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3. 1.  У В О Д

 Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително 
(КР);

Акционерно дружество “МЕТАЛ” – гр. Варна, Варненска област, Община Варна – гр. Варна п.к. 
9000 – Западна Промишлена зона 

На основание чл. 3, ал. 1 от Търговския закон с Решение № 6354 от 23.11.1993 год. на Варненски 
Окръжен съд е вписано в Регистъра за търговски дружества под № 34, том/стр. 37 / 122 по фирмено дело 
№ 6354 / 1993 год. и ЕФН 0393063542. 

ЕИК и ИН по ЗДДС:                                                                                            813095401 и BG 813095401  

 Адрес по местонахождение на инсталацията/ите; 
България, Област Варна,  
Община Варна –                                  
гр. Варна, п.к. 9000 
Западна Промишлена зона

 Комплексно разрешително; 
Регистрационен номер:                                                           25 / 2005 година на МОСВ /КР/ 
Дата на подписване:                                                                17.01.2005 година 
Дата на влизане в сила:                                                                02.02.2005 година 
Оператор на инсталацията/ите и притежател на разрешителното:  “МЕТАЛ” АД - гр. Варна 

 Адрес, телефонен номер, факс, е-mail на собственика/оператора; 

Адрес по местоживеене: 

България, Област Варна, 
Община Варна –                                  
гр. Варна, п.к. 9000 
ж. комплекс “Вл. Варненчик”,  
бл. 302, вход 1, ет. 1, ап. № 1; 

Телефон:                                                                                                                        052 / 503 – 003;

Факс: 052 / 503 – 403;

Лице/а, представляващо/и дружеството:                           инж. Иван Станев Лупов – Изпълнителен Директор 

e – mails: office@metal-ls.com

 Лице за контакти; 

Друго/и лице/а от дружеството:                                         инж. Ирина Георгиева Христова - Данкова – Еколог  

Адрес по местоживеене: 

България, Варненска област 
Община Варна –                                  
гр. Варна, п.к. 9020 
ж. комплекс “Младост”,  
бл. 141, вход 2, ет. 1, ап. № 29; 

Телефон: 052 / 570 – 213;

GSM: 0888 / 662 – 628;
e – mails: ecology_metal@abv.bg
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 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда; 

               Кратък коментар на приложените два варианта на организационна структура на “МЕТАЛ” АД –  
гр. Варна валидна за периода на 2011 год. със схема на подчиненост на връзките. Това се докладва във 
връзка изпълнение на Усл. 5.1. на КР № 25/17.01.2005 на МОСВ.  

През 2011 год. е била в сила възприетата още от 24 Февруари 2010 год. схема на подчиненост на 

връзките в Дружеството. От 4 Октомври 2011 год. със ЗАПОВЕД на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР /ИД/, 

по същата са настъпили някои изменения. В конкретният случай, в структурата е включена новата 

длъжност – ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР с подчинеността на лицето и съответно, неговите подчинени в 

производството. Тази промяна е направена с оглед подобряване на контрола в работата на отделните 

производствени единици със съответния изпълнителен и управленчески персонал и поради промяна 

наложена от новите кодове от 01.01.2011 год. на Националния класификатор на професиите и 

длъжностите /НКПД/ в България. Промените, в последната схема, не са се отразили на подчинеността и на 

ангажираността на единственото лице, което отговаря и се занимава с въпросите по опазване на околната 

среда в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. ТО е подчинено пряко на ИД, но едновременно с това е на подчинение 

на Заместник Директор - Производство /ЗДП/ и на Заместник Директор - Технически въпроси /ЗДТВ/.  

През 2000 год. “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е внедрило Система за управление на качеството /СУК/, 

която е сертифицирана за съответствие с изискванията на БДС ISO 9001:1994 от AFAQ ASERT 

INTERNATIONL със сертификат № QUAL/2000/13621. През 2003 год. бе подтвърдена сертификацията 

за съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2000 от AFAQ ASERT INTERNATIONL със 

сертификат № QUAL/2000/13621а (валиден от 11.04.2003 год. до 28.02.2006 год.). През 2006 год. бе 

подтвърдена сертификацията за съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2000 от AFAQ 

ASERT INTERNATIONL със сертификат № QUAL/2000/13621а (валиден от 28.02.2006 год. за три 

годишен период). През 2009 год. бе подтвърдена сертификацията за съответствие с изискванията на БДС 

ЕN ISO 9001:2000 от AFNOR Sertification със сертификат № 2000/13621b (валиден от 17.04.2009 год. до 

16.04.2012 год.). През 2010 год. бе подтвърдена сертификацията за съответствие с изискванията на БДС 

ЕN ISO 9001:2008 от AFNOR Sertification със сертификат № 2000/13621c (валиден от 12.03.2010 год. до 

16.04.2012 год.). С дългогодишната ни работа по системата за управление на качеството и с надежда да 
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бъде през следващите години, внедрена и Система за управление на околната среда /СУОС/.

Ръководството на Дружесвото се съобразява с новите Европейски изисквания да отделя все по-голяма 

внимание на въпросите свързани с екологична насоченост за опазване компонентите на околната среда. 

Изрично отбелязваме, че е безпристрастен, оказваният външен контрол на акредитираните лица и 

ползваните услуги на лаборатории от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна по време на пробовземане на 

образци за обследване степента на замърсяване на компоненти на околната среда извършван за собствен 

периодичен мониторинг или измерване. Същия по никакъв начин, не се отразява на изпълнението на 

производствения план, какъвто факт е констатиран през м. Юли 2003 год. от страна на МОСВ при 

изготвяне на единна за България МЕТОДИКА за прилагане на най-добри налични техники /НДНТ/ за 

инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси, чрез електролитни или химични процеси. 

И през 2011 год. инж.-химик Ирина Георгиева Христова – Данкова е длъжностното лице, което се 

занимава с въпросите свързани с опазване на околната среда, съобразно изискванията на Кодекса на труда.

Същата е назначена за Инспектор “ЕКОЛОГИЯ” със шифър по НКПД2008 3152-3005 и Категория на 

персонал - 3. От 13.02.2008 год. е издадено, за нея първо допълнително споразумение към Трудов договор 

№ 308 / 13.08.2007 год. без следващи негови изменения или допълнения за 2011 год., като договора е за 

неопределен срок на работа в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна срещу съответното трудово възнаграждение /основно 

и допълнително/. След одобрено нейно предложение от ИД, което е изложено аргументирано в Докладна 

записка № 118 / 27.02.2012 год. е издадено второто Допълнително споразумение № 41 / 28.02.2012 год. към 

трудовия договор, като изменението включва само промяна в наименованието на длъжността. Тя, от дата 

28.02.1012 год. е преназначена за ЕКОЛОГ със шифър по НКПД2011 2133-6001 и Категория на персонал - 2.   

ЕКОЛОГА има правомощия да изпълнява контролни функции и се задължава да прилага правилно 

екологичната политика на България с въвеждане и изпълнение на процедури по опазване и възстановяване 

на околната среда, които са задължителни за всички в организационната структура на Дружеството. 

За това работно място, както за всички останали работни места във фирмата има изготвени и утвърдени от 

Ръководството -  професионално длъжностни характеристики със съдържанието, на които е запознат всеки 

работещ.  
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НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО 

“МЕТАЛ” АД - 

Варна

ОТГОВОРНОСТ на РЪКОВОДСТВОТО – 

В СИЛА от 24 ФЕВРУАРИ 2010 год. и към 31.12.2010 год.,                                                           
с изменения от 04.10.2011 год. валидни към 31.12.2011 год.   

Раздел 0 
Лист 10 / 57 

Издание 4 

Изменение 0 

ИЗПОЛЗВАНИ АБРЕВИАТУРИ


 - Съвет на директорите - СД 
 - Изпълнителен директор - ИД 
 - Представител на ръководството - ПР 
 - Отговорник по качеството - ОтгК 
 - Заместник директор - производство - ЗДП 
 - Заместник директор – технически въпроси - ЗДТВ 
 - Отдел финанси и икономика - ФИО 
 - Сектор вътрешен финансов контрол - сектор ВФК 

 - Сектор счетоводен – обработка на информацията - сектор Счетоводен 

 - Сектор управление на персонала – цени, себестойност и заплати - сектор УП

 - Отговорник по професионално обучение - ОПрО 
 - Отдел маркетинг и търговия - ОМиТ 
 - Склад - СКЛ 
 - Безопасни условия на труд - БУТ 
 - Отдел технически и качествен контрол - ОТКК 
 - Завеждащ входящ контрол - ВхК 
 - Инспектор качество - ИрК 
 - Изпитвателна лаборатория - ИЛ 
 - Отдел-конструктивен - КО 
 - Технически   архив - ТхА 
 - Отговорник по метрологично осигуряване - М 
 - Звено Доставки - Доставки 

- Производствени цехове - Ц 2 – Ц 5 
 - Цех леярен и полимерни покрития - Ц 2 
 - Цех пресов - Ц 3 

- Цех автоматен и монтаж на брави, дръжки за врати и  
               прозорци и секретни ключалки - Ц 4 
 - Цех галванични покрития - Ц 5 
 - Междинен склад - М СКЛ 
 - Административно комунално битово стопанство - АКБС 
 - Отдел енергетичен - ОЕ 
 - Отдел механичен - ОМ 
 - Цех за производство и ремонт на инструменти - ЦПРИ 
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НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО 

“МЕТАЛ” АД - 

Варна

ОТГОВОРНОСТ на РЪКОВОДСТВОТО – 

В СИЛА от 4 ОКТОМВРИ 2011 год. и към 31.12.2011 год.                                                           

Раздел 0 
Лист 10 / 57 

Издание 4 

Изменение 2 

ИЗПОЛЗВАНИ АБРЕВИАТУРИ


 - Съвет на директорите - СД 
 - Изпълнителен директор - ИД 
 - Представител на ръководството - ПР 
 - Отговорник по качеството - ОтгК 
 - Заместник директор - производство - ЗДП 
 - Заместник директор – технически въпроси - ЗДТВ 

- Главен инженер - Гл. инж. 
 - Отдел финанси и икономика - ФИО 
 - Сектор вътрешен финансов контрол - сектор ВФК 
 - Сектор счетоводен – обработка на информацията                - сектор Счетоводен 
 - Сектор управление на персонала – цени, себестойност и  
   заплати - сектор УП 
 - Отговорник по професионално обучение - ОПрО 
 - Отдел маркетинг и търговия - ОМиТ 
 - Склад - СКЛ 
 - Безопасни условия на труд - БУТ 
 - Отдел технически и качествен контрол - ОТКК 
 - Завеждащ входящ контрол - ВхК 
 - Инспектор качество - ИрК 
 - Изпитвателна лаборатория - ИЛ 
 - Отдел-конструктивен - КО 
 - Технически   архив - ТхА 
 - Отговорник по метрологично осигуряване - М 
 - Звено Доставки - Доставки 

- Производствени цехове - Ц 2 – Ц 5 
 - Цех леярен и полимерни покрития - Ц 2 
 - Цех пресов - Ц 3 
 - Цех автоматен и монтаж на брави, дръжки за врати и  
               прозорци и секретни ключалки - Ц 4 
 - Цех галванични покрития - Ц 5 
 - Междинен склад - М СКЛ 
 - Административно комунално битово стопанство - АКБС 
 - Отдел енергетичен - ОЕ 
 - Отдел механичен - ОМ 
 - Цех за производство и ремонт на инструменти - ЦПРИ 
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 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/ 
инсталациите; 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е производител на секретни заключващи системи, строителен и 
мебелен обков, метални врати, цинково-алуминиеви сплави и стоманени ленти. Ръководството цели с 
предлагането на неговите продукти на пазара да обхване почти изцяло нуждите на своите 
потребители, строителните фирми и индустриалните производители, като налага своя оригинален 
дизайн на продукцията си и високо качество. Същите отговарят на БДС, а част от тях и на DIN. 
Има дистрибутори в различни големи градове на страната и извън нея за доставки на стоки на едро и          
работи също с фирми – търговци на дребно. Разполага със собствен транспорт за доставка на поръчки 
по подадена заявка, но има и такива клиенти, които идват на място да зареждат. В непосредствена 
близост до входа на административен портал има магазин с нормално работно време през седмицата.     

Основните производства на територията на Дружеството по КР са: 
- Цех “Галваничен”, в който се нанасят декоративни и антикорозионни електрохимични покрития 

върху детайли изработени от метал (материал – СТОМАНА, ЦАМ или МЕСИНГ), както и 
предварителна обработка на метални заготовки. В този цех има седем инсталации, една от които 
през 2011 год. е демонтирана, поради което към 31.12.2011 год. инсталациите са шест, както следва:

- Инсталация 680 /предстои промяна по Прил. № 6 за КР – това е по вътрешна документация (ВД) 
Инсталация 670/ -  

Процес:  
Покритие на никел, месинг върху ЦАМ или стомана. Детайлите се поставят/редят ръчно на подвески, 
които се пускат автоматично за определено време във вани до постигане на желаният ефект.;  
- Инсталация 687 /предстои промяна по Прил. № 6 за КР – това е Инсталация 685 по ВД/ -  
Процес:  
Покритие на никел, месинг, черен никел върху ЦАМ, стомана и месинг. Детайлите са в насипно 
състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично се пуска за определено време 
във вани до постигане на желаният ефект.;  
- Инсталация 681 /предстои промяна по Прил. № 6 за КР – това е Инсталация 680 по ВД/ -  
Процес:  
Покритие с алкален или кисел цинк върху детайли от стомана или ЦАМ. Детайлите са в насипно 
състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично се пуска за определено време 
във вани до постигане на желаният ефект.;  
- Инсталация 686 -  
Процес:  
Байцване на детайли от месинг. Детайлите могат или да се поставят/редят на подвески или да са в 
насипно състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично се пуска за определено 
време във вани до постигане на желаният ефект.;  
- Инсталация 692 /предстои промяна по Прил. № 6 за КР – линията е демонирана през 2011 год./ -  
Процес:  
Покритие на мед върху ЦАМ с последващо химическо декоратино почерняване, а след това и 
нанасяне на лаково покритие с разреден течен лак. Детайлите могат или да се поставят/редят ръчно на 
подвески или да са в насипно състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично 
се пуска за определено време във вани до постигане на желаният ефект. ;  
- Инсталация 676 /предстои промяна по Прил. № 6, въпреки, че това е Инсталация 676 по ВД/ -  
Процес:  
Покритие на алкален цинк върху детайли от ЦАМ или стомана. Детайлите се поставят/редят ръчно на 
подвески, които се пускат автоматично за определено време във вани до постигане на желаният 
ефект.;  
- Инсталация 600 /предстои промяна по Прил. № 6 за КР на Инсталация 600 по ВД/ -  
Процес:  
Покритие с никел, сатен никел, хром, върху върху детайли от полиран месинг. Детайлите се 
поставят/редят ръчно на подвески, които се пускат автоматично за определено време във вани до 
постигане на желаният ефект.;  
- Цех “Байц на стоманени ленти”, в който се извършва химическа обработка на стоманени ленти в 

разредена техн. сярна киселина с концентрация от 10,00 % до 25,00 % Н2SО4 в зависимост от 
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нуждите ни и степента на грапавост на байцваната стоманена лента. Операцията байцване има за 
цел да отнеме окисния слой от повъорхността на стоманата (FeO, Fe2O3 и Fe3O4), който се образува 
по време и след горещото валцуване на рулоните.; 

- Цех “Леярна и шлайф”; 
- Цех “Прахово боядисване”; 
- Цех “Производство на стоманени ленти, брави, панти, заключващи системи”; 
- Цех “Монтаж”; 
- Цех “Производство и ремонт на инструменти”;  
- Локална Пречиствателна станция за отпадъчни производствени води /ПСОВ/. 

Обособени са няколко производствени участъка, като 80,00 % от оборудването на завода са 
преси: 

- има ексцентър преси от 16 до 63 тона за единични детайли; 
- има и преси от 40 до 150 тона за работа с материал на рулони.  
Създаден е участък с автомати-стругове за работа с материал на пръти и на рула, както и 

участък със специализирани машини-агрегати за производство на секретни ключалки. Има нсталация 
за производство на цинкови сплави, която за последно се ползваши през 2009 год. На същата, през 
2010 год. е извършен частичен демонтаж, при което в това си състояние не може да се експлоатира.               
В този цех има също и машини за леене под налягане на детайли изработени от ЦАМ сплав /цинк-

алуминий-мед/ и от магнезиева сплав. Има и собствено оборудване за производство на студеновалцовани 
ленти с дебелина от 0,50 до 4,00 мм.  

 Производствен капацитет на инсталацията/ите; 

 За 2011 год. “Метал” АД – гр. Варна представя в настоящият ГДОС - две отделни 
таблици с данни, както следва: 
- Първата е за определените инсталации за повърхностна обработка на метали (попадащи под т. 2.6 от 

Приложение 4 на ЗООС) – Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти”, като е посочен 
определеният в Условие № 4, подусловие 4.1. – максимален проектен капацитет на инсталациите 
по КР и дадена конкретика за всяка отделна в минал период – 2008, 2009 и 2010 години, както и 
последни данни за 2011 год.;  

- Втората е за останалите инсталации в Дружеството, които са негова неразделна част от 
дейността по подготовката на метални детайли за обработка в инсталации за повърхностна 
обратотка  (непопадащи в т. 2.6 или други точки от Приложение 4 на ЗООС), като за тях също е посочен в Условие 
№ 4, подусловие 4.1. – максимален проектен капацитет на инсталациите по КР и конкретика за 
всяка отделна в минал период – 2008, 2009 и 2010 години, както и последни данни за 2011 год.  

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ:   РИОСВ, гр. Варна 

    9010 - гр. Варна, ул. “Ян Палах” №  4 

    тел: 052 / 678 - 848; факс: 052 / 634 - 593 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ: Басейнова Дирекция  “Черноморски район”, гр. Варна 

    9000 – гр. Варна, ул. “Александър Дякович” № 33 

    тел: 052 / 687 - 445 (до 49), факс: 052 / 631 - 448 



 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията в Цех “Галваничен” и Производствен капацитет за 2011 год.  

№ 
по 
ред 

Наименование 
на 

инсталацията 

Позиция 
на 

дейността 
съгласно 
Директива  

96/61/ЕС 

Описание 
на дейността за 2011 год.  

на инсталациите  
по заложените  

типови разходни норми /ТРН/ на  
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна 

Проектен 
капацитет              
за детайли                   
с покритие 

върху 
квадратура 

или             
нетното 

тегло 

Производство
(за последната - 

2011 год.) 
Производство
през                      
2010 год. 

Производство 
през 
2009 год.

Производство 
през 
2008 год.

1. Цех  
“ГАЛВАНИЧЕН” 

В галваничния цех се правят метални декоративни и 
антикорозионни електрохимични покрития върху метали, и 
предварителна обработка на метални заготовки. 

1.1 Инсталация 680 
(нова)

2.6 Покритие на никел, месинг върху ЦАМ 
или стомана. Детайлите са на подвески. 

Дейност под кода на ТРН: 
 5-33 – Хромиране на детайли от 

ЦАМ; 
 5-34 – Никелиране на детайли от 

ЦАМ; 
 5-58 – Месинговане на детайли от  

ЦАМ; 
 5-71 – Никелиране на детайли от 

стомана; 
 5-72 – Месинговане на детайли от 

стомана; 
 5-73 – Хромиране на детайли от 

стомана; 
 5-74 – Сатиниране на детайли от 

ЦАМ; 
 5-75 – Сатиниране на детайли от 

стомана; 
 5-76 – Сатиниране върху детайли 

от месинг; 
 5-77 – Хромиране върху детайли от 

месинг; 
 5-78 – Никелиране върху детайли 

от месинг; 
 5-79 – Черен никел върху детайли 

от стомана; 
 5-03-1 – Байцване на детайли от 

месинг; 
 5-03-2 – Друг вид байцване на 

детайли от месинг; 
 5-80 – Черен никел върху детайли 

от ЦАМ;
 5-48 – Мед и оксидиране на медно 

покритие върху детайли от ЦАМ.

2 300 000
dm2/год. 

299 777,5300
dm2/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-33 –
1 349,6400 dm2/год.; 
5-34 –
157 975,13 dm2/год.; 
5-58–
4 401,6700 dm2/год.; 
5-71 –
88 220,680 dm2/год.; 
5-72 –
6 300,1400 dm2/год.; 
5-73–
няма дейност dm2/год.; 
5-74 –
8 839,6200 dm2/год.; 
5-75 –
6 628,1600 dm2/год.; 
5-76–
8 374,3000 dm2/год.; 
5-77 –
няма дейност dm2/год.; 
5-78 –
17 688,1900 dm2/год.; 
5-79 –
няма дейност dm2/год.; 
5-03-1 –
няма дейност dm2/год.; 
5-03-2 –
няма дейност dm2/год.; 
5-80 –
няма дейност dm2/год.; 
5-48 (допълнително  от 

Инсталация 692) –
15 526,4700 dm2/год.; 

397 720,1400
dm2/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-33 –
1 203,0800 dm2/год.; 
5-34 –
214 174,19 dm2/год.; 
5-58–
4 745,8800 dm2/год.; 
5-71 –
111 342,230 dm2/год.; 
5-72 –
13 598,9200 dm2/год.; 
5-73–
няма дейност dm2/год.; 
5-74 –
15 065,0000 dm2/год.;   
5-75 –
11 497,3700 dm2/год.; 
5-76–
443,7400 dm2/год.; 
5-77 –
няма дейност dm2/год.; 
5-78 –
25 659,1600 dm2/год.; 
5-79 –
няма дейност dm2/год.; 
5-03-1 –
няма дейност dm2/год.; 
5-03-2 –
няма дейност dm2/год.; 
5-80 –
няма дейност dm2/год.; 

482 006,5000
dm2/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-33 –
1 953,1100 dm2/год.; 
5-34 –
220 873,3400 dm2/год.; 
5-58–
3 886,2800 dm2/год.; 
5-71 –
156 864,510 dm2/год.; 
5-72 –
17 059,3300 dm2/год.; 
5-73–
80,6400 dm2/год.; 
5-74 –
34 158,9200 dm2/год.;
5-75 –
15 780,8300 dm2/год.; 
5-76–
1 657,7500 dm2/год.; 
5-77 –
184,8700 dm2/год.; 
5-78 –
29 506,9200 dm2/год.; 
5-79 –
няма дейност dm2/год.; 
5-03-1 –
няма дейност dm2/год.; 
5-03-2 –
няма дейност dm2/год.; 
5-80 –
няма дейност dm2/год. 

789 511,1876
dm2/год., 
от които под кода    
на ТРН:  

5-33 –
6 973,4400 dm2/год.; 
5-34 –
435 784,8596 dm2/год.;
5-58–
11 966,0240 dm2/год.; 
5-71 –
206 125,900 dm2/год.; 
5-72 –
34 346,6980 dm2/год.; 
5-73–
685,4400 dm2/год.; 
5-74 –
56 079,0200 dm2/год.;
5-75 –
12 915,6220 dm2/год.; 
5-76–
60,6940 dm2/год.; 
5-77 –
няма дейност dm2/год.;
5-78 –
10 754,8080 dm2/год.; 
5-79 –
9 534,7120 dm2/год.; 
5-03-1 –
няма дейност dm2/год.;
5-03-2 –
няма дейност dm2/год.;
5-80 –
4 280,9700 dm2/год.; 
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1.2 Инсталация 687  
(стара) 

Инсталация 687  
(реконструирана)

2.6 Покритие никел, месинг, черен никел 
върху ЦАМ, стомана, месинг. Детайлите 
са насипни и се работи с барабан. 

Дейност под кода на ТРН: 
 5-31 – Никелиране на детайли от 

ЦАМ;
 5-32 – Месинговане на детайли от 

ЦАМ;
 5-35 – Никелиране на детайли от 

месинг;
 5-37 – Месинговане на детайли от 

месинг;
 5-38 – Нанасяне кафяв никел върху 

детайли от ЦАМ;
 5-41 – Черен никел върху детайли 

от ЦАМ;
 5-31-1 – Никелиране на детайли от 

стомана;
 5-32-1 – Месинговане върху 

детайли от стомана;
 5-38-1 – Кафяв никел върху 

детайли от стомана;
 5-41-1 – Черен никел върху детайли 

от стомана.

69 000
kg/год. 

64 400
kg/год. 

15 522,2887
kg/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-31 –
2 504,5831 kg/год.; 
5-32 –
527,8460 kg/год.; 
5-35 –
1 652,3250 kg/год.; 
5-37 –
няма дейност kg/год.;
5-38 –
няма дейност kg/год.; 
5-41 –
няма дейност kg/год.; 
5-31-1 –
7 532,3729 kg/год.; 
5-32-1 –
3 258,9660 kg/год.; 
5-38-1 –
няма дейност kg/год.; 
5-41-1 –
46,1957 kg/год.

18 981,1626
kg/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-31 –
2 070,8150 kg/год.; 
5-32 –
845,2880 kg/год.; 
5-35 –
8 525,4880 kg/год.; 
5-37 –
няма дейност kg/год.;
5-38 –
няма дейност kg/год.; 
5-41 –
няма дейност kg/год.; 
5-31-1 –
4 716,6560 kg/год.; 
5-32-1 –
2 767,6768 kg/год.; 
5-38-1 –
няма дейност kg/год.; 
5-41-1 –
55,2388 kg/год.

23 058,0961
kg/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-31 –
3 724,5545 kg/год.; 
5-32 –
1 338,7854 kg/год.; 
5-35 –
10 529,8551 kg/год.; 
5-37 –
няма дейност kg/год.; 
5-38 –
няма дейност kg/год.; 
5-41 –
няма дейност kg/год.; 
5-31-1 –
3 876,4580 kg/год.; 
5-32-1 –
3 523,1774 kg/год.; 
5-38-1 –
няма дейност  kg/год.; 
5-41-1 –
65,2657 kg/год.

33 768,8156
kg/год., 
от които под кода  
на ТРН:  

5-31 –
6 425,3197 kg/год.; 
5-32 –
3 300,4203 kg/год.; 
5-35 –
12 612,3766 kg/год.; 
5-37 –
няма дейност kg/год.; 
5-38 –
няма дейност kg/год.; 
5-41 –
211,0085 kg/год.; 
5-31-1 –
4 592,9723 kg/год.; 
5-32-1 –
6 611,2404 kg/год.; 
5-38-1 –
няма дейност  kg/год.; 
5-41-1 –
15,4778 kg/год.
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1.3 Инсталация 681 2.6 Покритие с алкален или кисел цинк върху 
детайли от стомана или ЦАМ. Детайлите 
са насипни и се работи с барабан. 

Дейност под кода на ТРН: 
 5-02 – Поцинковане на детайли от 

ЦАМ – цветно;
 5-56 – Поцинковане на детайли от 

стомана – цветно;
 5-02-1 – Поцинковане на детайли 

от ЦАМ – бяло;
 5-56-1 – Поцинковане на детайли 

от стомана – бяло;
 5-51 (708) – Лакиране чрез 

потапяне на дребни детайли с 
воден лак, които са поставени в 
барабан.

190 000
kg/год. 

48 030,6608
kg/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-02 –
5 226,2775 kg/год.;
5-56 –
25 174,6462 kg/год.; 
5-02-1–
9 462,2651 kg/год.; 
5-56-1 –
3 922,9598 kg/год.; 

5-51 (допълнително  от 

Инсталация 692) –
4 244,5122 kg/год.      

56 120,5071
kg/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-02 –
6 190,4101 kg/год.;
5-56 –
27 559,2190 kg/год.; 
5-02-1–
14 167,3041 kg/год.; 
5-56-1 –
8 203,5739 kg/год.

66 569,5059
kg/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-02 –
12 565,0528 kg/год.; 
5-56 –
37 569,7047 kg/год.; 
5-02-1–
14 018,4591 kg/год.; 
5-56-1 –
2 416,2893 kg/год.

90 727,5072
kg/год., 
от които под кода   
на ТРН:  

5-02 –
13 787,7702 kg/год.; 
5-56 –
54 343,4657 kg/год.; 
5-02-1–
19 836,3215 kg/год.; 
5-56-1 –
2 760,0398 kg/год.

1.4 Инсталация 686 2.6 Байцване на детайли от месинг. Работи се 
за покритието, като елементите са 
поставени или на подвески или са в 
насипно състояние. 

Дейност под кода на ТРН: 
 5-40 – Байцване и пасивация на 

месингови детайли;
 5-42 – Друг вид байцване и 

пасивация на месингови детайли.

472 000
dm2/год. 

152 524,3600
dm2/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-40 –
152 524,3600
dm2/год.; 
5-42 –
няма дейност  
dm2/год. 

316 024,1000
dm2/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-40 –
316 024,1000
dm2/год.; 
5-42 –
няма дейност  
dm2/год.

