• утвърдени вътрешни документи, осигуряващи функционирането на СУОС, които са: 

• наръчник на ИСУ; 
• процедури; 
• инструкции; 
• формуляри и образци, използвани за записване на извършваните дейности по ОС; 
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Списъкът на приложимите нормативни документи по ОС е регистриран във Ф 721.05-01. 
„Регистър на нормативната база по околна среда” 

В "Алкомет" АД са разработени процедури, които описват основните елементи на СУОС, 
съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2005. 

Разработени са и инструкции, описващи детайлно извършването на конкретни дейности, 
свързани с изпълнение на всички условия в КР, които се отнасят към следните елементи на 
СУОС: 

• контрол на операциите - ПИС 751-03 „Управление на дейностите по околна среда”; 
• измерване, наблюдение и мониторинг на процесите - ПИС 823-03; 
• оценяване на съответствието - ПИС 823-04; 
• готовност и реагиране при извънредни ситуации - ПИС 831-02. 
Списък на съответствието на разработените документи с условията в "Комплексно 

разрешително" е даден в Приложение № 2 на ПИС 423-01 "Управление на документите". 
Документите от СУОС (процедури и инструкции) са разработени от работна група, като се 

спазва установената форма в ИСУ. След уточняване на всички детайли, документът се подписва 
от съответните длъжностните лица, с което се гарантира, че всички дейности се извършват в 
съответствие с регламентирания ред. 

Създадените документи се съгласуват с представителя на ръководството, който с подписа 
си гарантира, че тези документи отговарят на изискванията на БДС EN ISO 14001:2005. 

Преди пускането им в действие, всички процедури и инструкции се утвърждават от 
Изпълнителните членове на УС, които с подписа си гарантират, че тези документи са в 
съответствие с утвърдената политика на дружеството по ОС. 

След утвърждаване на документите, координаторът на ИСУ ги регистрира във Ф 423.01-01 
"Регистър на документите от ИСУ", където се записва ревизионния статус и датата на 
издаване. 

Всички документи, в електронен вид, се намират на сървъра на фирмата, на сайт ISU. 
Всички звена имат достъп до документите само за четене. 

Всяко организационно звено, получава срещу подпис и контролирано копие от 
необходимите процедури и инструкции, които регламентират извършваните от него дейности. 
Те се получават от лицата, които отговарят за тяхното съхранение. 

  УУппррааввллееннииее   ннаа   ддооккууммееннттии   ((УУссллооввииее   55..55..))  
Управлението на документите е съществен процес в поддържането на СУОС. Той обхваща, 

както вътрешните, така и външните документи. Поддържането на документите в актуално 
състояние е част от провежданата политика по ОС, а така също и задължение съгласно 
нормативните документи.  

Изменения на утвърдените документи от СУОС, се налагат по следните причини: 
• промяна в структурата на Дружеството; 
• промени в законови и нормативните изисквания; 
• промени в действащите национални и международни стандарти; 
• промени в издаденото комплексно разрешително; 
• коригиращи действия след проведен вътрешен одит или външна проверка/одит; 
• коригиращи действия след възникване на инциденти или аварийни ситуации; 
• предложения на персонала за подобряване ефективността при извършване на 

определени дейности, свързани с аспектите на ОС. 
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Съгласно регламентирания ред в ПИС 423-01 "Управление на документите", след 
издаване на изменение на утвърдените документи от ИСУ, координаторът на ИСУ незабавно 
изземва невалидните документи от всички служители, до които са били разпространени и  
раздава актуалните документи срещу подпис, както следва: 

• за документи с променен ревизионен статус – на първата страница на новия документ; 
• при подмяна на страници – във Ф 423.01-03 "Регистър за разпространение на 
измененията ". 

Събраните копия на невалидни документи координаторът на ИСУ унищожава, а 
оригиналите, описва във Ф 423.01-03 "Регистър на архива" и съхранява до издаване на 
ревизия с два разряда по-голяма. 

Съгласно регламентирания ред в ПИС 721-05 „Нормативни и други изисквания за 
управление на околната среда”, „Правно звено” поддържа актуалността на Ф 721.05-01 
„Регистър на нормативната база по околната среда”. 

При публикуване в "Държавен вестник" на отменени или променени нормативни актове, 
техническият сътрудник незабавно ги отразява във Ф 721.05-01 - в графа „Изменение на 
документа”. Правните консултанти/техническият сътрудник, чрез inter-office memo, уведомяват 
за публикуваните промени заинтересованите ръководители (Директори и ръководители на 
цехове/отдели), координатора на ИСУ и еколога. 

  ООппееррааттииввнноо   ууппррааввллееннииее   ((УУссллооввииее   55..66..))  
Оперативното управление на всички дейности и операции, които оказват значими 

въздействия върху ОС, е регламентирано в утвърдената ПИС 571-03 "Управление на 
дейностите по околна среда". 

Дейностите по оперативното управление се разделят на три категории: 
• дейности за предотвратяване на замърсяването и запазване на природните ресурси при 

нови инвестиционни проекти, при промени в технологични процесите и др.; 
• ежедневни управленски дейности за осигуряване на съответствието с вътрешни и 

външни изисквания, произтичащи от прилагането на СУОС и/или законови изисквания, 
свързани с нея; 

• дейности в областта на стратегическо управление за подготовка и реагиране на 
тенденции по променящите се изисквания по околната среда. 

За изпълнение на условията в КР, са разработени работни инструкции, регламентиращи 
управлението на значимите аспекти, при спазване на реда за създаване и утвърждаване на 
вътрешни документи, описан в ПИС 423-01 "Управление на документите".  

Оперативното управление се извършва от ръководния и изпълнителски персонал, в 
рамките на основните им задължения, както и допълнителните отговорности, възложени във 
връзка с управлението на ОС. 

В зависимост от конкретната дейност, се разработва ФОС 4.6/1 „План-график за 
проверка”. 

След извършване на планираната дейност/проверка, отговорното длъжностно лице 
попълва Ф 751.03-02 „Протокол за извършена проверка”. 

За случаите, когато управлението на дейностите излезе от контрол на отговорния за него 
персонал, се прилагат изискванията за извънредни ситуации, описани в ПИС 831-02 
„Готовност и реагиране при извънредни ситуации”. 
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  ППррооввееррккаа   ии   ккооррииггиирраащщии   ддееййссттввиияя   ((УУссллооввииее   55..77..))  

  ММооннииттооррииннгг  ((УУссллооввииее   55..77..11..))  
С цел редовно наблюдение и измерване на ключови характеристики на операциите, 

дейностите и продуктите, които имат или биха могли да имат значително въздействие върху 
околната среда, е утвърдена процедура ПИС 823-03 „Мониторинг и измерване на околната 
среда”.  

Всички дейности, обект на мониторинга, като обхват, периодичност на наблюдение и 
определени числените стойности на измерваните показатели, са съобразени с издаденото КР. 

Мониторингът и измерването позволяват: 
• да се извърши оценка на съответствието със съответните условия посочени в КР; 
• да се анализират първопричините за фактически и/или потенциални несъответствия, 

свързани с управлението на ОС; 
• да се определят необходимите коригиращи и превантивни действия; 
• да се подобри ефективността/ефикасността на тези действия в посока опазване на ОС. 

На мониторинг и измерване подлежат: 
• потреблението на вода, добита от собствен водоизточник (дълбок сондаж), за 

производствени и питейни цели; 
• количества използвани суровини, материали и горива; 
• количества използвана енергия (електро- и топлоенергия); 
• емисиите в атмосферния въздух (организирани и неорганизирани); 
• генериране на производствени и битово-фекални отпадъчни води 
• образуване, събиране, временно съхраняване, транспортиране и предаване на 

отпадъците (за последващи действия), както и извършване операцията "рециклиране на 
алуминиеви изрезки"; 

• опазване на почвата и подземните води от замърсяване; 
• генериране емисии на шум във всички часове на денонощието. 
• експлоатацията на пречиствателните съоръжения за въздух и отпадъчни води; 

Отговорностите на ръководния и изпълнителски персонал, по отношение извършваните 
дейности по мониторинга и измерванията, както и необходимите записи за получените 
резултати (журнали, формуляри, протоколи и др.), са регламентирани в съответните работни 
инструкции.  

Резултатите от мониторинга и измерването се оценяват за съответствие, съгласно 
ПИС 823-04 „Оценка на съответствието с изискванията на комплексното разрешително”.  

  ООццееннккаа   ннаа   ссъъооттввееттссттввииееттоо   ((УУссллооввииее   55..77..22..))  
Начинът за извършване на оценката за съответствие с условията в КР, са регламентирани в 

утвърдени работни инструкции, списък на които е представен в Приложение 1 към ПИС 823-04 
„Оценка на съответствието с изискванията на комплексното разрешително”. 

Отговорните лица от персонала отразяват резултатите от извършената оценката за 
съответствие, чрез попълване на утвърдените за целта формуляри: 

• Ф 823.04-01 „Отчет за съответствие на използваните ресурси и образувани 
отпадъци за 1 тон продукт”; 

• Ф 823.04-02 „Годишен отчет за съответствието на произведената продукция и 
използваните ресурси”; 

• Ф 823.04-03 „Годишен отчет за съответствие на заустени води и образувани 
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отпадъци”; 
• Ф 823.04-04 „Протокол за оценка на съответствието с условията в КР”; 
• Ф 823.04.10-01 „Месечен отчет за съответствието на резултатите от собствения 
мониторинг на отпадъчни води”. 

Данните, получени при  оценяване на съответствието се използва при определяне на 
коригиращите и превантивни действия за постигане на политиката по ОС, за подобряване на 
неблагоприятните въздействия върху ОС, за оптимизиране на целите и цялостното подобряване 
на ИСУ. 

  ННеессъъооттввееттссттввиияя   ии   ккооррииггиирраащщии   ддееййссттввиияя  ((УУссллооввииее   55..77..33..))  
Несъответствие може да бъде установено, идентифицирано и документирано от записи във 

формуляри, протоколи и журнали, констатиращи несъответствия при: 
• резултати от анализ на информация при контрол на операциите, съгласно ПИС 571-03 

"Управление на дейностите по околна среда"; 
• извършване оценка за съответствие, съгласно ПИС 823-04 „Оценка на 
съответствието с изискванията на комплексното разрешително”; 

• извършване на действия при извънредни ситуации и способност за реагиране при тях, 
съгласно ПИС 831-02 „Готовност и реагиране при извънредни ситуации”; 

• данни за получени въздействията върху ОС в резултат на различни дейности при 
производство на продукти и извършване на услуги; 

• промяна на изисквания, произтичащи от външни нормативни документи; 
• информация от външни заинтересовани страни. 

Всяко констатирано несъответствие се документира чрез попълване на Ф 831.01-01 
„Доклад за несъответствие” и се процедира по реда, описан в ПИС 831-01 „Управление на 
несъответствия, свързани със ЗБУТ и ОС”.  

След констатиране на несъответствие, свързано с въздействие върху ОС, се извършват 
спешни действия за ограничаване/отстраняване на това въздействие.  

