
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително  
Приложение № 1 

стр. 1 от 32 

 
 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 341-Н1/2012  
 

 

стр. 2 от 32 

СЪДЪРЖАНИЕ 
I. УВОД .................................................................................................................................................4 

• Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталациите ...................................5 
• Производствен капацитет на инсталациите..........................................................................................6 
• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до СУОС.....................................................6 
• РИОСВ – Шумен ...........................................................................................................................................6 
• Басейнова дирекция за управление на водите за Черноморски район – Варна. .........................6 

II. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ..........................................................7 
• Структура и отговорности..........................................................................................................................7 

• Обучение..........................................................................................................................................................7 

• Обмен на информация.................................................................................................................................8 

• Документиране ..............................................................................................................................................8 

• Управление на документите ......................................................................................................................9 

• Оперативно управление............................................................................................................................10 

• Проверка и коригиращи действия.........................................................................................................11 

• Мониторинг ....................................................................................................................................11 

• Оценка на съответствие...............................................................................................................11 

• Несъответствия и коригиращи действия................................................................................12 

• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации .........................................................................13 

• Записи.............................................................................................................................................................14 

• Докладване ...................................................................................................................................................14 

• Актуализация на СУОС............................................................................................................................15 

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ .................................................................................................. 16 
III.1. Използване на вода ..........................................................................................................................16 
III.2. Използване на енергия ....................................................................................................................17 
III.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива....................................................18 
III.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти .................................20 

IV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА ............................ 21 
IV.1. Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).........21 
IV.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. ...................................................................21 
IV.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води........................................................22 
IV.4. Управление на отпадъците .............................................................................................................25 
IV.5. Шум ...................................................................................................................................................28 
IV.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване ...........................................................29 

V. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
УСЛОВИЯТА НА КР....................................................................................................................... 31 

VI.ПРЕХОДНИ И АНОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТАТА ..................................................... 31 
VIІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ..................... 31 
VIІI.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ....... 32 

VIIІ.1. Аварии ............................................................................................................................................32 
VIIІ.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР 32 

 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 341-Н1/2012  
 

 

стр. 3 от 32 

СЪКРАЩЕНИЯ: 

БДУВЧР Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район 
ГДОС Годишен доклад по околна среда 
ЕРИПЗ  Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 

ИСУ Интегрирана система за управление 
ИЧ на УС Изпълнителен член на Управителния съвет 
КД коригиращо действие 
КЕ  Кризисен екип 

КР комплексно разрешително 
НИС наръчник на ИСУ 

ОВ отпадъчна вода 
ОС околна среда 

ПИС процедура от ИСУ 
ПМ пункт за мониторинг 

РИ работна инструкция от ИСУ 
СУОС система за управление на околната среда 

УК управление на качеството 
Ф формуляр от ИСУ 

ХВС химични вещества и смеси 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 Копие на верифициран годишен доклад за емисии на парникови газове през 
2012 година. 

Приложение № 2 Изчисляване на емисиите на замърсители във въздуха през 2012 г. 
Приложение № 3 Изчисляване на емисиите на замърсители в отпадъчните води през 2012 г. 

Приложение № 4  Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 
Приложение № 5 Таблица 3. Емисии в отпадъчни води, зауствани във воден обект 
Приложение № 6 Таблица 4. Образуване на отпадъци 
Приложение № 7 Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Приложение № 8 Таблица 6. Шумови емисии 
Приложение № 9 Таблица 7. Опазване на подземни води 

Приложение № 10 Таблица 8. Опазване на почви 
Приложение № 11 Таблица 9. Аварийни ситуации и Таблица 10. Оплаквания или възражения, 

свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР 
Приложение № 12 Декларация за достоверността и пълнотата на данните в ГДОС 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 341-Н1/2012  
 

 

стр. 4 от 32 

I. УВОД 

Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително: 

1. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ЗАГОТОВКИ ЧРЕЗ ТОПЕНЕ И 
ЛЕЕНЕ (РУЛОНИ И ПРЪТИ) 

2. 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 УС 

Регистрационен номер на КР: № 341-Н1/2012 г. 

Дата на подписване на КР:      18.06.2012 г. 
Дата на влизане в сила на КР: 04.07.2012 г. 

Оператор на  инсталациите: АЛКОМЕТ АД, гр. Шумен 
Адрес, тел.номер, факс, е-mail на оператора; 

гр. Шумен 
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 

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
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  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 пет броя пламъчно-отражателни газови 
пещи за непрекъснато леене. Чрез зареждане на определени количества суровини и спомагателни 
материали, се отливат заготовки от различни марки сплави. 

След рафиниране на стопилката и постигане на необходимия химичен състав, течният метал 
се прелива в миксер, където се поддържа постоянна температура. Течният метал изтича 
контролирано 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" работи една наклоняема топилна пещ, с 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. 

В резултат на обработка на стопилката при процесите на леене се образува шлака. Шлаката 
се събира в специализирани корита, в които същата се подлага на операция на допълнително 
уплътняване. В процеса на уплътняване се отделя течен метал, който се връща в топилните 
агрегати. Втвърдената пресована шлака се изнася на площадка за предварително съхранение. 

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:  
• обезмасляване; 
• промиване; 
• алкално байцване; 
• неутрализация; 
• анодно оксидиране или химично (адсорбционно) оцветяване; 
• уплътняване (фиксиране) на покритието; 
• 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 ЗООС 

Капацитет  
по КР (t/y) 

Капацитет 
по КР 

Произведена 
продукция 

(t/y) 

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

т. 2.5. "а" и 2.5. 
"б" 146 000 - 65 880.8 

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

2.2 MW 625.3 

  ООррггааннииззааццииооннннаа   ссттррууккттуурраа   ннаа   ффииррммааттаа ,,   ооттннаассяящщаа   ссее   ддоо   ссииссттееммааттаа   ззаа   ууппррааввллееннииее   
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.  

Със заповед на ИЧ на УС е определен представител на ръководството по ОС, чиито 
правомощията и отговорностите са определени в раздел 5 от "Наръчник на интегрираната 
система". 

  РРИИООССВВ  ––  ШШууммеенн   

  ББаассееййнноовваа   ддииррееккцциияя   ззаа   ууппррааввллееннииее   ннаа   ввооддииттее   вв  ЧЧееррннооммооррссккии   ррааййоонн   ––  ггрр ..   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 периодично, което 

включва опреснителни курсове и курсове за повишаване на квалификацията на работници и 
ръководители.  

Обучението е вътрешно 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 дейностите, свързани с въздействия върху компонентите 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”. 

Прегледът на съответствието на приложимите нормативни и други документите, с 
изисквания към ОС и начините, по които Организацията изпълнява тези изисквания, са 
регистрирани във Ф 721.05-02 „Протокол за оценка на съответствието. План за привеждане в 
съответствие”. Периодичността на провежданите прегледи за оценяване на съответствието се 
променя при промени в конкретни законови и други изисквания, както и под действието на други 
фактори (външни одити и др.). 

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, дата на издаване и 
дата на извършените изменения. 

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; 
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• 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. 

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 от „Правно звено" незабавно ги отразява във Ф 721.05-01„Регистър на 
нормативната база по околната среда” - 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 751-03 "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 Ф 751.03-01 „План-график за 
извършване на проверка”. 

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

  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 годишните норми за ефективност”; 
• Ф 823.04-02 „Годишен отчет за съответствието на произведената продукция и добита 

вода”; 
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• Ф 823.04-03 „Годишен отчет за съответствие на заустени води и образувани 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 751-03 

"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".  