361 387,3000
dm2/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-40 –
361 387,3000
dm2/год.; 
5-42 –
няма дейност   
dm2/год.

387 136,9870
dm2/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-40 –
387 136,9870
dm2/год.; 
5-42 –
няма дейност            
dm2/год.
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№ 
по 
ред 

Наименование 
на 

инсталацията 

Позиция 
на 

дейността 
съгласно 
Директива  

96/61/ЕС 

Описание 
на дейността за 2011 год.  

на инсталациите  
по заложените  

типови разходни норми /ТРН/ на  
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна 

Проектен 
капацитет              
за детайли                   
с покритие 

върху 
квадратура 

или             
нетното 

тегло 

Производство
(за последната - 

2011 год.) 
Производство
през                      
2010 год. 

Производство 
през 
2009 год.

Производство 
през 
2008 год.

1.5 Инсталация 692 – 
демонтирана в 
периода от месеци: 
Юни ÷ Юли  
на 2011 год.  

2.6 Покритие на мед върху ЦАМ с 
последващо химическо декоративно 
почерняване и лакиране с течен лак. 
Дейността от тази инсталация, при нужда 
да се извършват такъв вид покрития,  
временно се разпределя да става в 
другите инсталации. 

Дейността под кода на ТРН тук е 
посочена само за съпоставка с
данните от изминалите периоди и 
този на преход през 2011 год.: 

 5-48 – Мед и оксидиране на медно 
покритие върху детайли от ЦАМ; 

 5-51 (708) – Лакиране чрез 
потапяне на дребни детайли с 
воден лак, които са поставени в 
барабан;

 5-52 – Лакиране на детайли с 
нитроцелулозен лак;

 5-53 (708) – Лакиране чрез 
потапяне на месинг детайли с 
воден лак, които са окачени на 
подвески. 

192 000
dm2/год. 

29 932,1200
dm2/год. и  
7 183,7890  kg/год., 
от които под кода 
на ТРН -
без сборуване са:  

5-48 –
30 514,6200 dm2/год.,
като в периода: 
01.01.2011 ÷ 31.05.2011 год. 
имаме –  

14 988,1500 dm2/год.,
(временно се извършва в 

Инсталация 680) –
15 526,4700 dm2/год.;

5-53 –
29 932,1200 dm2/год., 
като в периода: 
01.01.2011 ÷ 31.05.2011 год. 
имаме –  

14 573,1500 dm2/год., 
(временно се извършва в 

Инсталация 676) –
15 358,9700 dm2/год.
и 
приключила 
окончателно 
през 2008 год.  
5-52 –
няма дейност      
dm2/год. 

Отделно имаме по 
5-51 –
7 183,7890 kg/год.,      
като в периода: 
01.01.2011 ÷ 31.05.2011 год. 
имаме –  

2 939,2768 kg/год.,
(временно се извършва в  

Инсталация 681) –
4 244,5122 kg/год.      

47 690,9300
dm2/год.,  

от които под кода 
на ТРН -
без сборуване са:  

5-48 –
34 658,1500 dm2/год.;

5-53 –
33 793,4100 dm2/год.

и 
приключила 
окончателно 
през 2008 год.  
5-52 –
няма дейност      
dm2/год. 

Отделно имаме по 
5-51 –
13 897,5200 kg/год.      

46 269,7000
dm2/год.,  

от които под кода 
на ТРН -
без сборуване са:  

5-48 –
42 543,6400 dm2/год.; 

5-53 –
46 269,7000 dm2/год.      

и 
приключила 
окончателно 
през 2008 год.  
5-52 –
няма дейност      
dm2/год.

21 183,4076
dm2/год.,  

от които под кода
на ТРН:  

5-48 –
80 033,8300 dm2/год.; 

5-53 –
12 547,0440 dm2/год.

и 
5-52 –
8 636,3636 dm2/год.,     
с приключила  
дейност 
от                            
01.05.2008 год.                      
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№ 
по 
ред 

Наименование 
на 

инсталацията 

Позиция 
на 

дейността 
съгласно 
Директива  

96/61/ЕС 

Описание 
на дейността за 2011 год.  

на инсталациите  
по заложените  

типови разходни норми /ТРН/ на  
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна 

Проектен 
капацитет              
за детайли                   
с покритие 

върху 
квадратура 
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(за последната - 

2011 год.) 
Производство
през                      
2010 год. 

Производство 
през 
2009 год.

Производство 
през 
2008 год.

1.6 Инсталация 676  
(стара) 

Инсталация 676  
(реконструирана)

2.6 Покритие на алкален цинк върху детайли 
от ЦАМ или стомана. Работи се с 
подвески. 
Дейност под кода на ТРН: 

 5-17 – Поцинковане на детайли 
изработени от ЦАМ и стомана – 
цветно;

 5-17-1 – Поцинковане на детайли 
изработени от ЦАМ и стомана – 
бяло;

 5-53 (708) – Лакиране чрез 
потапяне на месинг детайли с 
воден лак, които са окачени на 
подвески.

270 000
dm2/год. 

1 200 000
dm2/год. 

585 525,7100
dm2/год.,  
от които под кода 
на ТРН
за новата инст.:  

5-17 –
525 159,1100
dm2/год.; 
5-17-1 –
45 007,6300
dm2/год.; 

5-53 (допълнително  от 

Инсталация 692) –
15 358,9700 dm2/год.  

522 919,1700
dm2/год.,  
от които под кода 
на ТРН 
за старата и                              
за новата инст.:  

5-17 –
494 248,8600
dm2/год.; 
5-17-1 –
28 670,3100
dm2/год. 

262 748,3500
dm2/год.,  
от които под кода 
на ТРН 
за                                  
старата инст.:  

5-17 –
234 581,0400
dm2/год.; 
5-17-1 –
28 167,3100
dm2/год. 

266 579,730
dm2/год.,  
от които под кода    
на ТРН
за                                  
старата инст.:  

5-17 –
115 498,9200
dm2/год.; 
5-17-1 –
151 080,8100
dm2/год. 
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с покритие 

върху 
квадратура 

или             
нетното 

тегло 

Производство
(за последната - 
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Производство
през                      
2010 год. 

Производство 
през 
2009 год.

Производство 
през 
2008 год.

1.7 Инсталация 600 2.6 Покритие с никел, сатен никел, хром 
върху детайли от полиран месинг. Работи 
се с подвески. 
Дейност под кода на ТРН: 

 5-61 – Никелиране на детайли от 
месинг; 

 5-62 – Хромиране на детайли от 
месинг; 

 5-63 – Сатиниране на детайли от 
месинг; 

 5-64 – Галванично покритие сатин 
никел върху месингови детайли; 

 5-65 – Измиване на детайли от 
месинг; 

 5-81 – Нанасяне на черен никел 
върху никелирани детайли от 
ЦАМ и стомана;

 5-63-1 – Галванично покритие 
сатин никел-хром върху 
никелирани детайли израбонети от  
ЦАМ и стомана.

73 000
dm2/год. 

2 351,5900
dm2/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-61 –
224,6900 dm2/год.; 
5-62 –
няма дейност 
dm2/год.; 
5-63 –
няма дейност 
dm2/год.;
5-64 –
няма дейност  
dm2/год.; 
5-65 –
60,8400 dm2/год.; 
5-81 –
2 066,0600 dm2/год.; 
5-63-1 –
няма дейност  
dm2/год.

7 292,1800
dm2/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-61 –
1 507,4100 dm2/год.; 
5-62 –
няма дейност 
dm2/год.; 
5-63 –
няма дейност 
dm2/год.;
5-64 –
няма дейност  
dm2/год.; 
5-65 –
1 682,5300 dm2/год.; 
5-81 –
4 102,2400 dm2/год.; 
5-63-1 –
няма дейност  
dm2/год.

17 840,4300
dm2/год., 
от които под кода 
на ТРН:  

5-61 –
1 755,3600 dm2/год.; 
5-62 –
няма дейност  
dm2/год.; 
5-63 –
няма дейност  
dm2/год.; 
5-64 –
няма дейност  
dm2/год.; 
5-65 –
5 064,1000 dm2/год.; 
5-81 –
11 020,9700 dm2/год.; 
5-63-1 –
няма дейност   
dm2/год.

46 934,8450
dm2/год., 
от които под кода    
на ТРН:  

5-61 –
40 806,2810 dm2/год.; 
5-62 –
няма дейност  
dm2/год.; 
5-63 –
723,0000
dm2/год.; 
5-64 –
няма дейност   
dm2/год.; 
5-65 –
5 405,5640 dm2/год.; 
5-81 –
няма дейност dm2/год.;
5-63-1 –
няма дейност   
dm2/год.
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през                      
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през 
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Производство 
през 
2008 год.

2 Цех  
“Байц на 
стоманени ленти” 

2.6 Операцията байцване има за цел да 
отнеме окисния слой от повърхността 
на стоманата (FeO, Fe2O3 и Fe3O4),
който се образува по време и след 
горещото валцуване на стоманените 
ленти. 
В цеха се извършва повърхностна 
химическа обработка на стоманени 
ленти, като се ползва сярна киселина 
10-25 % разтвор и добавки към нея, 
при което се получава чиста 
повърхност на метала за намаляване 
на триенето и гаратниране качеството 
на съответното покритие.  

3 000 000
kg/год. 

31 327
kg/год. 

3 095
kg/год. 

30 369
kg/год. 

28 000
kg/год. 

3 Локална  
ПСОВ  
на  
“МЕТАЛ” АД – гр. 
Варна в 
експлоатация               
от 1996 год. 

2.6 - Осигурява пречистена и омекотена 
оборотна вода за промивките на 
линиите в Цех “Галваничен”.  
- Обработeни замърсени кисели и 
алкални води, които в смесен поток 
се заустват впоследствие към 
селищната канализационна схема на 
ВиК-оператора. 

49 140
m3/год. 

5 640
m3/год. 

16 435
m3/год. 

750
m3/год. 

17 170
m3/год. 

740
m3/год. 

17 477
m3/год. 

750
m3/год. 

18 680
m3/год. 

1 130
m3/год. 
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 Кратко описание на дейността на останалите цехове съпътстващи работата на Цехове “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти”
и Производствен капацитет за 2011 год. 

№ 
по 
ред

Наименование 
на 

инсталацията 

Описание 
на 

дейността 

Проектен 
Капацитет Производство

(за последната - 
2011 год.) 

Производство
през                      
2010 год.

Производство
през        
2009 год.

Производство
през                      
2008 год.

1 Леярна и шлайф В леярния цех се извършва 
производство на сплав ЦАМ 
(цинк, алуминий, мед), отливат се 
детайли, щамповане на детайли, 
шлайфане и полиране. 

9 000 000
отливки/год. 

4 711 000
шлифовки/год. 

1 913 031
отливки/год. 

956 516
шлифовки/год. 

2 471 670
отливки/год. 

1 217 642
шлифовки/год. 

2 629 437
отливки/год. 

1 309 292
шлифовки/год. 

3 924 533
отливки/год. 

1 983 776
шлифовки/год. 

2 Прахово 
боядисване 

Извършва се прахово 
боядисване на метални детайли 
с прахова полимерна боя. 

6 374 400
бр./год. 

1 419 292
бр./год. 

1 709 990
бр./год. 

1 819 136
бр./год. 

2 798 670
бр./год. 

3 Производство на 
стоманени ленти 

Произвеждат се стоманени 
ленти с необходимите размери 
за производството, като се 
използват студено и горещо 
валцовани стоманени ленти. 

3 000 000
кг/год. 

76 535
кг/год. 

82 295
кг/год. 

100 360
кг/год. 

155 250
 кг/год. 

4 Производство  
на брави, врати и 
панти. 
Забележка:
Врати не се 
произвеждат  
от 2008 год.

Производство на детайли за 
брави, шилдове, детайли за 
панти (без заготовка за метални 

врати).
Извършва се монтаж на брави и 
панти (без монтаж на врати).

1 303 446
брави/год. 
1 353 921
панти/год. 
3 500
врати/год. 

336 886
брави/год. 
308 273
панти/год. 
0
врати/год. 

376 447
брави/год. 
212 407
панти/год. 
0
врати/год. 

405 410
брави/год. 
361 150
панти/год. 
0
врати/год. 

577 452
брави/год. 
538 575
панти/год. 
0
врати/год. 

5 Производство на 
заключващи 
системи и панти. 
Забележка:
Тези панти не се 
произвеждат  
от 2007 год.

В участъка се произвеждат 
детайли за ключалки, детайли 
за катинари, ротационни 
детайли за общо 
предназначение (без детайлите 

за такива панти).
Извършва се монтаж на 
ключалки и катинари (без 

монтаж на такива панти).

527 000
бр./год. 

1 000 000
панти/год. 

160 540
бр./ год. 

0
панти/год. 

208 353
бр./ год. 

0
панти/год. 

199 311
бр./ год. 

0
панти/год. 

325 073
бр./ год. 

0
панти/год. 
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№ 
по 
ред

Наименование 
на 

инсталацията 

Описание 
на 

дейността 

Проектен 
Капацитет Производство

(за последната - 
2011 год.) 

Производство
през                      
2010 год.

Производство
през        
2009 год.

Производство
през                      
2008 год.

6 Монтаж на 
шилдове с дръжки 

В участъка се сглобяват и 
опаковат шилдове ведно с 
дръжките, които са един общ 
краен продукт. 

2 200 000
бр./год. 

236 796
бр./год. 

494 108
бр./год. 

700 094
бр./год. 

1 029 507
бр./год. 

7 Металокерамика В участъка се пресоват изделия 
от металокерамика. 

1 750 000
бр./год. 

600 634
бр./год. 

306 570
бр./год. 

464 655
бр./год. 

755 065
бр./год. 

8 Производство  
и  
ремонт  
на инструменти 

В участъка се произвеждат и 
ремонтират: 
1. инструменти за цялостната дейност на 

площадката; 
2. резервни части за инструменти; 
3. резервни части за ремонтна дейност на 

работното оборудване; 

4. заготовки.

Не се нормира - - - -

9 Поддръжка на 
вътрешнозаводски 
транспорт 

В участъка се ремонтират и 
обслужват електрокари и 
мотокари. Извършва се зареждане 
на тягови акумулаторни батерии. 

Не се нормира - - - -

10 Котелно към 
Цех “Галваничен” 

Осигурява топлоенергия за 
цялата производствена 
площадка, като използваното 
гориво е природен газ - 
посочените данни са само за 
производствените нужди на 
Котел КОН 350. 

878 080
kWh/год. 

503 000
kWh/год. –
само за Котел 
КОН 350,                                               
а общо 
топлоенергия - 
1 591 МWh /год.

527 000
kWh/год. –
само за Котел 
КОН 350,                  
а общо 
топлоенергия - 
1 479 МWh /год.

530 000
 kWh/год. –  
само за Котел  
КОН 350,                  
а общо 
топлоенергия - 
1 545 МWh/год.

622 080
 kWh/год. –  
само за Котел  
КОН 350,                  
а общо 
топлоенергия - 
2 933 МWh/год. 

11 Компресорна 
станция 

Осигуряване на въздух с 
определени параметри, 
необходими за работната 
площадка 

(1 935 360
м3/год.)
– данната   
подлежи на 
промяна по КР 

на -
6 739 200
м3/год. 

1 872 000
м3/год. 

2 225 000
м3/год. 

2 150 000
м3/год. 

2 430 000
м3/год. 
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3. 2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнило ангажиментите си по Условие № 5 – Управление на 
околната среда на КР. От 02.02.2005 год. оператора е започнал организация по събиране и 
обобщаване на обема информация, която трабва да обхване за да може да прилага в бъдещата се 
работа и система за управление на околната среда /СУОС/. В срок до 30.09.2005 год. оператора е 
прилагал СУК и е започнал да прилага СУОС, по които системи работи и през 2011 год., както 
следва:  

 Структури и отговорности – Усл. 5.1. КР 

Усл. 5.1.1. и 5.1.2. на КР – изпълняват се. В срок към 30.09.2005 год. оператора е изготвил 
списък на отговорните лица, които имат ангажименти да извършват конкретни дейности по 
изпълнение на условията в КР. Списъците на тези лица/персонал се съхраняват на площадката при 
ЕКОЛОГА, а когато има наложени промени, същите се актуализират.   

 Обучение – Усл. 5.2. КР 
Усл. 5.2.1. на КР – изпълнява се. Работи се по инстукцията за ежегодното определяне на 

потребностите от обучение на персонала, включително и за придобиване и усъвършенстване на еко-

навиците им в работната среда. В срок до 31.12.2010 год. се предлага ИЗГОТВЕНА от съответния 

началник отдел - ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, която се 

утвърждава от Изпълнителния Директор на Дружеството за следващата година. В конкретния случай 

имаме утвърдена на 04.01.2011 год. и влязла в изпълнение ПРОГРАМА – 2011. При планираните 

мероприятия по тази програма, Ръководството на Дружеството е срещнало разбиране от страна на 

своите работници и служители, които са били обучавани по единично и по групи от квалифицирани 

лица работещи извън фирмата ни ИЛИ наши кадри, които са преминали съответното обучение. 

Поради необходимостта да се повиши нивото на труда с квалифицирана работна ръка и специалисти, 

вече обучените предават своя опит на останалите си колеги и новопостъпилите лица за:  

1)  качеството на произвежданата продукция, като целия персонал е запознат с изискванията на новата версия на стандарта ISO 9001:2008;  

2)   условията на здравословна и безопасна работна среда;  

3)  опазване компонентите на околна среда от замърсяване по време на производствения процесс включително разделното събиране на 

масово разпространените отпадъци от опаковки пуснати на българския пазар със стоки в опаковано състояние.  

Информация за проведени и непроведи обучения на персонала през 2011 год.:

Поради финансови затруднения има обучения, които не успяхме да изпълним до 31.12.2011 

год. или частично са изпълнени. С оглед на тяхната важност те са прехвърлени в ПРОГРАМА 2012 

(утвърдена на 06.01.2012 год.). Планираните вътрешни обучения, които се правят от нашите специалисти 

стават по силата на вътрешна заповед на ИД. През 2011 год. са проведени съответно:  
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- 10 вътрешни обучения за поддържане на системата за управление на качеството /СУК/; 

- 7 обучения за поддържане и повишаване на квалификацията на работното място; 

- 5 вътрешни обучения за поднадзорни професии – ел. монтьори, работници работещи с газови 

съоръжения и инсталации, заварчици съгласно изискванията на съответните нормативни актове; 

- обучението на 3-ма човека във връзка с въвеждане на ново оборудване за монтаж на дръжки и шилдове, 

което трябваше да се направи през ІІІ-то Тримесечие на 2010 год., но поради късната доставка на това оборудване и 

невъзможността да се въведе в експлоатация до края на 2010 год., това стана в началото на 2011 год., респективно 

обучението на лицата се извърши до края на І-то Тримесечие на 2011 год.; 

- 2 вътрешни обучения по здравословни и безопасни условия на труд. 

Всички новопостъпил работници и служители през 2011 год. са обучени по СУК.  

Проведена е оценка по СУК на компетентност на персонала във фирмата, който е навършил 1-на

година трудов стаж, която е обхванала също новопостъпилите лица и преместените на ново работно място.  

Изразходваните средства за обучение по СУК през 2011 год. са 3 276,00 BGN. Тази сума е              

по-голяма  в сравнение с разходите, в размер на 2 500,00 BGN направени през 2010 год., за същото.  

Организациите и фирмите, с които са провеждани обученията в периода са удовлетворили 

нашите изисквания. През 2012 год. ще продължим да работим с някои от тях, както и с други фирми, 

които са конкурентноспособни на пазара за обучения за квалифициране и преквалифициране на 

персонала и друг вид консултантска дейност в тази връзка. Въпреки добрите резултати от 

оценяването през 2011 год. обучението на целият персонал ще продължи в посока усъвършенстване 

на придобитите им способности, което намира отражение в програмата за обучение през 2012 год.   

Изготвената ПРОГРАМА 2011 за обучение на кадрите, както и предхождащите я 

ПРОГРАМИ са отворен тип. Това позволява на Ръководството при необходимост да отделя средства и 

изпрати/тят на обучение съответния/те специалисти или други лица за придобиване на квалификация 

или подобряване и усъвършенстване на нивото на знанията им. Има два такива случая за 2011 год.   

Информация за числеността на персонала на «МЕТАЛ» АД – гр. Варна:

- 182 човека – средно списъчен състав по трудовослужебни правоотношения за 2011 год.; 

- 183 човека  – списъчен състав по трудовослужебни правоотношения към 31.12.2011 год. 
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 Обмен на информация – Усл. 5.3. КР 

Усл. 5.3.1. – изпълнява се. Имаме списък на лицата за изпълнение на условията в КР, включващ 
техните имена, длъжности, местоположение на работните места и телефони за контакт. Тази информация 
е достъпна не само до ангажираните с тази задача, но и до всички останали заинтерисовани лица, като се 
ползва за база – фирмената компютърна мрежа, по преценка на Ръководството, като най-удачна форма за 
обмен и поддържане на базата с информация и също със счетоводната документация.  

Усл. 5.3.2. – изпълнява се. Имаме и се поддържа актуален списък на органите/лицата за 
уведомяване, съгласно условията на разрешителното, техни адреси и начини за контакт, в случаи от 
необходимост от незабавно подаване на сигнал за възникнала производстна аварийна ситуация с емитери 
по компонентите за околна среда, при подаване сигнал в нужда на спешна и неотложна помощ и още 
други подобни случаи. Има промени в телефонните номера от преди четири години на някои от тези места 
в Община - Варна и Областна управа – Варна, а в края на 2009 год. е променено местонахождението на  
Дирекция “ГЗ” – Област Варна, респективно разполагаме с информация за новите им – телефони, факсове, 
адрес за контакт, защото всички те са важни при спешни случаи или за подаване на сигнали за 
еко-несъответствие и не само такива. През м. Август 2011 год. са променени и някои от нашите телефонни 
номера, включително и на ЕКОЛОГА. Той вместо на тел. 052 / 570 - 205, вече отговаря на - 052 / 570 - 213.

При произшевствие или друг инцидент –
информирайте/сигнализирайте на ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН за гр. Варна:
                                                                         тел. 052 / 634 - 593 на РИОСВ – гр. Варна (денонощен) към МОСВ. 

информирайте/сигнализирайте на СИН ТЕЛЕФОН за гр. Варна:
                                                                         тел. 0886 / 406 - 816 на БДЧР – гр. Варна (денонощен) към МОСВ. 

Други ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ при аварийни положения:

ПОЛИЦИЯ: 166                                     ПОЖАРНА ОХРАНА: 160                                     БЪРЗА ПОМОЩ: 150

ОЩЕ:                                               СПЕШЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР -  112              (аналог на 911 за U. S.A.) 

Телефон 112 от 30.09.2008 год. – 1210 часа има вече 100% национално покритие съгласно информация на 
Главният директор на "Национална система 112" - Стоян Граматиков към Министерството на извънредните 
ситуации /МИС/ (ЗАКРИТО е МИС с Решение на Народното събрание на Р България от 27.07.2009 год.).
В този последен ден от м. Септември 2008 год. се включиха и последните два центъра в градовете –              
Кърджали и Варна, които покриват следните ОБЛАСТИ:  

Кърджали, Пловдив, Смолян, Хасково, Пазарджик, Варна, Добрич, Шумен и Търговище. 

Освен със Спешна медицинска помощ, Полиция, Гражданска защита и Пожарна 
безопасност и спасяване, центърът във гр. Варна работи и с Координационния център на 
Морска администрация находящ се там. 

Операторите в двата центъра за гр. Кърджали и  за гр. Варна приемат сигналите, които 
могат да бъдат подадени от лицата - освен на възприетия за Р България – български (майчин) 
език, така и на други езици, които перфектно владеят говоримо и писмено, като - 
английски, немски, френски, руски, турски, румънски, гръцки и арабски. 
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ШЕСТЕ ЦЕНТЪРА от Националната система 112 са оборудвани с най-модерна 
компютърна и комуникационна техника. В тях успешно са внедрени и се поддържат 
информационно-комуникационните системи, чрез които се осъществява свързването на 
отделните служби, както помежду им, така и между отделните областни градове. Всеки 
постъпил при тях сигнал от физическо/юридическо лице автоматично се записва и 
съхранява/документира, обработва и докладва за предприетите намеси/указания за реагиране и 
за следващите действия на изпратения екип на място, в случай на такава необходимост.   

 Документиране – Усл. 5.4. КР 

 Усл. 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. – изпълняват се. Имаме на площадката актуален списък с нормативни 
актове, отнасящи се към работата на всяка инсталация. При ЕКОЛОГА се съхраняват и необходимите 
инструкции, изисквани да се изготвят и прилагат за опазване на околната среда. Те са на хартиен носител 
надлежно заверени с подписи и печат, така и в електронен вид. Съществува списък и се прави опис, на кой 
от персонала/отговорното лице, какъв документ е предоставен. За достъпност на информацията до 
изпълнителния персонал имаме по цеховете на определени места, разлепени конкретни единични 
инструкции, които всеки може да прочете за да се подсети за изпълнението и задълженията, които има 
оператора. 

 Управление на документи – Усл. 5.5. КР 

 Усл. 5.5.1. и 5.5.2. – изпълняват се. Има изготвена инструкция, която се прилага за актуализация 
на документите поради: 1) изменения и допълнения по нормативното законодателство по околна среда;            
2) изменения и подобрения в действащата технология на процесите; 3) въвеждане в или спиране от 
експлоатация на производствени мощности; 4) други възможни неописани тук случаи. При ЕКОЛОГА се 
съхраняват за минало време и за отчетният период всички иззети невалидни документи след тяхното 
актуализиране, т.е. подменяне с нова ревизирана версия. 

 Оперативно управление – Усл. 5.6. КР 

Усл. 5.6.1. – изпълнява се, като има инструкции за експлоатация и поддръжка на собственото си 
оборудване към цехове и инсталаци.     

 Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия – Усл. 5.7. КР 

 Усл. 5.7.1., 5.7.2. и 5.7.3. – изпълняват се. Имаме утвърдени писмени инструкции, които са 
актуализирани през 2009 год. и се спазват за осъществяване мониторинг на техническите и емисионни 
показатели. Правим оценка на съответствието на стойностите на емисионите и техническите показатели с 
определените по КР. При нужда се ползват указанията в разработената инструкция за установяване на 
допуснати несъответствия, за отразяване причините, които са ги предизвикали и с предложени 
мероприятия и хронология на коригиращи действия по отношение на персонала. За 2011 год. нямаме 
случаи на констатирани несъответсвия от извършените 2 вътрешни проверки и още 2 планови провеки на 
контролни органи.   

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – Усл. 5.8. КР 

 Усл. 5.8.1. – изпълнява се. Имаме утвърдена и се прилага писмена инструкция, която е  
актуализирана към датата 01.01.2009 год. за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след 
всяко възникване на авария. През отчетния период – не е възниквала авария, както и преди това, поради 
което в ДНЕВНИКА, който се води и съдържа 100 листа не са регистрирани писмено никакви такива 
случаи, при които да се е засегнала работата на пречиствателните съоръжения /ПС/. За периода на 2011 
год. имаме само на едно място такова ПС, което всъщност е  скрубер с воден сепаратор, който 
функционира към Емисионна точка № 2 – Цех «Леярна и шлайф» в участъка на полирното отделение. Тук  
обогатеният с прах въздух при полиране на детайли над всяка машина се изсмуква през въздушен шлюз 
монтиран над отделните работни места и чрез струяща в гърлото на тръба тип «ВЕНТУРИ» вода се улавя 
производственият прах от тази дейност. От средата на 2009 год. са предприети дейности и започна 
поетапно преместване на този цех, като при това се премести и Емисионна точка № 2 на различното  
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място ведно със съответното пречиствателно съоръжение към нея. В случая за перода: 01.09.2009 год. ÷ 
31.12.2011 год. и към момента на 2012 год. от Емисионна точка № 1 не се генерират емисии, защото – 
дейността е окончателно преустановена в отделението за шлайфане/полиране на детайли на старото място.   

В ситуация на възникнала авария и засегнапо ПС към тази комин – очакваме да се генерират 
допълнително вредни емисии в околната среда предимно по показателите – прах и различни  
прахообразни неорганични вещества, които се съдържат в неговия състав. По отношение на емисиите от 
замърсители съдържащи ЛОС в околната среда, то такива също нямаме окончателно от м. Май 2008 год. 
поради прекратена употреба на химикали с ЛОС и разредители на нитроцелулозния лак при лакирането. 
Предвидено е, след евентуалната възникнала аварийна ситуация на площадката, да се направи следното:  

1. Спешно обсъждане на разширена оперативка с ръководния и изпълнителен персонал на 
причините за аварията, където отговорите лица, заедно с екип от ресорни специалисти, 
консултанти и експерти правят обстоен разбор на причините довели до това, както и 
анализ на действията на всички фактори  и оценка на субективния и обективния фактор, 
за предотвратяване в бъдеще на повторяемост на събитието.; 

2. Принципно се поставя и въпроса дали се налагат да бъдат направени промени по 
инструкциите за работа, като първоначално на мястото на събитието се 
разглежда/ревизира технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.; 

3. Задължително е да бъде подаден сигнал до съответните обществени организации и 
институции и Контролни органи, определени с КР. 