Основните етапи за извършване на коригиращи действия са: 
• осигуряване на информация за несъответствието; 
• проучване на причините за полученото несъответствие; 
• вземане на решение за необходимите коригиращи действия; 
• изпълнение на определените  действия, за отстраняване причините, довели до 

възникване на несъответствие; 
• извършване преглед и оценка ефективността на предприетите коригиращи действия 
• записване на резултатите от предприетите действия. 

При извършване на коригиращо действие, имащо отношение към функциониране на 
СУОС, се правят предложения за промени в утвърдените документи. 

След регистриране на несъответствие, Ф 831.01-01 „Доклад за несъответствие” се 
предоставя на координатора на ИСУ, който го завежда във Ф 831.01-02 "Регистър на 
несъответствията по ЗБУТ и ОС".  

  ППррееддооттввррааттяяввааннее   ии  ккооннттрроолл   ннаа   ааввааррииййннии  ссииттууааццииии  ((УУссллооввииее   55..88..))  
Като аварийни ситуации се разглеждат случаи на: 
• крупни производствени аварии, водещи до частично или цялостно спиране на 

производствен процес; 
• пожари, наводнения, разливи и емисии на площадката или в близка на нея околност; 
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• прекъсвания в работата на пречиствателните съоръжения; 
• всяка аварийна ситуация, при които има опасност за живота и здравето на персонала 

или за жители на околността. 

Дежурният оперативен персонал, както и друг ръководен персонал в “Алкомет” АД, 
отговарящ и ръководещ производствени или спомагателни процеси, при които има вероятност 
за инциденти, е обучен за действие при аварийна ситуация, така че при евентуална поява да 
реагира адекватно.  

В зависимост от вида и тежестта на аварийната ситуация, началникът на цеха, съвместно с 
дежурния по охрана на площадката, организира пътищата до евакуационния пункт. 
Ръководството по ликвидиране на аварийните ситуации се осъществява от началник-смяна, 
който взема необходимите решения, дава съответните указания на дежурния персонал и носи 
отговорност за правилното провеждане на работите по отстраняването на аварийната ситуация. 

В случай на необходимост, висшестоящите ръководители уведомяват и изискват помощ от 
специализирани органи и организации  (Гражданска защита, Бърза помощ и др.). 

Разработените инструкции към ПИС 831-02 „Готовност и реагиране при извънредни 
ситуации”, включват: 

• организация и отговорности при аварийни случаи; 
• списък на членове от персонала с ключова важност; 
• определяне на опасните материали, използвани в производствената дейност, които 

биха оказали въздействието върху околната среда и човека,  
• определяне на възможните аварийни ситуации, които биха оказали въздействие върху 

ОС и начините за действие при всяка една от тях; 
• мерките, които трябва да се вземат за почистване/неутрализирани при изпускане на 

вредни вещества в почвата или отпадните води; 
• определяне на средствата за противодействие при аварии и поддръжката им в 

изправност; 
• начините за оповестяване при възникване на аварии; 
• местата за евакуация на персонала; 
• планове за обучение на персонала, отговорен за отстраняване на аварии. 
Поддържането на постоянна готовност за предотвратяване на последиците от силни 

земетресения, стихийни бедствия, производствени аварии и пожари е постоянна задача и 
неотменна грижа на ръководството. 

За действия по предотвратяването на последствията от крупни производствени аварии и 
стихийни бедствия, в "Алкомет" АД е създаден "Кризисен екип". Съставът на комисията, както 
и задачите за изпълнение, са определени със заповед на ИЧ на УС. 

При възникване на инцидент или аварийна ситуация, след ликвидиране на последиците, се 
прави анализ на способността на персонала за адекватно реагиране в ситуацията. Анализът се 
извършва от комисия и се докладва на заседание,  ръководено председателя на "Съвета по 
екология". На заседанието присъствува и разширен състав от персонала,  участвал в овладяване 
на аварийната ситуация. 

Резултатите от анализа на аварийната ситуация и последиците, се регистрират във 
Ф 831.02.02-01 "Протокол за възникнала извънредна ситуация". 

Ако след авария е необходимо актуализиране на съответните инструкции за работа на 
оборудването, се прилага РИ 831.02-02 "Актуализиране на инструкциите за експлоатация 
на технологичното и пречиствателно оборудване след авария". 

  ЗЗааппииссии   ((УУссллооввииее   55..99..))  
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Записи са всички документи, които удостоверяват: 
• извършване на дейностите; 
• съответствие с изискванията на законовите и нормативни разпоредби; 
• съответствие с условията в "Комплексно разрешително"; 
• ефективното управление на система за управление на околната среда. 
Записите са трайни, четливи, ясно идентифицирани и тяхното управление дава възможност 

за проследяването на всички извършени дейности. 

В утвърдената процедура ПИС 424-01 "Управление на записите" се регламентират 
общите изисквания и организацията на работа в "Алкомет" АД за идентифициране, съхраняване, 
архивиране, защита и унищожаване на записите, доказващи съответствие с утвърдените 
изискванията в СУОС. В приложение на процедурата е изготвен списък, който доказва 
съответствието на документите от СУОС с условията в КР. 

Записите се съхраняват на определени места в съответното организационно звено, като се 
осигурява опазването им от непозволен достъп и повреждане. Записите да са означени с 
поредни номера по реда на тяхното съставяне и да са подредени в надписани класьори и/или 
описани в регистри. 

  ДДооккллааддввааннее   ((УУссллооввииее   55..1100..))   
Резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води, извършван всеки месец, се 

докладват веднага след получаване на протоколите от акредитираната лаборартория в Басейнова 
дирекция за черноморски район – Варна и  РИОСВ – Шумен  

В РИОСВ се представя "Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено настоящото комплексно разрешително", който се изготвя съгласно изискванията 
на "Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително". 

  ААккттууааллииззаацциияя   ннаа   ССУУООСС  ((УУссллооввииее   55..1111..))  
В ПИС 423-01 "Управление на документите" е регламентиран ред за извършване на 

изменение в документите от СУОС, включително и при промени в издаденото комплексно 
разрешително. 
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III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

III.1. Използване на вода (Условие 8.1.) 
Снабдяването с питейно - битова вода се осъществява от два броя сондажни кладенци (Р–

150х и Р–151х), с изградени водомерни шахти и монтирани водомерни устройства за отчитане 
на водовземането. 

Добитата вода от тръбните кладенци, чрез потопяема помпа, постъпва в два броя 
резервори, всеки един от тях с обем 1500 m3 и от там по тръбопровод постъпва гравитачно на 
площадката. 

На "Алкомет" АД  са издадени Разрешително за водоползване № 2153 0078 /19.04.2010 г. и 
Разрешително за водовземане № 2153 0010/02.07.2007 г от Басейнова дирекция за черноморски 
район с център Варна. 

На захранващия водопровод са монтирани водомерни устройства за всеки консуматор, 
независимо от предназначението на използваната вода: за охлаждане, за питейно-битови или 
промишлени цели . 

В изпълнение на Условие 8.1.3. са разработени и се прилагат следните инструкции за 
експлоатоция на оборудването, основен консуматор на вода за производствени нужди 
(включително охлаждане): 

• ТИ 6.04.17 "Автоматична линия за анодно оксидиране на профили от алуминий и 
алуминиеви сплави"; 

• ИОС 4.6-1 "Експлоатация на кондензаторите на хладилно-компресорната инсталация". 

За изпълнение на Условие 8.1.4. е разработена и се прилага инструкция РИ 751.03-01 
"Извършване на проверки и поддръжка на техническото състояние на водопроводната 
мрежа". 

През 2010 година са извършени 6 проверки на водопроводната мрежа, съгласно 
утвърдения годишен график (ФОС 4.6/1). Констатираното състояние и направените препоръки 
са отразени във Ф 751.03-02 "Протокол за извършена проверка" (№ 03/13.01.2010 г., № 
08/30.03. 2010 г., № 13/27.05. 2010 г., № 18/30.07. 2010 г., № 23/23.09.2010 г. и № 27/04.11.2010 г. 

За изпълнение на Условие 8.1.5.1., отчитането на изразходваната вода за производствени 
нужди (включително охлаждане), се извършва чрез измервателните устройства, обозначени на 
Приложение I.Б.1.1.1-1 "Схема на водопроводната мрежа в "Алкомет" АД" от заявлението. 

 За изпълнение на Условие 8.1.5.2. е разработена и се прилага инструкция РИ 823.03-01 
"Измерване и документиране на количествата използвана и заустена вода". 

В утвърдения формуляр Ф 823.03-05, всеки месец се регистрират измерените чрез 
водомерите количества вода от всеки един консуматор, независимо от предназначението й - за 
охлаждане, промишлени или питейно-битови цели.  

Съгласно инструкцията, на база съответните измерени водни количества, всеки месец се 
изчислява консумираната свежа вода за производство на 1 тон продукция в "Инсталация за 
производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене" и "Инсталация за елоксация", които 
се регистрират във Ф 823.03-08. 

Изчисленото годишно количество свежа вода за производството на 1 тон продукция (за 
всяка инсталация), се записва в утвърдения формуляр Ф 823.03-11 и е посочено в таблица 3.1. 
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Таблица 3.1 

Източник на вода 
Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество за 1 
тон  продукт, 
съгласно КР 

Използвано 
годишно 
количество 

Използвано 
количество за 
1 тон  продукт 

Съответствие 

Инсталация за производство 
на алуминиеви заготовки чрез 
топене и леене  

- 4.775 - 3.006 Да 

Инсталация за елоксация - 45.4 - 35.3 Да 

За изпълнение на Условие 8.1.5.3. е разработена и се прилага инструкция РИ 823.04-01 
"Оценка за съответствието на изразходваната вода за производствени цели". 

Инструкцията се прилага всеки месец и за цялата година, като данните за всяка от 
инсталациите са записани в утвърдения формуляр.Ф 823.04-01. 

При извършените месечни оценки на съответствието, е установено превишаване на 
разрешените количества за 1 тон произведена продукция, съгласно Условие 8.1.2., за 
"Инсталация за елоксация" - през месеците август, септември и октомври, за които е попълнен 
утвърдения формуляр Ф 831.01-01 „Доклад за несъответствие”. Установени са причините за 
месечното превишаване, които са отразени в следните Ф 831.01-01: 

• № ОС-15/17.09.2010 г. - малко количество произведена продукция; 
• № ОС-23/18.10.2010 г. – извършена е подмяна на разтворите във ваните (промивни и 

работни), свързана с подготовка на  нови разтвори; 
• № ОС-28/15.11.2010 г. – изпълнение на поръчка, свързана с по-голяма 

продължителност на обработка на профилите. 

Съгласно изискванията на Условие 8.1.5.4., са извършени са 6 проверки, за всяка от които 
е попълнен утвърдения Ф 751.03-02 "Протокол за извършена проверка" 

При извършените проверки не са установени несъответствия. 

III.2. Използване на енергия (Условие 8.2.) 
За изпълнение на Условие 8.2.1.2 е разработена инструкция РИ 751.03-03 „Експлоатация 

и поддръжка на оборудването, основен консуматор на електро- и топлоенергия”. 
За 2010 г. е разработен и утвърден "План-график за проверка"(ФОС 4.6/1).  
За изпълнение на Условие 8.2.1.3. е разработена инструкция РИ 751.03-04 "Извършване 

на проверки и поддръжка състоянието на топлопреносната мрежа". 
За изпълнение на Условие 8.2.2.1 е разработена инструкция РИ 823.03-02 

"Измерване/изчисляване и документиране на количествата електро- и топлоенергия". 
Измерените месечни количества се записват в утвърдения формуляр Ф 823.03-06., а изчислените 
количества за 1 тон продукция – във Ф 823.03-08. 