За изпълнение на Условие 5.7.4. е разработена и се прилага процедура ПИС 721.03-05 
"Нормативни и други изисквания за управление на околната среда", в която е регламентиран 
ред за: 

•  идентифициране и осигуряване достъп до приложимите законови изисквания и други 
изисквания, свързани с околната среда; 

• оценяване съответствието на приложимите нормативни и други документи; 
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• поддържане актуалността на Ф 721.05-01 „Регистър на нормативната база по 
околната среда” след промени на нормативните актове и уведомяване на 
заинтересованите ръководители и специалисти. 

Утвърден е Ф 721.05-02 „Протокол за оценка на съответствието. План за привеждане в 
съответствие”, в който се документира съответствието на приложимите нормативни и други 
документите, както и необходимите мерки за привеждане на съответствие, в случай на 
констатирано несъответствие между изискванията и практиката. 

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

процес; 
• прекъсвания в работата на пречиствателните съоръжения за въздух и отпадъчни води; 
• разливи на опасни вещества, авария на парни котли и резервоари с газове под налягане; 
• пожар ; 
• природни бедствия - земетресения, силни ветрове, гръмотевични бури, снежни виелици, 

наводнения;  
• радиационно замърсяване; 
• други - железопътен инцидент, пътно-транспортно произшествие, терористични 

действия. 

За действия по планиране, ликвидиране и предотвратяването на последствията от 
извънредни ситуации, в "Алкомет" АД е създаден "Кризисен екип". Съставът му, както и задачите 
за изпълнение, са определени със заповед на ИЧ на УС. 

Висшето ръководство е планирало действията на персонала и готовността за реакция при 
извънредни ситуации (природни бедствия, производствени аварии и др.), като е разработило и 
поддържа "Авариен план".  

Аварийният план съдържа:  
• описание на природни бедствията и други възможни извънредни ситуации на 

територията на "Алкомет" АД; 
• описание на възможните производствени аварии, представляващи заплаха за персонала 

или водещи до продължително спиране и/или сериозно нарушаване на производствения 
процес ; 

• превантивни мерки за предотвратяване на извънредни ситуации и инциденти; 
• действия при извънредни ситуации и мерки за ликвидиране на последствията от тях. 

Разпределение на задълженията и взаимодействията на длъжностните лица включени в 
състава на Аварийните екипи към съответните организационни звена, участващи в 
ликвидиране на извънредните ситуации; 

• редовна поддържка на средствата за лична защита, средствата за оповестяване и 
противодействие; 

• списък на лицата от КЕ, отговорни за изпълнение на съответните дейности и 
телефонните им номера – приложение към "Авариен план".  

• длъжностните лица от "Алкомет" АД и външни заинтересовани страни, които следва да 
бъдат уведомени незабавно за извънредни ситуации.  

Поддържането на постоянна готовност за предотвратяване на възникването и/или 
ликвидиране последиците от извънредни ситуации (природни бедствия, производствени аварии и 
други) е неотменна грижа на ръководството. 
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Персоналът в "Алкомет" АД (дежурният оперативен, както и друг ръководен персонал), 
отговарящ и ръководещ производствени или спомагателни процеси, при които има вероятност за 
инциденти, е обучен за действие при извънредни ситуации така, че при евентуална поява да 
реагира адекватно.  

В зависимост от вида и тежестта на извънредната ситуация, началникът на цеха, съвместно с 
дежурния охранител на площадката, организира пътищата до евакуационния пункт. 
Ръководството по ликвидиране на извънредните 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. 

При възникване на извънредни ситуации, след ликвидиране на последиците, се прави анализ 
на способността на персонала за адекватно реагиране в ситуацията. Анализът се извършва от 
съответния отговорник за отстраняване на извънредната ситуация и се обсъжда на заседание на 
"Кризисен екип". На заседанието присъствува и разширен състав от персонала, участвал в 
овладяване на извънредната ситуация. 

Резултатите от анализа на аварийната ситуация - причините, щетите и коригиращите 
действия, 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..))   
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.  

След всяка промяна на приложимите нормативни и други документите, съответният 
специалист (еколог или др.) попълва Ф 721.05-02 „Протокол за оценка на съответствието. 
План за привеждане в съответствие”. В плана се определят мероприятията, сроковете и 
отговорностите за действията, необходими за привеждане в съответствие с приложимите 
нормативни изисквания. 

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

докладват веднага след получаване на протоколите от акредитираната лаборатория в Басейнова 
дирекция за черноморски район – Варна и  РИОСВ – Шумен.  
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В РИОСВ се представя "Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено 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. 

След издаване на ново КР през 2012 г., е извършено изменение на утвърдените ПИС и РИ, 
които са раздадени на абонатите на съответните документи срещу подпис. 

За изпълнение на Условие 8.1.3. е разработена и внедрена в ИСУ РИ 751.03-13 
"Експлоатация и поддръжка на леярската маса за охлаждане, част от линия Wagstaff". 
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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. 

Около водоизточниците са изградени и маркирани поясите на санитарно-охранителната 
зона, които са приети от комисия, назначена от директора на БДЧР. 

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 /19.04.2011 г. и 
Разрешително за водовземане № 2153 0010/02.07.2007 г от Басейнова дирекция за управление на 
водите в черноморски район. 

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. е разработена и се прилага инструкция за експлоатация на 
оборудването, основен консуматор на вода за производствени нужди (включително охлаждане) - 
РИ 751.03-13 "Експлоатация и поддръжка на леярската маса за охлаждане, част от линия 
Wagstaff"  

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". 

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 водомери 
количества вода от всеки един консуматор, независимо от предназначението й - за охлаждане, 
промишлени или питейно-битови цели.  

Съгласно инструкция РИ 823.03-01, на база съответните измерени водни количества, 
координаторът на ИСУ изчислява: 

• годишната консумация на свежа вода за производствени цели (включително и за 
охлаждане) в "Инсталация за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и 
леене" и "Инсталация за елоксация"; 

• годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода. 

Всички изчислени количества за консумирана производствена вода от инсталациите по 
Условие 2, се регистрират във Ф 823.03-08 "Регистър на инсталациите по Условие 2 на КР". 

Изчислената годишна норма за ефективност при употребата на вода за производствени цели 
(за всяка инсталация), е посочена в таблица 3.1. 
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Таблица 3.1 

Източник на вода 
Годишно 
количество, 
съгласно КР

Годишна норма за 
ефективност, 

съгласно КР, m3/t 

Използвано 
количество, 

m3/y 

Годишна норма 
за ефективност, 
изчислена, m3/t 

Съответ-
ствие 

Инсталация за производство 
на алуминиеви заготовки чрез 
топене и леене  

- 6.087 225 293 3.42 да 

Инсталация за елоксация - 45.4 12 041 19.3 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 за оценка на годишната норма за ефективност, като данните за 
всяка от инсталациите се записват в утвърдения формуляр Ф 823.04-01. 

При извършената оценка на съответствието, не е установено превишаване на разрешените 
количества при употребата на производствена вода. 

Извършена е оценка на съответствието и с условията в Разрешителните за водовземане от 
подземни води, издадени за собствените водоизточници Р -150х и Р-151х. Оценката е отразена в 
утвърдения формуляр Ф 823.04-02. Не е установено превишаване на разрешените общи 
количества за водовземане, както и на видовете вода с различно предназначение. 

Съгласно изискванията на Условие 8.1.5.4., през 2012 година са извършени 6 проверки на 
водопроводната мрежа, съгласно утвърдения годишен график (Ф751.03-01). Констатираното 
състояние и направените препоръки са отразени във Ф 751.03-02 "Протокол за извършена 
проверка" (№ 02/20.01.2012 г., № 05/12.03. 2012 г., № 11/21.05.2012 г., № 14/24.07.2012 г., 
№ 17/12.09.2012 г. и № 23/20.11.2012 г. 