Усл. 5.8.2. – изпълнява се по инструкция. От страна на Ръководството е предвидено при бъдещи 
такива ситуации всички резултати де си описват в АВАРИЙНИ протоколи и надлежно оформят с подписи 
и печат на Дружеството, които са наш утвърден образец. В тях се описва, освен задължителните - дата, 
място, час на установяване на проблемната ситуация, така също и кратко - характера на аварията, 
действията на екипа, причини които са я породили, предприети коригиращи действия и планирани 
действия за недопускане на повторяемост.  

Усл. 5.8.3. – изпълнява се по инструкция. Същата е преразгледана и актуализирана към дата – 
01.01.2009 год. Предвидено е тя да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията, както и по 
време на възникнала авария. Обема на аварийни ситуации обхваща и случаите при анормални природни 
явления – наводнение, земетресение, в случай на силен вятър (буря или др.).  

 Усл. 5.8.4. – изпълнява се по инструкция. Имаме ПЛАН за действие при аварии, където е  
определил възможните начини на действие за всяка от определените по Усл. 5.8.3. на КР аварийни 
ситуации. От опита, който има е избран този план на действие, който осигурява най-добра защита за 
живота и здравето на хората и за самата околна среда. Всяка възникнала аварийна ситуации се описва в 
ДНЕВНИК, който се съхранява при ЕКОЛОГА, в който се подреждат по хронология и номерират 
АВАРИЙНИТЕ протоколи, след съставянето им и надлежното им  оформяне. Към датата – 01.01.2009 год. 
имаме изготвена ревизирана инструкция. Не е имало регистриран случай за 2011 год. по този план, нито 
пък някаква наложена промяна. 

 Усл. 5.8.5. и 5.8.6. – изпълнява се по инструкция за 2011 год., която е актуализирана към датата 
– 01.01.2009 год. Същата касае подготовката на персонала, отговорен за изпълнението на ПЛАН за 
действие при аварии и периодичното му опресняване. Във връзка с тази инструкция има изготвена и 
актуализирана от началото на 2010 год. по Усл. 5.8.6. друга инструкция за периодична проверка на 
готовността на персонала за изпълнение на горепосоченият план. Всяка възникнала аварийна ситуации  се 
описва в ДНЕВНИК, за който правилен запис отговаря ЕКОЛОГА на Дружеството.  

 Усл. 5.8.7., Усл. 5.8.8. и 5.8.9.  – изпълняват се по инструкции. 

ВНИМАНИЕ за 2011 год. имаме 3 случая на проверка по Усл. 5.8.9. на КР – за техническа проверка 
и поддръжка на средствата за оповестяване на авария. Всъщност оборудването, което е монтирано 
на нашата територия е част от оповестителната система за гр. Варна и за страната – НЕ Е НАШЕ!!!  

№ 1 - На 01.04.2011 год. от 1300 часа до 1315 часа се извърши в национелен мащаб тест на сиренната система за 
оповестяване на населението, чрез реално задействане на крайните акустични устройства – електронни сирени.  
Тази ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА тества и монтираната на територията на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна система за 
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оповестяване на АВАРИИ от страна на “Гражданска защита” към МИС при Община Варна. За да не се допуска 
излишно напрежение и паника по време на националната тренировка, населението беше информирано 
предварително на сайта на Община Варна, че това е мероприятие с учебно-тренировъчен характер. ЧУТ беше 
НАЦИОНАЛНИЯ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА от СИРЕНАТА за да се предпиемат действия от страна на 
населението, като след това се обяви и КРАЙна техническата проверка.; 

№ 2 - На 14.07.2011 год. от 1000 часа до 1020 часа се извърши следващата ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА в
гр. Варна, включително и на монтираната в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна система за оповестяване на АВАРИИ от 
страна на “Гражданска защита” към МИС при Община Варна. РАЗИГРА СЕ примерна СИТУАЦИЯ, с която 
ОБЯВИХА – ТРИКРАТНО на български и на английски език, че се симулира възникнало “ХИМИЧЕСКО 
ЗАРАЗЯВАНЕ” за да се предприемат действия от страна на населението по инструкции за местата, които 
могат да се ползват за прикритие или при условие, че сте на открито, в посока да се избяга срещу вятъра и 
защитени. След това се обяви край на обявената трехническа проверка и обучението.; 

№ 3 - На 14.12.2011 год. от 1300 часа до 1315 часа се извърши в национелен мащаб тест на сиренната система за 
оповестяване на населението, чрез реално задействане на крайните акустични устройства – електронни сирени.  
Тази ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА тества и монтираната на територията на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна система за 
оповестяване на АВАРИИ от страна на “Гражданска защита” към МИС при Община Варна. За да не се допуска 
излишно напрежение и паника по време на националната тренировка, населението беше информирано 
предварително на сайта на Община Варна, че това е мероприятие с учебно-тренировъчен характер. ЧУТ беше 
НАЦИОНАЛНИЯ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА от СИРЕНАТА за да се предпиемат действия от страна на 
населението, като след това се обяви и КРАЙ на техническата проверка.; 

Освен описаните тук случаи – на 02.06.2011 год. също се пробва работата на националната 
система за оповестяване, като се подава СИГНАЛ-СИРЕНА в памет/почит на Христо Ботев и неговите 
съмишленици.  

 Усл. 5.8.10. и 5.8.11. – изпълняват се по инструкция, като са определени необходимите средства 
за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитните си функции 
при тяхната употреба, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранването им. Освен за личните 
предпазни средства Дружеството има утвърден и прилага инструкция за определяне на средствата за 
противодействие на възможните аварии. Те са различни в зависимост от проблема, който е възникнал и 
трябва да се предотврати незабавно. Затова имаме на разположение  - пожарогасители (прахови и пенни) – 
които са с универсално действие за гасене на пожари, като това улеснява употребата им при 
необходимост. ПРез 2011 год. се извърши 1 проверка вътрешно и 1 от контролни органи по отношенние 
на пригодността на пожарогасителите. Не ни се е налагало да ползваме коф-помпи за нуждите на 
пожарогасене, но въпреки това имаме и такива на розположение. В случаите на разливи пък е предвидено 
да се използва – адсорбент, от който има поставен на различни места до или в цеховете, в складовете и на 
някои от откритите площадки – е поставен ПЯСЪК. При негов недостиг, може да се ползва от площадката 
и пръстна маса в дига или като изкоп за предотвратяване разпространението на пожара. По отношение на 
временно съхраняваните опасни отпадъци съдържащи минимално количество живак /излезли от употреба 
луминесцентни и живачни лампи/ по норматив изпълняваме задължението и е  осигурена СЯРА на ПРАХ 
около 0,500 кг. -  химично вещество, което при посипване спомага разпиленият от счупените осветителни 
тела за изкуствено осветление живак да бъде събран и обезвредено въздействието му на компонентите на 
околната среда, като примерно: 1) предотвратяване на попадането му в канализация; 2) попадане и 
замърсяване на почвата, а от там може да се пренесе в подпочвените и повърхностно течащите води; 
3) или против натравяне на човека и животинския свят от вдишване на живачни пари, както и други 
неизброени тук. Периодично от комисия, се прави проверка на наличното количество от тези средства на 
защита по местата, където са разположени на територията ни. От огледа се констатира има ли 
необходимост за доставка на още от тях или да се ползват по-съвременни и ефикасни техники за гасене.  

На 09.09.2011 год. имаме извършено едно тренировъчно занятие по плана за СНАВР на тема 
«Действие при пожар» възникнал в Цех «Леярна и шлайф» към «МЕТАЛ» АД – гр. Варна. 
Проиграването от работещите, за отстраняване на пожара при създадената обстановка се извърши в 
присъствие на Н-к Щаба за действия на оператора инж. Атанас Хараланов и Н-к цеха – Христо Михайлов.    

Усл. 5.8.12. – изпълнява се по инструкция за 2011 год., която е актуализирана към 01.01.2009 
год. и се прилага за изготвянето на списък на персонала, отговорен за изпълнението на действията 
предвидени по ПЛАН за действия при аварии. Изпълнението на задълженията по тази инструкция и 
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контролни вътрешнофирмени функции се осъществяват от съответния специалист за отбранителна и 
мобилизационна подготовка. На основание чл. 20 от ЗЗБУТ, във връзка с Правилника за организиране 
дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи със 
заповед на ИД от м. Януари 2011 год. в Дружеството е определен ЩАБ за координация при провеждане на 
спасителни и неотложно аварийни-възстановителни работи за действията, които трябва да се предприемат 
при защита на работещите, в случаи на заплаха или възникване на бедствия или аварии на територията на 
Дружеството.    

 Усл. 5.8.13. – изпълнява се по инструкция, която е актуализирана със списъка на телефонните 
номера или други детайли по оповестяването  на персонала, отговорен за изпълнението на действията 
предвидени по ПЛАН за действия при аварии.  

 Записи – Усл. 5.9. КР 

 “МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява ангажиментите си по това условие и през 2011 год.  
Съгласно това сме изпълнили задължението си по Усл. 5.9.5., като сме предоставили съхранената 
информация/документите по Усл. 5.9. и всякаква друга поисквана от тяхна страна информация по 
време на проверки на място на контролните органи на МОСВ и не само тях. За целта имаме:  

- още към към датата на влизане в сила на КР - 02.02.2005 год. изготвен и съхранен списък с 
документите от страна на лицето – Инспектор «ЕКОЛОГИЯ», доказващ съответствие с условията на 
разрешителното, съгласно изискванията на Усл. 5.9.4. на КР; 

- а в срок към 30.09.2005 год. оператора има утвърдени и прилага писмени инструкции, от които е 
видно изпълнението на Усл. 5.9.1., 5.9.2. и 5.9.3. на КР, които са представени във вид и обем 
отговарящ на изискванията на Контролните органи. Касателства по последната инструкция, от трите 
цитирани тук е, че Дирекции Производствена и Техническа имат право по подаден сигнал от 
ЕКОЛОГА съвместно да документират и съхраняват данните от преразглеждането и/или 
актуализирането на инструкциите за работа на наличното технологично/ пречиствателно оборудване.  

 Докладване – Усл. 5.10. КР 

 “МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява ангажиментите си по подусловията на това условие при  
проведените проверки на място - през 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 год. по 
изпълнение на условията от КР. Съгласно Усл. 5.10.1 сме предоставяли на място при посещения на 
представителите на контролния орган за региона към МОСВ - допълнителна информация и са 
правени устни разяснения, поради проявен интерес за изясняване на конкретен въпрос и 
поотношенияе на някои намерения за инвестиции с бъдещи промени на площадката.  

По Усл. 5.10.2. на КР към 31.03.2012 год. сме изпълнили задължението си, като се докладват  
за 2011 год. резултатите от мониторинга по отделните проследявани компоненти на ОС – Води и 
резултатите от собствните периодични измервания по компонент на ОС – Атмосферен въздух.
Пробовземането и изследванията са извършени от акредетерани лица на БСА за проследявани на 
преноса на замърсители в ОС на територията на Р България и преноса на замърсители по 
компонените извън страната.  

 Актуализация на СУОС – Усл. 5.11. КР 

 “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2011 год. няма основание за промяна, съгласно изискването на 
Усл. 5.11.1. на КР за актуализация на действащата си СУОС, защото не са настъпили изменения в 
издаденото Комплексно разрешително № 25 / 2005 год. на МОСВ. Очакваме, че през 2012 год. – ще 
се извърши актуализация на КР, поради продължително събиране и подготовка на необходимата 
информация за представяне и обсъждане на промените за някои инсталации от Цехове «Галваничен», 
«Байц на стоманени ленти» и «Леярна и шлайф», както за «Парова централа» и още някои други 
производства, както и за преместване и обобщаване на част от складовите места, местата за 
съхраняване на суровини, материали, горива и временното съхраняване на генерираните отпадъци по 
обособените площадки.   
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 “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в периода 2000 год. ÷ 2011 год. ИМА и към момента на 2012 год. - 
ИЗГРАДЕНА, сертифицирана и интегрирана система по БДС ЕN ISO 9001:2008 за вътрешен одитор 
за интерпретирането и прилагането на стандартизираните системи за управление на качеството 
/СУК/ на произведената продукция. Освен тази СУК има и други, като - БДС ЕN ISO 9001:2001 и  
БДС ЕN ISO 9004:2004, но се прилага само един, от възможните варианти на управление за фирмите. 

 В “МЕТАЛ” АД – гр. Варна няма и през 2011 год. изградена, сертифицирана и интегрирана 
система за управление на околната среда при спазване изискванията на международните стандарти:  

- ISO 14001:2004 или ISO 14004:2007 (за вътрешен одитор за интерпретирането и прилагането на 
стандартизираните системи за управление на околната среда /СУОС/ по време на 
производственият процес в организацията ни); 

- ВS OHSAS 18001:2007 или ВS OHSAS 18002:2007 (за вътрешен одитор за интерпретирането и 
прилагането на стандартизираните системи за осигуряване условия на работа със здравословен и 
безопасен труд /СОУРЗБТ/ по време на производственият процес в организацията ни); 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна няма и стандартизираната система за управление - ISO 19011.  

Политика на фирмата по отношение на околната среда: 

Основните цели на политиката по околната среда са в контекст с ангажиментът на 
Дружеството постоянно да демонстрира усъвършенстване на нивото на своите дейности и продукти, 
а именно осигуряване: 

 Здравето на хората; 

 Безопасността на хората; 

 Опазването на околната среда; 

 Общественото участие; 

 Познанието на обществото за машиностроителната индустрия. 

Главните насоки във фирмената политика по отношение 

 опазването на околната среда и здравето на хората са основани на принципите:

 Спазване на законовите разпоредби, действащи в областта на опазване на околната среда;

 Ограничаване и предотвратяване на замърсяването на околната среда;

 Подобрение на експлоатационните параметри от екологична гледна точка;

 Всички нови и съществуващи продукти и процеси да бъдат съобразени с изискванията на здравеопазването, 
безопасността, опазването на околната среда и ресурсите; 

 Управление на производствените инсталации и съоръжения да става по начин, който осигурява здравето и 
безопасността на хората и опазването на околната среда; 

 Да осигури нужните предпазни мерки при производството, транспорта, използването и боравенето с 
химически продукти; 

 Да работи с клиентите, превозвачите, доставчиците, дистрибуторите и контрагентите за насърчаване на 
безопасната употреба, транспорт и съхранение на продукти и отпадъци от химическата промишленост; 

 Да предоставя на обществеността информация относно здравните и екологични рискове и предприетите в 
тази насока предпазни мерки. 
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Преглед и отчитане на дейностите 
по управление за опазване на околната среда 

Ръководството на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна непрекъснато осъществява, както контрол върху 
произвежданите от него продукти за тяхното високо качество, така и проследява въздействието и 
взаимовръзката ПРОИЗВОДСТВО – РАБОТНА СРЕДА /РС/ – ОКОЛНА СРЕДА /ОС/ от 
необходимостта за изменение на приоритетите и на самата екологична политика свързана с: 

 промени в законодателството по околна среда и свързаните с него други области; 

 променени очаквания и изисквания на заинтересованите страни и контролните органи; 

 промени в процесите или дейностите на дружеството; 

 развитие на науката и новите технологии съпоставени със световният опит спрямо опита на други 
европейски  производители и нашето място на пазара; 

 разследване на инциденти и извънредни ситуации; 

 отчетност и комуникация. 

През 2011 год. се обсъдиха резултатите от проведените собствени периодични измервания по 
компоненти на ОС съгласно поставените условия в КР за: 

- ВОДИ – двукратен собствен мониторинг – изпълнен и докладван. Имаме за периода още и 
един контролен мониторинг по време на извършената в дружеството планова контролна проверка в 
дните 09.02.2011 год. и 10.02.2011 год. от РИОСВ - гр. Варна към МОСВ чрез тяхна поръчка до              
акредитираната РЛ-Вн (03) на ИАОС към МОСВ. Резултатите от протокола за изпитване показват, че 
отпадъчните води са в границите на нормите за индивидуални емисионни ограничения на 
показателите при заустване на пречистените водни поточци, отбрани от изхода на локалната ПСОВ.; 

- АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ – еднократен мониторинг – изпълнен и докладван; 

- ШУМ – еднократен мониторинг изпълняван през две години – ДОКЛАД имаме от 2010 год., 
който ще ползваме и сега през 2011 год. за замерените, от тогава, шумови замърсявания в околната 
среда от производствената дейност на предпиятието ни от бранш – машиностроене.; 

- генерирани ОТПАДЪЦИ от битов и строителен характер и други отпадъци от 
производствен  неопасен и опасен характер – извършва се само при необходимост от обследване на 
качествата. Възлага се на акредитирано лице на друг оператор, при предаване на металите за 
рециклиране с договорени взаимоотношения за работа на ишлеме, като този оператор - също има 
предоставени РАЗРЕШИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ за извършваната от него дейност издадени от МОСВ.  

При регистрирано наднормено отклонение по съответния контролируем показател на 
компонент на ОС се търси причинителя за да се открие проблема, и той, като се реши – да се 
елиминира, а паралелно с това да се вземат мерки за неговата бъдеща неповторяемост.  

Ежегодно се извършва оценка на въздействието на производствената дейност спрямо ОС от 
площадката на «МЕТАЛ» АД – гр. Варна. Емисиите от замърсители влияят по един или друг начин 
на ОС и въздействат на компонентите в района на Западна Промишлена зона респективно в 
населеното място (жилищната единица - гр. Варна) и страната.  Поради това, по време на проверките 
на контролните органи към МОСВ, МЗ, МВР и други неизброени, както и някои институции се следи 
от тяхна срана и/или им докладваме писмено по отношение на: 

 изискана от регулаторния орган информация за нас по отношение на РС свързана с ОС; 

 ефективността на управлението по внедрените системи на управление – СУК спрямо целите и задачите по 
СУОК и планираните подобрения съобразени с новите изисквания по действащото екологично законодателство 
и не само него; 

 планирани и реално отчетени разходи, свързани с дейностите по опазване на РАБОТНАТА СРЕДА и 
постигането на търсения ефект при инвестицията; 

 планирани и реално отчетени разходи, свързани с дейностите по опазване на ОКОЛНАТА СРЕДА и ефекта 
върху нея. Това са извършени за отчетния период и бъдещи инвестиционни намарения за провеждане на 
мероприятия по съхранение на природните ресурси, тяхното запазване и постепенно възстановяване, ако е 
възможно да се получи.  

За целта и през 2011 год. се води отчетност на  направените разходи по ОС. Същите са 
обвързани със счетоводни документи и финансовия годишен доклад, който се заверява от ДЕС. 
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3. 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ:

3. 3. 1. Използване на вода – Усл. 8.1. КР:

 “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, като голямо промишлено предприятие в Западна Промишлена зона 

/ЗПЗ/ - Варна и през 2011 год. е продължило да ползва предоставени услуги за пречистени води за 

питейно–битови и производствени нужди включително и за нуждите си по охлаждане в инсталациите 

на цеховете и производствата. Тази ВОДА се доставя по силата на сключен наш Договор № М-ЕКО-

1004 / 30.04.2010 год. с “ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД – гр. Варна 

валиден за срок от една година, т.е. до 29.04.2011 год. (без следващи изменения и допълнения). Поради липса на 

претенции за прекратяване на взаимоотношенията, дейността и услугите между страните е 

продължена до датата – 29.04.2012 год. (вкл.). 

С писмо наш Изх. № 644-223 / 16.12.2011 год. сме изискали информация за 2011 год. за 

качеството на предоставената вода от централното водоснабдяване на гр. Варна от ВиК-оператора, 

като потребители с Абонатен № 1004362 и включително за източниците им на водостабдяване. 

Имаме получен отговор с наш Вх. № 12 / 06.01.2012 год., от който е видно, че водата отговаря на 

изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 год. на за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели издадена от МЗ, МРРБ и МОСВ (обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 год., изм., бр. 87 от 30.10.2007 

год., в сила от 30.10.2007 год.) във вързка с прилагането на Закон на водите /ЗВ/. За гр. Варна основните 

природни изтичници са:  

- от язовир “Камчия” – по деривация “Китка - Варна”, чрез 

помпена станция /ПС/ “Владиславово”; 

- от водоснабдителна система “Девненски извори”, чрез 

ПС “Одесос” (и за част от курортните комплекси); 

- от водоснабдителната система “Батова”, чрез 

ПС “Батова” (за част от гр. Варна и за курортните комплекси). 

Горецитирания договор определя също и условията за отвеждане на замърсените водни обеми 

формирани от  производстената дейност по съществуващата канализационна схема на града и за 
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формираните независещи от нас допълнителни водни обеми от дъждовалене и от снеготопене на 

площадката. За валидността на въпросния договор от 2010 год. през 2011 год. и продължаването на 

взаимоотношенията ни, сме информирали с наше писмо Изх. № 227-78 / 21.04.2011 год., както следва:

-  Директор РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, като има поставен на кореспонденцията техен Вх.                        

№ 26-00-2602 (1) / 21.04.2011 год.;  

-   Директор БДЧР – гр. Варна към МОСВ, като има поставен на кореспонденцията техен Вх. 

№ 26-00-515 (3) / 21.04.2011 год. 

Копия от входираното писмо са изпратени впоследствие до ВиК-оператора в уверение на 

изпълнено задължение по ДОГОВОРА, като му изпратихме писмо наш Изх. № 242-89 / 27.04.2011 год. 

В кореспонденцията сме описали конкретно за 2011 год. характера на заустваните в смесен поток 

води за пречистване, които им предоставяме и се включват в градската канализация, а те са както следва:

1) производствени отпадъчни води част от тях пречистени в локалната ПСОВ на Дружеството;  

2) охлаждащи оборотни води;  

3) битово – фекални води;  

4) повърхностно течащи води включени към площадковата дъждовна канализация формирани при дъждовалене и при обилното 

снеготопене от площи с непропусклива настилка, като тук се включват всички покривни площи на сградният фонд; 

5) водоизчерпене при покачване на нивото на плиткотечащите подземни води от шахтовите отводнителни кладенци, с цел да се 

предотврати наводяване на битовите помещения, които са разположени под кота 0,00 на основната производствена сграда.     

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна не притежава собствено водовземно съоръжение, за което да има на този 

етап издадено Разрешително за водоползване на МОСВ. На наша територия, обаче има заявени 4-ри броя 

шахтови отводнителни кладенци, от които водите на 3-те се изчерпват с помпа в случаите, само когато се 

покачва нивото на подпочвените води при дъждовалене и обилно снеготопене. През 2011 год. – ИМАМЕ 

случаи на наводняване, чрез избиване на кална вода от сифоните на пода на битовките, въпреки предприетите 

действия в изминалите години за предотвратяване на такива ситуации. Това се наложи да се прави един път 

през пролетният сезон и един път през късната есен, когато имаше обилно дъждовалене в продължение на три 

денонощия без да спре.  
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От натрупаният до сега опит и отчетени финансови разлики по цената на доставянето, на скъпо 

сруващата и продължаваща, да си покачва ЦЕНА на ВОДАТА за ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ предлагана 

от ВиК-оператора за гр. Варна и през 2011 год., за съжаление, не предприехме ефективни следващи действия да 

се ползва наличният ресурс. Възможно е да се ползват от 2-та кладенеца природните плиткотечащи води, чрез 

откриване на процедура по съответният ред определен със Закон за водите. В случая на 23.02.2007 год. сме 

получили писмо Изх. №  РКС-668 / 21.02.2007 год. на БДЧР – гр. Варна, в което изрично е подчертано, че 

предвид целта на ползване посочена със ЗАЯВЛЕНИЕТО, което е внесено на 10.11.2006 год. в БДЧР – гр. 

Варна и има наш Изх. № 651-148 / 09.11.2006 год. за тези 4-ри броя кладенци, ТО ТЕ действително не подлежат 

на този етап за регистрация, като водовземни съоръжения, защото водата от тях не се ползва за стопански цели. 

В бъдеще и при условие, че се промени фирмената политика, тогава ТЕЗИ ВОДИ ще могат да се ползват, но 

това е обвързано с процедура в БДЧР и разглеждане на документация, а именно: Първоначално трябва да се 

проведат собствени проучвания и анализи на тези води, както и да се възложи на хидрогеолог и инженер-геолог 

да подготвят с наше участие ХИДРОГЕОЛОЖКИЯ ДОКЛАД за условията на експлоатация и целите на 

водоползване – за ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ и за ОХЛАЖДАЩИ НУЖДИ. Поради финансови 

затруднения, това и към момента на 2012 год. все още не е реализирано и вероятно няма да се реализира в 

бъдеще въпреки, че ще се постигне положителен икономически ефект.   

През 2011 год. сме продължили да отдаваме вода на други ползватели, които са фирми – наематели тук, 

съобразно силата на сключения договор с ВиК-дружеството. Именно по тази причина на входа в “МЕТАЛ” АД 

– гр. Варна ИМА на общия поток – поставен централен водомер съгласно изискванията на Усл. 8.1.4. на КР и 

отделно, към всяка наша инсталация и цех също ИМА по задължение, поставени отчитащи устройства към 

всяко разклонение по линията на водопроводната фирмена мрежа включително, това важи и за останалите 

консуматори с дейност в границите на нашят терен. 

Общото количество за 2011 год. предоставена по договора вода за питейно-битови нужди, 
както и за производствени нужди на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е 32 814,000 м3. От тях сме 
консумирали за производствени цели 20 799,040 м3 от всичко предоставените – 24 882,339 м3 и 
подали 7 931,661 м3  за битови и други нужди на фирмите, които са наши наематели. 

През 2011 год. не ни се е налагало да ползваме вода по договора с ВиК-оператора за гр. Варна  
за нужди по пожарогасене, като се използва водата от градската водопроводна мрежа. Имаме 
разположени на площадката общо 7-ем броя пожарни хидранти /ПХ/ по цялото протежение на 
водопровода по вътрешен контур на  предприятието. Разпределени са на територията ни по схемата: 
1) 2-та бр.  ПХ са разположени по северната граница; 2) 2-та бр. ПХ са разположени по западната граница;
3) 2-та бр. ПХ са разположени по южната граница; 4) 1-ин бр. ПХ е разположен по източната граница

в близост до ниското тяло на административната сграда на управлението на фирмата.      
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Оборотната промивна вода от технологичните инсталации на Цех “Галваничен” постъпва в 
басеин към локална Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/. От там всички събрани води 
след престой и естествено утаяване на уноса от случайно попаднали в тях механични примеси се 
припомпват и изпращат към съотвената система от съоръжения с Н-филтър и ОН-филтър в ПСОВ 
(няколкократно - от 7 до максимум 10 пъти). Тази вода омекотена се подава към линиите за да изпълнява пак 
функции по промивка и за охлаждане и от преливника отново по каналите се връща в ПСОВ. 
Периодично се налага да се добавя и свежа питейна вода след изпускането на химически третираните 
замърсени производствени води в локалната ПСОВ към градската канализация. Тук се обработват по 
различен от горния начин, с химически продукти водите формирани с кисел характер и с алкален 
характер генерирани при производствения процес и събирани поотделно в открити резервоари,
но впоследствие третирани заедно, като се смесват в приблизително соътношение 2 : 1 до постигане 
на неутрална среда с рН-единици в границите от 6,5 до 7,5 в реагентен съд с вместимост от 10 м3. Тук 
също се постига по одобрената от контролния орган - МОСВ технология за постигане на максимална 
степен на очистване/улавяне на замърсяващите компоненти, като едва тогава тези води се заустват в 
смесен поток за следващо третиране в градската канализация.  

Ежемесечно се отчита разхода на оборотна вода по инсталации и се контролира разходната 
норма. През 2011 год. няма отчетени преразходи на оборотна вода в цехове “Галваничен” и “Байц на 
стоманени ленти”, както и на останалите цехове, които са извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС.  

По Усл. 8.1.2. докладваме за водоползването следната информация за отчетната 2011 год.:  
В следващата Таблица 3.1 е представено годишното потребление на вода на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна 

в хронологичен ред за периода: 2005 год. ÷ 2011 год. В следващите две Таблици с номерация 3.1.1. и 3.1.2. са 
представени данни само за 2011 год. на използваното количество вода съответно – вкарана в оборотен цикъл и 
консумирана свежа вода подадена към инсталациите на Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти”,  
като е отразено съответсвието спрямо ограниченията поставени за потреблението на ресурса в условията на КР.  

Таблица 3.1. Потребление на вода –  
ОБОБЩЕНА информация за периодите от 2005 год. до 2011 год. (вкл.)