Изчисленото годишно количество електро- и топлоенергия за производство на един тон 
продукция (за всяка инсталация), се записват в утвърдения формуляр Ф 823.03-11 и са нанесена 
в  таблица 3.2. 

Таблица 3.2 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

Количество за 1 тон 
продукт, съгласно КР 

Използвано количество 
за 1 тон продукт Съответствие 

Да/не 
MWh/t MWh/t 
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Инсталация за производство на 
алуминиеви заготовки чрез топене и 
леене (рулони и пръти)  

0.265 0.192   да 

Инсталация за елоксация 2.383 1.834 да 

ТОПЛОЕНЕРГИЯ 

Количество за 1 тон 
продукт, съгласно КР 

Използвано количество 
за 1 тон продукт Съответствие 

Да/не 
MWh/t MWh/t 

Инсталация за производство на 
алуминиеви заготовки чрез топене и 
леене (рулони и пръти)  

1.195 0.983 да 

Инсталация за елоксация  8.155 6.556 да 

За изпълнение на Условие 8.2.2.2 е разработена инструкция РИ 823.04-02 "Оценка за 
съответствието при изразходваните количества електро- и топлоенергия".  

Резултатите от месечната оценка на съответствието (за всяка инсталация), се записват във 
Ф 823.04-01. 

При извършените месечни оценки на съответствието, е установено превишаване на 
разрешените количества електроенергия за 1 тон произведена продукция, съгласно Условие 
8.2.1.1., за "Инсталация за елоксация" - през месец януари, февруари, август и октомври.  

При извършените месечни оценки на съответствието, е установено превишаване на 
разрешените количества топлоенергия, за 1 тон произведена продукция, съгласно Условие 
8.2.1.1 за "Инсталация за елоксация" - през месец. януари, февруари, август и октомври. 

За всички установени несъответствия е попълнен Ф 831.01-01 "Доклад за 
несъответствие", в който са документирани причините и определените коригиращи действия, 
Причина за всички несъответствия за електро- и топлоенергия е намаленото количество 
произведена продукция през съответния месец, което води до превишаване на стойностите, 
изчислени за 1 тон продукция. 

Съгласно изискванията на Условие 8.2.2.3., са извършени са 13 проверки на 
електрооборудването, всяка от които е документирана с утвърдения Ф 751.03-02 "Протокол за 
извършена проверка".  

В резултат от извършените проверки, са установени 3 несъответствия, за които е 
попълнен Ф 831.01-01 „Доклад за несъответствие”. Несъответствия са регистрирани при 
проверка на следните съоръжения: 

• пещ за хомогенизация 6СДО2 (протокол за проверка № 3/15.03.2010 г.) - силен шум в 
лагерите на двигателя на вентилатора на трета зона; 

• линия "Елоксация" (протокол за проверка № 10/21.09.2010 г.) - нагорели връзки на 
силовите кабели - токоизправител 6 000  

• пещ за хомогенизация 6СДО2 (протокол за проверка № 11/04.10.2010 г.) - прекъснати 
нагреватели в една от нагревателните батерии на трета зона, вследствие на 
продължителна работа. 

Съгласно изискванията на Условие 8.2.2.4., през 2010 година са извършени 2 проверки на 
топлопроводите, попълнени са Ф 751.03-02 "Протокол за извършена проверка" за 
констатираното състояние и направените препоръки: № 02/11.01.2010 г. и № 12/23.07.2010 г.  

При извършените проверки не са установени неизправности по топлопроводите. 
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III.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
За изпълнение на Условие 8.3.2.1 е разработена инструкция РИ 823.03-02 

"Измерване/изчисляване и документиране на количествата суровини и горива”. 
В утвърдените формуляр Ф 823.03-02 (за цех "Леярен") и Ф 823.03-03 (за цех "Пресов"), 

всеки месец се регистрират количества суровини и спомагателни материали, използвани в 
"Инсталация за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене" и  "Инсталация за 
елоксация", както и изчислените стойности за 1 тон произведена продукция..  

Разходът на природен газ (за всяка инсталация) се отчита и записва в електронна таблица 
ежедневно, като в края на месеца данните се изчисляват и попълват  във Ф 823.03-06 от 
съответното лице в отдел "Електроподдържане". 

Изчислените от координатора на ИСУ количества природен газ за 1 тон произведена 
продукция, се документират във Ф 823.03-08 "Месечен отчет за ресурси и отпадъци, при 
производство на 1 тон продукция". 

Изчислените годишни количества за използваните количества суровини, спомагателни 
материали и природен газ (за всяка инсталация), ) са записани в утвърдения Ф 823.03-11 и са 
посочени в Таблици 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. 

Таблица 3.3.1 

СУРОВИНИ 

Съгласно КР Консумирани количества 
Съответствие  Годишно 

количество 
Количество за 1 
тон  продукт 

Годишно 
количество 

Количество за 1 
тон продукт 

t/y t/t t/y t/t Да/не 
Инсталация за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене (рулони и пръти) 

Алуминий първичен /блок/ 86 000 0.8 43 615 0.685 да 
Алуминий вторичен /блок/ 11 400 0.1 5 158 0.081 да 
АlTiB – жица (алуминий, 

титан, бор) 228 0.002 74.6 0.0012 да 
Силиций 684 0.006 108 0.0017 да 
Магнезий 684 0.006 77 0.0012 да 
Fe Al TAB 456 0.004 7.1 0.0001 да 
Mn AlTAB 456 0.004 55.8 0.0009 да 

Мед 1.14 0.00001 0.8 0.00001 да 
Инсталация за елоксация 

Алуминиеви профили 2 800 1 273.7 1.006 да 
Сярна киселина – 

акумулаторна – (92 – 94) % 230 0.0821 21.1 0.078 да 
Натриева основа 45% 238 0.085 22.3 0.082 да 

P3ALMEKO29 - химикал за 
обезмасляване 5.6 0.002 0.46 0.0017 да 

Betzadditiv B.K698 – добавка 
за байцване 12.6 0.0045 1.08 0.0040 да 

P3ALMEKOLOR – C – 
химикал за ел. оцветяване 42 0.015 3.38 0.0124 да 

Goldcolour ALS 54 – багрило 
за хим. оцветяване 42 0.011 2.26 0.0083 да 

P3ALMEKO – SL – химикал 
за уплътняване 12 0.00428 1.01 0.0037 да 

Таблица 3.3.2 
СПОМАГАТЕЛНИ Съгласно КР Консумирани количества Съответствие  
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МАТЕРИАЛИ Годишно 
количество 

Количество за 1 
тон продукт 

Годишно 
количество 

Количество за 1 
тон продукт 

t/y t/t t/y t/t Да/не 
Инсталация за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене (рулони и пръти) 
Флюси /покривно 
рафиниращи/ 342 0.003 89.4 0.0014 да 

Графитна смазка 500 0.0044 2.4 0.00004 да 
Борен нитрид - смазка 2 500 0.0219 0.8 0.00001 да 

Азот 91 200 (Nm3) 0.8 (Nm3) 38 525 0.605 да 
Аргон 12 800 (Nm3) 0.1123 (Nm3) 6 239 0.098 да 
Хлор 4 560 0.04 0 0.000 да 

Инсталация за елоксация 
Амоняк втечнен за хладилно 
компресорна станция – 
затворена система 

2,8 0.001 0.0 0.0 да 

Солна киселина – за 
регенериране на 

йонообменна смола 
224 0.08 18.68 0.069 да 

Таблица 3.3.3 

ПРИРОДЕН ГАЗ 

Съгласно КР Консумирани количества 
Съответствие  Годишно 

количество 
Количество за 1 
тон продукт 

Годишно 
количество 

Количество за 
1 тон продукт 

хил. Nm3/y  Nm3/t Nm3/y Nm3/t Да/не 
Инсталация за производство на 
алуминиеви заготовки чрез 
топене и леене 

25 100 230 6 725 106 да 

Инсталация за елоксация 2 380 850 192 705 да 

За изпълнение на Условие 8.3.2.2 е разработена инструкция РИ 823.04-03 "Оценка за 
съответствието при изразходвани количества суровини и горива". 

Резултатите от месечната оценка на съответствието (за всяка инсталация), се записват във 
Ф 823.04-01. 

При извършените месечни оценки на съответствието на суровини и спомагателни 
материали, не е установено превишаване на разрешените количества за 1 тон произведена 
продукция, съгласно Условие 8.3.1.1.  

При извършваните месечни оценки на съответствието, за "Инсталация за елоксация" е 
установено превишаване на разрешените количества природен газ за 1 тон произведена 
продукция, съгласно Условие 8.3.1.2. през месец януари, февруари, август и октомври. 

За всички установени несъответствия е попълнен Ф 831.01-01 "Доклад за 
несъответствие", в който са документирани причините и определените коригиращи действия, 
Причина за всички несъответствия за консумацията на природен газ е намаленото количество 
произведена продукция през съответния месец, което води до превишаване на стойностите, 
изчислени за 1 тон продукция 

III.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти 

За изпълнение на Условие 8.3.4.1, всички химични вещества и препарати, класифицирани 
като опасни, съгласно ЗЗВВХВП, имат  информационните листи за безопасност и се съхраняват 
съгласно условията за съхранение, посочени в тях. 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 341-НО/2008  
 

 

стр. 20 от 30 

За изпълнение на Условие 8.3.4.3 и 8.3.4.7 е разработена инструкция РИ 751.03-05 
"Поддръжка на резервоарите за суровини, материали и горива и отстраняване на течове".  

През 2010 година са извършени общо 35 вътрешни проверки на резервоарите за 
технологично масло, материали и горива, съгласно утвърдения годишен график за съответния 
цех (Топлосилов и Пресов). Попълнени са Ф 751.03-02 "Протокол за извършена проверка" за 
констатираното състояние и направените препоръки.  

Установено е едно несъответствие при 200 m3 резервоар за валцовъчно масло, за което е 
попълнен Ф 831.01-01 „Доклад за несъответствие” № 4/04.02.2010 г., в който се документират 
извършените коригиращи действия. 

Резервоарите за течен аргон, азот и въглероден диоксид, подлежат на периодична проверка 
от "Държавен технически надзор" и имат издадени ревизионни актове. 

Резервоарите за течен хлор не се използват, поради отсъствие на технологична потребност. 
За изпълнение на Условие 8.3.4.5 е разработена инструкция РИ 823.04-04 "Поддръжка и 

проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, 
спомагателни материали и горива". 

През 2010 г. е извършена една проверка на складовете за съхранение на суровини и 
спомагателни материали, отразени във Ф 823.04-04 "Протокол за оценка на съответствие" 
№ 11/30.09.2010 г. - оценено е състоянието на складовите помещения, опаковката и 
маркировката на опасните суровини и материали. 