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 2012 г. е разработен и утвърден "План-график за проверка"(Ф751.03-01).  
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. 

Изчислените годишни стойности на нормите за ефективност при употребата на електро- и 
топлоенергия (за всяка инсталация), са записани в утвърдения формуляр Ф 823.03-08 "Регистър 
на инсталациите по Условие 2 на КР" и са нанесени в  таблица 3.2. 

Таблица 3.2 

Годишна норма за 
ефективност, 
съгласно КР 

Годишно 
количество 

(консумирана) 

Годишна норма 
за ефективност, 
изчислена ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

MWh/t MWh MWh/t 

Съответствие 
Да/не 

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

0.265 13 368.3 0.203 да 

Инсталация за елоксация 2.383 1 002.2 1.603 да 
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Годишна норма за 
ефективност, 
съгласно КР 

Годишно 
количество 

(консумирана) 

Годишна норма 
за ефективност, 
изчислена ТОПЛОЕНЕРГИЯ 

MWh/t MWh MWh/t 

Съответствие 
Да/не 

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

1.195 64 981.8 0.986 да 

Инсталация за елоксация  8.155 3 558.9 5.691 да 

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

При извършената оценка на съответствието за 2012 г., не е установено превишаване на 
разрешените за всяка инсталация, годишни нрми за ефективност при употребата на електро- и 
топлоенергия. 

Съгласно изискванията на Условие 8.2.2.3., са извършени 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 2 несъответствия, за които е попълнен 
Ф 831.01-01 „Доклад за несъответствие”. Несъответствия са регистрирани при проверка на 
следните съоръжения: 

• пещ за хомогенизация 6СДО2 (несъответствие № ОС-12/30.03.2012 г.) - износени лагери 
на 2 вентилатора и повредени нагревателни батерии на ІІ зона на пещта. 
Лагерите незабавно са подменени, а батериите са ремонтирани. 

• V-та линия за непрекъснато леене (несъответствие № ОС-19/31.07.2012 г.) - повишена 
вибрация и шум във вентилатора за димни газове. Вентилаторът незабавно е подменен. 

Съгласно изискванията на Условие 8.2.2.4., през 2012 година са извършени 2 проверки на 
топлопроводите, попълнени са Ф 751.03-02 "Протокол за извършена проверка" за 
констатираното състояние и направените препоръки - № 08/17.04.2012 г. и № 20/17.10.2012 г.  

При извършените проверки не са установени неизправности по топлопроводите. 

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 количествата суровини и спомагателни материали, използвани в 
"Инсталация за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене" и "Инсталация за 
елоксация". 

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 
отговорника в отдел "Електроподдържане". 

Изчислените годишни стойности на нормите за ефективност при използване на суровини, 
спомагателни материали и природен газ (за всяка инсталация), са записани в утвърдения 
Ф 823.03-08 "Регистър на инсталациите по Условие 2 на КР" и са посочени в Таблици 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3. 
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Таблица 3.3.1 
Съгласно КР Консумирани количества 

Годишно 
количество 

Годишна норма 
за ефективност 

Годишно 
количество 

Годишна норма 
за ефективност 

Съответствие СУРОВИНИ 

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/ - 0.8 44 188.3 0.671 да 
Алуминий вторичен /блок/ - 0.1 5 024.9 0.076 да 
АlTiB – жица (алуминий, 
титан, бор) - 0.002 77.3 0.001 да 

Инсталация за елоксация 
Алуминиеви профили - 1 626.62 1.002 да 
Сярна киселина – 
акумулаторна – (92 – 94) % - 0.0821 50.81 0.081 да 
Натриева основа 45% - 0.085 52.55 0.084 да 
Химикал за обезмасляване - 0.002 1.18 0.0019 да 
Добавка за байцване - 0.0045 2.70 0.0043 да 
Химикал за ел. оцветяване - 0.015 1.17 0.0019 да 
Багрило за хим. оцветяване - 0.011 0.89 0.0014 да 

Таблица 3.3.2 
Съгласно КР Консумирани количества 

Годишно 
количество 

Годишна норма 
за ефективност 

Годишно 
количество 

Годишна норма 
за ефективност 

Съответствие  СПОМАГАТЕЛНИ 
МАТЕРИАЛИ 

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/ - 0.003 59.7 0.001 да 
Графитна смазка - 0.0044 1.8 0.00003 да 
Азот - 0.8 (Nm3) 44 700 0.678 да 

Инсталация за елоксация 
Солна киселина – за 
регенериране на 
йонообменна смола 

- 0.08 49.55 0.079 да 

Таблица 3.3.3 
Съгласно КР Консумирани количества 

Годишно 
количество 

Годишна норма 
за ефективност 

Годишно 
количество 

Годишна норма 
за ефективност 

Съответствие  ПРИРОДЕН ГАЗ 

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

- 230 6 987.3 106 да 

Инсталация за елоксация - 850 482.4 771 да 

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

При извършената оценка на съответствието за 2012 г., не е установено превишаване на 
разрешените за всяка инсталация, годишни норми за ефективност при използване на суровини и 
спомагателни материали, определени в Условие 8.3.1.  
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III.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти 

За изпълнение на Условие 8.3.4.1, всички химични вещества и смеси, класифицирани в една 
или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и "Наредбата за реда и 
начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси" притежават 
информационни листи за безопасност и се съхраняват съгласно условията за съхранение, 
посочени в тях. 

За изпълнение на Условие 8.3.4.4. е разработена инструкция РИ 751.03-05 "Поддръжка на 
резервоарите за суровини, материали и горива и отстраняване на течове".  

През 2012 година са извършени общо 34 вътрешни проверки на резервоарите за валцовъчно 
масло, натриева основа, солна и сярна киселина, 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, свързано с просълзяване от дъното на резервоара за 
валцовъчно масло. Извършеният ремонт и последваща проверка за херметичност на заваръчните 
шевове, са регистрирани във Ф 831.01-01 "Доклад за несъответствие" № ОС-16/07.05.2012 г. 

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

За изпълнение на Условие 8.3.4.6 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 2012 г. са извършени две проверки на складовете за съхранение на суровини и 
спомагателни материали, отразени във Ф 823.04-04 "Протокол за оценка на съответствие" 
№ 2/27.07.2012 г. и № 6/30.08.2012 г.- оценено е състоянието на складовите помещения, 
опаковката, маркировката и изискванията за съвместно съхранение на опасни ХВС. 

Установено е едно несъответствие, свързано с изготвената "Оценка за безопасното 
съхранение на ХВС", регистрирано във Ф 831.01-01 "Доклад за несъответствие" № ОС-
20/31.07.2012 г. На територията на склад № 1 са изградени четири изолирани клетки, във всяка от 
които се съхраняват ХВС, с различни категории на опасност. 

За изпълнение на Условие 8.3.4.7 е разработена инструкция РИ 751.03-06 "Установяване и 
отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за течни суровини, материали и горива". 

През 2012 година са извършени 6 вътрешни проверки на тръбопроводите за валцовъчно 
масло и газопроводите, съгласно утвърдения годишен график на цех "Топлосилов". Попълнени са 
Ф 751.03-02"Протокол за извършена проверка" за констатираното състояние, както следва:  

• тръбопроводи за валцовъчно масло - № 04/15.02.2012 г., № 10/15.05.2012 г., 
№ 16/15.08.2012 г.и № 22/15.11.2012 г.; 

• газопроводи за природен газ - № 6/21.03.2012 г. и № 18/25.09.2012 г. 