Източник  
на води 
ВиК – Варна 
общо год./м3/

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество за 
единица 
продукт 1),
съгласно КР 

Използвано 
годишно 
количество 

Използвано 
количество  
за единица 
продукт 

Съответствие 

2005 год.-  
914 т

продукция 

няма 
заложено 

Няма заложено 34 744 м3/год. 38,01 м3/тон да 

2006 год.-  
781 т 

продукция 

няма 
заложено 

Няма заложено 41 277 м3/год. 52,85 м3/тон  да 

2007 год.-  
635 т

продукция

няма 
заложено 

Няма заложено 46 047 м3/год., –    
2 004 свежа         и  
– 44 403 свежа  
вкарана  
в оборотен цикъл   

72,52 м3/тон  да 

2008 год.-  
615 т

продукция

няма 
заложено 

Няма заложено 45 356 м3/год., –    
1 820 свежа          и  
– 43 536 свежа  
вкарана  
в оборотен цикъл   

73,75 м3/тон  да 

2009 год.-  
399 т

продукция

няма 
заложено 

Няма заложено 22 765 м3/год., –    
968 свежа             и  
– 21 797 свежа  
вкарана  
в оборотен цикъл   

57,06 м3/тон  да 

2010 год.-  
370 т

продукция

няма 
заложено 

Няма заложено 25 388 м3/год., –    
330 свежа             и  
– 25 058 свежа  
вкарана  
в оборотен цикъл   

68,62 м3/тон  да 

2011 год.-  
307 т

продукция

няма 
заложено 

Няма заложено 20 799,040 м3/год., –    
268,040 свежа       и  
– 20 531,000 свежа 
вкарана  
в оборотен цикъл   

67,75 м3/тон  да 
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Забележки към Таблица 3.1.:

Отбелязваме, че при условие, че се гледат само числата, то може да се 
придобие грешна представа за тенденция за непрекъснато намаляване обема от работа 
през този седем годишен период за сметка на увеличаване и намаляване на 
водопотреблението. Това не е точно така, като тук даваме логични обяснения за 
консумацията на водния ресурс и факти свързани с производствената ни дейност.   

към забележките на Таблица 3.1.:
Намаляването на обема производство измерено в тонаж и увеличаването 

или намаляването на използваното количество вода през годините се дължи на 
следните няколко причини, като тук не са всички описани, а именно: 

- 1) реално са отчетени намаление на бройките на много от артикулите. Превърнато в тонаж на произведена продукция 
за предишни периоди, се забелязва тенденция към намаляване на производството. Това се запазва и през 2011 год., 
защото обработената квадратура на металните повърхнини и преизчислена в тонаж е още по-малка и представлява 
приблизително ТРИКРАТНО намаляване на дейността спрямо – 2005 год.; 

- 2) имаме някои детайли в реално производство без променен дизайн, но които са олекотени (произвеждат се от по-лек 
материал) за периода 2008 год. ÷ 2011 год. Така същите, като брой и обработена повърхнина обаче, се запазват по 
изпълнен краен отчетен продукт на отделната инсталация/цех.; 

- 3) след 19.04.2005 год. имаме отчетен престой за няколко месеца – през, който се е извършвала реконструция по 
инсталация с номер 680. За този престой по демонтаж и монтаж на новата инсталация е наблегнато на годишно 
производство с други покрития правени в Цех “Галваничен”. Това е допринесло за първи път редукция на обема на 
ваните от 185,01 м3 на 172,15 м3 в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна.; 

- 4) през 2006 год. имаме извършвани също престои поради въвеждане в експлоатация от 01.09.2006 год. на 
реконструираната галванична линия – Инсталация № 687. Тази дейност доведе до втора промяна за занижаване общия 
обем на ваните в Цех “Галваничен” – до 169,57 м3 в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна.; 

- 5) през 2008 год. са работили нормално всички инсталации в Цех “Галваничен”, като никоя от тях не е спирала работа и 
не е била продължително в престой по подобни причини изтъкнати в Заб. 3 и Заб. 4. Имаме инсталации, примерно тези 
с № 687 и № 676, които са работили понякога с удължено работно време – поради поръчки на клиенти за такъв вид 
крайни продукти.;  

- 6) увеличаване за 2008 год. на бройки/квадратура количество продукция в инсталации с № 692 и № 676 в Цех 
“Галваничен”, като това е свързано до някъде и с даденото обяснение в Заб. 4. и Заб. 5, което не важи за 2010 год. и 
особено за 2011 год., когато е извършен демонтаж на първата линия, както и втората, но тя е новоизградена и 
функционира.;  

- 7) намаляване от 2008 год. на бройки/квадратура количество продукция в инсталации с №№ 680, 687, 681, 686 и 600, 
което важи за 2010 год. и също за 2011 год.;  

- 8) намален е многократно през годините обема от работа в Цех “Байц на стоманени ленти”, като през 2010 год. е сведен 
почти до минимум, но през 2011 год. има ДЕСЕТКРАТНО по-голямо натоварване, въпреки че и това е малко, защото е 
100 пъти под разрешеното в КР. Там обработката на технически материали с инструментално предназначение (горещо 
валцовани плоски продукти във вид на лента с широчина ≥ 600 мм изработени от нелегирана стомана, на 
рулони по EN 10025 и EN 10025-048235JR – с различни размери и широчини, примерно “МЕТАЛ” АД – гр. Варна 
употребява: 2 х 50; 2,5 х 312; 3 х 312; 4 х 280 и 4 х 318, то и много други) през 2009 год. са били в по-голям тонаж 
спрямо 2008 год., но от друга страна през 2010 год. са пъти по-малко, като през 2011 год. се нормализира. Принципно, 
потреблението на вода за този цех не може да окаже особенно влияние на общата консумация на вода за дружеството.; 

- 9) през 2009 год. имаме извършвани по продължителни престои поради започнати дейности по преместване на 
Цех “Леярна и шлайф”  и Цех “Производство и ремонт на инструменти” на освободено пространство в голямото хале 
на основната производствена сграда. Това продължи през 2010 год и през 2011 год. също, като рефлектира към 
занижаване на консумацията на вода, като общ обем за “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в сравнение с консумацията през 
периода: 2005 год. ÷ 2007 год., когато тези цехове работеха с много по-голямо натоварване и не се извършваха промени 
налагащи големи престои включително и редуциране на част от оборудването, което беше морално остаряло и 
амортизирано, но консумираше вода.; 

- 10) През 2010 год. се извърши разширение и реконструкция на Инсталация № 676, като до края на м. септември работи 
старата линия, а след това започна пробен период - на новата, която е въведена в експлоатация след успешни 72-часови 
проби при работни условия от края на м. ноември 2010 год. Тази новоизградена инсталация е с автоматизирана система 
на управление и приблизително с 5 пъти по-голяма производителност, като тук има и по-различна схема на работа в 
поз. 20 – сушилна вана и вана за лакиране. 

- 11) През 2011 год. се извърши демонтаж на две стари галванични инсталации под № 676 и № 692. На освободеното 
място ще се извърши през 2012 год. преместване в рамките на цеха и реконструкция на действащата Инсталация № 681. 
Тази новоизградена инсталация е предвидено да има автоматизирана система на управление, като капацитета ще се 
запази същия, както консумацията на вода и на енергия.  
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Таблица 3.1.1. Потребление на вода по инсталации в оборотен цикъл -  
1) В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата 

за всеки продукт, за които в Усл. 8.1. е определена разходна норма за вода  

Количество, м3/дм2 покрита повърхност (тон продукт) Инсталация –  
наименование 

по КР Годишно 
количество 
съгласно КР

-
свежа вода

Годишно 
количе-
ство 
съгласно 
КР- 
оборотна 
вода 

Оборотна 
вода  
на  
месец
за 
2011 год. 
средно 

Използвано 
количество 
оборотна 
вода  
за 2011 год. 

Използвано 
количество 
за единица 
продукция- 
оборотна 
вода  
за 2011 год. 

Съответ-
ствие  

Цех - 
Галваничен 

Инсталация  
680

0.0017
м3/дм2

0.006
м3/дм2

138,6667 1 664 0.005551 да 

Инсталация  
687

0.017 м3/kg 0.051
м3/kg

59,1667 710 0.045741 да 

Инсталация  
681

0.015 м3/kg 0.049
м3/kg

157,1667 1 886 0.039267 да

Инсталация  
686

0.0056
м3/дм2

0.019
м3/дм2

119,1667 1 430 0.009376 да

Инста -
лация 
692

0.0076
м3/дм2

0.026
м3/дм2

64,0000 320 0.019127 да

Инсталация  
676

0.0065
м3/дм2

0.022 833,7500 10 005 0.017087 да

Инсталация  
600

0.0102
м3/дм2

0.0202
м3/дм2

3,7500 45 0.019136 да

локална
ПСОВ 

0.69 м3/m3

обраб. вода 
към гр. 

канализация

1.00
м3/м3

преч. 
оборотна 

вода 

1 369,5833
м3/мес. 

16 435
(16 060)

м3/год. 

0.977183 да

Цех  -
Байц 
на 
стома-
нени 
ленти

0.0022
м3/кг. 

      Не се 
ползва! 

5,083333 61
м3/год.  
към 
оборотната

      Не се 
ползва! 

да  

Забележки към изготвена Таблица 3.1.1.: 
1. По инсталациите се подава само оборотна и омекотена вода. Подадената свежа вода в локална ПСОВ и при 

байцване се изчислява с коефициент К = 1 - спрямо оборотната.  
2. Количеството пречистена оборотна вода за 2011 год. е 16 435 м3, като отчитаме от тях около 2 м3 загуби от 

изплискване и изпарение. 
3. Общото количество използвана за промишлени нужди води се получава от градския тръбопровод за питейна вода, 

като тук е вкарана 100,00 % в обортен цикъл. 
4. Монтирани са водомери за измерване количеството на промишлената вода през декември 2005 год., с които се 

отчитат данните за потреблението на вода по отделните цехове и  инсталации до 31.12.2011 год.  
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Таблица 3.1.2. Потребление на свежа вода по инсталации - 
1) В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата 

за всеки продукт, за които в Усл. 8.1. е определена разходна норма за вода  

Количество, м3/дм2 покрита повърхност (тон продукт) Инсталация –  
наименование 

по КР Годишно 
количество 
съгласно КР

-
свежа вода

Годишно 
количе-
ство 
съгласно 
КР- 
оборотна 
вода 

Свежа  
вода  
на  
месец
за 
2011 год. 
средно 

Използвано 
количество 
свежа 
вода  
за 2011 год. 

Използвано 
количество 
за единица 
продукция- 
свежа 
вода  
за 2011 год. 

Съответ-
ствие  

Цех - Галваничен 

Инсталация 680 0.0017
м3/дм2

0.006
м3/дм2

40,3333 484 0.001615 да 

Инста- 
лация  
687

0.017 м3/kg 0.051
м3/kg

17,7500 213 0.013722 да 

Инста-
лация 
681

0.015 м3/kg 0.049
м3/kg

35,6667 428 0.009811 да

Инсталация 686 0.0056
м3/дм2

0.019
м3/дм2

25,5000 306 0.002006 да

Инсталация 692 0.0076
м3/дм2

0.026
м3/дм2

17,0000 85 0.004953 да

Инста-
лация 
676

0.0065
м3/дм2

0.022 218,0000 2 616 0.004468 да

Инста-
лация 
600

0.0102
м3/дм2

0.0202
м3/дм2

1,7500 21 0.008930 да

локална
ПСОВ 

0.69 м3/m3

обраб. вода 
към гр. 

канализация

1.00
м3/м3

преч. 
оборотна 

вода

22,8333

м3/мес.

274

м3/год. 

0.685000 да

Цех  -
Байц на 
стома-
нени 
ленти

0.0022
м3/кг. 

      Не се 
ползва! 

5,083333 61
м3/год.  
към 
оборотната

61 : 31 327 =
0.001947

да  

Забележки към изготвена Таблица 3.1.2.: 
1. Поради факта, че свежата вода ползвана за байцване се изпуска по вътрешнофирмената канализационна система към локалната 

ПСОВ за пречистване и вкарване в оборотния цикъл на генерираните води и от Цех “Галваничен” без след това да се връща 
отново там, то за да не става дублиране на ползваното количество вода предоставена от ВиК оператора за 2011 год. го отчитаме, 
като сбор и така е правилно да се попълнят данните в Таблица 3.1.1.   

2. Количеството свежа вода подадена по отделните инсталации на цеховете “Галваничен” и “Байц стоманени ленти” за 2011 год. е 
пресметната отделно, като в сбора им не сме отчели загубите по вътрешнофирмената водопроводна мрежа. Същите са вкарани 
100,00 % в оборотен цикъл.   

3. Общото количество за 2011 год. химически третирана и след това заустена от локална ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна 
производствена вода в градската канализация, като част от смесен поток с останалите генерирани води от площадката е 750 м3 .
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От представените данни в Таблици с номерация 3.1., 3.1.1. и 3.1.2. е видно, че нямаме през 2011 год. 
регистрирани случаи, при които имаме консумация на вода – свежа и оборотна извън определените по Усл. 
8.1.2. на КР годишни разходни норми. Извършили сме 12 вътрешни проверки за изпълнение на това 
условие, като са засечени и анализирани данните – за І-во и за  ІІ-ро полугодие на 2011 год., а след това са 
обобщени за представяне в ГДОС-2011 на Дружеството.

През 2011 год. сме извършвали планирана профилактика на съоръженията на ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – 
гр. Варна – 1 път през м. Юли 2011 год.   

По Усл. 8.1.3. докладваме следното:  
Към данните от представената Таблица 3.1., трябва да включим данните и на следващите две Таблици с 

номерация 3.1.3. и 3.1.4. с представени данни за 2011 год. на използваното количество вода съответно – вкарана 
в оборотен цикъл и консумирана свежа вода подадена към останалите инсталации и спомагателните цехове. 
Отразено в тях е съответсвие спрямо ограниченията поставени за потреблението на ресурса в условията на КР. 

Таблица 3.1.3. Потребление на вода по инсталации в другия оборотен цикъл -  
1) В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата 

за всеки продукт, за които в Усл. 8.1. е определена разходна норма за вода  

Количество, м3 на съответно изразената мярка производство Инсталация –  
наименование 

по КР Годишно 
количество 
съгласно КР

-
свежа вода

Годишно 
количе-
ство 
съгласно 
КР- 
оборотна 
вода 

Оборотна  
вода  
на  
месец
за 
2011 год. 
средно 

Използвано 
количество 
оборотна 
вода  
за 2011 год., 
включително
с добавена 
свежа вода 

Изразено в 
каква мярка е 
реалното 
производство 
по КР за   
отчитане на 
видовете вода  
за 2011 год. 

Съответ-
ствие  

Цех  
“Леярна и шлайф” 

5 200
м3/год. 

98 550
м3/год. 

-
предстои 
промяна  

на  
48 000 м3/год. 

119,58
м3

1 435
м3,

от които 
250 м3

добавена 
свежа

Бр. отливки 
и шлифовки 

/год. 

да 

Цех “Прахово 
боядисване” 

1 920
м3/год. 

- - - Бр. метални 
детайли /год.

да 

Цех  
“Производство на 
стоманени ленти” 

4 000
м3/год. 

- - - Кг./год. да 

Цех  
“Производство на 
брави, врати и 
панти” 

7 500
м3/год. 

-
предстои 
промяна  

на  
5 000 м3/год.

0
м3/год. 

-
предстои 
промяна  

на  
3 200 м3/год.

58,75 м3 705 м3,
от които    
205 м3

добавена 
свежа 

Бр. брави, 
врати, панти 

/год. 

да 

Цех  
“Производство на 
заключващи 
системи и панти” 

6 420
м3/год. 

2 400
м3/год. 

20,83 м3 250 м3,
от които    

90 м3

добавена 
свежа 

Бр. 
елементи, 
панти /год. 

да 
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Цех “Монтаж на 
дръжки” 

20
м3/год. 

- - - Бр. шилдове 
/год. 

да 

Цех  
“Металокерамика” 

11
м3/год. 

- - - Бр. изделия 
/год. 

да 

Цех  
“Производство и 
ремонт на 
инструменти” 

620
м3/год. 

3 600
м3/год. 

6,58 м3 79 м3,
от които    14 м3

добавена свежа 

В услуга за 
фирмата 

да 

Поддръжка на 
вътрешнозаводски 
транспорт 

200
м3/год. 

- - - В услуга за 
фирмата 

да 

Парова централа 300
м3/год. 

120
м3/дм2

0,00 м3 0 м3,
от които    0 м3

добавена свежа 

MWh/год. да 

Компресорна 
станция 

500
м3/год. 

- - - м3/год.  да 

Забележки към изготвена Таблица 3.1.3: 
1. По инсталациите се подава освен оборотна и при необходимост свежа вода. Подадената свежа вода по цеховите 

инсталации се изчислява с коефициент К = 1 - спрямо оборотната.  
2. Количеството оборотна вода включена тук за 2011 год. е такава, че са е взет под внимание и известен обем загуби от 

росене или изплискване от подадената свежа вода. 

Таблица 3.1.4. Потребление на свежа вода по инсталации -  
1) В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват 

количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.1. е определена разходна норма за вода  

Количество, м3 на съответно изразената мярка производство Инсталация –  
наименование 

по КР Годишно 
количество 
съгласно КР

-
свежа вода

Годишно 
количе-
ство 
съгласно 
КР- 
оборотна 
вода 

Свежа  
вода  
на  
месец
за 
2011 год. 
средно 

Използвано 
количество 
свежа 
вода  
за 2011 год. 
включително 
с добавена 
към 
оборотната 

Изразено в 
каква мярка 
е реалното 
производство
по КР за   
отчитане на 
видовете 
вода   
за 2011 год. 

Съответ-
ствие  

Цех  
“Леярна и шлайф” 

5 200
м3/год. 

98 550
м3/год. 

-
предстои 
промяна  

на  
48 000 м3/год. 

20,83 м3 250 м3 Бр. отливки 
и шлифовки 

/год. 

да 

Цех  
“Прахово 
боядисване” 

1 920
м3/год. 

- 3,25 м3 39 м3   Бр. метални 
детайли /год.

да 

Цех  
“Производство на 
стоманени ленти” 

4 000
м3/год. 

- 5,67 м3  68 м3   Кг./год. да 
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Цех  
“Производство на 
брави, врати и 
панти” 

7 500
м3/год. 

-
предстои 
промяна  

на  
5 000 м3/год.

0
м3/год. 

-
предстои 
промяна  

на  
3 200 м3/год.

17,08 м3 205 м3 Бр. брави, 
врати, панти 

/год. 

да 

Цех  
“Производство на 
заключващи 
системи и панти” 

6 420
м3/год. 

2 400
м3/год. 

7,50 м3 90 м3 Бр. 
елементи, 
панти /год. 

да 

Цех  
“Монтаж на 
дръжки” 

20
м3/год. 

- 0,42 м3 5 м3 Бр. шилдове 
/год. 

да 

Цех  
“Металокерамика” 

11
м3/год. 

- 0,75 м3 9 м3 Бр. изделия 
/год. 

да 

Цех  
“Производство и 
ремонт на 
инструменти” 

620
м3/год. 

3 600
м3/год. 

1,17 м3 14 м3 В услуга за 
фирмата 

да 

Поддръжка на 
вътрешнозаводски 
транспорт 

200
м3/год. 

- 0,00 м3 0 м3 В услуга за 
фирмата 

да 

Парова централа 300
м3/год. 

120
м3/дм2

0,00 м3 0 м3 MWh/год. да 

Компресорна 
станция 

500
м3/год. 

- 15,83 м3 190 м3 м3/год.  да 

Забележки към изготвена Таблица 3.1.4.: 
1. Поради факта, че свежата вода ползвана за различна обратотка на детайлите се изпуска по вътрешнофирмената канализационна 
система в затворен водооборотен цикъл, без да и се прави химическо пречистване, освен естественото улавяне на твърди унесени 
частици от производствен прах и други случайно попаднали механични примеси във филтър, то за да не става дублиране на 
ползваното количество вода предоставена от ВиК-оператора на гр. Варна за 2011 год. го отчитаме, като сбор и така е правилно да се 
попълнят данните в Таблица 3.1.3.  
2. Количеството вода включена във водоборотния цикъл също се зауства в канализацията на  “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, а от там в 
градската канализация, като част от смесен поток с останалите генерирани води от площадката. 

От представените данни в Таблици с номерация 3.1., 3.1.1. и 3.1.2. е видно, че нямаме през 2011 год. 
регистрирани случаи, при които имаме консумация на вода – свежа и оборотна извън определените по Усл. 
8.1.3. на КР годишни разходни норми. Извършили сме 4 вътрешни междинни проверки за изпълнение на 
това условие, като са засечени и анализирани данните – за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечия на 2011 год.,         
а след това са обобщени за представяне в ГДОС-2011 на Дружеството.

Усл. 8.1.4. на КР – изпълнено. 

Усл. 8.1.5. на КР – изпълнено. 

Усл. 8.1.6. и Усл. 8.1.6.1. на КР – изпълнени. 

Усл. 8.1.7. на КР – изпълнено. 

Усл. 8.1.8. на КР – изпълнено. 

Усл. 8.1.9. на КР – изпълнено. За 2011 год. сме направили в тази връзка общо 4-ри проверки,  трите от 

които са организирани от комисия в последната работна седмица на месеците – Януари, Юли и Октомври,              

а има една извършена през м. Февруари, която е по време на ежегодната проверка по изпълнение на 

дейностите по КР. От всички тях, не са констатирани някакви проблеми през отчетния период. Има 

направено едно предписание с постоянен срок за всички проверки от ЕКОЛОГА, а именно: Да бъдат 

почистени пътищата от събраната към тротоарите и оградите кал и разпилените леки неопасни 
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отпадъци от вятъра, до колкото позволяват метеорологичните условия, за да не попадат в канализацията 

при дъждовалене и обилното снеготопене.  Това важи и за цеховете, където има преходни места със закрити 

защитени канали с тесни улеи или местата с покрити шахти, където в някои от тях водата се включва във 

водооборот, така, че от производствената дейност при допълнително наложено измиване с вода  

онечистванията от механични замърсители да не могат да попаднат в мястото на заустване по отточните 

шахти, а впоследствие попадайки в оборудването при неговото охлаждане - могат да го повредят.    

 Измерване и документиране – Усл. 8.1.10. КР 

Усл. 8.1.10.1. на КР – изпълнено. 

Работи се по инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода при работа 
на всяка една инсталация от Цех «Галваничен» и Цех «Байц на стоманени ленти», като документираната 
информация включва, както следва:   

а) Обща месечна консумация на производствената вода за площадката; 

б) Месечна консумация на производствената вода на всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и 
Цех “Байц стоманени ленти”; 

в) Месечна консумация на производствена вода за дм2 покрита повърхност за всяка една от 
инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”; 

г) Годишна консумация на вода за производствени нужди за дм2 покрита повърхност за всяка една от 
инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”. 

ВАЖНО!!! Количеството консумирана вода зависи от изпълнението на производствения ПЛАН-ПРОГРАМА на   

МЕТАЛ” АД – гр. Варна. Ползваното количество се отчита ежемесечно, а данните се нанасят в месечните балансови отчети 

на съответните цехове, както и в годишния общозаводски технологичен отчет за произведена крайна продукция. 

През 2011 година не са установени несъответствия при оценка на измерените водни 
количества с определените такива описани в условие 8.1.10.1 от КР при извършените ежемесечно              
12 проверки за засичане на консумацията по отделните инсталации. 

Усл. 8.1.10.2. на КР – изпълнено. 

Работи се по инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода при работа на 

всяка една инсталация от Цех «Галваничен» и Цех «Байц на стоманени ленти» спрямо определените с Усл. 

8.1.2. на КР. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на дейностите по тази инструкция се документират и 

съхраняват от ЕКОЛОГА. За 2011 год. са извършени общо 12 проверки, като две от тях се явяват и 

междинни, защото обобщават данните за всяко едно полугодие. При прилагане на тази инструкция - 

НЯМАМЕ РЕГИСТРИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ и наднормени разходи за водоползване от страна на 

проследяванити и другите инсталации.  

Усл. 8.1.10.3. на КР – изпълнява се. 

Резултатите от проверките по изпълнението на Усл. 8.1.9., както и информация за установените 
причини за течове и отстранените течове се документират и съхраняват, а началник Отдел ЕНЕРГИЕН и 
ЕКОЛОГА съхраняват съответната информация. За 2011 год. са извършени съвместно 4-ри проверки, за всяко 
едно тримесечие, като при тях не са констатирани нарушения.   
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 Докладване – Усл. 8.1.11. КР 

Усл. 8.1.11.1. на КР – изпълнява се. 

Съгласно него ежегодно докладваме до сега, като част от ГДОС, както и в настоящият ГДОС-2011 на 
Дружеството, количеството на използваната вода, изразено като: 

а) Обща месечна консумация на производствената вода за площадката; 

б) Месечна консумация на производствената вода на всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и 
Цех “Байц стоманени ленти”; 

в) Месечна консумация на производствена вода за дм2 покрита повърхност за всяка една от 
инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”; 

г) Годишна консумация на вода за производствени нужди за дм2 покрита повърхност за всяка една от 
инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”. 

Усл. 8.1.11.2. на КР – изпълнява се. 

Съгласно него ежегодно докладваме до сега, като част от ГДОС, както и в настоящият ГДОС-2011 на 
Дружеството, обобщени резултати от прилагането на инструкцията по Усл. 8.1.10.2. Информацията 
задължително ще съдържа причините за документираните несъответствия и предприетите 
корективни действия за отстраняването им, но само при условие, че има такива случаи.  

Усл. 8.1.11.3. на КР – изпълнява се. 

При проверките, 4 на брой през 2011 год. - не са установили течове или причини, които да ги 
инициират, за да се наложи тяхното отстраняване по водопроводната мрежа на площадката.   

 Усл. 8.1.11.4. на КР – изпълнява се. 

Имаме представена в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ схема с разположението на монтираните 
измервателни устройства за отчитане на консумацията на вода за производствени нужди, която не е 
променяна и е действаща съгласно изпълнено Усл. 8.1.4. на КР. Един екземпляр от тези документи е 
представен и в БДЧР – гр. Варна към МОСВ.   

 Усл. 8.1.11.5 на КР – изпълнява се. 

Съгласно него, резултатите от изпълнението на мерките по Усл. 8.1.6. и намалението или 
увеличението на съответните водни количества се докладват, като част от ГДОС-2011.   

 Усл. 8.1.11.6 на КР – изпълнява се. 

Съгласно него, са представени, като част от ГДОС-2011 изпълнението на мярката по Усл. 8.1.6. 
Наложените промени и нови разходни норми за консумация на вода за съответните цехове и 
инсталации към производствата ще бъдат представени за да се обсъдят при актуализацията на КР.   

Изображение № 1 – Общ изглед на административната сграда и паркинга на “МЕТАЛ” АД – гр. Врана
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3. 3. 2. Използване на енергия – Усл. 8.2. КР:

 Съгласно Усл. 8.2.1. на КР – 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна, като голямо промишлено предприятия в ЗПЗ - Варна и през 2011 

год. е продължило да ползва срещу заплащане на услугата предоставена енергия от друг оператор и 

собствено произведена, като за целта е сключил писмен/и договор/и и към тях анекс/и. С тяхна 

помощ се определят правата и задълженията на страните и уреждат условия за финансови 

обезпечения на непрекъснато взаимодействие ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ. За целта се 

доставя по съществуващата система за разпределение - съответния вид енергиия (електроенергия 

и природен газ за собствено добита впоследствие топлоенергия), чрез подземни и надземни 

комуникационни връзки съгласно плана на територията на гр. Варна до дружество и с отклонения 

на нашата производствена площадка до всяка отделна консумираща производствена единица.  
За 2011 год. за битови и производствени нужди в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е консумирана  

електроенергия, която е предоставена по силата на ОБЩ ДОГОВОР за снабдяване и разпределение 
на ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ с фирма обслужваща гр. Варна чрез неин клон и във връзка с новите: 

-   ОБЩИ условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “Е.ОН 

България Продажби” АД - гр. София – Клон Варна; 

-  ОБЩИ условия на договорите за пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителните мрежи на “Е.ОН България Мрежи” АД - гр. София – Клон Варна. 

 Въпросните ОБЩИ условия за разпределение на електрическа енергия на тази фирма, 
съгласно действащото законодателство и във връзка с чл. 98, ал. 6 (в) от ЗАКОНА за енергетиката, 
изменен и допълнен с РЕШЕНИЕ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ 
№ ОУ-004 от 06.04.2009 год. Преди това, същите са актуализирани през ноември 2007 год. за влизане 
в сила от 01.01.2008 год. С влизането им в сила от тогава, всички предишни договори и допълнителни 
споразумения за снабдяване и разпределение на електрическа енергия се отменят до сключване на 
новите от началото на 2008 год. Сега имаме сключен АНЕКС за 2012 год., както сме имали и за 
периода на изминалата 2011 год.  