Не е установено несъответствие 
За изпълнение на Условие 8.3.4.6 е разработена инструкция РИ 751.03-06 "Установяване 

и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за течни суровини, материали и 
горива". 

През 2010 година са извършени общо 4 вътрешни проверки на тръбопроводите за 
технологично масло и газопроводите, съгласно утвърдения годишен график на цех 
"Топлосилов". Попълнени са Ф 751.03-02"Протокол за извършена проверка" за 
констатираното състояние и направените препоръки, както следва:  

• тръбопроводи за валцовъчно масло - № 05/15.02.2010 г. и № 18/16.09.2010 г.; 
• газопроводи за природен газ - № 7/05.03.2010 г. и  № 17/08.09.2010 г. 
Не са установени несъответствия. 
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IV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

IV.5. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 
(ЕРИПЗ) И PRTR 
В Таблица 1 са дадени изчислените замърсители, контролирани съгласно Комплексно 

разрешително №341-НО/2008 г. и издадено Разрешително за емисии на парникови газове 
№ 139/2010 г. на МОСВ. 

 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  Таблица 1 

№ CAS 
номер Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) Праг за 
пренос на 
замърсители 
извън 

площадката 
(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка 
или употреба 

(колона 3) 
във въздух 
(колона 1a) 

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c) 

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 
2# 630-08-0 Въглероден оксид (CO) - (15 614) 

000) 
- - - - 

3# 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) - (28 033) - - - - 
8#  Азотни оксиди (NOx/NO2) - (0)  - - - 

11#  Серни оксиди (SOx/SO2) - - - - - 
12#  Общ азот - - (501.4) - - - 
13#  Общ фосфор  - (188.3) - - - 

21# 7439-97-6 Живак и съединенията му 
(като Hg) - - (0.02) - - - 

76#  Общ органичен въглерод 
(TOC) (общ C или ХПК/3) - - (211.9) - - - 

79#  Хлориди (като общ Cl) - (0) - (4 903.1) - - - 

80#  Хлор и неорганични 
съединения (като HCl) -  - - - - 

83#  Флуориди (като общ F) - (0) - (18.1) - - - 

84#  Флуор и неорганични 
съединения (като HF) - (24 091)  - - - 

86#  Фини прахови частици,    
<  10 μm (РМ10) 

- (15614) 
000) - - - - 

 

Не се установява превишаване на посочените в таблица 1 емисионни прагове. 
Данните за СО2 са от верифицирания доклад за емисии на парникови газове за 2010 г. – 

Приложение № 1. 
Изчисленията на емисиите на във въздуха, са дадени в Приложение № 2. 

Изчисленията на емисиите в отпадъчните води са дадени в Приложение № 3 
 

IV.6. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 
За изпълнение на Условие 9.1.2. е разработена инструкция РИ 823.03-04 "Поддържане 

оптималните стойности на параметрите за контрол на пречиствателните съоръжения към 
изпускащите устройства във въздуха". 

Ежедневно се измерва разликата в налягането на всички пречиствателни съоръжения и 
данните се нанасят в разработените за целта формуляри за всеки цех (Леярен, Пресов и Валцов)- 
Ф 823.03.04-01, Ф 823.03.04-02 и Ф 823.03.04-03. 
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При извършения собствен мониторинг, не са установени отклонения от допустимите 
оптимални стойности, тъй като своевременно са извършвани необходимите действия за 
поддържане на пречиствателните съоръжения. 

За изпълнение на Условие 9.1.3.1. е разработена инструкция РИ 823.04-05 "Оценка за 
съответствието на контролните параметри на пречиствателните съоръжения на 
изпускащите устройства във въздуха ". 

Мониторингът на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух е извършен от 
акредитирана лаборатория "Пехливанов инженеринг" ООД – гр.София, притежаваща 
Сертификат за акредитация с рег.№ 5 ЛИК (17) от БСА, на 03.07.2008 год.  

Резултатите от измерванията са попълнени в таблица 2 -  Приложение № 4. 
Не е извършено измерване на емисиите от изпускащи устройства № 18.1/1 и № 18.1/2, 

които не са в експлоатация, поради планирана модернизация и процедура на ОВОС, а 
изпускащо устройство № 16 е изведено от експлоатация през 2009 г. 

Извършена е оценка за съответствие с емисиионните норми, документирана с Ф 823.04-04  
"Протокол за оценка на съответствие" № 01/25.02.2011 г. 

За изпълнение на Условие 9.3.3. е разработена инструкция РИ 751.03-08 "Периодична 
проверка за наличието на източници на неорганизирани емисии”. 

Извършена е една проверка за наличие на неорганизирани емисии на площадката, 
документирана с Ф 751.03-01 "Протокол за извършена проверка" № РБ-01/26.11.2010 г. 
Основният източник не съществува, поради демонтиране на "Линия за лакиране на фолио", а 
други източници не са открити. 

За изпълнение на Условие 9.3.4. е разработена инструкция РИ 823.04-07 "Извършване на 
оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните 
емисии”. 

Извършена е една проверка за оценка на неорганизирани емисии на площадката, 
документирана с Ф 823.04-04 "Протокол за оценка на съответствие" № 10/24.09.2010 г.  

За изпълнение на Условие 9.4.3. е разработена инструкция РИ 823.04-08 "Оценка за 
спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно 
миришещи вещества”. 

През 2010 г. не са постъпвали жалби или оплаквания от граждани и съседни фирми за 
интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката. Разработена е и се 
прилага. 

IV.7. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
Отпадъчните води, образувани на територията на производствената площадка – битово-

фекални, производствени и охлаждащи, след пречистването ими в локални пречиствателни 
станции, се заустват в р. Теке дере (водоприемник ІІ-ра категория). До 31 януари е заплатена 
изчислената такса за разрешено ползване на воден обект. 

За изпълнение на Условие 10.1.1.  се експлоатират и поддържат локални пречиствателни 
станции за производствени води ( в цеховете „Пресов” и „Валцов”) и за смесен поток (битово-
фекални, производствени и охлаждащи). 

В ЛПС - "Елоксация" (Пресов цех), през 2010 година, са извършени следните проверки: 
• вана за регулиране на рН - 360 измервания; 
• вана с ламелен утаител - 362 измервания на дебита на входящата вода. 

В ЛПС - "Валцов цех" през 2010 година, са извършени следните проверки: 
• входна камера - 365 измервания на нивото на маслото; 
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• камера за неутрализация - 365 измервания на рН; 
• камера с трихтерно дъно - 4 измервания на нивото на утайката; 
• пясъчен филтър - 52 измервания на разликата в налягането; 
• въгленов филтър - 26 измервания на концентрацията на нефтопродукти. 
В пречиствателна станция за ОБФВ през 2010 година, са извършени следните проверки: 
• каломаслоуловител - 12 измервания на нивото на маслото; 
• на грубата решетка - 12 проверки по двата показателя: запълнена площ на отворите и 

диаметър на отворите; 
• на финната  решетка - 12 проверки по двата показателя: запълнена площ на отворите и 

диаметър на отворите; 
• тангенциални пясъкозадържатели - 365 измервания на дебита на входящата вода; 
• биобасейн с повърхностна аерация - 365 измервания на разтворен кислород; 
• вторични радиални утаители - 365 измервания на слоя надутаечна вода. 
Резултатите от контролираните показатели се записват в журнали, които се намират на 

съответните места за пречистване на отпадъчните води.  

За изпълнение на Условие 10.1.1.4.1. е разработена инструкция РИ 823.03-05 
"Поддържане оптималните стойности на параметрите за контрол на пречиствателните 
съоръжения за отпадъчни води". 

За изпълнение на Условие 10.1.1.4.2. е разработена инструкция РИ 823.04-09 "Оценка за 
съответствието при контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за 
отпадъчни води ". 

През 2010 година, след извършваната ежедневна/периодична оценка на параметрите, не са 
установени отклонения от оптималните стойности. 

За изпълнение на Условие 10.1.1.4.3 е разработена инструкция РИ 751.03-09 „Проверка, 
поддръжка и ремонт на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води”. 

През 2010 година са извършени 4 проверки на пречиствателните съоръжения за отпадъчни 
води, съгласно утвърдения годишен график. Попълнени са Ф 751.03-02 "Протокол за 
извършена проверка" за констатираното състояние и направените препоръки - 
№ 06/02.03.2010 г., № 11/08.06.2010 г., № 16/02.09.2010 г. и № 22/06.12.2010 г. 

При извършените проверки не са установени несъответствия. 
За изпълнение на Условие 10.1.1.4.4. е разработена инструкция РИ 751.03-02 „Проверка и 

поддръжка състоянието на канализационната мрежа”. 
През 2010 година са извършени 4 проверки за техническото състояние на 

канализационната мрежа, съгласно утвърдения годишен график. Попълнени са Ф 751.03-02 
"Протокол за извършена проверка" за констатираното състояние и направените препоръки -
№ 01/05.01.2010 г., № 09/14.04.2010 г., № 13/09.07.2010 г. и № 20/04.10.2010 г. 

При извършените проверки не са установени несъответствия. 

За изпълнение на Условие 10.1.4., 10.2.4., 10.3.4. и 10.4.4., е разработена инструкция РИ 
823.03-06 "Извършване собствен мониторинг на отпадъчните води", в която е описан реда и 
отговорностите за извършване на собствения мониторинг. 

Анализите за собствен мониторинг се извършват в "ИАОС, Регионална лаборатория - 
Шумен", притежаваща Сертификат за акредитация № 190 ЛИ/05.01.2010 г. и лабораторията на 
„Водоснабдяване и канализация” – Шумен, притежаваща Сертификат за акредитация 
№ 123 ЛИ/23.09.2009 г., издаден от БСА. Протоколите с резултати на изпитваните проби се 
изпращат веднага след получаването им в РИОСВ - Шумен и Басейнова дирекция за ЧР - Варна. 
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За изпълнение на Условие 10.1.4.5. е разработена инструкция РИ 823.04-10 "Оценка за 
съответствието на резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води". 

След получаване на протоколите с резултати, екологът извършва оценка за съответствието 
със съответните разрешени емисионни норми, като попълва Ф 823.04.10-01 "Месечен отчет за 
съответствието на резултатите от собствения мониторинг на отпадъчни води".  

Обобщените  резултати от оценката през 2010 година са: 
• в пункт № 1 (ПСОБФВ) са установени несъответствия по показателите: амониев азот и 

екстрахируеми вещества (1 път), общ фосфор и нефтопродукти (2 пъти),  нитритен азот 
(4 пъти) и рН (5 пъти); 

• в пункт № 2 (ЛПС - Елоксация) са установени несъответствия по показателите: рН и 
общ фосфор (2 пъти), неразтворени вещества (3 пъти) и алуминий (10 пъти); 

• в пункт № 3 (ЛПС - цех "Валцов") са установени несъответствия по показателите: ХПК 
(4 пъти), нефтопродукти (7 пъти) и екстрахируеми вещества (8 пъти); 

• в пункт № 4 (последната шахта на територията на площадката) са установени 
несъответствия по показателите: неразтворени вещества (3 пъти), нефтопродукти (2 
пъти) и хлориди (4 пъти). 