Не са установени несъответствия. 

За изпълнение на Условие 8.3.6.3. е изпратено писмо в РИОСВ (вх. № 6616/29.10.2012 г.), с 
което е предоставена актуализирана "Схема на разположение на складове и резервоари". 
Планираната реорганизация на складовите помещения се налага във връзка с изпълнение 
изискванията на "Наредба за реда и начина за съхранение на химични вещества и смеси", за 
съхранение на ХВС, с различни категории на опасност. 
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IV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

IV.1. Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на 
замърсители  

В Таблица 1 са дадени изчислените замърсители, контролирани съгласно КР № 341-Н1/2012 
г. и Разрешително за емисии на парникови газове № 139-Н1/2012 г., за които има определени 
граничните стойности, посочени в Приложение ІІ на Регламент № 166/2006. 

 Замърсители по ЕРИПЗ  Таблица 1 

Емисионни прагове (колона 1) 

във въздух 
(колона 1a) 

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1c) 

Праг за 
пренос на 
замърсители 
извън 

площадката 
(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка 
или употреба 

(колона 3) 
№ CAS 

номер Замърсител 

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 
2# 630-08-0 Въглероден оксид (CO) - (0) - - - - 
3# 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) - (16 722 000) - - - - 
8#  Азотни оксиди (NOx/NO2) - (24 001)  - - - 

11#  Серни оксиди (SOx/SO2) -(0) - - - - 
12#  Общ азот - - (67.6) - - - 
13#  Общ фосфор  - (39.3) - - - 

21# 7439-97-6 Живак и съединенията му 
(като Hg) - - (0.003) - - - 

47#  PCDD +PCDF (диоксини и 
фурани) - (0.000008)     

76#  Общ органичен въглерод 
(TOC) (общ C или ХПК/3) -(57 847) - (107.6) - - - 

79#  Хлориди (като общ Cl) - (0) - (17 007) - - - 

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

83#  Флуориди (като общ F) -  - (0.89) - - - 

84#  Флуор и неорганични 
съединения (като HF) - (0)  - - - 

86#  Фини прахови частици,    
<  10 μm (РМ10) - (24 154) - - - - 

Данните за СО2 са изчислени и верифицирани в "Доклад за емисии на парникови газове за 
2012 г." – Приложение № 1. 

Изчисленията на емисиите във въздуха са извършени на база измерени стойности от 
акредитирана лаборатория и са представени в Приложение № 2. 

Изчисленията на емисиите в отпадъчните води са извършени на база резултатите от 
протоколи на акредитирана лаборатория, получени при извършване на собствен мониторинг и 
проверки от РИОСВ, които са представени в Приложение № 3 

Не са установени стойности, превишаващи емисионните прагове, посочени в Регламент 
№ 166/2006. 

IV.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 
За изпълнение на Условие 9.1.4. е разработена инструкция РИ 823.03-04 "Поддържане 

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

Периодично 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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За изпълнение на Условие 9.1.5.1. е разработена инструкция РИ 823.04-05 "Оценка за 
съответствието на контролните параметри на пречиствателните съоръжения на 
изпускащите устройства във въздуха". 

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 9.2.7. е разработена инструкция РИ 823.04-06 "Оценка за 
съответствието на резултатите от измерени емисии от точкови източници”.  

Мониторингът на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух е извършен от: 
• акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране към "Пехливанов инженеринг" 

ООД – гр.София, притежаваща Сертификат за акредитация № 5 ЛИК, валиден до 
30.06.2013 год.  

• акредитирана лаборатория на "СЖС България" ЕООД, притежаваща Сертификат за 
акредитация № 86 ЛИ, валиден до 31.01.2017 год. - за диоксини. 

Резултатите от измерванията са попълнени в таблица 2 - Приложение № 4. 

Не е извършено измерване на емисиите от изпускащи устройства 18.6/1, 18.6/2, 14, 22, 20/3 и 
51, тъй като съоръженията към тях не са въведени в експлоатация. 

Извършена е оценка за съответствие с емисиионните норми, документирана с Ф 823.04-04  
"Протокол за оценка на съответствие" № 01/26.02.2013 г. 

За изпълнение на Условие 9.3.2. 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" № 01/26.07.2012 г. Не са 
открити източници на неорганизирани емисии. 

За изпълнение на Условие 9.3.3. 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" № 10/05.09.2012 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”. 

Извършена е една проверка за оценка на емисиите на интензивно миришещи вещества, 
документирана с Ф 823.04-04 "Протокол за оценка на съответствие" № 11/05.09.2012 г.  

През 2012 г. не са постъпвали жалби или оплаквания от граждани и съседни фирми за 
интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката.  

IV.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
Отпадъчните води, образувани на територията на производствената площадка – битово-

фекални, производствени и охлаждащи, след пречистването им в локални пречиствателни 
станции, се заустват в р. Теке дере (водоприемник ІІ-ра категория).  

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

За изпълнение на Условие 10.1.1.3. е разработена инструкция РИ 751.03-09 „Периодична 
проверка и поддръжка/ремонт на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води”. 
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През 2012 година са извършени 4 проверки на съоръженията за пречистване на отпадъчни 
води, съгласно утвърдения годишен график. Попълнени са Ф 751.03-02 "Протокол за 
извършена проверка" за констатираното състояние и направените препоръки - № 01/10.01.2012, 
№ 07/11.04.2012 г., № 13/12.07.2012 г. и № 19/10.10.2012 г 

При извършените проверки не са установени несъответствия. 
За изпълнение на Условие 10.1.1.4. е разработена инструкция РИ 823.03-05 "Мониторинг 

на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води". 
През 2012 година е извършен мониторинг на пречиствателните съоръжения по следните 

показатели: 
Ø в ЛПС - "Пресов цех":  

• рН във вана за смесване - по 2 измервания всеки ден; 
• рН във вана за утаяване на алуминий - по 1 измерване всеки ден; 
• съдържание на алуминий в буферна вана - по 1 измерване всеки ден; 
• рН във вана за неутрализация -по 1 измерване всеки ден; 
• мътност на изходящата вода от ламерен утаител - по 3 измервания всеки ден; 
• налягане на филтър-пресата - по 3 измервания всеки ден. 

Ø в ЛПС - "Валцов цех":  
• наличие на свободно масло в приемен резервоар - 91 измервания; 
• рН в резервоара Т101 - 91 измервания; 
• рН в резервоара за коагулация Т102 - 91 измервания; 
• ниво на разтвора в съда с полиелектролит - 91 измервания; 
• ниво на утайката в резервоара Т 104 - 91 измервания; 
• налягане във филтър-пресата - 91 измервания; 

Ø в пречиствателна станция за БФВ (смесен поток): 
• площ на решетката, запълнена с механични примеси - 50 измервания; 
• налягане във въздуходувката - 50 измервания; 
• концентрацията на активната утайка, след 1 час престояване - 43 измервания; 
• налягане в хидрофорната уредба, захранваща пясъчен и въгленов филтър- 43 измервания; 
• разтворен кислород в буферния резервоар - 22 измервания; 
• съдържание на нитратен азот в изходящата вода - 26 измервания. 
Резултатите от контролираните показатели се записват в журнали, които се намират на 

съответните места за пречистване на отпадъчните води. 
За изпълнение на Условие 10.1.1.5.1. е разработена инструкция РИ 823.04-09 "Оценка за 

съответствието на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за 
отпадъчни води ". 