С тази фирма работим от няколко години. По схемата до дата, както следва - до 5-то число, но 
не по-късно до 2-ва работни дни след последното 28-мо, 30-то или 31-во число на месеца се извършва и 
фактуриране на услугата, спрямо засечената месечна консумация на отчитащити устройство, като 
плащането е по посочена банкова сметка.  

Съгласно Усл. 8.2.1.1. на КР “МЕТАЛ” АД – гр. Варна има право да ползва за промишлени 

нужди електроенергия и топлоенергия, която и за 2011 год. е в граници до определени максимални 

стойности описани конкретно за всеки цех и неговите инсталации обект на разрешителното, съгласно 

посочените данни в Таблица 8.2.1.1.  

В следващата Таблица 3.2 е представено годишното потребление на електроенергия и топлоенергия на 
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна в хронологичен ред за периода: 2005 год. ÷ 2011 год. В следващите две Таблици с 
номерация 3.2.1. и 3.2.2. са представени данни само за 2011 год. на използваното количество респективно  
електроенергия и топлоенергия съответно подадена към инсталациите на Цех “Галваничен” и Цех “Байц на 
стоманени ленти”, като е отразено съответствието спрямо ограниченията поставени за потреблението на 
ресурсите в условията на КР.  
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Таблица 3.2. Потребление на енергия – ОБОБЩЕНА за перодите от 2005 год. до 2011 год. 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Количество за 
единица продукт

1),
съгласно КР 

Използвано 
количество за 
единица продукт 

Съответствие 

За 2005 година – 914 тона продукция 
2 396.0230 / MWh/год./ 
ел. енергия - 2005 год. 

Няма заложено 2.6215 Мwh /тон да 

2 371.281 MWh/год 
топлоенергия - 2005 год. 

Няма заложено 2.5944 MWh/тон да 

За 2006 година – 781 тона продукция 
2 293.1240 / MWh/год./ 
ел. енергия - 2006 год. 

Няма заложено 2.9361 Мwh /тон да 

1 230.000 MWh/год 
топлоенергия - 2006 год. 

Няма заложено 1.5749 MWh/тон да 

За 2007 година – 635 тона продукция 
1 752.4850 / MWh/год./ 
ел. енергия - 2007 год. 

Няма заложено 2.7598 Мwh /тон да 

817.100 MWh/год 
топлоенергия - 2007 год. 

Няма заложено 1.2868 MWh/тон да 

За 2008 година – 615 тона продукция 
1 950.6085 / MWh/год./ 
ел. енергия - 2008 год. 

Няма заложено 3.1717 Мwh /тон да 

622.080 MWh/год 
топлоенергия - 2008 год. 

Няма заложено 1.0115 MWh/тон да 

За 2009 година – 399 тона продукция 
1 374.3210 / MWh/год./ 
ел. енергия - 2009 год. 

Няма заложено 3.4444 Мwh /тон да 

530.0000 MWh/год 
топлоенергия - 2009 год. 

Няма заложено 1.3283 MWh/тон да 

За 2010 година – 370 тона продукция 
1 319.0370 / MWh/год./ 
ел. енергия - 2010 год. 

Няма заложено 3.5650 Мwh /тон да 

527.0000 MWh/год 
топлоенергия - 2010 год. 

Няма заложено 1.4243 MWh/тон да 

За 2011 година – 307 тона продукция 
1 221.4350 / MWh/год./ 
ел. енергия - 2011 год. 

Няма заложено 3.9786 Мwh /тон да 

503.0000 MWh/год 
топлоенергия - 2011 год. 

Няма заложено 1.6384 MWh/тон да 

В забележка към Таблица 3.2. за ползваната енергия от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2011 год.:
Количествата консумирана електроенергия и топлоенергия във всеки цех и съответни негови инсталации се измерва и 

отчита с помощта на КИП прибори – електромери и топломери, където сме били длъжни да поставим. Отчетените 
количества от Началник ОЕ се подават на ЕКОЛОГА за съставяне на месечен отчет на оператора и баланси по 
Електроенергия и по Топлоенергия. В балансите са заложени действащите разходни норми за консумация на енергии за 
съответния отчетен период, като се изчислява реалната (фактическа) разходна норма за всеки продукт. При отклонения на 
фактическата разходна норма от заложената, като планова такава, се предприемат необходимите мерки за установяване на 
причината и съответните технологични действия за коригиране на това несъответствие.  

Докладваме следното за консумацията през 2011 год. на:  

- Електроенергия 

Общото количество консумирана по договор с “Е.ОН България” АД е 1 764,2420 MWh/год. 
 От тях сме ползвали за производствените нужди на Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стомянени ленти” 1 075,2460 

MWh/год., за останали спомагателни дейности - 120,9250 MWh/год. и за заводоуправлението - 25,2640  MWh/год. 
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Имаме символични загуби от 0,002883 % за отчетена/и грешка/и с натрупване на прибора/ите, която е 
разпределена между нас и останалите други консуматори. Предоставили сме 542,8070 MWh/год. електроенергия за 
нужди на другите фирми, които са наши наематели.  

Ежемесечно се отчита разхода на електроенергия по инсталациите и съответните 
цехови консуматори, като се контролира разходната норма. През 2011 год. няма отчетени 
преразходи на електроенергия в цехове “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти”.  

Таблица 3.2.1. Потребление на ел. енергия по инсталации от Таблица 8.2.1.1. на КР 
1)В случай, че броят на продуктите е повече от един, 

в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.2. е определена разходна норма  

Инст. / 
Цех 

        кв.дм 
за 2011 год.

Тонове
за 2011 год.

Количество 
за единица 
продукт 1),

съгласно КР 
MWh/ dm-2

MWh /t

Използвано 
количество 
през 2011 год. 

MWh/год

Използвано 
количество 
за единица 

продукт 
MWh/ dm-2

MWh /t

Съответствие 

Цех 
“Галва-
ничен” 

680/670 299 777,5300 0,064 . 10-3 18,7102 –
като инсталацията за поддържа 

е консумирала още – 57,3698 

0,0624 . 10-3
да

687/685 15,5223 1,015 15,7455 –
като инсталацията за поддържа 

е консумирала още – 13,8945

1,0144 да 

681/680 48,0307 0,490 23,6800 –
като инсталацията за поддържа 

е консумирала още – 2,0000

0,4930 да 

686 152 524,3600 Няма засечена 
консумаця

/НЗК/

- - -

29 932,1200 0,07 . 10-3 1,9003 0,0635 . 10-3
да 692 общо, 

при условие,                       

че е работила през 

цялата година

7,1838 0,340 2,4431 0,3400 да 

14 573,1500 0,07 . 10-3 0,9250 0,0635 . 10-3
да 692 І ÷ V

2,9393 0,340 1,0000 0,3400 да 
15 358,9700 0,07 . 10-3 0,9753 – в инст. 676 0,0635 . 10-3

да 692 VІ ÷ ХІІ

4,2445 0,340 1,4431 – в инст. 681 0,3400 да 
676 585 525,7100 0,35 . 10-3 201,9330 –

като инсталацията за поддържа 
е консумирала още – 733,6860

0,3449 . 10-3
да 

600 2 351,5900 0,76 . 10-3 1,7680 –
като инсталацията за поддържа 

е консумирала още – 3,8000

0,7518 . 10-3
да 

Цех 
 “Байц на 
стоманени 

ленти” 

31,3270 0,083 2,6280 0,0839 да

В забележка към Таблица 3.2.1. за ползваната ел. енергия от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2011 год.:
Количеството консумирана електроенергия за Инсталация № 692 е отчетено за периода 

през който е работила, т. е. – само първите пет месеца на 2011 год., след което за два 
месеца е демонтирана. Дейността на тази инсталация временно е разпределена да се извършва 
по другите инсталации. За пълнота към настоящия ГДОС ги даваме в отделни редове 
извършените дейности по лакиране на повърхнините на детайлите и към тази таблица. 
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- Топлоенергия

Общото количество собствено произведена и консумирана е 503,000 MWh/год. 
 От тях сме ползвали изцяло за производствата на Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стомянени ленти” това 

количество, като от тях имаме 0,003459 % топлинни загуби. Не подаваме топлоенергия за нужди на другите 
фирми, които са наши наематели. 

Ежемесечно се отчита разхода на топлоенергия по инсталациите и съответните 
цехови консуматори, като се контролира разходната норма. През 2011 год. няма отчетени 
преразходи на топлоенергия в цехове “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти”.  

Таблица 3.2.2. Потребление на топлоенергия  по инсталации от Таблица 8.2.1.1. на КР 
1)В случай, че броят на продуктите е повече от един, 

в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.2. е определена разходна норма  

Инст. / 
Цех 

        кв.дм 
за 2011 год.

Тонове           
за 2011 год.

Количество 
за единица 
продукт1),

съгласно КР 
MWh/ dm-2

MWh/ t

 Използвано 
количество   
през 2011 год.

MWh/dm-2

MWh/t

Използвано 
количество за 

единица 
продукт 

MWh/dm-2

MWh/t

Съответствие 

Цех 
“Галва-
ничен” 

680/670 299 777,5300 0,5300 . 10-3 155,6445 0,5192 . 10-3
да 

687/685 15,5223 5,71 88,3642 5,6887 да 
681/680 48,0307 0,52 24,4908 0,5099 да 

686 152 524,3600  НЗК - - -
29 932,1200 1,0250 . 10-3 11,9729 0,4000 .10-3

да 692 общо, 

при условие,                       

че е работила през 

цялата година

7,1838 0,52 3,7355 0,5200 да 

14 573,1500 1,0250 . 10-3 5,8293 0,4000 .10-3
да 692 І ÷ V

2,9393 0,52 1,5284 0,5200 да 
15 358,9700 1,0250 . 10-3 6,1436 – в инст. 676 0,4000 .10-3

да 692 VІ ÷ ХІІ

4,2445 0,52 2,2071 – в инст. 681 0,5200 да 
676 585 525,7100 0,4000 .10-3 227,1254 0,3879 . 10-3

да 
600 2 351,5900  НЗК - - -
Цех 

 “Байц на 
стоманени 

ленти” 

 31,3270 НЗК - - -

В забележка към Таблица 3.2.2. за ползваната топлоенергия от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2011 год.:
Количеството консумирана топлоенергия за Инсталация № 692 е отчетено за периода 

през който е работила, т. е. – само първите пет месеца на 2011 год., след което за два 
месеца е демонтирана. Дейността на тази инсталация временно е разпределена да се извършва 
по другите инсталации. За пълнота към настоящия ГДОС ги даваме в отделни редове 
извършените дейности по лакиране на повърхнините на детайлите и към тази таблица. 

От представените данни в Таблици с номерации 3.2., 3.2.1. и 3.2.2. е видно, че нямаме през 2011 год. 
регистрирани случаи, при които имаме консумация на електро- и топлоенергия извън определените по Усл. 
8.2.1.1. на КР годишни разходни норми. Извършили сме 12 вътрешни проверки за изпълнение на това 
условие, като са засечени данните – поотделно и с натрупване за І-во и за ІІ-ро полугодие, а след това 
обобщени и представени към ГДОС-2011 год. на Дружеството. 
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Изпълнено е Усл. 8.2.1.2. на КР.  

Имаме монтирани за целта измервателни устройства за отчитане на консумацията на електро- и 

топлоенергия по инсталации, но има и инсталации от Таблица 8.2.1.1., към които няма монтирани 

измервателни устройства.  

Изпълнява се Усл. 8.2.1.2.1. на КР.  

Имаме за целта изготвена МЕТОДИКА за изчисляване на консумацията на електро- и топлоенергия за 

тези инсталации от Таблица 8.2.1.1., към които няма монтирани измервателни устройства, която прилагаме 

по изпълнението на Усл. 8.2.1.2. и през 2011 год. Ползват се в случая данните и по места се разпределят 

спрямо инсталационните мощности.   

Усл. 8.2.1.3. на КР – изпълнява се. 

Имаме ангажимент, включително и по охрана на труда в Дружеството за експлоатация и поддръжка на 

топлообменните/електропреобразувателни части (ако има такива) на технологичното и пречиствателно 

оборудване, основен консуматор на електро- и топлоенергия. През 2011 год. с нейното приложение не са 

установени отклонения от условието от направените 4 проверки през месеците – Януари, Февруари, Юли и 

Декември.   

Усл. 8.2.1.4. на КР – изпълнява се. 

През отчетния период отчетените общи загуби са изключително малки, като това го отдаваме и на 

грешки при отчитането. Извършени са 4 проверки, по една за всяко тримесечие, съвместно с Началник ОЕ, 

като освен огледите също са прегледани ревизионни актове за технически надзор на оборудването.    

Изпълнено е Усл. 8.2.1.5. на КР.  

Заменена е ПАРОВАТА ЦЕНТРАЛА с отопление с газови топлообменници. 

Усл. 8.2.1.5. на КР – вече е изпълнено. 

Във връзка с Усл. 8.2.1.5.2. предстои поради окончателно преминаване на нов начин на отопление с 

газови топлообменници в бъдеще да бъдат спазени изискванията ни по задължения свързани с изпълнение на 

Усл. 16.1. и 16.2., които ни задължават и сме ги докладвали по Усл. 16.5., котаго е трябвало към съответния 

ГДОС.  С Приложение № 4 на писмо наш Изх. № 459-187 / 11.08.2008 год. до МОСВ и копие до ИАОС, 

РИОСВ – гр. Варна и БДЧР – гр. Варна сме изпратили пълен комплект документи за закриването на 

централата и ПЛАНА за действия със съответни поставени от наша страна срокове, които впоследствие се 

наложи да ги продължим до края на 2008 год. за търсене на изпълнители на различните услуги от външни 

фирми. Това е свършено още през м. януари 2009 год. 

 Измерване и документиране – Усл. 8.2.2. КР 

 Усл. 8.2.2.1. на КР – изпълнява се. 

Имаме изготвена инструкция и по нея работим за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните 
количества електро- и топлоенергия, изразени като: 

а) Обща месечна консумация на електро- и топлоенергия общо за площадката; 

б) Месечна консумация на електро- и топлоенергия за всяка от инсталациите по Усл. 8.2.1.1.; 

в) Месечна консумация на електро- и топлоенергия за всяка от инсталациите по Усл. 8.2.1.1. за 
производството на тон продукт / дм2 обработена / покрита повърхност; 

г) Годишна консумация на електро- и топлоенергия за всяка от инсталациите по Усл. 8.2.1.1. за 
производството на тон продукт / дм2 обработена / покрита повърхност. 
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Горепосочените количества се измерват с наличните на площадката измервателни устройства 
или могат да бъдат изчислени по методика за изчисляване консумацията на електро- и 
топлоенергия по Условия 8.2.1.2. и 8.2.1.2.1. 

ВАЖНО!!! Количествата консумирана електро- и топлоенергия зависят от изпълнението на производствения ПЛАН-

ПРОГРАМА на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. Ползваните количества се отчита ежемесечно, а данните се нанасят в месечните 

балансови отчети на съответните цехове, както и в годишния общозаводски технологичен отчет за произведена крайна 

продукция.  

През 2011 година не са установени несъответствия при оценка на засечените консумации 
по електро- и топлоенергия с определените такива описани в условие 8.2.1.1 от КР при 
извършените ежемесечно 12 проверки за засичане на консумацията по отделните инсталации. 

 Усл. 8.2.2.2. на КР – изпълнява се. 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана 
електро- и топлоенергия с разходните норми посочени  към Усл. 8.2.1.1. – Таблица 8.2.1.1. за всяка от 
инсталациите, в това число установяване на причините довели до несъответствие, което е документирано при 
изпълнение на Усл. 8.2.2.1. и за предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от 
изпълнението на дейностите по тази инструкция се документират и съхраняват от ЕКОЛОГА, като за 2011 год. 
– няма случаи на отклонения.   

За 2011 год. са извършени общо 12 проверки съвместно с Началник ОЕ, като две от тях се явяват 
и междинни, защото обобщават данните за всяко едно полугодие. При прилагане на тази инструкция - 
НЯМАМЕ РЕГИСТРИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ и наднормени разходи за електро- и топлоенергия от страна 
на проследяваните и другите инсталации. Не са констатирани и нарушения и от предните отчетни периоди,               
за което да се налага да се предприемат коригиращи действия и разследване от комисия за откриване на 
причината и даване на обяснения от страна на ръководството на цеха. Ежемесечните проверки нямат  
фиксирана дата, на която да се извършват, но обичайно това ства в началото на следващия месец след 
приключване на предходния месец. Това се съобразява с първата работна седмица, когато вече са засечени 
показанията на отчитащите устройства и са пристигнали фактурите за ползваните услуги на доставчиците.   

Усл. 8.2.2.3. на КР – изпълнява се. 

Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на 
топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното и пречиствателното оборудване, основен 
консуматор на електро- и топлоенергия. За 2011 год. са извършена съвместно с Началник ОЕ – 4 проверки,              
т.е. през 3 месеца. Не са регистрирани проблеми.    

Усл. 8.2.2.4. на КР – изпълнява се. 

Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната 
мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и придприетите действия за тяхното 
отстраняване. За  периода е  извършена  съвместно с Началник ОЕ - 1 проверка през м. Декември 
2011 год., на която се обсъди  иинформацията до момета на текущата тогава - 2011 год., въпреки че 
уравнителните сметки се изпращат до нас едва през м. Януари 2012 год. или по-късно от фирмите 
доставчици на ел. енергия и природен газ. Получените малки отклонения при засичане на месечните 
показания на приборите при нас в сравнение това, което е общо с натрупване за 2011 год. по данни от 
външните фирми считаме, че е в границите на допустимата грешка на отклонение на прибора. Освен 
това е допустимо при много ниските температури през зимните месеци на годината да има и известен 
малък процент топлинни загуби при преразпределение на собствено произведената ни топлоенергия.    

Издадена е вътрешна заповед от края на 2010 год. на ИД на «МЕТАЛ» АД – гр. Варна за 
оптимизиране разхода на ел. енергия през 2011 год. На ЗДП - инж. Красимир Каменов е възложено да 
следи  изпълнението на задълженията на отговорите лица в заповедта.  
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 Докладване – Усл. 8.2.3. КР 

Усл. 8.2.3.1. на КР – изпълнява се. Ежегодно се докладва в ГДОС, включително с ГДОС-2011 за 
количествата използвани електроенергия и топлоенергия, изразени като: 

а) Годишна консумация на електроенергия и топлоенергия за всяка от инсталациите по Усл. 8.2.1.1. за 
производството на тон продукт/дм2 обработена/ покрита повърхност на метали. 

През 2011 год. е изпълнено и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО произтичащо от ЗАКОНА за Енергийната Ефективност 
/ЗЕФ/ (обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 год. – в сила от 14.11.2008 год.; изм.: бр. 6 от 23.01.2009 год., бр. 19 от 13.03.2009 год., бр. 42 от 
5.06.2009 год., бр. 82 от 16.010.2009 год., бр. 15 от 23.02.2010 год, бр. 52 от 9.07.2010 год., бр. 97 от 10.12.2010 год.; последно изм., ДВ, бр. 

35 от 3.05.2011 год.). Съгласно него и съответните му наредби – производствените сгради с над 1 000 м2 разгъната 
застроена площ и обща годишна консумация на всички енергоносители над 3 000 MWh (вкл.) трябваше да бъдат 
обследвани към дата – 31.12.2011 год. (вкл.) и енергийно санирани. Това включва - изпълнение на технически 
предложения на индустриалните обекти за намаляване консумацията на енергия (електро- и топлоенертия, вода, 

сгъстен въздух и други, тук непосочени конкетно). С писмо наш Изх. № 183-60 / 21.03.2012 год. до Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие са представени резултатите от изпълнени през 2011 год. някои планирани мерки.   

Преимущества на енергийно ефективните сгради! 
Днес вече се строят енергийно ефективни и пасивни сгради на разумни цени. Въпреки че цената на 1 м2

площ в една нискоенергийна сграда е по-висока от тази в конвенционалната, преимуществата на енергийно 
ефективните сгради са огромни и възвращаемостта на повишените първоначални инвестиции заедно с лихвите е 
гарантирана. Вложенията за реорганизация в съществуваща стара производствена или друга сграда, които ще се 
направят от собствениците да бъде ТЯ обновена в енергийно отношение - за нейното отопление, осветление или за 
кумулиране на генерираните топлинн загуби от производството или бита, за тяхното рационално усвояване за 
отопление или за други цели е изключително важна задача, поради което се предлагат – МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ                
и за същите се ДОКЛАДВА, какъв е постигнатия икономически ефект (Ниски сметки за консумация на енергия).
Констатирано е, че има енергийна изгода за компонентите на РС (Благоприятен вътрешен климат) и за компонентите 
на ОС (По-ниски нива на прахо-газови емисии в атмосферния въздух и шумови емисии).

Енергийна ефективност в сгради! 
Енергийната ефективност в сградите е един от ключовите методи за ограничаване на емисиите на CO2 от 

основните негови “продуценти” в Европа. Заложено е в границите от 50% до макс. 80% да се понижи разхода на 
енергия в сградите до 2050 год. Във всяка една държава, както и България, има специфични климатични условия, 
както и специфични правила и традиции за строителство. Там, където климатът е студен, енергийно ефективните 
сгради се проектират с оптимално разположение и се полага топлоизолация за да се ограничат разходите за отопление 
на сградата, докато в региони с топъл климат топлоизолацията на сградата служи за понижаване на енергийните 
загуби поради хода на климатика.  

Изображение № 2 – Три снимки с показано разпределение на “продуцентите” на СО2 в страните от ЕС

Основният разход на енергия в жилищните и административните сгради се дължи на отоплението и климатизацията – 
за отопление и климатизация отиват 2/3 от общо изразходената в сградата енергия. По-голяма част от тази енергия обаче се 
изразходва излишно - поради неудовлетворителни изолации. С изпитаните на практика методи за повишаване на енергийната 
ефективност, включително методи за икономия на енергия в производствените сгради – може да се икономиса от 70%  до 90% от 
разходите за отопление и климатизация. Всичко тук цитирано е видно и от горното Изображение № 2.

За целта, след разглеждане на постъпилите няколко оферти, 
“МЕТАЛ” АД - гр. Варна сключи договор на 26.09.2011 год. с фирма “ЕНЕРКОН” ЕООД - гр. Пловдив 
с предмет на дейност: 

1. Провеждане на енергийно обследване и енергиен одит на дружеството.; 
2. Изготвяне на ДОКЛАД съгласно резултатите от обследването на обекта ведно с РЕЗЮМЕ на доклада,                    

на база изискванията на нормативните документи и Методическите указания одобрени от Министъра на 
Икономиката и Енергетиката, както и други нормативни документи към ЗЕФ и не само него.; 

3. В рамките на енергийните обследвания да повежда консултативни дейности относно участието на 
възложителя в грантово финансиране на енергийните обследвания.     

Усл. 8.2.3.2. на КР – изпълнява се. 

Докладвали сме в ГДОС-2011 за резултатите от прилагането на инструкцията по Усл. 8.2.2.2. Няма за 
периода регистрирани случаи по месеци за несъответствие с поставените ограничения, за да се документират и 
предприемат мерки/корективни действия за отстраняването им.  
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3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – Усл. 8.3. КР:

 През 2011 год. в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не са използвани суровини, спомагателни материали и 

горива, които са под забрана или специален разрешителен режим. Всички суровини, спомагателни материали и 

горива, които се използват са описани в технологичните разходни норми и са разрешени за употреба в България 

съгласно Усл. 8.3.1. на КР.

В тази връзка за употребата на химикали през 2011 год., с наше писмо Изх. № 72-33 / 02.02.2012 год. 

сме докладвали в МОСВ, с копие на същото до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, по отношение на отправената 

ПРЕПОРЪКА на интернет страницата на Регионалната инспекция за самостоятелна проверка, защото 

ЕСНА е заличила общо 40 068 различни химични вещества, на които е НЕВАЛИДНА предварителната им 

регистрация от базата данни в REACH-IT, след консултация със съответните регистранти. Обърнато е 

внимание на операторите - ДАЛИ НЕ ПОПАДАТ ПОД ЗАБРАНАТА, като продължават ДА РАБОТЯТ с такива ФИРМИ!

Съгласно изискванията на НАРЕДБАТА за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или 

пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение ХVІІ на 

Регламент REACH – при вътрешната проверка от ЕКОЛОГА на наличната документация на фирмите 

производители и дистрибутори на химикали, смеси и изделия – се установи, че нямаме такъв случай. На този 

етап – “МЕТАЛ” АД – гр. Варна – НЕ Е ЗАСЕГНАТА СТРАНА от заличаването, като ще продължаваме за 

проследяваме публикациите и актуализирането от ЕСНА на СПИСЪКА с невалидните предварителни 

регистрации на веществата, смесите и изделията директно от интернет страницата на Агенцията. 
Разработени са и се прилагат инструкции в съответствие с изискванията на условия 8.3.2.1 и 8.3.2.2 на 

КР 25/2005 год. на МОСВ. Количествата консумирани суровини, спомагателни материали и горива във всеки 
цех се измерват и отчитат с помощта на съответните измервателни прибори, а където няма такива с изчисляват 
по одобрената от ИД технология. Отчетените количества се подават на ЕКОЛОГА на всяко шестмесечие.                
При месечните баланси са заложени действуващите разходни норми за консумация на съответните суровини, 
спомагателни материали и горива. За текущия отчетен период се изчислява реалната (фактическа) разходна 
норма за всеки материал, суровина и гориво. При отклонения на фактическата разходна норма от заложената, 
като планова такава, се предприемат необходимите мерки за установяване на причината и технологични 
действия за коригиране на промяната със заповед на ИД по вътрешната ни документация.  

При работа на инсталациите от съответните цехове, попадащи в обхвата на КР не се допуска 

превишаване на количествата суровини, спомагателни материали и горива. В изпълнение на условията по 

разрешителното, които поставят максимален разход от тях или друго, посочваме данни в следващите три 

таблици, както следва:  

- Таблица 3.3.3.1 за  изпълнение на Усл. 8.3.1.1. и съответната към него Таблица 8.3.1.1. – 

суровини;

- Таблица 3.3.3.2 за изпълнение на Усл. 8.3.1.2. и съответната към него Таблица 8.3.1.2. –  

спомагателни материали;

- Таблица 3.3.3.3а и Таблица 3.3.3.3 за изпълнение на Усл. 8.3.1.3. и съответната към него 

Таблица 8.3.1.3. –  горива и видове гориво.
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Таблица 3.3.3.1. Потребление на суровини 

Наимено-
вание  

на 
инстала-

цията  
и  

процеса 

Суровина Количество
за единица 

продукт 
съгласно 

КР 
кг/ dm2

покрита 
повърхност,

Т / т 
продукт

Годишно 
разрешено 

коли-
чество

по  КР, 
Дм2/г, 
кг/г.

Употребено 
годишно 

количество по КР 
за 2011 год., 
дм2/г, кг/г. 

Количество за 
единица 
продукт 

за 2011 год. 
Кг/ dm2

покрита 
повърхност, 

Т / т 

продукт

Съот-
вет-

ствие 

1 2 3 4 5 6 7
Цех 
“Галваничен”

Инстала-
ция 680 стара

Разход за Детайли 1.02 кг/ кг 
продукт

2 388 000
Дм2/год.

- - -

Инстала-
ция 680 нова

Разход за Детайли 1.02 кг/ кг 
продукт

2 300 000
Дм2/год.

- - -

Инстала-
ция 
680 нова /
код № на 
химикала,
но по 
вътрешна 
документация
на оператора 
е Инсталация 
№ 670 нова

СУРОВИНА – 
ХИМИКАЛ 
изразходвана за 
обработката на  
детайлите по  
типови разходни  
норми /ТРН/ - 
5-33, 53-4, 5-58, 5-71,
5-72, 5-73, 5-74, 5-75,
5-76, 5-77, 5-78, 5-79,
5-03.1, 5-03.2 и 5-80 
Забележка:
В периода след демонтажа 
на Инсталация № 692 – 
временно се изпълнява при 
нужда ТРН 5-58.

1.02 кг/ кг 
продукт 

И 
годишно 
произведено

коли-
чество

299 777,5300

Дм2/год. 