Констатираните несъответствия са регистрирани във Ф 831.01-01 „Доклад за 
несъответствие”, които своевременно се предават на директор"Поддържане и ремонт" или 
началник цех "Пресов", за назначаване и извършване на коригиращи действия. 

Извършени са следните коригиращи действия: 
• ПСОБФВ - коригиране съдържанието на активна утайка в биобасейна, почистване на 

буферния резервоар от натрупана утайка, почистване на сепариращата шахта в битовия 
корпус, почистване на маслоуловителя; ремонт на савака за увеличаване обема на 
десния усреднителен басейн; анализи на потоците, зауствани в БФК и намиране 
източника на алкални води; 

• ЛПС - "Елоксация" - регулиране скоростта на изпускане на ОВ от ваните; почистване 
на отложените утайки върху ламелите на утаителя; отстраняване неизправността на 
изпускателния кран на ваната за анодиране; изграждане на система за дозиране на 
Са(ОН)2 за утаяване на разтворения алуминий 

• ЛПС - цех "Валцов" - промяна дозировката на коагуланта; изграждане на система за 
допълнително аериране на ОВ; 

• РШ 4 - последната шахта на територията на площадката - проследяване потоците 
на замърсяване на дъждовна канализация; пренасочване на потока от промивните води 
на йонообменните филтри към осреднителен басейн и контролираното им изпускане в 
канализацията;  

Стойностите за средногодишните емисии в отпадъчните води (производствени, 
охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в приемника (ІІ категория), са посочени в 
Таблица 3.1, Таблица 3.2, Таблица 3.3 и Таблица 3.4. 

 Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални), измерени в ТП № 1 
- след ПСОБФВ 

 Таблица 3.1 

Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Дебит на отпадъчните 
води 

m3/ден 
m3/час 
m3/год 

1 550 
64 

490 000 

283.8 
11.8 

103 584 
ежедневно да 
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Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Активна реакция рН  6.0 – 8.5 8.40 веднъж месечно да 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 3.34 веднъж месечно да 

БПК5 mg/dm3 15 1.1 веднъж месечно да 
ХПК mg/dm3 70 7.4 веднъж месечно да 
Общ фосфор (като PO4) mg/dm3 2.0 1.25 веднъж месечно да 
Азот амониев mg/dm3 2.0 0.55 веднъж месечно да 

Азот нитритен mg/dm3 0.04 0.21 веднъж месечно не 

Азот нитратен mg/dm3 10 2.73 веднъж месечно да 
Нефтопродукти mg/dm3 0.3 0.84 веднъж месечно не 

Екстрахируеми 
вещества mg/dm3 3.0 1.02 веднъж месечно да 

Анионактивни 
детергенти mg/dm3 1.0 0.04 веднъж месечно да 

Хлорни йони mg/dm3 300 22.2 веднъж месечно да 

Емисии в отпадъчни води (производствени), измерени в ТП № 2 -след ЛПС - "Елоксация" 
Таблица 3.2 

Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Дебит на отпадъчните 
води 

m3/ден 
m3/час 
m3/год 

500 
21 

105 000 

58.1 
2.6 

12 374 
ежедневно да 

Активна реакция рН  7 - 10 8.2 веднъж месечно да 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 25  19.4 веднъж месечно да 

Общ фосфор (като PO4) mg/dm3 5.0 7.91 веднъж месечно не 
Нефтопродукти mg/dm3 10  1.57 веднъж месечно да 
Живак mg/dm3 0.01  0.0018 веднъж месечно да 
Анионактивни 
детергенти mg/dm3 1.0  0.06 веднъж месечно да 

Алуминий mg/dm3 0.2  0.58 веднъж месечно не 
Флуориди mg/dm3 20  1.69 веднъж месечно да 

Емисии в отпадъчни води (производствени), измерени в ТП № 3 - след ЛПС - цех "Валцов" 
Таблица 3.3 

Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Дебит на отпадъчните 
води 

m3/ден 
m3/час 
m3/год 

48 
2 

9 000 

4.0 
0.5 
655 

ежедневно да 

Активна реакция рН  6.0 – 8.5 7.98 веднъж месечно да 
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Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 50 5.7 веднъж месечно да 

ХПК mg/dm3 70 48.3 веднъж месечно да 

Екстрахируеми 
вещества mg/dm3 3.0 17.85 веднъж месечно не  

Нефтопродукти mg/dm3 0.3  1.28 веднъж месечно не  
Анионактивни 
детергенти mg/dm3 1.0 0.07 веднъж месечно да 

Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни), измерени в РШ 4 - 
последната шахта на територията на площадката 

Таблица 3.4 

Параметър Единица НДЕ, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

Дебит на отпадъчните 
води 

m3/ден 
m3/час 
m3/год 

460 
19 

114 000 

50.5 
2.6 

13 029 
- да 

Активна реакция рН  6.0 – 8.5 8.00 веднъж месечно да  
Неразтворени 
вещества mg/dm3 25  20.6 веднъж месечно да 

Нефтопродукти mg/dm3 0.3  0.66 веднъж месечно не  
Хлорни йони mg/dm3 300  293.5 веднъж месечно да 

Данните за дебит на отпадъчните води са получени чрез измерване на количествата по 
измервателните устройства в пунктове № 1, 2 и 3, а в пункт № 4 - сума от дебитите в пунктове 
№ 2 и 3. 

Данните за резултатите от мониторинг са средоаритметичната стойност на  резултатите в 
протоколите от изпитване, издадени от акредитирани лаборатории - ИАОС, Регионална 
лаборатория – Шумен и лабораторията на „Водоснабдяване и канализация” - Шумен. 

Отклонение от допустимите емисионни норми през 2010 г., са установени по показателите: 
• ТП № 1 - след ПСОБФВ - нитритен азот и нефтопродукти; 
• ТП № 2 - след ЛПС - "Елоксация" - общ фосфор и алуминий. 
• ТП № 3 - след ЛПС - "Валцов цех" - екстрахируеми вещества и нефтопродукти. 
• ТП № 4 - РШ 4 - нефтопродукти. 
За отстраняване на тези несъответствия са подадени инвестиционни намерения до МОСВ 

за модернизиране на всички пречиствателни съоръжения.  

За изпълнение на Условие 10.5., съгласно внедрената СУОС, всички записи се съхраняват 
определено време от съответните лица от персонала и се докладват, съгласно нормативните и 
други изисквания. 

За изпълнение на Условие 10.1.4.6., 10.5.5 и 10.5.6., са изчислени замърсителите и техните 
годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускане и 
пренос на замърсители. 

IV.8. Управление на отпадъците  
За изпълнение на Условие 11.1. е разработена инструкция РИ 751.03-10 "Образуване, 

събиране, съхраняване и транспортиране на отпадъци". 
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За изпълнение на Условие 11.7.2. е разработена инструкция РИ 823.03-07 "Измерване и 
изчисляване на образуваните количества отпадъци".  

Количествата на образуваните отпадъци всеки месец се отразяват в утвърдените за целта 
формуляри за всеки цех/отдел, на базата на които координаторът на ИСУ обобщава 
количествата за цялата площадка, след което попълва Ф 823.03-07  "Месечен отчет за 
образувани отпадъци".  

През 2010 г. са образувани 10 производствени, 18 опасни и битови отпадъци. 

Количествата образувани отпадъци са нанесени в Таблица 4 - Приложение № 5.  
Чрез попълване на Ф 823.03-08 "Месечен отчет за ресурси и отпадъци, при  

производството на 1 тон продукция", координаторът на ИСУ документира количествата 
отпадъци, образувани пряко от производствената дейност на инсталациите по Приложение № 4 
на ЗООС. 

На база месечните количества, координаторът на ИСУ изчислява годишните количествата 
образувани отпадъци и попълва на  Ф 823.03-11 "Годишен отчет за ресурси и отпадъци, при  
производството на 1 тон продукция" и  Ф 823.03-12 "Годишен отчет за води и образувани 
отпадъци". 

За изпълнение на Условие 11.7.3. е разработена инструкция РИ 823.04-11 "Оценка за 
съответствието при количествата образувани отпадъци". 

Съответствието се оценява всеки месец и в края на годината, като координаторът на ИСУ 
попълва резултатите във Ф 823.04-01 "Отчет за съответствието на използвани ресурси и 
образувани отпадъци за 1 тон продукция".  

При извършените месечни оценки на съответствието, е установено превишаване на 
образуваните отпадъци от утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (ЛПС - 
елоксация) за 1 тон произведена продукция, съгласно Условие 11.1.1., през месец август и 
октомври. 

За всички установени несъответствия е попълнен Ф 831.01-01 „Доклад за несъответствие”, 
в който се документират извършените коригиращи действия. 

Основната причина за превишаване количеството на отпадъка от "ЛПС - елоксация" е 
намаленото количество произведена продукция през съответния месец. Вземат се мерки за по-
добро планиране на поръчките за елоксиране, което не винаги е възможно. 

При извършената годишна оценка на съответствие за образувани отпадъци не е установено 
превишаване на разрешените количества - т/г. и за 1 тон произведена продукция. 

За изпълнение на Условие 11.2.7 е разработена инструкция РИ 823.04-12 "Оценка за 
съответствието при събиране на отпадъците". 

Извършени са две проверки за оценяване на съответствието при събиране и приемане на 
отпадъците, като резултатите са отразени в утвърдения формуляр Ф 823.04-04 "Протокол за 
оценка на съответствието" - № 02/23.04.2010 г. и № 09/24.09.2010 г. Не са установени 
несъответствия при разделното събиране на отпадъците и при приемане на външен отпадък за 
оползотворяване. 

За изпълнение на 11.3.13 е разработена инструкция РИ 823.04-13 „Оценка за 
съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъците”. 

Извършени са три проверки за оценяване на съответствието при временно съхраняване на 
отпадъците, като резултатите са отразени в утвърдения за целта формуляр Ф 823.04-04 
"Протокол за оценка на съответствието".  

Констатирани са две несъответствия, които са регистрирани във Ф 831.01-01 „Доклад за 
несъответствие”.  Назначени и изпълнени са следните коригиращи действия:  

• № ОС-02/10.08.2010 г. - площадка № 1, 6 и 17 - наличие на отпадъци извън 
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определените площадки за временно съхранение; 
• № ОС-26/10.11.2010 г. - площадки № 7, 8 и 17 - наличие на отпадъци извън местата за 

временно съхранение и смесване на дървените отпадъци с друг видове; 

Все още се работи по почистване на площадка № 14 ("Протокол за несъответствие" 
№ 13/05.03.2009 г.). На тази етап е извършено прехвърляне на отпадъците (код 11 01 09* и 
15 02 02*) в опаковки "биг бег" и е започнало прехвърлянето им в закритите помещения на 
площадки № 1 и № 15. След окончателното прехвърляне, ще бъдат почистени изсушителните 
полета. 

За изпълнение на Условие 11.4.4 е разработена инструкция РИ 823.04-14 „Оценка за 
съответствието при транспортиране на отпадъците”. 

Извършени са две проверки за оценяване на съответствието при транспортиране на 
отпадъците, като резултатите са отразени във Ф 823.04-04 "Протокол за оценка на 
съответствието" - № 03/10.05.2010 г. и № 16/10.11.2010 г. Не са установени несъответствия, 
съгласно Условие11.4. 