През 2012 година, след извършваната периодична оценка на контролираните параметри 
(съгласно РИ), в ПСБФВ са установени следните отклонения от оптималните стойности: 

• едно превишаване концентрацията на активната утайка, след което незабавно е 
изхвърлена част от утайката; 

• превишаване съдържанието на разтворен кислород (3 пъти), което е коригирано чрез 
намаляване времето за аериране. 

За предотвратяване извършването на неточни измервания и нарушаване процеса на 
пречистване на производствените ОВ, рН-метрите в ЛПС - "Пресов цех" се почистват най-малко 
един път седмично, след което се калибрират със стандартни буферни разтвори. 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 341-Н1/2012  
 

 

стр. 24 от 32 

За изпълнение на Условие 10.1.4.1. е разработена инструкция РИ 823.03-06 "Извършване 
собствен мониторинг на отпадъчните води", в която е описан реда и отговорностите за 
извършване собствен мониторинг на четирите потока отпадъчни води, зауствани в р. Теке дере 
(водоприемник ІІ категория). 

Анализите за собствен мониторинг се извършват в Лаборатория за анализ компонентите на 
околната среда "Еко-консулт-инженеринг" ООД, притежаваща Сертификат за акредитация 
№ 75 ЛИ/31.07.2012 г.,  валиден до 31.07.2016 г., издаден от ИА БСА.  

Протоколите с резултати на изпитваните проби се изпращат веднага след получаването им в 
РИОСВ - Шумен и БДУВЧР - гр. Варна. 

За изпълнение на Условие 10.1.4.3. 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 ограничения, като попълва Ф 823.04.10-01 "Месечен 
отчет за съответствието на резултатите от собствения мониторинг на отпадъчни води". 

Обобщените  резултати от оценката през 2012 година са: 
• в пункт № 1 (след ПСОБФВ) не са установени несъответствия; 
• в пункт № 2 (след ЛПС - цех "Пресов") са установени несъответствия по показателите: 

рН (1 път), неразтворени вещества (2 пъти) и алуминий (3 пъти); 
• в пункт № 3 (след ЛПС - цех "Валцов") са установени несъответствия по показателите: 

АПАВ (1 път) и нефтопродукти (3 пъти); 
• в пункт № 4 (последната шахта на територията на площадката, събираща всички смесени 

потоци отпадъчни води) са установени несъответствия по показателите: екстрахируеми 
вещества и нефтопродукти (1 път), рН (2 пъти) и неразтворени вещества (3 пъти). 

Констатираните несъответствия се регистрират във Ф 831.01-01 „Доклад за 
несъответствие”, които след анализ за причината, се предават на директор "Технологии и УК" за 
назначаване на подходящи коригиращи действия, отговорници и срокове за изпълнението им. 

През 2012 г. са извършени следните коригиращи действия, регистрирани в съответните 
Ф 831.01-01 "Доклад за несъответствие": 

• ЛПС - "Елоксация" - регулиране дебита на отпадъчните води от ваните за елоксиране и 
профилактика на рН-метъра и системата за дозиране на разтворите за неутрализирация 
(№ ОС-03/06.02.2012 г.); профилактика на системата за утаяване на алуминий (№ ОС-
06/12.03.2012 г.) и повишаване дозирането на коагулант (№ ОС-22/09.11.2012 г.); 

• ЛПС - цех "Валцов" - постоянно наблюдение на въздуходувката, осигуряваща 
постоянно аериране на ОВ (№ ОС-07/12.03.2012 г.); почистване на приемния резервоар 
от натрупани отлагания (№ ОС-13/10.04.2012 г.); регулиране системата от ракели на 
студеновалцовия стан (с цел намаляване количеството валцовъчно масло върху лентата) 
(№ ОС-15/07.05.2012 г.); почистване електрода на рН-метъра в резервоара за коагулация 
и извършване на калибриране (№ ОС-18/31.07.2012 г); 

• РШ 4 - последната шахта на територията на площадката - извършване на контролни 
измервания след нормализиране на атмосферните условия (№ ОС-04/06.02.2012 г.); 
постоянно наблюдение на въздуходувката, осигуряваща постоянно аериране на ОВ в  
ЛПС - цех "Валцов" и извършване на периодични измервания (№ ОС-08/12.03.2012 г.); 
почистване на приемния резервоар в ЛПС - цех "Валцов" от натрупани отлагания и 
съгласуване на действията между цеховете, при извършване профилактика на 
съоръженията (№ ОС-14/10.04.2012 г.); при извършване на профилактика по 
пречиствателните съоръжения в цех "Пресов", замърсените води да се отвеждат във 
ваната за концентрирани разтвори (№ ОС-17/06.07.2012 г.). 

Стойностите за средногодишните емисии в отпадъчните води (производствени, охлаждащи, 
битово-фекални и дъждовни) в приемника (ІІ категория), изчислени на база извършени СПИ и 
контролни проверки от РИОСВ, са посочени в Таблица 3. - Приложение № 5.  
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Количеството на заустените отпадъчни води в пункт № 4 са получени чрез измерване на: 
• количествата пречистени ОВ в пунктове № 1, 2 и 3; 
• водопотреблението на охлаждащи води на линия за леене "Wagstaff" и цех "Топлосилов", 

които след използване за охлаждане, се заустват в смесения поток. 
Данните за резултатите от мониторинг, посочени в Приложение № 5 са средоаритметична 

стойност на резултатите в наличните протоколи от изпитване, издадени от акредитираната 
лаборатория . 

Отклонение от допустимите емисионни ограничения през 2012 г. са установени по 
показателите: 

• ТП № 2 - след ЛПС - "Елоксация" - алуминий. 
• ТП № 4 - РШ 4 - неразтворени вещества, чиято стойност не надвишава нормата за 

водоприемник ІІ-ра категория. 
За отстраняване на тези несъответствия, освен конкретните действия, документирани в 

съответните доклади за несъответствие, е увеличен контрола на пречистените води, изходящи от 
всички ЛПС. Периодично се вземат проби за изпитване, извършвани в собствената лаборатория.  

За изпълнение на Условие 10.1.4.4. и 10.5.4., са изчислени замърсителите и техните 
годишни количества (Приложение № 3). Всички количества са под праговете, определени в 
Приложение ІІ на Регламент № 166/2006. Информацията е предоставена в Националната 
информационна система за докладване по ЕРИПЗ. 

За изпълнение на Условие 10.1.4.5., до 31 януари е подадена в БДУВЧР "Декларация по чл. 
194б. от Закона за водите", както и справка за измерените водни количества, използвани за 
изчисляване таксата за водовземане от подземни води и за ползване на воден обект, с цел 
заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. 

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

IV.4. Управление на отпадъците  
За изпълнение на Условие 11.1. е разработена инструкция РИ 751.03-10 "Образуване, 

събиране, съхраняване и транспортиране на отпадъци". В нея е регламентиран реда за 
образуване, разделно събиране, предварително съхраняване и предаване на производствени и 
опасни отпадъци, образувани на работните площадки, както и реда за приемане и съхраняване на 
външен алуминиев скрап, предназначен за оползотворяване. 

За изпълнение на Условие 11.1.3. и Условие 11.9.3. е разработена инструкция РИ 823.04-11 
"Оценка за съответствието на количествата образувани отпадъци". 

Съответствието се оценява в началото на следващата на годината, като координаторът на 
ИСУ попълва резултатите във Ф 823.04-01 "Отчет за съответствието на годишната норма за 
ефективност". 

През 2012 година, за отпадък с код 10 10 03, не е установено превишаване на разрешената 
годишна норма за ефективност. 