Дейност под кода на ТРН: 
 5-33 – Хромиране на детайли от 

ЦАМ; 
 5-34 – Никелиране на детайли от 

ЦАМ; 
 5-58 – Месинговане на детайли от  

ЦАМ; 
 5-71 – Никелиране на детайли от 

стомана; 
 5-72 – Месинговане на детайли от 

стомана; 
 5-73 – Хромиране на детайли от 

стомана; 
 5-74 – Сатиниране на детайли от 

ЦАМ; 
 5-75 – Сатиниране на детайли от 

стомана; 
 5-76 – Сатиниране върху детайли 

от месинг; 
 5-77 – Хромиране върху детайли от 

месинг; 
 5-78 – Никелиране върху детайли 

от месинг; 
 5-79 – Черен никел върху детайли 

от стомана; 
 5-03.1 – Байцване на детайли от 

месинг; 
 5-03.2 – Друг вид байцване на 

детайли от месинг; 
 5-80 – Черен никел върху детайли 

от ЦАМ.

Заб.: 
Съответ-

ствие 
на упо-
треба  

в инста-
лацията 

1 2 3 4       5    ТРН          -          6   (кг/кг) 7 

 Филтърни платна 4.35х10-5 100.000 13,0403 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,0000435

да 
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6021030 Никелови аноди – 
“S” гранули 

(0.0030)
за новата - 

0.0004

(6 686.40)
за новата -

920.00

119,9110 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,0004

да 

6405057 Антик никел –  
слабо алкален цианиден елекролит 
подходящ за покрития с цвят - 
антрацит върху цинк, мед, 
месинг, никел и сребро.  

(0.0000)
за новата - 

0.00014

(0.0000)
за новата -

322.00

0,0000 –
5-79 и 5-80  

има еднаквост - 
0,00014

да 

6021087 Медни аноди – 
“S” гранули  
(а бяха други - 
10х100х1000) 

(0.0021)
за новата - 

0.0005

(4 776.0000)
за новата -
1 150.0000

149,8888 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,0005

да 

6021097 Медно-фосфорни  
аноди с Ø25 – 
“S” гранули  

(0.0000)
за новата - 

0.0005

(0.0000)
за новата - 
1 150.0000

149,8888 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,0005

да 

6402277 Блясъкообразувател 
- тип 1 и тип 8 – т.е., 
Кюйивралк Е

(0.00018)
за новата - 

0.00001

(405.9600)
за новата - 

23.0000

2,9978 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,00001

да 

6401014 Натриев цианид 
ГОСТ 8464-69 

(0.00062)
за новата - 

0.00058

(1 423.800)
за новата – 

макс. 
1 334.0000

Общо  

142,3318 –
като от тях, по 

по 5-33, 5-34,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75 и 5-58 

имаме – 142,3318,  
а по 5-79 и 5-80 
имаме – 0,0000 

има еднаквост - 

0,00052

и  

0,00050

да 

6401015 Натриева основа  (0.000029)
за новата - 

0.000020

(66.864)
за новата –  

46.0000

5,4743 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,00002

да 

6401071 Меден цианид (0.00012)
за новата - 

0.000111

(267.456)
за новата –  

255.3000

33,2753 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,000111

да 

6401093 Никелов сулфат  
ГОСТ 2665-44 

(0.00100)
за новата - 

0.00030

(2 388.000)
за новата –  

690.0000

Общо  

91,6082 –
като от тях, по 

5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-77,
5-78, 5-79 и 5-80 
 имаме – 87,4210,  

а по 5-76 
имаме – 4,1872 

има еднаквост - 
0,00030

и  

0,00050

да 
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6401103 Сярна киселина х.ч. (0.0021)
за новата - 
0.0004902

(4 776.000)
за новата –  
1 127.4600

Общо  

141,7614 –
като от тях, по 

5-33, 5-34, 5-58,
5-76, 5-77, 5-71,
5-72, 5-73, 5-74,
5-75, 5-79 и 5-80 

 имаме – 138,2238,  
а по 5-78 

имаме – 3,5376 

има еднаквост - 
0,000490

и  

0,000200

да 

6401094 Никелов хлорид (0.00040)
за новата - 

0.00015

(907.4400)
за новата –  

345.4600

44,9666 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,00015

да 

6401095 Борна киселина  
ГОСТ 2629-44 

(0.00052)
за новата - 

0.00040

(1 194.0000)
за новата –  

920.4600

119,9110 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,00040

да 

6402150 Калиевонатриев 
тартарат – 
травиално наименование

Сегнетова сол 

(0.00042)
за новата - 

0.00010

(964.7520)
за новата –  

230.0000

27,3715 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,

5-74, 5-75,
5-79 и 5-80  

има еднаквост - 
0,00010

да 

6402504 Блясък – 
Гланц коректор ултра
GKL

(0.0000)
за новата - 

0.000060

(0.0000)
за новата –  

138.0000

17,9867 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,000060

да 

6402505 Блясък – 
Зодиак ултра 
ZDA-SAK

(0.0000)
за новата - 

0.000070

(0.0000)
за новата –  

161.0000

20,9844 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,000070

да 

6402507 Сол за хромиране – т.е.,  
Лумахром ултра

(0.0000)
за новата - 

0.000440

(0.0000)
за новата –  
1 012.0000

91,1483 –
5-33, 5-34, 5-72,
5-73, 5-74, 5-75,
5-76, 5-77, 5-78,

5-79 и 5-80  

има еднаквост - 
0,000440

да 

6402510 Блясъкообразувател – 
тип 12 – т.е.,  
Сатлуме плюс ултра 

(0.0000)
за новата - 

0.00100

(0.0000)
за новата –  
2 300.0000

23,8421 –
5-74, 5-75 и 5-76. 

има еднаквост - 
0,00100

да 

6402512 Добавка – 
ІЗЗ ултра

(0.0000)
за новата - 

0.000040

(0.0000)
за новата –  

92.0000

11,9911 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,000040

да 
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6402513 Комбинирана добавка 
от сол за хромиране и 
катализатор за ускоряване 
на процеса - т.е.,  

Лумахром катализатор 

(0.0000)
за новата - 

0.000044

(0.0000)
за новата –  

макс. 
101.2000

1,0077 –
5-33, 5-73, 5-74,

5-75, 5-76
и 5-77.  

има еднаквост - 

0,000040

да 

6402514 Блясъкообразувател – 
тип 14 – т.е.,  
Фуметрол ултра 

(0.0000)
за новата - 

0.00002

(0.0000)
за новата –

46.0000

0,5038 –
5-33, 5-73, 5-74,

5-75, 5-76
и 5-77.  

има еднаквост - 
0,00002

да 

6402515 Блясъкообразувател – 
тип 15 – т.е.,  
Сатлуме Р1 ултра 

(0.0000)
за новата - 

0.000033

(0.0000)
за новата –

75.9000

0,7153 –
5-74, 5-75 и 5-76. 

има еднаквост - 
0,00003

да 

6402516 Блясъкообразувател – 
тип 16 – т.е.,  
Сатлуме С2 ултра 

(0.0000)
за новата - 

0.00200

(0.0000)
за новата –
4 600.0000

47,6842 –
5-74, 5-75

и 5-76. 

има еднаквост - 
0,00200

да 

6402552 Блясъкообразувател – 
тип 17 – т.е.,  
Сатлуме плюс Р2 

(0.0000)
за новата - 

0.00009

(0.0000)
за новата –

207.0000

2,1458 –
5-74, 5-75

и 5-76. 

има еднаквост - 
0,000090

да 

6402274 Амоняк (0.0000)
за новата - 

0.00004

(0.0000)
за новата –

92.0000

0,4281 –
5-58 и 5-72. 

има еднаквост - 
0,00004

да 

6402526 Обезмаслител  
при нанасяне на 
галванични покрития -
Униклийн 155

(0.0000)
за новата - 

0.00030

(0.0000)
за новата –

690.0000

30,3447 –
5-71, 5-72, 5-73,

5-75
и 5-79.  

има еднаквост - 
0,00030

да 

6402527 Обезмаслител  
при нанасяне на 
галванични покрития -
УНИКЛИЙН 151 – 
заменил е 
УНИКЛИЙН 159 

(0.0000)
за новата - 

0.00034

(0.0000)
за новата –

782.0000

66,2114 –
5-34, 5-58, 5-72,
5-73, 5-76, 5-78,

5-79
и 5-80  

има еднаквост - 
0,00034

да 

6402528 Обезмаслител  
при нанасяне на 
галванични покрития -
Униклийн 252

(0.0000)
за новата - 

0.00033

(0.0000)
за новата –

759.0000

33,3792 –
5-71, 5-72,

5-73, 5-75, 5-79 и 
5-80

има еднаквост - 
0,00033

да 

6402529 Обезмаслител  
при нанасяне на 
галванични покрития -
Униклийн 697

(0.0000)
за новата - 

0.00010

(0.0000)
за новата –

230.0000

27,2366 –
5-34, 5-58, 5-71,
5-72, 5-73, 5-74,

5-75, 5-79
и 5-80  

има еднаквост - 
0,00010

да 

6402538 Обезмаслител при 
нанасяне на галванични 
покрития -
Униклийн 251

(0.0000)
за новата - 

0.00022

(0.0000)
за новата –

макс. 
506.0000

39,4558 –
5-34, 5-58,

5-74, 5-76, 5-77,
5-78 и 5-80   

има еднаквост - 

0,00020

да 

6402501 Обезмаслител  
при нанасяне на 
галванични покрития -
УНИКЛИЙН 650 – 
заменил е 
ДЕКАСЕЛ 30376 ултра

(0.0000)
за новата - 

0.00056

(0.0000)
за новата –  

макс.                 
1 288.0000

Общо  

167,8754 –
като от тях, по 

5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,

5-77 и 5-78
имаме – 167,8754,  

а  
по 5-79 и 5-80 

имаме – 0,0000.  

има еднаквост - 

0,00056

и 

0,00050

да 



…………………………………………………………………………………………………………
…………..

Годишен Доклад по ОС – 2011 на “М Е Т А Л” – гр. Варна за изпълнение на дейностите,   
           за които е предоставено Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ 

6402532 Блясък  
материал  
изравнител -
Купразид НТ L  
(Левъл)

(0.0000)
за новата - 

0.00005

(0.0000)
за новата –

115.0000

13,6858 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,000050

да 

6402533 Блясък помощен  
материал  
изравнител - 
Купразид НТ GR 
(Грейн Рифайнър)

(0.0000)
за новата - 

0.00003

(0.0000)
за новата –

69.0000

8,2115 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,000030

да 

6402534 Галванично 
помощен материал 
изравнител - 
Купразид НТ WA  
(Уейшинг Ейжънт)

(0.0000)
за новата - 

0.00004

(0.0000)
за новата –

92.0000

10,9486 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,000040

да 

6402535 Блясък материал - 
Макролукс NF

(0.0000)
за новата - 

0.00008

(0.0000)
за новата –

184.0000

21,8972 –
5-58, 5-77, 5-78,
5-33, 5-34, 5-71,
5-72, 5-73, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,00008

да 

6402536 Агент –  
Ni АМ 19

(0.0000)
за новата - 

0.00001

(0.0000)
за новата –

23.0000

2,7594 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,00001

да 

6402539 Меден сулфат – 
КОТЪП СУЛФАТЕ

(0.0000)
за новата - 

0.00020

(0.0000)
за новата –

460.0000

52,9751 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,

5-75, 5-79
и 5-80  

има еднаквост - 
0,00020

да 

6402381 Месинг –  
Брасс 82

(0.0000)
за новата - 

0.00014

(0.0000)
за новата –

322.0000

0,8820 –
5-58 и 5-72.  

има еднаквост - 
0,00014

да 

6021009 Месингови аноди (0.0000)
за новата - 

0.000011

(0.0000)
за новата –

25.3000

0,0693 –
5-58 и 5-72.  

има еднаквост - 
0,000011

да 

6401073 Азотна киселина (0.0000)
за новата - 

0.00011

(0.0000)
за новата –

253.0000

0,0000 –
5-03.1 и 5-03.2.  

има еднаквост - 
0,00011

да 

6401036 Хидролак 
водобазиран  - т.е., 
Хидроклеар SF65498

(0.0000)
за новата - 

0.00030

(0.0000)
за новата -

690.0000

1,8900 –
5-58 и 5-72. 

има еднаквост - 
0,00030

да 

6402517 Целулоза (0.0000)
за новата - 

0.00005

(0.0000)
за новата -

115.0000

1,1921 –
5-74, 5-75 и 5-76

има еднаквост - 
0,00005

да 

6402537 Спомагателен 
материал –  
Ракстрийп MTJ-97 

(0.0000)
за новата - 

0.00030

(0.0000)
за новата -

690.0000

89,9333 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,00030

да 

6401012 Спомагателен 
материал –  
Ракстрийп MTJ-97 
коректор 

(0.0000)
за новата - 

0.00015

(0.0000)
за новата -

345.0000

44,9666 –
5-33, 5-34, 5-58,
5-71, 5-72, 5-73,
5-74, 5-75, 5-76,
5-77, 5-78, 5-79

и 5-80  

има еднаквост - 
0,00015

да 
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Забележка1: ОПИС на суровини – химикали,  
които са отпаднали в процеса на подобрената технология за нанасяне на 
галванични покрития с въвеждане в експлоатация на новата инсталация след 
влизане в сила на КР № 25 / 2005 год. на МОСВ! 

1 Перхлоретилен 0.0031 7 164 0 0 не 
2 Захарин 8.80х10-5 202.98 0 0 не 
3 Водороден прекис – 

перхидрол 
2.10х10-6 4.776 0 0 не 

4 Абсорбер –  
Активен въглен 

7.30х10-6 1.672 0 0 не 

5 Калиев 
перманганат 

2.60х10-6 1.208 0 0 не 

6 Обезмаслител – 
Стал 91

0,002 4 680.48 0  0  не 

7 Блясъкообразувател 
– тип 1 Бринил 44

1.80х10-4 405.96 0 0 не 

8 Блясъкообразувател 
– тип 2 – т.е.,  
Ниамонд кристал 101 Е

0.0024 164.22 0 0 не 

9 Блясъкообразувател 
– тип 3– т.е.,  
Супфакт 46 М

6х10-4 41.055 0 0 не 

10 Блясъкообразувател 
– тип 4 – т.е.,  
Пурифер 82

4.3х10-5 2.898 0 0 не 

11 Блясъкообразувател 
– тип 8 – т.е.,  
Кюйивралк Е

1.8х10-4 405.960 0 0 не 

12 Железен сулфат 1.10х10-5 26.268 0 0 не 
Забележка 2: През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от 

страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 680 нова по някои от 
упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния 
годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за 
суровините в тази таблица да липсват данни.  
В конкретният случай за 2011 год.,  
представените данни, се отнасят само за процеси извършвани съгласно ТРН с №№ 
5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-74, 5-75, 5-76 и 5-78. По останалите процеси с ТРН 
под №№ 5-73, 5-77, 5-79, 5-80, 5-03.1 и 5-03.2 не са ползвани химикали през 
2011 год. Това е в сила за последните два процеса още от 2008 год.
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Наимено-
вание  

на 
инстала-

цията  
и 

процеса 

Суровина Количество
за единица 

продукт 
съгласно 

КР 
кг/ dm2

покрита 
повърхност,

Т / т 
продукт

Годишно 
разрешено 

коли-
чество

по  КР, 
Дм2/г, 
кг/г.

Употребено 
годишно 

количество по КР 
за 2011 год., 
дм2/г, кг/г. 

Количество за 
единица 
продукт 

за 2011 год. 
Кг/ dm2

покрита 
повърхност, 

Т / т 

продукт

Съот-
вет-

ствие 

1 2 3 4 5 6 7
Цех 
“Галваничен”

Инстала-
ция  
687

Разход за Детайли 1.019 кг/ 
кг продукт

69 000
кг/год. 

- - -

Инстала-
ция  
687 реконстр.

Разход за Детайли 1.019 кг/ 
кг продукт

64 400
кг/год. 

- - -

Инстала-
ция 
687 реконстр. /
код № на 
химикала,
но по 
вътрешна 
документация
на оператора 
е Инсталация 
№ 685 реконстр.

СУРОВИНА – 
ХИМИКАЛ 
изразходвана за 
обработката на  
детайлите по 
типови разходни  
норми /ТРН/ - 
5-31, 5-32, 5-35,
5-37, 5-38, 5-41,
5-57, 5-31.1, 5-32.1,
5-38.1 и 5-41.1 

1.019 кг/ 
кг продукт

И 
годишно 
произведено

коли-
чество

15 522,2887

кг/год. 

Дейност под кода на ТРН: 
 5-31 – Никелиране на детайли от 

ЦАМ;
 5-32 – Месинговане на детайли от 

ЦАМ;
 5-35 – Никелиране на детайли от 

месинг;
 5-37 – Месинговане на детайли от 

месинг;
 5-38 – Нанасяне кафяв никел върху 

детайли от ЦАМ;
 5-41 – Черен никел върху детайли 

от ЦАМ;
 5-31.1 – Никелиране на детайли от 

стомана;
 5-32.1 – Месинговане върху 

детайли от стомана;
 5-38.1 – Кафяв никел върху 

детайли от стомана;
 5-41.1 – Черен никел върху детайли 

от стомана.

Заб.: 
Съответ-

ствие 
на упо-
треба  

в инста-
лацията 

1 2 3 4       5    ТРН          -          6   (кг/кг) 7 

6021030 Никелови аноди – 
“S” гранули 

(0.0200)
и след 

реконстр. - 
0.0100

(1 352.40)
и след 

реконстр. - 
644.00

155,2229 –
5-31, 5-31.1,
5-32, 5-32.1,
5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,
5-38 и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,0100
да 

6021087 Медни аноди – 
“S” гранули  
(а бяха други - 
10х100х1000) 

(0.0140)
и след 

реконстр. - 
0.0100

(966.0000)
и след 

реконстр. - 
644.0000

138,6996 –
5-31, 5-31.1,
5-32, 5-32.1,
5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,0100
да 

6401014 Натриев цианид 
ГОСТ 8464-69 

(0.0043)
и след 

реконстр. - 
0.0042

(289.8000)
и след 

реконстр. - 
270.4800

58,2539 –
5-31, 5-31.1,
5-32, 5-32.1,
5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,0042
да 
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6401071 Меден цианид (0.0008)
и след 

реконстр. - 
0.0008

(54.0960)
и след 

реконстр. - 
51.5200

Общо

10,2503 –
като от тях, по 

5-31.1, 5-32.1,
и 5-41.1

имаме – 6,5025  
а  

по 5-31, 5-32, 5-41,  
5-38 и 5-38.1 

имаме – 3,7478. 

има еднаквост –

0,00060

и  
0,00080

да 

6401103 Сярна киселина х.ч. (0.0140)
и след 

реконстр. - 
0.00125

(966.0000)
и след 

реконстр. - 
80.5000

19,4029 –
5-31, 5-31.1,

5-32, 5-32.1, 5-35,
5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,00125
да 

6401072 Сярна киселина 
техн. БДС 1152/63 

(0.0140)
и след 

реконстр. - 
0.00125

(966.0000)
и след 

реконстр. - 
80.5000

0,0000 –
5-37.

има еднаквост –

0,00125
да 

6401093 Никелов сулфат  
ГОСТ 2665-44 

(0.0071)
и след 

реконстр. - 
0.0070

(483.0000)
и след 

реконстр. - 
450.8000

Общо

97,8185 –
като от тях, по 

5-31.1, 5-32.1,
и 5-41.1

имаме – 65,0252  
а  

по 5-31, 5-32, 5-35, 
5-41, 5-38 и 5-38.1 
имаме – 32,7933. 

има еднаквост –

0,00600

и  
0,00700

да 

6401094 Никелов хлорид (0.0027)
и след 

реконстр. - 
0.0026

(183.5400)
и след 

реконстр. - 
167.4400

Общо

39,2742 –
като от тях, по 

5-31.1, 5-32.1,
и 5-41.1

имаме – 27,0938  
а  

по 5-31, 5-32, 5-35, 
5-41, 5-38 и 5-38.1 
имаме – 12,1804. 

има еднаквост –

0,00250

и  
0,00260

да 

6401095 Борна киселина  
ГОСТ 2629-44 

(0.0036)
и след 

реконстр. - 
0.0035

(241.5000)
и след 

реконстр. - 
225.4000

Общо

51,0767 –
като от тях, по 

5-31.1, 5-32.1,
и 5-41.1         

имаме – 34,6801  
а  

по 5-31, 5-32, 5-35, 
5-41, 5-38 и 5-38.1 
имаме – 16,3966. 

има еднаквост –

0,00320

и  
0,00350

да 

6402150 Калиевонатриев 
тартарат – 
травиално наименование

Сегнетова сол 

(0.0029)
и след 

реконстр. - 
0.0026

(195.1320)
и след 

реконстр. - 
180.3200

Общо

35,5846 –
като от тях, по 

5-31.1, 5-32.1,
и 5-41.1

имаме – 27,0938  
а  

по 5-31, 5-32, 5-41,  
5-38 и 5-38.1 

имаме – 8,4908. 

има еднаквост –

0,00250

и  
0,00280

да 
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6405052 Обезмаслител 1 – 
Енпреп 1017 HCR

(0.0140)
и след 

реконстр. - 
0.00134

(946.6800)
и след 

реконстр. - 
86.3000

Общо

6,2776 –
като от тях, по 

5-31, 5-32 и 5-35
имаме – 6,2776  

а  
по 5-41 и 5-38 

имаме – 0,0000. 

има еднаквост –

0,001340

и  
0,001335

да 

6405053 Обезмаслител 2 – 
Енпреп 238 

(0.0140)
и след 

реконстр. - 
0.00140

(946.6800)
и след 

реконстр. - 
90.1600

15,1726 –
5-31.1, 5-32.1,

5-41.1 и  5-38.1.  

има еднаквост –

0,00140
да 

6405056 Обезмаслител 3 – 
Енптреп RS

(0.0140)
и след 

реконстр. - 
0.00180

(946.6800)
и след 

реконстр. - 
115.9200

8,4326 –
5-31, 5-32, 5-35,

5-41 и 5-38.  

има еднаквост –

0,00180
да 

6405058 Обезмаслител 4 – 
Енптреп OC

(0.0140)
и след 

реконстр. - 
0.0030

(946.6800)
и след 

реконстр. - 
193.2000

32,5126 –
5-31.1, 5-32.1,

5-41.1 и  5-38.1.  

има еднаквост –

0,00300
да 

6402277 Блясъкообразувател 
– тип 8 – т.е.,  
Кюйивралк Е

(0.0012)
и след 

реконстр. - 
0.0005

(82.1100)
и след 

реконстр. - 
32.2000

6,9350 –
5-31, 5-31.1,
5-32, 5-32.1,
5-41, 5-41.1,

5-38 и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,00050
да 

6402342 Блясъкообразувател 
– тип 2 – т.е.,  
Топстар TR 
Елекролитът отлага огледални 
бляскави покрития с добра и 
гладка повърхност.

(0.0024)
и след 

реконстр. - 
0.004

(164.2200)
и след 

реконстр. - 
257.6000

62,0892 –
5-31, 5-31.1,
5-32, 5-32.1,
5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,
5-38 и 5-38.1.  

има еднаквост – 

0,00400
не – 
ТРН 

6402343 Блясъкообразувател 
– тип 3 – т.е.,  
Топстар OF

(0.0006)
и след 

реконстр. - 
0.0004

(41.0550)
и след 

реконстр. - 
25.7600

6,2089 –
5-31, 5-31.1,
5-32, 5-32.1,
5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,
5-38 и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,00040
да 

6402344 Блясъкообразувател 
– тип 4 – т.е.,  
Топстар К

(0.000043)
и след 

реконстр. - 
0.0004

(2.8980)
и след 

реконстр. - 
25.7600

6,2089 –
5-31, 5-31.1,
5-32, 5-32.1,
5-35, 5-37,

5-41, 5-41.1,
5-38 и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,00040
не – 
ТРН 

6405054 Инхибитор с ПАВ –  
т.е., Актане К

(грешно 
подадено - 
0.000043 –
вярното е 

било – 
0.00050)

и след 
реконстр. - 

0.0005

(грешно 
подадено - 

2.8980 –
вярното е 

било – 
32.2000)

и след 
реконстр. - 

32.2000

Общо

5,4170 –
като от тях, по 

5-31.1 и 5-32.1
имаме – 5,3957  

а  
по 5-41.1 и 5-38.1 
имаме – 0,0213. 

има еднаквост –

0,00050

и  
0,00046

не –
грешка 
в

ТРН

6401074 Натриев карбонат  3.00х10-4 след 
реконстр. - 

18.6800

0,0000 –
5-38 и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,00029
да 

6402374 Натриев тиосулфат 0.0010 след
реконстр. - 

64.4000

0,0000 –
5-38 и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,00100
да 



…………………………………………………………………………………………………………
…………..

Годишен Доклад по ОС – 2011 на “М Е Т А Л” – гр. Варна за изпълнение на дейностите,   
           за които е предоставено Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ 

6405055 Сол за декапиране – 
т.е., Актане КТ

(грешно 
подадено - 
0.000043 –
вярното е 

било – 
0.00046)

и след 
реконстр. - 

0.00046

(грешно 
подадено - 

2.8980 –
вярното е 

било – 
43.4240)

и след 
реконстр. - 

43.4240

Общо

2,1761 –
като от тях, по 

5-31, 5-32 и 5-35
имаме – 2,1550  

а  
по 5-41 и 5-38 

имаме – 0,0211. 

има еднаквост –

0,000460

и  
0,000457

не – 
грешка 
в

ТРН

6402333 Амониев хлорид - след 
реконстр. - 

49.5900

0,0000 –
5-37.

има еднаквост –

0,00077
да 

6402227 Оловен ацетат 0.0010 след 
реконстр. - 

63.7560

0,0000 –
5-38

и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,00099
да 

6402232 Оцетна киселина 0.0010 след 
реконстр. - 

57.9600

0,0000 –
5-38

и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,00090
да 

6021009 Месинг аноди  - след 
реконстр. - 

5.1520

0,4611 –
5-32, 5-32.1

и  5-37.  

има еднаквост –

0,00008
да 

6401099 Солна киселина 
техн. БДС 1081/64 

след 
реконстр. - 

0.0150

след 
реконстр. - 

966.0000

162,5630 –
5-31.1, 5-32.1,

5-41.1
и 5-38.1.  

има еднаквост –

0,01500
да 

6405057 Антик никел –  
слабо алкален цианиден елекролит 
подходящ за покрития с цвят - 
антрацит върху цинк, мед, 
месинг, никел и сребро.  

след 
реконстр. - 

0.0009

след 
реконстр. - 

57.9600

0,04158 –
5-41 и 5-41.1.  

има еднаквост –

0,00090
да 

6402381 Месинг –  
Брасс 82

след 
реконстр. - 

0.0014

след 
реконстр. - 

90.1600

8,0690 –
5-32, 5-32.1

и  5-37. 

има еднаквост –

0,00140
да 

6402274 Амоняк след 
реконстр. - 

0.00012

след 
реконстр. - 

7.7300

0,6916 –
5-32, 5-32.1

и  5-37. 

има еднаквост –

0,00012
да 

Забележка1: ОПИС на суровини – химикали,  
които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията след влизане в сила 
на КР № 25 / 2005 год. на МОСВ или са били включени без да се е налагала въобще 
употребата им в процесите извършвани в тази инсталация! 

1 Захарин 6х10-4 41.055 0 0 не 
2 Натриева основа 2х10-4 13.524 0 0 не 
3 Железен сулфат 7.8х10-5 5.313 0 0 не 
4 Абсорбер –  

Активен въглен 
5х10-6 0.338 0 0 не 

5 Калиев 
перманганат 

1.8х10-5 1.208 0 0 не 

6 Обезмаслител – 
Стал 91

0,014 946,68 0  0  не 

7 Блясъкообразувател 
– тип 1   
Бринил 44

0.0012 82.11 0 0 не 

8 Блясъкообразувател 
– тип 2 – т.е.,  
Ниамонд кристал 101 Е

0.0024 164.22 0 0 не 
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9 Блясъкообразувател 
– тип 3– т.е.,  
Супфакт 46 М

6х10-4 41.055 0 0 не 

10 Блясъкообразувател 
– тип 4 – т.е.,  
Пурифер 82

4.3х10-5 2.898 0 0 не 

11 Водороден прекис – 
перхидрол 

1.4х10-5 0.966 0 0 не 

Забележка 2: През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от 
страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 687 реконструирана  по някои от 
упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния 
годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за 
суровини в тази таблица да липсват данни.  
В конкретния случай за 2011 год.,  
представените данни, се отнасят само за процеси извършвани съгласно ТРН с №№ 
5-31, 5-32, 5-35, 5-31.1, 5-32.1 и 5-41.1. По останалите процеси с ТРН с №№ 5-37, 
5-38, 5-41 и 5-38.1 не са ползвани химикали през 2011 год. Последното, за 
неизвършваните процеси по описаните ТРН е в сила от 2008 год., с едно 
изключение по отношение на оброботка с ТРН № 5-41 от 2008 год., което покритие 
е правено тогава също за последно.
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Наимено-
вание  

на 
инстала-

цията 
и  

процеса 

Суровина Количество
за единица 

продукт 
съгласно 

КР 
кг/ dm2

покрита 
повърхност,

Т / т 
продукт

Годишно 
разрешено 

коли-
чество

по  КР, 
Дм2/г, 
кг/г.