За изпълнение на Условие 11.5.4 в публичния регистър не са намерени фирми, 
притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, на които да се 
предават отпадъци с кодове 10 10 09*, 12 01 14* и 12 01 20*, а отпадък с код 19 09 05 все още не 
е образуван на площадката. 

В резултат от проучването, за отпадъци с код 08 01 11* и 16 02 09* са сключен договор за 
предаване на фирма за обезвреждане, което ще се извърши след получаване на документите за 
нотификация.  

Продължава проучването за отпадъци с кодове 15 02 02* и 15 01 10* за извършване на 
дейности по оползотворяване или обезвреждане. 

За изпълнение на Условие 11.5.6 е разработена инструкция РИ 823.04-15 „Оценка за 
съответствието при оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците”. 

Количествата на отпадъците са дадени в  Приложение № 6, както следва: 
• Таблица 5.1 - предадени отпадъци на външни фирми за оползотворяване и/или 

обезвреждане; 
• Таблица 5.2 - оползотворени отпадъци на площадката (собствени и външни). 
Извършени са две проверки за оценяване на съответствието, като резултатите са отразени 

във Ф 823.04-04 "Протокол за оценка на съответствието" - № 04/21.05.2010 г. и 
№ 14/29.10.2010 г.  

За изпълнение на Условие 11.6.5 е разработена инструкция РИ 823.04-16 „Оценка за 
съответствието при обезвреждане на отпадъците”. 

За сега се депонират само битови отпадъци и има сключен договор за обезвреждане на 
отпадък с код 16 02 09*.  

IV.9. Шум 
За изпълнение на Условие 12.2.2. е разработена инструкция РИ 823.03-08 „Наблюдение 

на общата звукова мощност и еквивалентните нива на шум”. 
През 2010 г. не са извършвани измервания по границите на производствената площадка, 

тъй като наблюдението се извършва на две години. 

За изпълнение на Условие 12.2.3. е разработена инструкция РИ 823.04-17 „Оценка за 
съответствието на резултатите от собствения мониторинг на шум”. 

До този момент не са регистрирани жалби от живущи около площадката. 
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IV.10. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
За изпълнение на Условие 13.1. е забранено изхвърляне на вредни и опасни вещества в 

почвата и подземните води. 
За изпълнение на Условие 13.3., на площадката са разположени достатъчни количества 

адсорбенти, за  почистване при необходимост на разливи от вещества, препарати и отпадъци, 
които могат да попаднат в почвата/подземните води. Списък на сорбентите е даден в 
Приложение № 1 към РИ 831.02-03. 

За изпълнение на Условие 13.4. е разработена инструкция РИ 831.02-03 „Отстраняване 
на разливи или изливания на вредни и опасни вещества в почвата или подземните води”. 

За изпълнение на Условие 13.5. е забранено съхранението на течности в различни видове 
съдове, резервоари и тръбопроводи, при които са установени течове, до момента на тяхното 
отстраняване. 

За изпълнение на Условие 13.6. е забранено извършване на товаро-разтоварни дейности, 
при които са възможни течове, извън определените за целта места. 

За изпълнение на Условие 13.7. е разработена инструкция РИ 751.03-07 „Проверка за 
наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито”. 

През 2010 г. са извършени две проверки на тръбопроводите за валцовъчно масло и две 
проверки на резервоарите за валцовъчно масло, като се спазва утвърдения годишен график. 

За изпълнение на Условие 13.8.1.1., са изградени 3 пункта за мониторинг на подземни 
води, след получаване от МОСВ на "Разрешително за ползване на воден обект за изграждане на 
съоръжения за подземни води, предназначени за мониторинг" № 02550033 / 18.09.2009 г.  

Водното ниво в трите пункта, измерено в метри, е както следва: 

Дата ПМ № 1 ПМ № 2 ПМ № 3 
06.01.2010 г. 9.00 14.65 14.48 

25.10.2010 г. 1.18 9.83 8.88 
 

Пробите за собствен мониторинг от трите пункта, са взети от акредитирана лаборатория 
към "Евротест-контрол" ЕАД. Резултатите са представени в протоколи от изпитване № 6.2-
3.40/28.01.2010 г., № 6.2-3.41/28.01.2010 г. и № 6.2-3.42/28.01.2010 г. 

За изпълнение на Условие 13.8.2. и 13.8.3. е определено фоновото ниво по показателя 
„нефтопродукти” във всички пунктове за мониторинг. 

Резултатите от изпитване на подземните води са дадени в Таблица 7 - Приложение № 7. 
За изпълнение на Условие 13.8.4. е разработена инструкция РИ 823.04-18 „Оценка 

съответствието на резултатите от собствения мониторинг на подземните води”, по която е 
извършена оценка на получените резултати от изпитваните проби от трите пункта. Попълнен е 
ФОС 5.2/5 „Протокол за оценка на съответствие” № РБ-1/03.02.2010 г. Установено е 
несъответствие по показателите „нитрити” и „олово” в ПМ №№ 2 и 3 и по показателя рН - в ПМ 
№ 2, което е регистрирано във ФОС 5.3/1 „Протокол за несъответствие” № 03/03.02.2010 г. 

За изпълнение на Условие 13.9.1., през 2010 г. не извършван собствен мониторинг на 
почвите, който трябва да се извършва на три години. 

За изпълнение на Условие 13.9.4. е разработена инструкция РИ 823.04-19 „Оценка 
съответствието на резултатите от собствения мониторинг на почвите”. 

За изпълнение на Условие 13.10., съгласно внедрената СУОС, всички записи се съхраняват 
от съответните лица от персонала и се докладват, съгласно нормативните и други изисквания. 
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За изпълнение на Условие 13.10.5. е създаден "Дневник", в който се регистрират всички 
разливи на опасни вещества - вида, мястото, степента на пораженията, начина на отстраняване и 
предприетите коригиращи действия. 

V. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

Няма разработена инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на 
КР. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 
За изпълнение на Условие 15.1. е разработена инструкция РИ 831.02-05 „Пускане и 

спиране на пречиствателните съоръжения при преходни и анормални условия на работа”. 

За изпълнение на Условия 15.2. и  15.3. са разработени инструкции РИ 751.03-11 
„Пускане и спиране на инсталацията за топене и леене на заготовки” и РИ 751.03-12 
„Пускане и спиране на инсталацията за елоксация”. 

VII. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 
ВЪЗРАЖЕНИЯ 

VII.1.  Аварии 
За изпълнение на Условие 14.1. е разработен „Вътрешен авариен план за провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, 
възникнали на територията на „Алкомет” АД – гр. Шумен”.  

За изпълнение на Условие 14.2. е извършена оценка за изпускане на опасни вещества при 
потенциална аварийна ситуация, поради което в РИ 831.02-04 „Отстраняване или 
ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води” са 
описани превантивни мерки и подходящи действия за ликвидиране. 

За изпълнение на Условие 14.4. е разработена инструкция РИ 831.02-04 „Отстраняване 
или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води”. 

През 2010 г. не са възникнали аварийни ситуации.  
За изпълнение на Условие 14.6. е разработен и постоянно се актуализира „Списък на 

наличните опасни вещества”, съдържащ местата за съхранение и количествата. 

VII.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, 
за които е издадено КР 
За отчетния период няма възражения и оплаквания, свързани с дейността на инсталациите 

на територията на Алкомет АД. 

30.03.2011 г.  Изп. членове на УС: 
гр. Шумен  (Х.Йорюджю) (Х.Индже) 
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Изчисляване на емисиите на замърсители в отпадъчните води през 2010 г. 

Наименование 
на показателя Норма

дата РИОСВ количеств
о средноаритм

. стойност, 
мг/дм3 

замърсяване
, кг/г 

№ по 
ЕРЕВ
В 13.01 24.02 31.03 28.04 20.05 30.06 27.07 03.08 08.09 05.10 24.11 07.12 16.03 19.08 26.10 

м3 

Пункт № 1-ПСОВ  

103 584 

      

Активна реакция рН 6.0-8.5 7.88 8.05 8 7.9 8.53 8.32 8.76 8.72 8.46 8.56 8.77 8.79 8.52 8.42 8.58 6.72 - - 

СПАВ 1 0.01 
0.04

4 
0.03

9 
0.04

5 0.03 0.08 
0.04

8 
0.03

2 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.019 0.03 0.03 3.09 - 

Хлориди 300 
13.1

0 25.7 25.0 18.8 14.6 14.6 35.8 43.4 13.7 18.9 23.4 20.0 14.9 22.9 49.2 17.80 1 843.80 79 
Екстрахируеми 
вещества 3.0 0.18 0.3 0.3 0.3 0.3 2 0.3 7.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 4.4 0.1 0.81 84.11 - 

Нефтопродукти 0.3 0.12 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.3 6.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 4.2 0.1 0.67 69.88 - 

Неразтворени вещества 50 6.50 2.77 2.77 2.77 3 4.8 3.2 2.77 2.77 2.77 3.2 2.77 2.77 2.77 2.77 2.67 276.85 - 

ХПК 70 5.0 5.0 9.2 6.8 2.8 12.0 11.2 8.6 5.0 5.0 7.8 10.0 5.0 5.0 5.0 5.9 610.46 76 

БПК5 15 0.7 1.4 0.6 1.0 0.9 2.5 2.3 0.8 0.6 1.4 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 93.92 - 

Общ фосфор (като РО4) 2.0 0.3 1.6 5.3 0.7 0.13 1.2 2.6 0.08 0.52 0.7 0.8 1.2 1.4 0.58 0.67 1.01 104.48 13 

Азот-амониев 2.0 
0.36

2 
0.17

6 
0.18

5 3 0.54 0.81 0.55 0.21 0.30 0.13 0.10 0.27 0.84 0.15 0.30 0.44 45.80 

12 Нитритен азот 0.04 
0.00

3 
0.00

2 
0.00

2 2.2 
0.01

3 0.09 0.08 0.09 
0.01

3 
0.01

1 
0.01

1 
0.01

6 
0.25

9 1.13 
0.006

8 0.17 17.48 

Нитратен азот 10 0.22 1.61 7.3 0.35  7.0   
0.04

1 4.4 5.5 1.9 1.41 1.2 1.84 1.41 0.012 1.3 2.18 226.23 

Пункт № 2- ЛПС "Елоксация"  

12 374 

      

Активна реакция рН 
7,0-
10,0 8.94 7.50 8.64 8.5 3.02 8.31 8.61 7.64 8.02 9.04 

10.1
1 9.72 2.8 2.8   7.00 86.66 - 

Неразтворени вещества 25 
11.2

0 14.0 30.0 10 30.0 2.77 13.0 7.8 22 12.3 32.0 48.0 2.8 2.8   16.65 206.00 - 

Общ фосфор (като РО4) 5.0 0.13 1.6 2.7 0.08 76 0.17 0.14 0.9 0.08 0.9 12 0.17 0.48 0.63   6.78 83.85 13 

СПАВ 1 0.01 
0.03

3 0.27 0.13 
0.03

6 0.01 
0.04

3 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.06   0.05 0.60 - 

Нефтопродукти 10 0.10 2 1.6 5.90 5.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.30 1.50 0.30 0.1 0.5   1.34 16.62 - 