За изпълнение на Условие 11.2.8., Условие 11.2.11. и Условие 11.9.3. е разработена 
инструкция РИ 823.04-12 "Оценка за съответствието при събиране на отпадъците". 

Извършена е една проверка за оценяване на съответствието при събиране и приемане на 
отпадъците, като резултатът е отразен в утвърдения формуляр Ф 823.04-04 "Протокол за оценка 
на съответствието" № 08/04.09.2012 г. Не са установени несъответствия при разделното 
събиране на отпадъците и при приемане на външен отпадък с код 12 01 03 (алуминий) за 
оползотворяване.  

За изпълнение на Условие 11.3.12 и Условие 11.9.3. е разработена инструкция РИ 823.04-13 
„Оценка за съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъците”. 
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Извършена е една проверка за оценяване на съответствието при временно (предварително) 
съхраняване на отпадъците, като резултатите са отразени във Ф 823.04-04 "Протокол за оценка 
на съответствието" - № 07/03.09.2012 г. 

Констатирано е несъответствие, което е регистрирано във Ф 831.01-01 „Доклад за 
несъответствие” № ОС-21/03.09.2012 г. - на площадки № 02 и № 17 е констатирано складиране 
на отпадъци, различни по вид от разрешените. 

При извършена външна проверка беше установено, че площадка № 15 не е бетонирана. 
Несъответствието е регистрирано във Ф 831.01-01 „Доклад за несъответствие” № ОС-
11/30.03.2012 г. За отстраняване на несъответствието беше изготвен график за редовно предаване 
на наличните количества отпадък с код 19 11 01* в "Девня цимент" АД (с цел оползотворяване)., 
След освобождаването на площадката от наличните опасни отпадъци, са предприти действия за 
закриване на площадката за временно съхраняване. 

За изпълнение на Условие 11.4.4. и Условие 11.9.3. е разработена инструкция РИ 823.04-14 
„Оценка за съответствието при транспортиране на отпадъците”. 

Извършена е една проверка за оценяване на съответствието при транспортиране на 
отпадъците, която е документирана във Ф 823.04-04 "Протокол за оценка на съответствието" - 
№ 05/20.08.2012 г. Не са установени несъответствия, свързани с предаване на отпадъците за 
транспортиране и всички необходими документи. 

За изпълнение на Условие 11.5.2. е установен ред за приемане на външни отпадъци от 
алуминиеви изрезки за оползотворяване, описан в разработена инструкция РИ 751.03-10 
"Образуване, събиране, съхраняване и транспортиране на отпадъци". Ежемесечно се отчитат 
количествата оползотворен отпадък (собствен и външен), които се документират във Ф 823.03-10 
"Отчет за алуминиеви отпадъци". 

За изпълнение на Условие 11.5.3.3. е установен ред за оползотворяване на отпадък с код 
13 03 10* и начина за документиране на количествата. 

За изпълнение на Условие 11.5.4. и Условие 11.9.3. е разработена инструкция РИ 823.04-15 
„Оценка за съответствието при оползотворяване, преработване и рециклиране на 
отпадъците”. 

Количествата оползотворени отпадъци на площадката (собствени и външни), са описани в 
Таблица 5.2 от Приложение № 7.  

Извършена е една проверка за оценяване на съответствието, като резултатите са отразени 
във Ф 823.04-04 "Протокол за оценка на съответствието" № 03/10.08.2012 г.  Не са установени 
несъответствия, свързани с предаване на образуваните отпадъците за оползотворяване и приемане 
за оползотворяване на външен отпадък от алуминий (код 12 01 03). Налични са всички 
необходими документи. 

През 2012 г. продължи редовното предаване за оползотворяване в "Девня цимент" АД на 
опасните отпадъци с кодове 11 01 09* (утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества) и 
19 11 01* (отработени филтруващи глини). Увеличени бяха количествата шлака, предадена за 
оползотворяване в страни от Европейския съюз. 

През 2012 г. са предадени за оползотворяване 9 производствени и 4 опасни отпадъка. 
Количествата на предадените отпадъци на външни фирми за оползотворяване, са описани в 
Таблица 5.1 от Приложение № 7.  

За изпълнение на Условие 11.6.3. и Условие 11.9.3. е разработена инструкция РИ 823.04-16 
„Оценка за съответствието при обезвреждане на отпадъците”. 

Извършена е една проверка за оценяване на съответствието при обезвреждане на 
отпадъците, като резултатите са отразени във Ф 823.04-04 "Протокол за оценка на 
съответствието" № 04/16.08.2012 г. 

През 2012 г. са предадени за обезвреждане чрез: 
• инсинерация - 6 кода опасни отпадъци;  
• депониране - смесени битови отпадъци. 
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Количеството на предадените отпадъци на външни фирми за обезвреждане, са описани в 
Таблица 5.1 от Приложение № 7.  

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 и го попълва във Ф 823.03-09 "Отчет за образувани отпадъци".  

На база месечните количества, координаторът на ИСУ изчислява годишните количества 
образувани отпадъци и попълва на Ф 823.03-12 "Годишен отчет за води и образувани 
отпадъци". 

Количествата образувани отпадъци са нанесени в Таблица 4. - Приложение № 6.  
Чрез попълване на Ф 823.03-08 "Регистър на инсталациите по Условие 2 на КР", 

координаторът на ИСУ документира количеството отпадък с код 10 10 03 (шлака от пещи), 
образуван пряко от производствената дейност на инсталациите по Приложение № 4 на ЗООС. В 
началото на следващата година, той изчислява стойността на годишната норма за ефективност. 

За изпълнение на Условие 11.7.3. и Условие 11.9.3. е разработена инструкция РИ 823.04-11 
"Оценка за съответствието на количествата образувани отпадъци". 

Съответствието се оценява в началото на следващата на годината, като координаторът на 
ИСУ попълва резултатите във Ф 823.04-01 "Отчет за съответствието на годишната норма за 
ефективност" и Ф 823.04-03 "Отчет за съответствието на заустени води и образувани 
отпадъци". 

При извършената годишна оценка на съответствието, е установено превишаване на 
разрешените количества за образувани отпадъци с кодове 11 01 09* (утайки и филтърен кек, 
съдържащи опасни вещества - Пресов цех) и 15 02 02* (абсорбенти и филтърни материали - 
отработено филтърно платно). 

За установеното несъответствие е попълнен Ф 831.01-01 „Доклад за несъответствие” 
№ ОС-01/24.01.2013 г, в който се документират причините за генерирането на отпадъците в 
завишено количество: 

• за отпадък с код 11 01 09* - поради извършено почистване на съоръженията в ЛПС 
"Пресов цех" (ламеления утаител и ваната за концентрирани разтвори); 

• за отпадък с код 15 02 02* - поради извършени голям брой технологични проби с 
различни марки филтърна смес, при извършване технологични проби на новия стан за 
валцоване. 

Извършените коригиращи действия са предприети незабавно - осигурено е своевременно 
предаване на образуваните отпадъци, с което се предотвратява съхраняване на големи количества 
отпадъци на площадката. 

За изпълнение на Условие 11.9.1. ежемесечно се попълват количествата на образуваните, 
предадени и оползотворени отпадъци в "Отчетна книга за образувани и/или третирани отпадъци". 

Попълнени са годишни отчети за всички извършвани дейности по управление на 
отпадъците, които са представени в ИАОС, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2/22.01.2013г. 
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 
реда за водене на публични регистри. 