Употребено 
годишно 

количество по КР 
за 2011 год., 
дм2/г, кг/г. 

Количество за 
единица 
продукт 

за 2011 год. 
Кг/ dm2

покрита 
повърхност, 

Т / т 

продукт

Съот-
вет-

ствие 

1 2 3 4 5 6 7
Цех 
“Галва-
ничен”
Инстала-
ция 681 

Разход за Детайли 1.00 кг/ кг 
продукт

190 000
кг/год. 

- - -

Инстала-
ция 681 / 
код № на 
химикала,
но по 
вътрешна 
документация
на оператора 
е Инсталация 
№ 680 нова

СУРОВИНА – 
ХИМИКАЛ 
изразходвана за 
обработката на 
детайлите по 
типови разходни  
норми /ТРН/ - 
5-02, 5-56,
5-02.1 и 5-56-1 
Забележка:
В периода след демонтажа 
на Инсталация № 692 – 
временно се изпълнява при 
нужда ТРН 5-51.

1.00 кг/ кг 
продукт 

И 
годишно 
произведено

коли-
чество

48 030,6608

кг/год. 

Дейност под кода на ТРН: 
 5-02 – Поцинковане на детайли от 

ЦАМ – цветно;
 5-56 – Поцинковане на детайли от 

стомана – цветно;
 5-02.1 – Поцинковане на детайли от 

ЦАМ – бяло;
 5-56.1 – Поцинковане на детайли от 

стомана – бяло.

Заб.: 
Съответ-

ствие 
на упо-
треба  

в инста-
лацията 

1 2 3 4       5    ТРН          -          6   (кг/кг) 7 

6021080 Цинкови аноди  
10х100х1000 

(0.0200)
за промяна на -

0.0100

(3 800.0000)
за промяна на -

1 900.0000

Общо

337,4723 –
като от тях, по 

5-02 и 5-56
имаме – 304,0092  

а  
по 5-02.1 и 5-56.1 
имаме – 33,4631. 

има еднаквост –

0,01000

и  
0,00250

да 

6401015 Натриева основа 
техн.   

(0.0027)
за промяна на -

0.0025

(513.0000)
за промяна на -

475.0000

29,3771 –
5-02 и 5-02.1   

има еднаквост -

0,0020
да 

6401029 Блясъкообразувател 
– тип 5 – т.е.,  
Оклан старбаз 

0.0030 570.00 44,0656 –
5-02 и 5-02.1   

има еднаквост –

0,0030
да

6401030 Блясъкообразувател 
– тип 6 – т.е.,  
Оклан старбри 

0.0020 380.00 29,3771 –
5-02 и 5-02.1   

има еднаквост –

0,0020
да

6401031 Блясъкообразувател 
– тип 7 – т.е.,  
Оклан перифер ликуит

0.0010 190.00 14,6886 –
5-02 и 5-02.1   

има еднаквост –

0,0010
да
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6401034 Пасиватор – т.е.,  
Аквалор 400

0.0012 266.00 36,4811 –
5-02 и 5-56.  

има еднаквост -

0,0012
да

6402289 Обезмаслител -
“СТАЛ 91”

(0.0020)
за промяна на -

0.0019

(378.1000)
за промяна на -

361.0000

27,9082 –
5-02 и 5-02.1.  

има еднаквост -

0,0019
да

6402289 Обезмаслител -
“РИЛАН”

(0.0020)
за промяна на -

0.0019

(378.1000)
за промяна на -

361.0000

55,2855 –
5-56 и 5-56.1.  

има еднаквост -

0,0019
да

6402553 Оклан 120 
репленишър 

(грешно подадено 

0.0000 –
вярното е 

било – 
0.0025)

за промяна на -

0.0025

(грешно 

подадено –

0.0000 –
вярното е 

било – 
475.0000)

за промяна на -

475.0000

36,7214 –
5-02 и 5-02.1   

има еднаквост –

0,00250
да

6401072 Сярна киселина – 
х.ч. по БДС 1152/63 

4.10х10-4 77.90 17,9523 –
5-02, 5-56,

5-02.1 и 5-56.1.

има еднаквост -

0,00041
да 

6401073 Азотна киселина – 
техн.  

0.0019 359.1000 83,1937 –
5-02, 5-56,

5-02.1 и 5-56.1.

има еднаквост -

0,0019
да 

6401095 Борна киселина  
ГОСТ 2629-44 

(грешно подадено 

0.0000 –
вярното е 

било – 
0.0005)

за промяна на -

0.0005

(грешно 

подадено –

0.0000 –
вярното е 

било – 
95.1000)

за промяна на -

95.1000

14,5488 –
5-56 и  
5-56.1.

има еднаквост -

0,0005
да 

6401099 Солна киселина 
техн. БДС 1081/64 

(грешно подадено 

0.0000 –
вярното е 

било –  
0.0225)

за промяна на -

0.0225

(грешно 

подадено –

0.0000 –
вярното е 

било – 
4 275.0000)
за промяна на -

4 275.0000

654,6962 –
5-56 и  
5-56.1.

има еднаквост - 

0,02250
да 

6402333 Амониев хлорид 
х.ч. 

(грешно подадено 

0.0000 –
вярното е 

било –  
0.00070)

за промяна на -

0.0007

(грешно 

подадено –

0.0000 –
вярното е 

било –
133.0000)

за промяна на -

133.0000

20,3683 –
5-56 и 
5-56.1.

има еднаквост - 

0,00070
да 

6402349 Цинков хлорид  
х.ч. 

(грешно подадено 

0.0000 –
вярното е 

било – 
0.0006)

за промяна на -

0.0006

(грешно 

подадено –

0.0000 –
вярното е 

било –  
114.0000)

за промяна на -

114.0000

17,4556 –
5-56 и                                                             
5-56.1.

има еднаквост - 

0,00060
да 

6401038 Блясъкообразувател 
– т.е.,   
Ентобрит В

(грешно подадено 

0.0000 –
вярното е 

било – 
0.00283)

за промяна на -

0.00283

(грешно 

подадено –

0.0000 –
вярното е 

било – 
537.7000)

за промяна на -

537.7000

82,3462 –
5-56 и 5-56.1.  

има еднаквост - 

0,00283
да 
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6401039 Блясъкообразувател 
– т.е.,   
Ентобрит С

(грешно подадено 

0.0000 –
вярното е 

било –
0.00142)

за промяна на -

0.00142

(грешно 

подадено –

0.0000 –
вярното е 

било –
269.8000)

за промяна на -

269.8000

41,3186 –
5-56 и 5-56.1.  

има еднаквост - 

0,00142
да 

6401033 Финдит 137 (грешно подадено 

0.0000 –
вярното е 

било –  
0.00200)

за промяна на -

0.00200

(грешно 

подадено –

0.0000 –
вярното е 

било –
760.000)

за промяна на -

760.0000

26,7705 –
5-02.1 и                                        

по 5-56.1.  

има еднаквост - 

0,00200
да

Забележка1: ОПИС на суровини – химикали,  
които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията след влизане в сила 
на КР № 25 / 2005 год. на МОСВ или са били включени без да се е налагала въобще 
употребата им в процесите извършвани в тази инсталация! 

1 Пасиватор –  
т.е., Финисион SS 

0.0012 228 0 0 не

2 Водороден прекис – 
перхидрол 

2.00х10-6 0.38 0 0 не 

3 Абсорбер –  
Активен въглен 

7.05х10-6 0.338 0 0 не 

4 Цинков оксид 2.70х10-4 51.3 0 0 не
Забележка 2: През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от 

страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 681 по някои от 
упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния 
годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за 
суровини в тази таблица да липсват данни.  
В конкретния случай за 2011 год., 
представените данни, се отнасят за процеси извършвани съгласно ТРН с №№ 5-02, 
5-56, 5-02.1 и 5-56.1. Видно е, че през 2011 год. не е имало процеси, които да не са 
се изпълнявали в тази инсталация и за които да не са се изразходвали химикали. 
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Наимено-
вание  

на 
инстала-

цията  
и  

процеса 

Суровина Количество
за единица 

продукт 
съгласно 

КР 
кг/ dm2

покрита 
повърхност,

Т / т 
продукт

Годишно 
разрешено 

коли-
чество

по  КР, 
Дм2/г, 
кг/г.

Употребено 
годишно 

количество по КР 
за 2011 год., 
дм2/г, кг/г. 

Количество за 
единица 
продукт 

за 2011 год. 
Кг/ dm2

покрита 
повърхност, 

Т / т 

продукт

Съот-
вет-

ствие 

1 2 3 4 5 6 7
Цех 
“Галваничен

”

Инстала-
ция 686 

Разход за Детайли 1.00 дм2/
дм2

продукт

472 000
Дм2/год.

- - -

Инстала-
ция 686 / 
код № на 
химикала

СУРОВИНА – 
ХИМИКАЛ 
изразходвана за 
обработката на  
детайлите по 
типови разходни 
норми /ТРН/ -  
5-40 и 5-42 

1,00 кг/ 
дм2

продукт 

И 
годишно 
произведено

коли-
чество

152 524,360

Дм2/год 

Дейност под кода на ТРН: 
 5-40 – Байцване и пасивация на 

месингови детайли;
 5-42 – Друг вид байцване и 

пасивация на месингови детайли.

Заб.: 
Съответ-

ствие 
на упо-
треба  

в инста-
лацията 

1 2 3 4 5    ТРН          -               6 (кг/кг) 7 

6401072 Сярна киселина 
БДС 1152/63 

2.00х10-4 90.435 29,22372 –
5-40 и 5-42.  

има еднаквост - 
0,0001916

да

6401073 Азотна киселина 9.50х10-4

/грешка/
да стане 

промяна на 

1.90х10-4

452.176
/грешка/
да стане 

промяна на 

89.70

28,9796 –
5-40 и 5-42.  

има еднаквост - 
0,00019

да 

6401016 Хромов анхидрид   0.0023 1 085.60 350,8060 –
5-40 и 5-42.  

има еднаквост - 
0,00230

да

6401099 Солна киселина 
техн. БДС 1081/64 

0.0012 566.400 183,0292 –
5-40 и 5-42.  

има еднаквост - 
0,00120

да

Забележка1: ОПИС на суровини – химикали,  
които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията след влизане в сила 
на КР № 25 / 2005 год. на МОСВ или са били включени без да се е налагала въобще 
употребата им в процесите извършвани в тази инсталация! 

Забележка 2: През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от 
страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 686 по някои от 
упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния 
годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за 
суровини в тази таблица да липсват данни.  
В конкретния случай за 2011 год., 
представените данни, се отнасят единствено и само за процеси по ТРН с № 5-40.
По ТРН с № 5-42 – не се извършва процес от 2008 год.
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Наимено-
вание  

на 
инстала-

цията  
и  

процеса 

Суровина Количество
за единица 

продукт 
съгласно 

КР 
кг/ dm2

покрита 
повърхност,

Т / т 
продукт

Годишно 
разрешено 

коли-
чество

по  КР, 
Дм2/г, 
кг/г.

Употребено 
годишно 

количество по КР 
за 2011 год., 
дм2/г, кг/г. 

Количество за 
единица 
продукт 

за 2011 год. 
Кг/ dm2

покрита 
повърхност, 

Т / т 

продукт

Съот-
вет-

ствие 

1 2 3 4 5 6 7
Цех 
“Галва-
ничен”
Инстала-
ция 692 

Разход за Детайли 1.00 дм2/
дм2

продукт

192 000
Дм2/год.

- - -

Инстала-
ция 692 / 
код № на 
химикала

СУРОВИНА – 
ХИМИКАЛ 
изразходвана за 
обработката на  
детайлите по 
типови разходни  
норми /ТРН/ - 
5-48, 5-51, 5-52 и 
5-53
Забележка:
В периода от месеци 
Юни ÷ Юли на 2011 год. е 
извършен демонтаж на 
Инсталация № 692.

1,00 кг/ 
дм2

продукт 

И 
годишно 
произведено

коли-
чество

29 932,1200

Дм2/год. 
и 

7 183,7890

кг/год. 

Дейност под кода на ТРН: 
 5-48 – Мед и оксидиране на медно 

покритие върху детайли от ЦАМ; 
 5-51 – Лакиране чрез потапяне на 

месингови дребни детайли с воден 
лак поставени в барабан.

 5-53 – Лакиране чрез потапяне на 
месингови детайли с воден лак 
окачени на подвески.

ПРЕУСТАНОВЕНА
ОКОНЧАТЕЛНО дейност:
5-52 – Лакиране на месингови детайли с 
нитроцелулозен лак в кабина със щприц-
пистолет.

Заб.: 
Съответ-

ствие 
на упо-
треба  

в инста-
лацията 

1 2 3 4 5    ТРН          -               6 (кг/кг) 7 

6021087 Медни аноди 
10х100х1000 

0.0020 384 61,0293 –
5-48.

има еднаквост - 
0,00200

да 

6401014 Натриев цианид 
ГОСТ 8464-69 

0.0006 115.2 18,3088 –
5-48.

има еднаквост - 
0,00060

да 

6401015 Натриева основа  2.80х10-5 5.376 0,8545 –
5-48.

има еднаквост - 
0,000028

да 

6401071 Меден цианид (грешно 
подадено - 
0.000112 –
вярното е 

било – 
0.00040)

за промяна на -

0.00040

(грешно 
подадено – 
21.5040 –
вярното е 

било – 
76.8000)

за промяна на -

76.8000

12,2058 –
5-48.

има еднаквост - 
0,00040

да
и 
не - 
ТРН

6401074 Натриев карбонат  2.20х10-4 43.872 6,7132 –
5-48.

има еднаквост - 
0,00022

да 
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6402150 Калиевонатриев 
тартарат – 
травиално наименование

Сегнетова сол 

(грешно 
подадено - 

0.0004 –
вярното е 

било – 
0.00070)

за промяна на -

0.00070

(грешно 
подадено – 
77.5680 –
вярното е 

било – 
134.4000)

за промяна на -

134.4000

21,3602 –
5-48.

има еднаквост - 
0,00070

да
и 
не - 
ТРН

6402277 Блясъкообразувател 
– тип 8 – т.е.,  
Кюйивралк Е

(грешно 
подадено - 
0.00017 –
вярното е 

било – 
0.00001)

за промяна на -

0.00001

(грешно 
подадено – 
32.6400 –
вярното е 

било – 
1.9200)

за промяна на -

1.9200

0,3052 –
5-48.

има еднаквост - 
0,00001

да 

6402289 Обезмаслител -
“СТАЛ 91” 

7.40х10-4 142.272 22,5808 –
5-48.

има еднаквост - 
0,00074

да

6401036 Хидролак 
водобазиран  - т.е., 
Хидроклеар SF65498

(0.0000)
и след 

преустанове-
ната 

употреба на 
нитроцелу-
лозен лак - 

0.0003

(0.0000)
и след 

преустанове-
ната

употреба на 
нитроцелу-
лозен лак -

57.6000

8,9796 –
5-53.

има еднаквост - 
0,00030

да

6401036 Хидролак 
водобазиран  - т.е., 
Хидроклеар SF65498

(0.0000)
и след 

преустанове-
ната 

употреба на 
нитроцелу-
лозен лак - 

0.0020

(0.0000)
и след 

преустанове-
ната

употреба на 
нитроцелу-
лозен лак -

57.6000

39,1843 –
5-51.

има еднаквост - 
0,00030

да

6401040 Ебонол лигуит (0.0000)
и след 

преустанове-
ната 

употреба на 
нитроцелу-
лозен лак - 

0.00200

(0.0000)
и след 

преустанове-
ната

употреба на 
нитроцелу-
лозен лак -

384.0000

61,0292 –
5-48.

има еднаквост - 
0,00200

да 

6401103 Сярна киселина – 
х.ч.

(0.00200)
и след 

преустанове-
ната 

употреба на 
нитроцелу-
лозен лак - 

0.0003

(384.0000)
и след 

преустанове-
ната

употреба на 
нитроцелу-
лозен лак -

57.6000

9,1544 –
5-48.

има еднаквост - 
0,00030

да

6451058 Нитроцелулозен лак 
безцветен - 
Автоемайл лак  
ПФ-18

0.0022 416.000 0,0000 –
5-52

има еднаквост - 
0,00030

да 

6451143 Разредител за безцв. 
метален лак –  
за Автоемайл лак  
ПФ-18 

- - 0,0000 –
5-52

има еднаквост - 
0,00010

да 
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Забележка1: ОПИС на суровини – химикали,  
които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията след влизане в сила 
на КР № 25 / 2005 год. на МОСВ или са били включени без да се е налагала въобще 
употребата им в процесите извършвани в тази инсталация! 

1 Железен сулфат 1.10х10-5 2.112 0 0 не 
2 Сяра на прах 1.10х10-4 21.926 0 0 не 
3 Абсорбер –  

Активен въглен 
0.60х10-7 0.134 0 0 не 

4 Нитроцелулозен лак 
безцветен -
Автоемайл лак ПФ-18

0.0022 171.82 0 0 не 

5 Разредител за 
Автоемайл лак  

- - 0 0 не 

Забележка 2: През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от 
страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 692 по някои от 
упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния 
годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за 
суровини в тази таблица да липсват данни.  
В конкретния случай за 2011 год.,  
представените данни се отнасят за процеси извършвани по ТРН с №№ 5-48, 5-51 и 
5-53  в тази инсталация. По ТРН с № 5-52 – през 2011 год. не се извършва процес, 
което е окончателно преустановено още през І-то Полугодие на 2008 год. 
(За допълнителна  информация в тази връзка - Виж: Забележка 3).

Забележка 3: До м. Април 2008 год. е преустановена окончателно работата по лакиране на 
детайли в специално помещение извън Цех “Галваничен” на “МЕТАЛ” АД – гр. 
Варна, където със шприц пистолет в кабина се нанасяше покритието от 
нитроцелулозен безцветен лак със съдържание на ЛОС. Това е свързано с 
технологична разходна норма с код 5-52. По тази причина окончателно са излезли 
от употреба ползваните химични продукти на нитроцелулозна основа - лакове и 
техни разредители от м. Май 2008 год.! Дейността по лакиране се извършва от 
тогава с безвреден за околната среда и работещите тук материал - Хидролак-
водобазиран, като детайлите, които са окачат, респективно след това свалят ръчно, 
на/от подвески се потапят механично в най-крайната вана от линията на 
Инсталация 676. След кратък престой там, същите се изваждат и оставят на 
въздушно ветреене при нормални условия в работното помещение за бързо 
изсъхване по естествен начин. С наше факс-писмо Изх. № 202 / 23.05.2008 год. до 
РИОСВ – гр. Варна към МОСВ сме информирали за промяната на технологията, 
която ръководството е предпочело да практикува в бъдеще. С наше писмо Изх. 
№ 443-180 / 31.07.2008 год. до Директор РИОСВ – гр. Варна към МОСВ сме 
изпратили обща информация за този въведен продукт, а със следващо писмо Изх. 
№ 91-38 / 18.02.2009 год. също до това място сме изпратили и Информационният 
му лист за безопасност (на английски и на български езици) на хартиен носител и в електронен 
вариант. Този ИЛБ ни беше предоставени от дистрибутора на продукта в 
търговската мрежа фирма “ВЕКО” ООД – гр. Варна.  
С писмо наш Изх. № 131-46 / 01.03.2012 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ – 
изпратихме ревизираната Версия № 3 от 22.02.2011 год. на ИЛБ за този 
водобазиран лак. 
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Наимено-
вание  

на 
инстала-

цията  
и  

процеса 

Суровина Количество
за единица 

продукт 
съгласно 

КР 
кг/ dm2

покрита 
повърхност,

Т / т 
продукт

Годишно 
разрешено 

коли-
чество

по  КР, 
Дм2/г, 
кг/г.

Употребено 
годишно 

количество по КР 
за 2011 год., 
дм2/г, кг/г. 

Количество за 
единица 
продукт 

за 2011 год. 
Кг/ dm2

покрита 
повърхност, 

Т / т 

продукт

Съот-
вет-

ствие 

1 2 3 4 5 6 7
Цех 
“Галва-
ничен”
Инстала-
ция  
676

Разход за Детайли 1.00 дм2/
дм2 от 

продукта

270 000
Дм2/год.

- - -

Инстала-
ция  
676 реконструирана

Разход за Детайли 1.00 дм2/
дм2 от 

продукта

1 200 000
Дм2/год.

- - -

Инстала-
ция 676 / 
код № на 
химикала

СУРОВИНА – 
ХИМИКАЛ 
изразходвана за 
обработката на  
детайлите по 
типови разходни 
норми /ТРН/ - 
5-17 и 5-17.1 

1.00 дм2/
дм2 от 

продукта 

И 
годишно 
произведено

коли-
чество 
общо

585 525,7100

Дм2/год. 

Дейност под кода на ТРН: 
 5-17 – Поцинковане на детайли 

изработени от ЦАМ и стомана – 
цветно;

 5-17.1 – Поцинковане на детайли 
изработени от ЦАМ и стомана – 
бяло.

Заб.: 
Съответ-

ствие 
на упо-
треба  

в инста-
лацията 

1 2 3 4 5    ТРН          -               6 (кг/кг)  7 

6021080 Цинкови аноди 
10х100х1000 

(0.0020)
след рек. и 

преустановената 
употреба на 

нитроцелулозен 
лак в

Инсталация 
692 -

0.0010

(540.0000)
след рек. и 
преустанове-
ната употреба 
на нитроцелу-

лозен лак в

Инсталация 
692 -

1 200.0000

585,5257 –
5-17 и 5-17.1 

има еднаквост –

0,0010
да

6401015 Натриева основа 2.70х10-4 72.90
да се промени 

на 324.00

158,0919 –
5-17 и 5-17.1 

има еднаквост –

0,00027
да

6401029 Блясъкообразувател 
– тип 5 – т.е.,  
Оклан старбаз 

0.0010 270.00
да се промени 

на 180.00

87,8289 –
5-17 и 5-17.1 

има еднаквост –

0,00015
да

6401030 Блясъкообразувател 
– тип 6 – т.е.,  
Оклан старбри 

6.70х10-4 179.82
да се промени 

на 120.00

58,5526 –
5-17 и 5-17.1 

има еднаквост –

0,00010
да

6401031 Блясъкообразувател 
– тип 7 – т.е.,  
Оклан перифер ликуит

3.30х10-4 89.91
да се промени 

на 120.00

58,5526 –
5-17 и 5-17.1 

има еднаквост –

0,00010
да
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6402553 Оклан 120 
репленишър 

(грешно 
подадено -

0.0000 –
вярното е  
0.00025)

за промяна на -

0.00025

(грешно 
подадено –

0.0000 –
вярното е 
300.0000)

за промяна на -

300.0000

146,3814 –
5-17 и 5-17.1 

има еднаквост –

0,00025
да

6401034 Пасиватор – т.е.,  
Аквалор 400

1.20х10-4 32.40
да се промени 

на 144.00

63,0191 –
5-17

има еднаквост –

0,00012
да

6401033 Пасиватор – т.е.,  
Финдип 137 

1.20х10-4 32.40
да се промени 

на 144.00

5,4009 –
5-17.1

има еднаквост –

0,00012
да

6401072 Сярна киселина 
БДС 1152-63 

4.10х10-5 11.07
да се промени 

на 49.20

24,0066 –
5-17 и 5-17.1 

има еднаквост –

0,000041
да

6401073 Азотна киселина – 
техн. 

1.90х10-4 51.03
да се промени 

на 228.00

111,2499 –
5-17 и 5-17.1 

има еднаквост –

0,00019
да

6401099 Солна киселина 
техн. БДС 1081/64 

(0.00000)
след рек. и 

преустановената 
употреба на 

нитроцелулозен 
лак в

Инсталация 
692 -

0.00445

(0.0000)
след рек. и 
преустанове-
ната употреба 
на нитроцелу-

лозен лак в

Инсталация 
692 -

5 340.0000

2 605,5894 –
5-17 и 5-17.1 

има еднаквост –

0,00445
да

6402289 Обезмаслител -
“СТАЛ 82” 

2.00х10-4 53.73
да се промени 

на 240.00

105,0318 –
5-17

има еднаквост –

0,00020
да

6402290 Обезмаслител -
“РИЛАН” 

2.00х10-4 53.73
да се промени 

на 240.00

9,0015 –
5-17.1

има еднаквост –

0,00020
да

6401036 Хидролак 
водобазиран  - т.е., 
Хидроклеар SF65498

(0.00000)
след рек. и 

преустановената 
употреба на 

нитроцелулозен 
лак в

Инсталация 
692 -

0.00030

(0.0000)
след рек. и 
преустанове-
ната употреба 
на нитроцелу-

лозен лак в

Инсталация 
692 -

360.0000

13,5023 –
5-17.1

има еднаквост –

0,00030
да

Забележка1: ОПИС на суровини – химикали,  
които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията след влизане в сила 
на КР № 25 / 2005 год. на МОСВ или са били включени без да се е налагала въобще 
употребата им в процесите извършвани в тази инсталация! 

1 Водороден прекис – 
перхидрол 

2х10-7 0.054 0 0 не

2 Активен въглен 7х10-7 0.189 0 0 не
 Цинков оксид  2.7х10-5 7.29 0 0 не
4 Пасиватор –  

т.е., Финисион SS 

1.2х10-4 32.4 0 0 не

Забележка 2: През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от 
страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 676 по някои от 
упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния 
годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за 
суровини в тази таблица да липсват данни.  
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В конкретния случай за 2011 год., 
представените данни, се отнасят за процеси извършвани съгласно двете ТРН с №№ 
5-17 и 5-17.1., което важи и за информацията подадена за предходните две години. 
Тук обаче допълнително започна да се извършва и процес по лакиране с безвреден 
за работната и околна среда водобазиран лак. (За повече информация - Виж: Забележка 3).

Забележка 3: Работата по лакиране на детайли не се извршва в специално помещение извън Цех 
“Галваничен”, както беше при Инсталация № 692. Тук в първа вана се направи 
зареждане с безвреден за околната среда и работещите тук материал - Хидролак-
водобазиран разреден в съотношение 1 : 3 с вода. Детайлите, които са окачат, 
респективно след това свалят ръчно, на/от подвески се потапят механично и след 
кратък престой там, същите се изваждат и оставят на въздушно ветреене при 
нормални условия в работното помещение за бързо изсъхване по естествен начин. 
С наше факс-писмо Изх. № 202 / 23.05.2008 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ 
сме информирали за промяната на технологията, която ръководството е предпочело 
да практикува в бъдеще, като сме изпратили не само обща информация за този 
въведен продукт. С наше писмо Изх. № 131-46 / 01.03.2012 год. до РИОСВ – гр. 
Варна към МОСВ сме изпратили ревизираната Версия № 3 от 22.02.2011 год. на 
ИЛБ за този водобазиран лак (на английски език) на хартиен носител и в електронен 
вариант, който ни се предостави от фирма “ВЕКО” ООД – гр. Варна. (За повече 

информация - Виж: Забележка 4).
Забележка 4:             През 2010 год. завърши реконструкцията и модернизацията на Инсталация 

№ 676, която беше започната още през ІІ-то Полугодие на 2009 год. с 
прединвестиционни проучвания за реализиране на инвестиционно ни намерение. 
Изпратили сме уведомителни писма до съответните контролни органи и 
институциите. 

             За целта сме подали първоначално информация с писмо наш Изх. № 
271-108 / 12.06.2009 год. до Регионалните структури на МОСВ -  РИОСВ и БДЧР. 
Писмото беше изпратено по служебен път до МОСВ чрез РИОСВ – гр. Варна. 
В отговор получихме УКАЗАНИЯ, съгласно нормативната уредба по околна среда 
за следващи дейности по подготовка и представяне на информацията за обсъждане. 
Съгласно тяхното становище, предстои ЗА ТОВА и ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ 
НАМЕРЕНИЯ за промени по инсталациите на оператора да се изпрати общо 
информация в МОСВ (по писмо техен Изх. № 05-08-3910, гр. София, 14.12.2009 год. до 

Изпълнителния директор на “МЕТАЛ”АД – гр. Варна с Вх. №  525 / 21.12.2009 год., като има копия 

изпатени до ИАОС към МОСВ и до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ). През 2010 год. изпратихме -
подготвения набор от информация, като МОСВ отново ни даде указания за 
предстоящата следваща процедура.  
              Към 31.12.2010 год. е в експлоатация вече новата Инсталация № 676, след 
извършени успешно при работни условия 72-часови изпитания в края на 
м. Ноември 2010 год. Старата инсталация е спряна и през м. Февруари 2011 год. по 
ПЛАН е започнато да се демонтира, за да се освободи мястото, на което ще се 
изгражда друга нова Инсталация № 681 в Цех “Галваничен”. В периода от месеците 
Юни – Юли на 2011 год. е демонтирана също и разположената в съседство 
Инсталация № 692. (Изпратено е от наша страна уведомително писмо с наш Изх. № 420-149 / 

11.08.2011 год. за това, че е прекратена дейността на двете стари инсталации 676 и 692 и е приключил 
демонтажа на линиите до РИОСВ – гр.  Варна към МОСВ, с копие на същото до БДЧР – гр.  Варна към 

МОСВ).
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Наимено-
вание  

на 
инстала-

цията  
и  

процеса 

Суровина Количество
за единица 

продукт 
съгласно 

КР 
кг/ dm2

покрита 
повърхност,

Т / т 
продукт

Годишно 
разрешено 

коли-
чество

по  КР, 
Дм2/г, 
кг/г.