Флуориди 20 0.10 13.6 0.1 0.1 0.1 1.16 0.1 4 0.1 0.7 0.10 0.10 1.9 5.5   1.45 17.91 83 

Живак 0.01 
0.00

1 
0.00

1 
0.00

1 
0.00

1 
0.00

1 
0.00

1 0.01 
0.00

1 
0.00

1 
0.00

1 
0.00

1 
0.00

1 0 
0.000

2   0.00 0.02 21 

Алуминий 0.2 0.5 0.75 0.85 0.5 0.13 0.11 0.3 0.25 0.4 0.17 1.4 1.6 0.61 1.39   0.50 6.15   
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Пункт № 3- ЛПС цех "Валцов"  

655 

      

Активна реакция рН 6.0-8.5 8.28 8.15 7.82 8.39 7.71 7.86 7.47 7.54 8.06 8.05 8.52 7.87 8.19 7.99 8.19 6.38 4.18 - 

Неразтворени вещества 50 2.77 2.77 26 2.77 3.0 2.77 2.77 5.6 2.77 2.77 2.77 11.1 13 2.77 4.1 4.52 2.96 - 
ХПК 70 5 5 49 14.9 1 35 5 84 99 5.9 142 134 161 30 119 38.65 25.32 76 

СПАВ 1 0.01 
0.08

1 0.14 0.01 0.03 0.06 
0.04

9 0.09 
0.06

3 0.03 0.11 0.14 0.06 0.03 0.13 0.05 0.04 - 
Екстрахируеми 
вещества 3.0 0.10 26 15.2 12 0.3 82.3 0.3 17.3 19.4 0.3 8.4 32.6 3.2 0.12 0.8 14.28 9.35 - 

Нефтопродукти 0.3 0.10 0.4 2.4 3.1 0.3 0.2 0.3 1.7 3.6 0.3 0.5 2.5 1.4 0.1 0.1 1.03 0.67 - 

Флуориди 20 0.11 0.1 1.2 0.1 0.24 0.12 0.13 0.1 
0.13

0 0.2 0.1 0.35       0.2 0.16 83 

Алуминий 0.2 0.1 0.12 0.12 0.11 0.10 0.2 0.1 0.2 0.2 0.03 0.17 0.18       0.14 0.09 - 

Пункт № 4- последна шахта на площадката  

13 029 

      

Активна реакция рН 6.0-8.5 7.95 8.13 7.81 7.94 6.73 8.29 8.13 8.09 8.22 8.02 8.35 8.32 8.3 8.89 8.2 6.40 83.37 - 

Неразтворени вещества 25 2.77 2.77 42 2.77 121 4.2 45 2.8 6.8 11.4 2.77 2.77 3.2 16 2.77 16.5 214.59 - 

Хлориди 300 15.2 23.6 486 17.4 1028 44.4 
119.

9 233 233 496 785 40.6 63.5 1148 38.2 234.8 3 059.30 79 

Нефтопродукти 0.3 0.1 0.3 2 0.3 3.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.36 0.8 0.18 0.53 6.86 - 

Общо 

общ азот 501.4 12 
общ фосфор 188.3 13 
живак 0.02 21 
ТОС 211.9 76 
хлориди 4 903.1 79 
флуориди 18.1 83 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Таблица 2.1  Изпускащо устройство № 18.1/2 - "Миксер към І-ва линия" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

14-А/ 
01.02.11 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

mg/Nm3 няма 
    не е 

регламентиран 
  

Азотни оксиди 
(NOx/NO2) mg/Nm3 400 

  0 ежегодно  да 

Серни оксиди 
(SOx/SO2) mg/Nm3 400   0 ежегодно  да 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  5.344 

ежегодно  да 

Хлор и неорганични 
съединения      (като 
HCl) 

mg/Nm3 5 
  0 

ежегодно  да 

Флуор и неорганични 
съединения (като HF) mg/Nm3 5 

  0 
ежегодно  да 

Фини прахови частици 
(РМ10) mg/Nm3 10   9.2 ежегодно  да 

Таблица 2.2  Изпускащо устройство № 18.2/1 - "Пещ за непрекъснато леене към ІІ-ра линия" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

8-А/ 
01.02.11 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

mg/Nm3 няма 
    не е 

регламентиран 
  

Азотни оксиди 
(NOx/NO2) mg/Nm3 400 

  196 ежегодно  да 

Серни оксиди 
(SOx/SO2) mg/Nm3 400   0 ежегодно  да 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  3.194 

ежегодно  да 

Хлор и неорганични 
съединения      (като 
HCl) 

mg/Nm3 5 
  0 

ежегодно  да 

Флуор и неорганични 
съединения (като HF) mg/Nm3 5 

  0 
ежегодно  да 

Фини прахови частици 
(РМ10) mg/Nm3 10   9 ежегодно  да 

            

Таблица 2.3  Изпускащо устройство № 18.2/2 - "Миксер към ІІ-ра линия" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 
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10-А/ 
01.02.11 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

mg/Nm3 няма 
    не е 

регламентиран 
  

Азотни оксиди 
(NOx/NO2) mg/Nm3 400 

  0 ежегодно  да 

Серни оксиди 
(SOx/SO2) mg/Nm3 400   0 ежегодно  да 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  1.603 

ежегодно  да 

Хлор и неорганични 
съединения      (като 
HCl) 

mg/Nm3 5 
  0 

ежегодно  да 

Флуор и неорганични 
съединения (като HF) mg/Nm3 5 

  0 
ежегодно  да 

Фини прахови частици 
(РМ10) mg/Nm3 10   7.9 ежегодно  да 

            

Таблица 2.4  Изпускащо устройство № 18.4/1 - "Пещ за непрекъснато леене към ІV-та линия" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

6-А/ 
01.02.11 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

mg/Nm3 няма 
    не е 

регламентиран 
  

Азотни оксиди 
(NOx/NO2) mg/Nm3 400 

  210 ежегодно  да 

Серни оксиди 
(SOx/SO2) mg/Nm3 400   0 ежегодно  да 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  4.809 

ежегодно  да 

Хлор и неорганични 
съединения      (като 
HCl) 

mg/Nm3 5 
  0 

ежегодно  да 

Флуор и неорганични 
съединения (като HF) mg/Nm3 5 

  0 
ежегодно  да 

Фини прахови частици 
(РМ10) mg/Nm3 10   9.3 ежегодно  да 

Таблица 2.5  Изпускащо устройство № 18.4/2 - "Миксер към ІV-та линия" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

4-А/ 
01.02.11 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

mg/Nm3 няма 
    не е 

регламентиран 
  

Азотни оксиди 
(NOx/NO2) mg/Nm3 400 

  0 ежегодно  да 

Серни оксиди 
(SOx/SO2) mg/Nm3 400   0 ежегодно  да 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  4.809 

ежегодно  да 

Хлор и неорганични 
съединения      (като 
HCl) 

mg/Nm3 5 
  0 

ежегодно  да 
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Флуор и неорганични 
съединения (като HF) mg/Nm3 5 

  0 
ежегодно  да 

Фини прахови частици 
(РМ10) mg/Nm3 10   8.9 ежегодно  да 

            

Таблица 2.6  Изпускащо устройство № 18.5/1 - "Пещ за непрекъснато леене към V-та линия" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

2-А/ 
01.02.11 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

mg/Nm3 няма 
    не е 

регламентиран 
  

Азотни оксиди 
(NOx/NO2) mg/Nm3 400 

  200 ежегодно  да 

Серни оксиди 
(SOx/SO2) mg/Nm3 400   0 ежегодно  да 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  1.603 

ежегодно  да 

Хлор и неорганични 
съединения      (като 
HCl) 

mg/Nm3 5 
  0 

ежегодно  да 

Флуор и неорганични 
съединения (като HF) mg/Nm3 5 

  0 
ежегодно  да 

Фини прахови частици 
(РМ10) mg/Nm3 10   8.4 ежегодно  да 

            

Таблица 2.7  Изпускащо устройство № 18.4/2 - "Миксер към V-та линия" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

16-А/ 
01.02.11 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

mg/Nm3 няма 
    не е 

регламентиран 
  

Азотни оксиди 
(NOx/NO2) mg/Nm3 400 

  0 ежегодно  да 

Серни оксиди 
(SOx/SO2) mg/Nm3 400   0 ежегодно  да 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  3.206 

ежегодно  да 

Хлор и неорганични 
съединения      (като 
HCl) 

mg/Nm3 5 
  0 

ежегодно  да 

Флуор и неорганични 
съединения (като HF) mg/Nm3 5 

  0 
ежегодно  да 

Фини прахови частици 
(РМ10) mg/Nm3 10   9.0 ежегодно  да 

Таблица 2.8  Изпускащо устройство № 19.1/1 - "Наклоняема топилна пещ за леене на заготовки № 1" 
Протокол 

№ Параметър Единица  НДЕ, 
съгласно Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 
Съответствие 
Брой / % 
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КР 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

18-А/ 
01.02.11 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

mg/Nm3 няма 
    не е 

регламентиран 
  

Азотни оксиди 
(NOx/NO2) mg/Nm3 400 

  210 ежегодно  да 

Серни оксиди 
(SOx/SO2) mg/Nm3 400   0 ежегодно  да 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  3.206 

ежегодно  да 

Хлор и неорганични 
съединения      (като 
HCl) 

mg/Nm3 5 
  0 

ежегодно  да 

Флуор и неорганични 
съединения (като HF) mg/Nm3 5 

  0 
ежегодно  да 

Фини прахови частици 
(РМ10) mg/Nm3 10   7.6 ежегодно  да 

Таблица 2.9  Изпускащо устройство № 3.1 - "Вана за обезмасляване при елоксация" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

20-А/ 
01.02.11 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  

41.813 ежегодно  да 

Таблица 2.10  Изпускащо устройство № 1 - "Линия за прахово боядисване" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

22-А/ 
01.02.11 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  

49.167 ежегодно  да 

Фини прахови частици 
(РМ10) mg/Nm3 20   9.3 ежегодно  да 

Таблица 2.11  Изпускащо устройство № 2 - "Линия за прахово боядисване (пещ за полимеризация)" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

24-А/ 
01.02.11 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

mg/Nm3 няма     не е 
регламентиран 

  

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  

42.75 ежегодно  да 

Фини прахови частици 
(РМ10) mg/Nm3 20   17.1 ежегодно  да 
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Таблица 2.12  Изпускащо устройство № 33 - "Аспирационна система на линия за обезмасляване 2-14" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

30-А/ 
02.02.11 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  

48.63 ежегодно  да 

Таблица 2.13  Изпускащо устройство № 34 - "Аспирационна система на линия за обезмасляване „Kampf“" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

32-А/ 
02.02.11 

Общ органичен 
въглерод(TOC) (като 
общ C или ХПК/3) 

mg/Nm3 50 
  

48.63 ежегодно  да 

Таблица 2.14  Изпускащо устройство № 9 - "Парен котел – Валцов цех" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

34-А/ 
02.02.11 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

mg/Nm3 няма 
  

  не е 
регламентиран 

  