За изпълнение на Условие 11.9.4. е извършена оценка на съответствието, както следва: 
• по Условие 11.1.3. - една проверка за годишната норма за ефективност при образуване 

на отпадък с код 10 10 03 - няма несъответствия; 
• по Условие 11.2.8. - една проверка на всички налични съдове и осигуряване на разделно 

събиране на отпадъци - няма несъответствия; 
• по Условие 11.2.11. - една проверка на документите и начина за приемане на външен 

отпадък с код 12 01 03 - няма несъответствия; 
• по Условие 11.3.12. - една проверка на всички площадки за предварително (временно) 
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съхраняване отпадъци - доклад за несъответствие, причини и КД, описани по-горе; 
• по Условие 11.4.4. - една проверка за документите и начина за предаване на отпадъци за 

транспортиране - няма несъответствия; 
• по Условие 11.5.4. - една проверка за документите и начина за предаване на отпадъци за 

оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците на външни фирми, както и 
извършване на дейности по оползотворяване - на отпадъци с кодове 12 01 03 (R4 и R13) 
и 13 03 10* (R9) - няма несъответствия; 

• по Условие 11.6.3. - една проверка за документите и начина за предаване на отпадъци за 
обезвреждане - няма несъответствия; 

• по Условие 11.7.3. - една проверка за годишните количества отпадъци, разрешени за 
образуване - доклад за несъответствие, причини и КД, описани по-горе. 

За изпълнение на Условие 11.9.6. са намерени нови фирми, които извършват дейност по 
оползотворяване на отпадъка от алуминиева шлака с код 10 10 03, която предварително е 
уплътнена чрез пресоване под налягане на територията на цех "Леярен". Това наложи при 
преразглеждане на КР № 341-Н1/2012 г., да се предложи добавяне на ново условие, разрешаващо 
извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за 
подлагане на някои от дейностите с кодове R1 – R11), на отпадъци с кодове 10 10 03, 12 01 03, 
19 12 02, 19 12 03 и 15 01 10*. 

За изпълнение на Условие 11.9.7. е подадена информация в Националната информационна 
система за докладване по ЕРИПЗ (Регламент № 166/2006), за количествата предадени отпадъци, 
които надвишават определените прагове - за опасни отпадъци (код 08 01 11*, 11 01 09*, 12 01 14*, 
13 02 05*, 15 02 02* и 19 11 01*) и за неопасни отпадъци (код 12 01 03). 

IV.5. Шум 
За изпълнение на Условие 12.2.2. се извършва мониторинг един път на две години, съгласно 

разработената инструкция РИ 823.03-08 „Наблюдение на общата звукова мощност и 
еквивалентните нива на шум”. 

Собственият мониторинг е извършен през 2011 г. от Изпитвателна лаборатория към 
"Екоексперт 6" ЕООД, гр. Варна, притежаваща Сертификат за акредитация № 40 ЛИ/05.05.2010 
г., издаден от ИА БСА, валиден до 31.03.2012 г. 

Измерванията на еквивалентното ниво на шум са извършени през деня, вечерта и през нощта 
в 24 точки, разположени по границите на производствената площадка. Измервателният контур е с 
размери 405 х 322 m. Резултатите са представени в протокол от изпитване № 531/01.11.2011 г., 
издаден от Изпитвателна лаборатория към "Екоексперт 6" ЕООД, гр. Варна, към който е 
приложена скица на площадката и точките на измерване. 

На база измерените нива на шум в различните точки, са изчислени общата звукова мощност 
на площадката и еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.  

Резултатите за измереното еквивалентно ниво на шум по границите на производствената 
площадка и изчислените нива на шум в мястото на въздействие, са попълнени в Таблица 6. - 
Приложение № 8. 

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

Всички измерени еквивалентни нива на шума в различните точки по границите на 
производствената площадка, отговарят на изискванията, регламентирани в КР.  

Резултатите от оценката за съответствие са попълнени във Ф 823.04-04 "Протокол за 
оценка на съответствието" - № 13/12.12.2011 г. 

Основните източници на шум в "Инсталация за производство на алуминиеви заготовки чрез 
топене и леене (рулони и пръти)" са вентилаторите, генериращи въздух за обдухване на отлятите 
ленти на линиите за непрекъснато леене и аспирацията на машината за обработка на леярски 
дюзи. 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 341-Н1/2012  
 

 

стр. 29 от 32 

Основните източници на шум в "Инсталация за елоксация" са вентилаторите, генериращи 
въздух за изсушаване на профилите след уплътняване на покритието и аспирациите на ваните за 
обезмасляване, байцване и анодно оксидиране. 

За изпълнение на Условие 12.3.3., до този момент не са регистрирани жалби от живущи 
около площадката. 

IV.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

За изпълнение на Условие 13А.1. е забранено изхвърляне на вредни и опасни вещества в 
подземните води. 

За изпълнение на Условие 13А.2. е разработена инструкция РИ 751.03-07 „Проверка за 
наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито”. 

През 2012 г. са извършени две проверки на газопроводите и четири проверки на 
тръбопроводите и резервоарите за валцовъчно масло, като се спазва утвърдения годишен график. 
Констатираното състояние и направените препоръки са отразени в попълнените и подписани 
Ф 751.03-02 "Протокол за извършена проверка". 

Установено е едно несъответствие, свързано с просълзяване от дъното на резервоара за 
валцовъчно масло. С цел избягване на течове, наличното количество масло веднага е прехвърлено 
в резервния резервоар. Извършеният ремонт и последваща проверка за херметичност на 
заваръчните шевове, са регистрирани във Ф 831.01-01 "Доклад за несъответствие" № ОС-
16/07.05.2012 г. 

За изпълнение на Условие 13А.4., 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 необходимите сорбенти е даден в 
Приложение № 1 към РИ 831.02-03. 

За изпълнение на Условие 13А.5. 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 13А.6. 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 13А.7. е забранено извършване на товаро-разтоварни дейности, 
при които са възможни течове, извън определените за целта места. 

За изпълнение на Условие 13А.8., при извършване на инженерно-строителни и монтажни 
дейности, при които е възможен контакт или от които могат да бъдат замърсени подземните води, 
е забранено използването на материали, съдържащи приоритетни вещества. 

За изпълнение на Условие 13А.9.1., се провежда собствен мониторинг в три пункта, 
специално изградени за целта. 

Пробите за изпитване са взети от лаборатория на "Еко-консулт-инженеринг" ООД, 
притежаваща Сертификат за акредитация № 75 ЛИ, валиден до 31.07.2016 г. Налични са 
протоколи за вземане на проби от трите пункта за мониторинг, с номера А № 47 ÷ 49/18.09.2012 г.  

Изпитването на пробите е извършено в ЦНИЛ "ГЕОХИМИЯ", гр. София, притежаваща 
Сертификат за акредитация № 65 ЛИ, валиден до 30.11.2012 г. 

Резултатите са представени в следните протоколи от изпитване :  
• ПМ-1 - № 621-1-І/01.10.2012 г. и № 621-1-ІІ/01.10.2012 г.; 
• ПМ-2 - № 621-2-І/01.10.2012 г. и № 621-2-ІІ/01.10.2012 г.; 
• ПМ-3 - № 621-3-І/01.10.2012 г. и № 621-3-ІІ/01.10.2012 г. 
Резултатите от изпитването на пробите са представени в Таблица 7. - Приложение № 9. 
Водното ниво в трите пункта за мониторинг, измерено в метри, е както следва: 
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Дата ПМ № 1 ПМ № 2 ПМ № 3 
16.03.2012 г. 1.05 9.57 9.05 

12.09.2012 г. 1.01 9.32 9.00 

За изпълнение на Условие 13А.9.2. е разработена инструкция РИ 823.04-18 „Оценка 
съответствието на резултатите от собствения мониторинг на подземните води”. 