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 100   0 на 2 години да 

Азотни оксиди 
(NOx/NO2) mg/Nm3 250 

  78 на 2 години да 

Серни оксиди 
(SOx/SO2) mg/Nm3 35   0 на 2 години да 

Таблица 2.15  Изпускащо устройство № 10 - "Водогреен котел – Битов корпус (отопление)" 

Протокол 
№ Параметър Единица 

 НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой / % Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

36-А/ 
02.02.11 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

mg/Nm3 няма 
  

  не е 
регламентиран 

  

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 100   0 на 2 години да 

Азотни оксиди 
(NOx/NO2) mg/Nm3 250 

  132 на 2 години да 

Серни оксиди 
(SOx/SO2) mg/Nm3 35   0 на 2 години да 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 
            

вид отпадък код 
годишно количество 

годишно 
количество за 1 
тон продукция 

Временно 
съхранение  
(площадка 

№) 

Транспорт-
собствен/  
външна 
фирма 

Съответ-ствие 

КР измерено КР измерено 

отпадъчни бои и лакове 08 01 
11* - 

- 
  

- 
 № 16 външна фирма 

да 
шлака от пещи 11 10 03  3 061 1 299.282 0,028 0.020  № 2 външна фирма да 
стърготини, стружки и изрезки от черни метали 
(стомана) 

12 01 01 150 98.98 - - 
 № 11 външна фирма 

да 
стърготини, стружки и изрезки от цветни метали  12 01 03 30 000 22264.83 - -  № 3 и 5  външна фирма да 

хартиени и картонени опаковки, чували: 15 01 01 50 17.46 - -  № 16 външна фирма да 
пластмасови опаковки: 15 01 02 10 7.89 - -  № 1 външна фирма да 
опаковки от дърво (скари) 15 01 03  250 36.17 - -  № 17 външна фирма да 
стъклени опаковки 15 01 07  5 0.13 - -  №18 външна фирма да 
излезли от употреба гуми 16 01 03 1   - -  № 10 външна фирма да 
излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, несъдържащо опасни компоненти  16 02 14 1 0.072 - -  № 13 външна фирма да 

облицовъчни и огнеупорни материали   16 11 04 80 299.2 - -  № 6 външна фирма да 
смесени отпадъци от строителство и събаряне 17 09 04 5 000   - - - външна фирма да 
наситени или отработени йонообмени смоли 19 09 05 0.5 за 12 г.  - - - външна фирма да 
скрап от черни метали 19 12 02 5 000 

40.00 - -  № 1 и 12 външна фирма да 
скрап от цветни метали 19 12 03   - -  № 12 външна фирма да 
прах от пречистване на  отпадъчни газове (от 
аспирация) 

10 10 
09* 2 

0.10 
- 

- 
 № 6 външна фирма 

да 
 утайки от ЛПС, съдържащи опасни вещества 
(елоксация) 

11 01 
09* 

70 23.44 0,025 0.020 
 № 14 външна фирма 

да 
 утайки от ЛПС, съдържащи опасни вещества 
(Валцов цех) 

11 01 
09* 7 

5.6 
- 

- 
 № 14 външна фирма 

да 

шлам от машинно обработване  12 01 
14* 20 

1.6 
- 

- 
 № 6 външна фирма 

да 
отработени шлифовъчни тела  12 01 1.5 0.465 - -  № 6 външна фирма да 
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20* 

отработени хидравлични масла 13 01 
10* 8 

6.965 
- 

- 
 № 7 външна фирма 

да 
отработени моторни и смазочни масла на минерална 
основа 

13 02 
05* 50 

4.555 
- 

- 
 № 7 външна фирма 

да 
отработени смазочни масла на синтетична основа  
(компресори) 

13 02 
06* 0.6 

0.4 
- 

- 
 № 7 външна фирма 

да 
нехлорирани изолационни масла на минерална основа 
(трансформатори) 

13 03 
07* 50   - 

- 
 № 7 външна фирма 

да 

отработено валцовъчно масло  13 03 
10* 200   - 

- 
 № 19 външна фирма 

да 

утайки от МУ 13 05 
03* 4   - 

- 
 № 7 външна фирма 

да 

опаковки, замърсени с опасни вещества : 15 01 
10* 20 0.104 

- 
- 

 № 8 външна фирма 
да 

отработена филтърна пръст 15 02 
02* 250 

56.5 
- 

- 
 № 14 външна фирма 

да 

отработено филтърно платно 15 02 
02* 10 

4.1 
- 

- 
 № 8 външна фирма 

да 
кърпи за изчистване и раб. ръкавици, замърсени с 
опасни в-ва 

15 02 
02* 5 

0.374 
- 

- 
 № 16 външна фирма 

да 

маслени филтри 16 01 
07* 1 

0.078 
- 

- 
 № 10 външна фирма 

да 

спирачни накладки, съдържащи азбест 16 01 
11* 0.5   - 

- 
 № 10 външна фирма 

да 
отпадъци от трансформатори и кондензатори, 
съдържащи ПХБ 

16 02 
09* 120 

7.9 
- 

- 
 № 15 външна фирма 

да 
излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, съдържащо опасни компоненти  

16 02 
13* 1 

0.387 
- 

- 
 № 13 

външна фирма 
да 

акумулаторни батерии 16 06 
01* 2 0.021 - -  № 10 външна фирма да 

 утайка от биологично пречистване на битово-
фекални води 

19 08 
11* 5 1.3 - 

- 
 № 14 външна фирма 

да 

флуоресцентни тръби и други, съдържащи живак 20 01 
21* 0.3 0.13 - 

- 
 № 4 външна фирма 

да 
смесени битови отпадъци смесени битови отпадъци 20 03 01 200 78.02 - - - външна фирма да 
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Таблица 5.1  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (тона) 

Вид на отпадъка Код 
Предаване за 
оползотворяв

ане  

Предаване 
за 

обезврежда
не   

Фирма, 
извършващ

а 
операцията 

Съответств
ие 

шлака от пещи 10 10 03  
982.660   Алмед да 

39.520 
  

    

железни стружки и изрезки 12 01 01 96.600   Екомакс да 

стружки и изрезки от алуминий 12 01 03 
2 637.955   Алмед да 

1 126.613   Близнаци да 

опаковки от хартия и картон 15 01 01 17.660   Булекопак да 

пластмасови опаковки 15 01 02 8.195   Булекопак да 

опаковки от дърво 15 01 03  52.500   Булекопак да 

опаковки от стъкло 15 01 07      Булекопак да 

облицовъчни и огнеупорни материали   16 11 04 302.300   Рефран  да 

 утайки от ЛПС, съдържащи ОВ  11 01 09* 12.000   Девня 
цимент да 

отработени хидравлични масла 13 01 10* 5.540   АЛ и КО да 

минерални моторни и смазочни масла   13 02 05* 1.480   АЛ и КО да 

излязло от употреба ел. оборудване, 
съдържащо ОВ  16 01 13* 1.120   Тонер 

Дайрект  да 

железен скрап 19 12 02 34.600   Алмед да 

смесени отпадъци от строителство и 
събаряне (м3) 17 09 04    60 - да 

смесени битови отпадъци 20 03 01   78.02 "Титан" БКС да 

        

Таблица 5.2  Оползотворени отпадъци (външни  и  собствени)   

Вид на отпадъка Ко
д 

Приемане на 
площадката Собствени  

Общо 
количество, 

т 

Съответств
ие 

стружки и изрезки от алуминий 
12 
01 
03 

1 042.345 18 493.400 19 537.162 да 
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Таблица 7. Опазване на подземни води 

Показател Точка на 
пробовземане 

Концентрация  
съгласно КР 

Резултати 
от 

мониторинг  
Честота на 
мониторинг Съответствие 

Активна реакция, рН 

1 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7.6   ежегодно да 

Амониев йон, mg/l 0.5 0.31   ежегодно да 

Нитрати, mg/l 50 -   ежегодно - 

Нитрити, mg/l 0.5 0.28   ежегодно да 

Хлориди, mg/l 250 89.2   ежегодно да 

Флуориди, mg/l 5 0.43   ежегодно да 

Живак, µg/l 1 -   ежегодно - 

Кадмий, µg/l 5 < 1   ежегодно да 

Мед, mg/l 2 0.0074   ежегодно да 

Олово, µg/l 10 < 10   ежегодно да 

Хром, µg/l 10 -   ежегодно - 

Алуминий, µg/l 50 < 8   ежегодно да 

Желязо, µg/l 200 9   ежегодно да 

Магнезий, mg/l 80 74.7   ежегодно да 

Манган, µg/l 50 34.4   ежегодно да 

Цинк, mg/l 5 0.679   ежегодно да 

Арсен, mg/l 0.05 -   ежегодно - 

Нефтопродукти, mg/l - 0.11   ежегодно - 

Активна реакция, рН 

2 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 11.3 8.2 ежегодно да 

Амониев йон, mg/l 0.5 0.425   ежегодно да 

Нитрати, mg/l 50 -   ежегодно - 

Нитрити, mg/l 0.5 3.3 5.5 ежегодно не 

Хлориди, mg/l 250 111.3   ежегодно да 

Флуориди, mg/l 5 0.45   ежегодно да 

Живак, µg/l 1 -   ежегодно - 

Кадмий, µg/l 5 < 1   ежегодно да 

Мед, mg/l 2 0.0312   ежегодно да 

Олово, µg/l 10 16   ежегодно не 

Хром, µg/l 10 -   ежегодно - 

Алуминий, µg/l 50 < 8   ежегодно да 

Желязо, µg/l 200 12.5   ежегодно да 

Магнезий, mg/l 80 9.3   ежегодно да 

Манган, µg/l 50 < 1   ежегодно да 

Цинк, mg/l 5 0.0034   ежегодно да 
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Арсен, mg/l 0.05 -   ежегодно - 

Нефтопродукти, mg/l - 0.28   ежегодно - 

Активна реакция, рН 

3 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7.5   ежегодно да 

Амониев йон, mg/l 0.5 0.195   ежегодно да 

Нитрати, mg/l 50 -   ежегодно - 

Нитрити, mg/l 0.5 3.9 0.13 ежегодно да 

Хлориди, mg/l 250 80.6   ежегодно да 

Флуориди, mg/l 5 0.39   ежегодно да 

Живак, µg/l 1 -   ежегодно - 

Кадмий, µg/l 5 < 1   ежегодно да 

Мед, mg/l 2 0.0192   ежегодно да 

Олово, µg/l 10 13   ежегодно не 

Хром, µg/l 10 -   ежегодно - 

Алуминий, µg/l 50 < 8   ежегодно да 

Желязо, µg/l 200 13.1   ежегодно да 

Магнезий, mg/l 80 27.8   ежегодно да 

Манган, µg/l 50 8   ежегодно да 

Цинк, mg/l 5 0.0873   ежегодно да 

Арсен, mg/l 0.05 -   ежегодно - 

Нефтопродукти, mg/l - 0.17   ежегодно - 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам   верността,  точността   и  пълнотата   на  представената   информация  в 

Годишния   доклад   за  изпълнение   на   дейностите,   за  които   е   предоставено   

Комплексно разрешително № 341-НО/2008 г. на "Алкомет" АД.  

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ, на копия 

от този доклад на трети лица. 

30.03.2011 г. Изп. членове на УС: 
гр. Шумен (Х.Йорюджю) (Х.Индже) 