Извършена е оценка на резултатите, получени от изпитваните проби от трите пункта. 
Попълнен е Ф 823.04-04 "Протокол за оценка на съответствието" № 12/01.11.2012 г. 

Не е установено превишаване на стойностите, определени в таблица 13А.9.2. на КР. 
За изпълнение на Условие 13А.10., съгласно внедрената СУОС, всички записи се 

съхраняват от съответните лица от персонала и се докладват, съгласно изискванията на 
приложимите нормативни и други изисквания. 

За изпълнение на Условие 13А.10.3. е създаден "Дневник", в който се регистрират всички 
разливи на опасни вещества - вида, мястото, степента на пораженията, начина на отстраняване и 
предприетите коригиращи действия. 

ПОЧВИ 
За изпълнение на Условие 13Б.1. е разработена инструкция РИ 751.03-07 „Проверка за 

наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито”. 
За изпълнение на Условие 13Б.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 необходимите сорбенти е даден в 
Приложение № 1 към РИ 831.02-03. 

За изпълнение на Условие 13Б.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 13Б.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 13Б.6. е забранено извършване на товаро-разтоварни дейности, 
при които са възможни течове, извън определените за целта места. 

За изпълнение на Условие 13Б.7.1., през 2012 г. е извършван собствен мониторинг на почви. 
Пробите са взети в четирите пункта за мониторинг от лаборатория на "Еко-консулт-

инженеринг" ООД, притежаваща Сертификат за акредитация № 75 ЛИ, валиден до 31.07.2016 г. 
Налични са протоколи за вземане на проби от трите пункта за мониторинг, с номера А № 50 ÷ 
53/18.09.2012 г.  

Изпитването на пробите е извършено в ЦНИЛ "ГЕОХИМИЯ", гр. София, притежаваща 
Сертификат за акредитация № 65 ЛИ, валиден до 30.11.2012 г. 

Резултатите са представени в следните протоколи от изпитване :  
• ПМ-1 - № 622-1-І/01.10.2012 г. и № 622-1-ІІ/01.10.2012 г.; 
• ПМ-2 - № 622-2-І/01.10.2012 г. и № 622-2-ІІ/01.10.2012 г.; 
• ПМ-3 - № 622-3-І/01.10.2012 г. и № 622-3-ІІ/01.10.2012 г.; 
• ПМ-4 - № 622-4-І/01.10.2012 г. и № 622-4-ІІ/01.10.2012 г. 
Резултатите от  изпитването на пробите са представени в Таблица 8. - Приложение № 10. 
За изпълнение на Условие 13Б.7.2. е разработена инструкция РИ 823.04-19 „Оценка 

съответствието на резултатите от собствения мониторинг на почвите”. 
Извършена е оценка на резултатите, получени от изпитваните проби, взети от четирите 

пункта. Попълнен е Ф 823.04-04 "Протокол за оценка на съответствието" № 13/01.11.2012 г. 
При голяма част от показателите е установено намаляване на стойностите, в сравнение с 

регистрираното базово състояние. Изключение се регистрира само в пункт № 1 - за съдържанието 
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на цинк. Измерената концентрация е значително под пределно допустимите норми, съгласно 
Наредба № 3/01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите. 

За изпълнение на Условие 13Б.8., съгласно внедрената СУОС, всички записи се съхраняват 
от съответните лица от персонала и се докладват, съгласно изискванията на приложимите 
нормативни и други изисквания. 

V. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР  
Няма разработена инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР, 

тъй като не е била необходима. 

VI. ПРЕХОДНИ И АНОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА 
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”. 

Извършените действия се документират в утвърдените формуляри - Ф 751.01-15 "Топилна 
карта непрекъснато леене", Ф 751.01-18 "Топилна карта линия WS" (при леене на заготовки) 
и Ф 753.01.04-04 "Работен журнал на линия за елоксация". 

За изпълнение на Условие 15.4. е разработен "План за мониторинг при анормални режими 
на работа на инсталациите по Условие 2 на КР”. 

През 2012 г. не са възникнали анормални условия, свързани с дейността на "Инсталация за 
топене и леене на заготовки" и "Инсталация за елоксация". 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 
За изпълнение на Условие 16.1. са уведомени ИАОС и РИОСВ за: 
•  прекратяване дейността и демонтиране на електрическа пещ за стареене на профили в 

цех "Пресов" - поради изграждане на нови газови пещи; 
• прекратяване дейността на площадка за временно съхранение на отпадъци № 15. 
За изпълнение на Условие 16.2., в РИОСВ са представени с писмо "План за прекратяване 

дейността на електросъпротивителна пещ за изкуствено стареене на профили" (вх. № 
5581/31.08.2012 г.) и "План за прекратяване дейността на площадка за временно съхранение на 
отпадъци № 15" (вх. № 6621/29.10.2012 г.). 

За изпълнение на Условие 16.2.1., в ИАОС е предоставена информация за изменение на 
КР № 341-Н1/2012 г, изготвена с обхвата и съдържанието на Приложение № 6. Една от 
планираните промени в работата на инсталациите и съоръженията е извеждане от експлоатация 
на площадката за временно съхранение на отпадъци № 15. 

За изпълнение на Условие 16.3., РИОСВ е уведомен за временно прекратяване дейността на 
ІV -та линия за непрекъснато леене (писмо с вх. № 6966/13.11.2012 г.) и е предоставен 
разработеният подробен "План за спиране и ремонт на пещ № 4". 

Ремонтни дейности по пещта са извършени при стриктно спазване на графика и не са довели 
до възникване на извънредни ситуации, свързани с околната среда. 
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VIII. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 
ВЪЗРАЖЕНИЯ  

VIII.1. Аварии 
За изпълнение на Условие 14.1. е разработен „Авариен план за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи при извънредни ситуации, 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 планирани действия за ликвидиране на последиците. 

За изпълнение на Условие 14.3., в ПИС 831-02 "Готовност и реагиране при извънредни 
ситуации" е регламентиран ред за документиране на възникналите извънредни ситуации - 
причините, нанесените щети и извършените коригиращи действия - попълва се Ф 831.02.02-01 
"Протокол за възникнала извънредна ситуация". 

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 2012 г. не са възникнали аварийни ситуации, за които е било необходимо уведомяване 
на РИОСВ, съгласно изискванията на Условие 14.5., което е регистрирано в Таблица 9. - 
Приложение № 11.  

В изпълнение на Условие 14.6. е разработен „Списък на наличните опасни химични 
вещества и смеси", попадащи в обхвата на Приложение № 3 от ЗООС. Количествата се 
актуализират постоянно. Максималните съхранявани количества са под граничните стойности, 
посочени в таблици 1 и 3 на Приложение № 3, на база на което дружеството не се класифицира 
като "предприятие с нисък/висок рисков потенциал". 

За изпълнение на Условие 14.7. е изготвена и актуализирана след извършената 
модернизация на оборудването "Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за 
екологични щети и за причинени екологични щети", в съответствие с изискванията на 
нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 
Оценка е представена в РИОСВ. 

През 2012 г. не са възникнали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не са 
причинени екологични щети. 

VIII.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за които е издадено КР 

През 2012 г. няма възражения и оплаквания, свързани с дейността на инсталациите на 
територията на "Алкомет" АД, което е регистрирано в Таблица 10. - Приложение № 11. 

23.04.2013 г.  Изп. членове на УС: 
гр. Шумен (Х.Йорюджю) (Х.Индже) 



 

 

 