Употребено 
годишно 

количество по КР 
за 2011 год., 
дм2/г, кг/г. 

Количество за 
единица 
продукт 

за 2011 год. 
Кг/ dm2

покрита 
повърхност, 

Т / т 

продукт

Съот-
вет-

ствие 

1 2 3 4 5 6 7
Цех 
“Галва-
ничен”

Инстала-
ция 600 

Разход за Детайли 1.00 дм2/
дм2  от 

продукта

73 000
Дм2/год.

- - -

Инстала-
ция 600 / 
код № на 
химикала

СУРОВИНА – 
ХИМИКАЛ 
изразходвана за 
обработката на  
детайлите по 
типови разходни 
норми /ТРН/ - 
5-61, 5-62, 5-63,
5-64, 5-65, 5-81
и 5-63.1.

1.00 дм2/
дм2  от 

продукта 

И 
годишно 
произведено

коли-
чество

2 351,5900

Дм2/год.

Дейност под кода на ТРН: 
 5-61 – Никелиране на детайли от 

месинг; 
 5-62 – Хромиране на детайли от 

месинг; 
 5-63 – Сатиниране на детайли от 

месинг; 
 5-64 – Галванично покритие сатин 

никел върху месингови детайли; 
 5-65 – Измиване на детайли от 

месинг; 
 5-81 – Нанасяне на черен никел 

върху никелирани детайли от 
ЦАМ и стомана;

 5-63.1 – Галванично покритие 
сатин никел-хром върху 
никелирани детайли от ЦАМ и 
стомана.

Заб.: 
Съответ-

ствие 
на упо-
треба  

в инста-
лацията 

1 2 3 4       5    ТРН          -          6  (кг/кг) 7 

 Филтърни платна 1.40 х10-4

кг/ дм2

продукт 

10
броя/год.

1 брой (0,3292)– 
5-61, 5-62, 5-63,
5-64, 5-65, 5-81

и 5-63.1.          

има еднаквост - 
0,00014

да 

6021030 Никелови аноди – 
“S” гранули 

(подаденото 
- 0.0020

е вярно, но 
не е валидно 

за всички 
ТРН, 

предвижда 
се промяна, 

съгласно 
която ще 

бъде – макс. 
0.0004)

за промяна на -

0.0004

(подаденото

– 146.000
е вярно, 
като се 

вземе под 
внимание 
само една 
от ТРН, 
съгласно 

промените 
ще стане – 

макс. 
29.2000)

за промяна на -

29.2000

Общо 0,9163 – 
като 

от тях, 
по 5-61 и 5-63      

имаме – 0,0899,  
а  

по 5-62 и 5-81
имаме – 0,8264, 

а   
по 5-64

имаме – 0,0000  

и 
по 5-63.1

имаме – 0,0000 

има еднаквост - 

0,0004

и  

0,0004

и  

0,0020

и  

0,0017

да 
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6401093 Никелов сулфат  
ГОСТ 2665-44 

(подаденото 
- 0.0026

е вярно, но 
не е валидно 
за нито една 

от ТРН, 
предвижда 
се промяна, 

съгласно 
която ще 

бъде – макс. 
0.0009)

за промяна на -

0.0009

(подаденото

– 186.6460
е вярно, 
като не е  
взето под 
внимание 
нито една 
от ТРН, 
съгласно 

промените 
ще стане – 

макс.
65.7000)

за промяна на -

65.7000

Общо 1,3435 – 
като 

от тях, 
по 5-61 и 5-62      

имаме – 0,0674,  
а  

по 5-63
имаме – 0,0000, 

а   
по 5-64, 5-65 и 5-81

имаме – 1,2761, 
и 

по 5-63.1
имаме – 0,0000 

има еднаквост - 

0,0003

и  

0,0006

и  

0,0008954

да 

6402509 Никел концентрат С  
– ултра,
Това представлява по 
състав  
Никел (ІІ) хлорид, 
солуцио 

(подаденото 
- 0.0026

е вярно и  
валидно 

само за една 
от ТРН, 

предвижда 
се промяна, 

съгласно 
която ще 

бъде – макс. 
0.00015)

за промяна на -

0.00015

(подаденото

– 186.6460
е вярно, 
като е  

взета под 
внимание 
само една 
от ТРН, 
съгласно 

промените 
ще стане – 

макс.
10.8500)

за промяна на -

10.8500

Общо 5,4718 – 
като 

от тях, 
по 5-61 и 5-62      
имаме – 0,0337  

а  
по 5-64

имаме – 0,0000, 
а   

по 5-63, 5-65, 5-81 и 
5-63.1

имаме – 5,4381

има еднаквост - 

0,00015

и  

0,0025568

да 

6401103 Сярна киселина – 
х.ч. 

(подаденото 
- 0.00011

не е вярно              
и не е   

валидно за 
нито една              
от  ТРН, 

предвижда 
се промяна, 

съгласно 
която ще 

бъде – макс. 
0.0005)

за промяна на -

0.0005

(подаденото

– 8.2930
не е вярно, 
защото не 
е взета под 
внимание 
нито една 
от ТРН, 
съгласно 

промените 
ще стане – 

макс.
36.5000)

за промяна на -

36.5000

Общо 0,1731 – 
като 

от тях, 
по 5-61, 5-62 и 5-63

имаме – 0,0157,  
а  

по 5-81
имаме – 0,1529, 

а   
по 5-64 и 5-65

имаме – 0,0045, 
и 

по 5-63.1
имаме – 0,0000 

има еднаквост - 

0,00007

и  

0,000074

и  

0,0000747

да 

6401072 Сярна киселина  
БДС 1152/63 

(подаденото 
- 0.00011

не е вярно              
и не е   

валидно за                
единствената
ТРН, където 

се ползва, 
предвиждаме 

промяна, 
съгласно 

която ще бъде 
– 0.000057)
за промяна на -

0.000057

(подаденото

– 8.2930
не е вярно, 
защото не е 

взет под 
внимание 

единствения 
процес с  

ТРН, където 
се ползва, 
съгласно 

промените

ще стане – 
макс.

4.1610)
за промяна на -

4.1610

Общо 0,0000 – 
като 

от тях, 
по 5-61, 5-62, 5-63,  
5-65, 5-81 и 5-63.1,
не се употребява, 

а  
се ползва само   

по 5-64 и след като  
няма дейност за 
2011 год., то тук  

имаме стойност – 
0,0000

има еднаквост - 

0,0000568

да 
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6401095 Борна киселина  
ГОСТ 2629-44 

(подаденото 
- 0.0020

не е вярно              
и не е   

валидно за                
никоя от  

ТРН, където 
се ползва, 

предвиждаме 
промяна, 
съгласно 

която ще бъде 
– 0.0004)

за промяна на -

0.0004

(подаденото

– 165.8560
не е вярно, 
защото не е 

взет под 
внимание 
никой от  

процесите с  
ТРН, където 

се ползва, 
съгласно 

промените

ще стане – 
макс.

29.2000)
за промяна на -

29.2000

Общо 0,0899 – 
като 

от тях, 
по 5-61, 5-62 и 5-63 
имаме стойност – 

0,0899,

по 5-64, 5-65 и 5-81
не се употребява, 

а  
по 5-63.1, след като 
тук няма дейност,                     
имаме стойност – 

0,0000

има еднаквост - 

0,00040

0,00068

да 

6402503 Борна киселина - 
ултра 

(подаденото 
- 0.0020

не е вярно              
и не е   

валидно за                
единствената

ТРН, където 
се ползва, 

предвиждаме 
промяна, 
съгласно 

която ще бъде 
– 0.00227)

за промяна на -

0.00227

(подаденото

– 165.8560
е вярно 
отчасти, 

защото не е 
взет под 

внимание 
единствения 

процес с  
ТРН, където 

се ползва, 
съгласно 

промените

ще стане – 
макс.

165.710)
за промяна на -

165.7100

Общо 0,0000 – 
като 

от тях, 
по 5-61, 5-62, 5-63,  
5-65, 5-81 и 5-63.1,
не се употребява 

а  
се ползва само   

по 5-64 и след като  
няма дейност за 
2011 год., то тук                    

имаме стойност – 
0,0000

има еднаквост - 

0,00227

не – 
ТРН

6402501 Обезмаслител  
при нанасяне на 
галванични покрития -
УНИКЛИЙН 650 – 
заменено е името на
ДЕКАСЕЛ 30376 ултра

(подаденото 
- 0.00057

е вярно, но е 
валидно 

само за една              
от  ТРН, 

предвижда 
се промяна, 

съгласно 
която ще 

бъде – макс. 
0.0006)

за промяна на -

0.0006

(подаденото

– 41.464
е вярно, 
като е  

взета под 
внимание  

една от 
ТРН, 

съгласно 
промените 
ще стане – 

макс.
43.8000)

за промяна на -

43.800

Общо 0,2493 – 
като 

от тях, 
по 5-61, 5-62, 5-63 и 

5-63.1
имаме – 0,0427,  

а  
по 5-81

имаме – 0,2066, 
а  

по 5-65  
не се употребява 

и 
по 5-64

имаме – 0,0000 

има еднаквост - 

0,00019

и  

0,00010

и  

0,000568

да 

6402538 Обезмаслител при 
анодно нанасяне на  
галванични покрития -
Униклийн 251

(0.0000)
да стане - 

0.00022

(0.0000)
да стане –   

16.0600

Общо 0,0000 – 
като                                 

от тях, 
по 5-62 и 5-63,  
имаме – 0,0000. 

има еднаквост - 

0,00022

да 

6402508 Обезмаслител  
при нанасяне на 
галванични покрития -
УНИКЛИЙН 151 – 

(0.0000)
да стане - 

0.0010

(0.0000)
да стане - 

73.0000

Общо 2,3145 – 
като                               

от тях, 
по 5-61, 5-64 и 5-81, 

имаме – 2,2908,  
а по 5-65 

имаме – 0,0237 

има еднаквост - 

0,0010

и  
0,00039

да 
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6402504 Блясък –
GKL,
Гланц коректор ултра

(0.0000)
да стане - 

0.0005

(0.0000)
да стане - 

36.5000

0,1124 –
5-61 и 5-62.

има еднаквост - 
0,0005

да 

6402505 Блясък –
ZDA-SAK,
Зодиак ултра

(0.0000)
да стане - 

0.00038

(0.0000)
да стане - 

27.7400

0,0854 –
5-61 и 5-62.

има еднаквост - 
0,00038

да 

6402507 Сол 
за хромиране – т.е.,  
Лумахром  
ултра - КАМПАУНД

(0.00700)
да стане - 

0.00044

(496.4900)
да стане - 

32.2000

0,0000 –
5-62, 5-63 и 5-63.1.

има еднаквост - 
0,00044

да 

6402510 Блясъкообразувател – 
тип 12 – т.е.,  
Сатлуме плюс ултра - 
стабилизатор 

(0.00270)
да стане - 

0.0043

(195.6400)
да стане - 
313.9000

Общо 0,000 – 
като 

от тях, 
по 5-63 и 5-64  

имаме стойност – 
0,0000,

по 5-61, 5-62, 5-65
и 5-81    

не се употребява, 
а  

по 5-63.1, след като 
няма дейност за 
2011 год., то тук                    

имаме стойност – 
0,0000

има еднаквост - 

0,0010

и 

0,004223

да  
и  
не – 
ТРН 

6402513 Комбинирана  сол за 
хромиране с 
каталитичен реагент, 
Лумахром ултра + 
катализатор ултра

(0.00030)
да остане без 

промяна            
-

0.00030

(22.3960)
да стане 

промяна на 
-

21.9000

Общо 0,000 – 
като 

от тях, 
по 5-63   

имаме стойност – 
0,0000,

по 5-61, 5-62, 5-64, 
5-65 и 5-81

не се употребява, 
а  

по 5-63.1, след като 
няма дейност за 
2011 год., то тук                    

имаме стойност – 
0,0000

има еднаквост - 

0,00030

и 

0,00004034

да 

6402514 Блясъкообразувател – 
тип 14– т.е., 
Фуметрол ултра 

(0.00010)
да  се  

промени на            
-

0.00030

(7.468)
да стане 

промяна на 
-

21.9000

Общо 0,000 – 
като 

от тях, 
по 5-62 и 5-63   

имаме стойност – 
0,0000,

по 5-61, 5-64, 5-65
и 5-81

не се употребява, 
а  

по 5-63.1, след като 
няма дейност за 
2011 год., то тук                    

имаме стойност – 
0,0000

има еднаквост - 

0,0003000

и 

0,00002032

да 



…………………………………………………………………………………………………………
…………..

Годишен Доклад по ОС – 2011 на “М Е Т А Л” – гр. Варна за изпълнение на дейностите,   
           за които е предоставено Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ 

6402512 Блясък добавка –
Ni-І 33 ултра

(0.0000)
да стане - 

0.00009

(0.0000)
да стане - 

6.5700

0,0202 –
5-61 и 5-62.

има еднаквост - 
0,000090

да 

6402535 Блясък - 
Макролукс NF

(0.0000)
да стане - 

0.00040

(0.0000)
да стане - 

29.2000

0,0899 –
5-61 и 5-62.

има еднаквост - 
0,00040

да 

6402536 Блясък - 
Макролукс  
Ni-М-19 или 
Ni-АМ-19

(0.0000)
да стане - 

0.00005

(0.0000)
да стане - 

3.65000

0,0112 –
5-61 и 5-62 

имаме – 0,0112 

а  
по 5-63.1 

имаме – 0,0000.

има еднаквост - 
0,000050,

но при условие, 
че се извършва 

и процеса с 
последната ТРН  

то за него е   
0,00056810

да  

6402515 Блясъкообразувател – 
тип 15 – т.е., 
Сатлуме Р1 ултра 

(0.00065)
да стане - 

0.00026

(47.28200)
да стане - 

18.9800

0,00000 –
5-63 и 5-64 

имаме – 0,0000 

а  
по 5-63.1 

имаме – 0,0000.

има еднаквост - 
0,000225,

но при условие, 
че се извършва 

и процеса с 
последната ТРН  

то за него е   
0,000259

да 

6402516 Блясъкообразувател – 
тип 16 – т.е., 
Сатлуме С2 ултра 

(0.00075)
да се  

промени на            
-

0.002000

(54.750)
да стане 

промяна на 
-

146.000

Общо 0,000 – 
като 

от тях, 
по 5-63 и 5-64   

имаме стойност – 
0,0000,

по 5-61, 5-62, 5-65
и 5-81

не се употребява, 

а  
по 5-63.1, след като 
тук няма дейност, 
имаме стойност – 

0,0000

има еднаквост - 

0,002000

и 

0,004223

да  
и  
не – 
ТРН 

6402552 Блясъкообразувател – 
тип 17 – т.е., 
Сатлуме плюс Р2 

(0.0000)
да се  

промени на       
-

0.00090

(0.0000)
да стане 

промяна на 
-

65.700

Общо 0,000 – 
като 

от тях, 
по 5-63    

имаме стойност – 
0,0000,

по 5-61, 5-62, 5-64, 
5-65 и 5-81

не се употребява, 

а  
по 5-63.1, след като 
тук няма дейност,                     
имаме стойност – 

0,0000

има еднаквост - 

0,00090,

и 
0.00102350

да 

6405057 Антик никел –  
слабо алкален цианиден елекролит 
подходящ за покрития с цвят - 
антрацит върху цинк, мед, 
месинг, никел и сребро.  

(0.0000)
да се  

промени на            
-

0.00014

(0.0000)
да стане 

промяна на 
-

51.100

0,2893 –
5-81.

има еднаквост - 
0,00014

да 
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6402517 Целулоза (0.00013)
да се  

промени на            
-

0.00005

(9.125)
да стане 

промяна на 
-

3.65000

Общо 0,0112 – 
като от тях, 

по 5-61, 5-62,
5-63 и 5-65     

имаме стойност – 
0,0112,

по 5-81 не се ползав,                                 
а по 5-64 и 5-63.1, 
след като тук няма 
дейност през 2011 

год.,
имаме стойност – 

0,0000

има еднаквост - 

0,00005,

и 

0.000125

да 

6401014 Натриев цианид 
ГОСТ 8464-69 

(0.0000)
да се  

промени на            
-

0.00005

(0.0000)
да стане 

промяна на 
-

10.2200

0,1033 –
5-81

има еднаквост - 
0,00005

да 

6401037 Фосфорна киселина (0.00015)
да се  

промени на            
-

0.00030

(10.9500)
да стане 

промяна на 
-

21.9000

0,0183 –
5-65

има еднаквост - 
0,00030

да  
и  
не – 
ТРН 

6401015 Натриева основа (0.000015)
да се  

промени на            
-

0.000227

(0.1100)
да стане 

промяна на 
-

16.5710

0,0000 –
5-63.1.

има еднаквост - 
0,0000227

не – 
ТРН

6401012 Рак стрийп – 
коректор за активната 
реакция на средата

- - 0,0000 –
5-63.1.

има еднаквост - 
0,0000636

да 

6402232 Оцетна киселина - - 0,0000 –
5-63.1.

има еднаквост - 
0,00001390

да

6402537 Рап стрийт  - - 0,0000 –
5-63.1.

има еднаквост - 
0,000012720

да 

Забележка1: ОПИС на суровини – химикали,  
които са отпаднали в процеса на подобряване на технологията след влизане в сила 
на КР № 25 / 2005 год. на МОСВ или са били включени без да се е налагала въобще 
употребата им в процесите извършвани в тази инсталация! 

1 Водороден прекис – 
перхидрол 

2.00х10-6 0.146 0           0           не 

2 Абсорбер –  
Активен въглен 

6.00х10-7 0.044 0           0           не 

3 Калиев перманганат 2.30х10-6 0.168 0           0           не 
Забележка 2: През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от 

страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 600 по някои от 
упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния 
годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за 
суровини в тази таблица да липсват данни.  
В конкретния случай за 2011 год.,  
представените данни, се отнасят за процеси извършвани само по ТРН с №№ 5-61, 
5-65 и 5-81 на инсталацията. За последната опомената ТРН е установен пропуск в 
документацията на КР № 25 / 2005 год., поради което тук сме добавили химикалите 
– Натриев цианид ГОСТ 8464-69 и Антик никел. 
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Наимено-
вание  

на 
инстала-

цията  
и  

процеса 

Суровина Количество
за единица 

продукт 
съгласно 

КР 
кг/ dm2

покрита 
повърхност,

Т / т 
продукт

Годишно 
разрешено 

коли-
чество

по  КР, 
Дм2/г, 
кг/г.

Употребено 
годишно 

количество по 
КР за 2011 год., 

дм2/г, кг/г. 

Количество за 
единица 
продукт 

за 2011 год. 
Кг/ dm2

покрита 
повърхност, 

Т / т 

продукт

Съот-
вет-

ствие 

1 2 3 4 5 6 7

Отделна 
Инстала-
ция за 
байцване 
на 
стоманени 
ленти

СУРОВИНА – 
ХИМИКАЛ 
изразходвана за 
обработката на  
детайлите по 
типови разходни 
норми /ТРН/ -  
……нямаме  ……  

1.00 дм2/
дм2  от 

продукта 

3 000 000
кг/год.

Дейност под кода на ТРН: 
 ------ – ………………………………;
 ------ – ……………………………….

Заб.: 
Съответ-

ствие 
на упо-
треба  

в инста-
лацията 
за Байц 
на стом.  

ленти 

1 2 3 4       5    ТРН          -          6   кг/кг 7 

Байц на 
стоманен
и ленти 

Стомана нелигирана 
– горещо валцована 
плоска с широчина на 
≥ 600 мм, изработена 
съгласно EN 10025 и                    
EN 10025-048325JR

1.00 кг/кг 3 000 000 
кг/год. 

56 982 кг, 
от които са 
обработени 

само 31 327 кг 
за 2011 год. –

(рулони с производител 

“Кремиковци” АД –

гр. София )

има еднаквост да

6401072 Сярна киселина  
БДС 1152/63 

0,12000 350 031 3 746,7092 –
няма ТРН          

има еднаквост - 
0,11960

да 

Смазочно-охлаждаща 
течност за байц на 
стоманена лента –
“МАСОЛ” или     
“МОНОПАС”

- - 416,6491 –
няма ТРН 

има еднаквост - 
0,01330

да 

Инхибитор  
за байцване на 
стоманена лента 
/концентрат/ –
“ДОБИН ТК”

- - 208,3246 –
няма ТРН 

има еднаквост - 
0,00665

да 

Забележка1: Последна ТЕХНОЛОГИЧНА ИНСТРУКЦИЯ за байцване на стоманена лента в 
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е открита от дата - 09.10.1986 год. В нея е опоменато, че при 
процеса, когато се е използвал инхибитора - “ФАА-К” в концентрация 0,30 кг/тон байцов 
разтвор има по-различни разходни норми спрямо посочените тук, а именно, съответно - 
0,0000022 кг “ФАА-К” на кг метал при разход на киселина в случая - 0,00211 кг/кг метал. 

Забележка 2: През една календарна е възможно да не се извършва въобще дейност от страна на 
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталацията за “Байцване на стоманени ленти”. През 
2011 год. тази дейност не се е изпълнявала за закупените още 25 655 кг такива 
суровини, защото същите са били в готов вид с обработени повърхнини, като при нас  
само са се нацепвали. Поради тази причина, при изготвяне на съответния годишен доклад 
по околна среда е възможно да има позиции от тази таблица с нулеви стйности на данните.
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Съгласно Условие 8.3.1.2. на КР – за 2011 год. “МЕТАЛ” АД – гр. Варна и от датата на влизане в 
сила на настоящото разрешително при работа на инсталациите по условие 2 не са се превишавали 
количествата на спомагателните материали, които се посочени в Таблица 8.3.1.2 към условието, 
като това е представено в настоящата Таблица 3.3.3.2. 

Таблица 3.3.3.2. Потребление на спомагателни материали

Наименование 
на инсталацията 
и процеса 

Спомагателен

материал 
Количество

за единица 
продукт 
съгласно 

КР 
кг/dm-2

покрита 
повърхност

Годишно 
количе-

ство  
по КР, 
кг/год.

Количес-
тва за 

единица 
продукт 
за 2011 

год. 
кг/dm-2

т / т

Употре-
бено 

годишно 

количе-
ство за 
2011
год., 

кг/год.

Съот-
вет-

ствие 

 кг/м3

пречистена 
вода 

За  
49 140
куб. 

м/год.

ВОДА 
оборотна

16 435
куб. 

м/год.

Към 
канали-
зацията 
на ВиК-
оператора

750
куб. 

м/год. 

Заб.: 
Съответ-

ствие 
на употреба  

в инста-
лацията  

за 
пречистване 

на  
отпадъчни 

води 

NaOH 0.0400 1 950 225,0000 има еднаквост - 

0,013690 да 

HCl 0.1300 6 500 2 132,6056 има еднаквост - 

0,129760 да 

H2SO4 0.0120 600 169,9379 има еднаквост - 

0,010340 да 

NaHSO3 0.1200 5 940 400,0000 има еднаквост - 

0,024338 да 

NaOCl 0.1100 5 700 225,0000 има еднаквост - 

0,013690 да 

Локална ПСОВ 
на  
“МЕТАЛ” АД –  
гр. Варна 

 кг/кг 
стомана 

3 000 000 Към 
локалната 

ПСОВ 

Байц на 
стоманени ленти
на  
“МЕТАЛ” АД –  
гр. Варна 

H2SO4 0.1200 350 031 1 953,4641 има еднаквост - 

0,11886 да 

*Забележка 
общо за всички отделни таблици на инсталациите към  
                                                                               Таблица 3.3.3.1. – Потребление на суровини:  
 И през 2011 год. се експериментира по замяна на блясъкообразователите с алтернативни и с 

подобрени показатели по указание на фирмите доставчици с цел подобряване качеството на 
покритията. Обследвани са и видно от попълнените данни е, че са реално подмененни някои 
блясъкообразователи, за които нормата и фактическият разход се запазват, защото са със същите 
свойства въпреки различното им търговско наименование.  

Измерване и документиране: Въведена e през 2006 год. централизирана система за управление 
на производството SyteLine 7. Тя позволява компютъризирана обработка на информацията.               
От края на 2010 год. е преминато на нова счетоводна система, по която се работи и през 2011 год., 
но се поддържа и старата база с данни за обработка на данни, необходими за ЕКОЛОГА.  

Проверка и контрол: Резултатите отразени в табличен вид по инсталациите нямат отклонения от 
разрешените по КР. Извършва се ежемесечен контрол през 2011 год.  
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Ползвано гориво за произведена собствена топлоенергия. 
През 2011 год. за битови и производствени нужди “МЕТАЛ” АД – гр. Варна ползва природен газ, който 

е предоставен по силата на сключен писмен договор с “ПРИМАГАЗ” АД - гр. Варна респективно, същия се 
анексира през годините за периода. Фирмата осигурява към Община Варна за кметсвата – “Аспарухово”, 
“Младост” и “Владислав Варненчик” от това гориво. Притежава ЛИЦЕНЗ № Л-153-08 / 17.12.2004 год. и  
ЛИЦЕНЗ № Л-153-12 / 27.04.2009 год. валидни до 17.12.2036 год., които са издадени от ДКЕВР за 
осъществяване на дейностте по чл. 39, ал. 1, т. 2-4, 7, 9 и 10 от ЗАКОНА за ЕНЕРГЕТИКАТА.    

Дружеството ни е едно от първите им ползватели на услугите. 
Работим при условия на предварително заявяване на прогнозни количества природен газ: 

- до 5-то число на месеца даваме информация за – първите 50,00 % от прогнозната консумация; 
- до 20-то число на месеца – вторите 50,00 % от прогнозната консумация. 

По подобна схема, но с различни дати, както следва до 5-то число и не по-късно до ДВА работни дни 
след последното 28-мо, 30-то или 31-во число на месеца се извършва и плащането на услугата. Първоначално се 
фактурира определна сума, спрямо предвидената месечна консумация, а след приключване на месеца и 
получаване на засечените стойности от отчитащото устройство на вход в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, 
се изравнява с допълнително изравнително фактуриране.  

Природния газ е -  сигурност, комфорт, ефективност и достъпност!
         Но не са само това причините, заради които природният газ е предпочитан. Той е екологично чист, висококалоричен и напълно безопасен в бита и за 
прозводствата, като за някои от тях, “МЕТАЛ” АД – гр. Врана не е включен – ТОЗИ РЕСУРС дори се влага в крайната продукция. Използваме го тук, освен за 
производството, така и за отопление през студените зимни дни на цеховете.   
         Над 80% от жителите на Европа използват всекидневно природния газ в домакинствата си.  

Предимствата му пред останалите горива са:  
1. По-евтин;  
2. 96% Коефициент на полезно действие;  
3. Директна доставка до мястото на потребление, независеща от атмосферните условия;  
4. 100% възможност за контрол на потреблението;  
5. Екологично чист.  

В следващите няколко таблици и по-точно с едната от двете таблици с номерация 3.3.3.3а и 3.3.3.3 към  
ГДОС-2011 на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна даваме информация за консумираната през 2011 год. и за предходните 
няколко години, като ОБЩО потребление на природен газ, както и по направления определени в Таблица 
8.3.1.3. на Усл. 8.3.1.3. на територията на производствената площадка, които галванични инсталации ползват 
впоследствие произведената собствена топлоенергия. Административната сграда на управлението - не е 
консуматор на природен газ.  

С ГДОС-2011 докладваме потреблението на гориво за периода, като представяме в табличен вид 
потреблението по месеци. За първи път през тази година от началото на м. Март 2011 год. започнахме да 
предоставяме и малки количества от ресурса на други дебитори, които са наши наематели.  

Количеството за 2011 год. на природен газ е 174.32745 хнм3, които са разпределени, както следва:

Таблица – Месечно разпределение потреблението на гориво за 2011 год. 
Период –  
месеците на 
2011 год. 

КОНСУМАЦИЯ за  
Други дебитори –

наши наематели  (хнм3
)

КОНСУМАЦИЯ за  
Цеховете на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна 

(хнм3
)

ОБЩО за 

периода (хнм3
)

Януари - 16.44400 16.44400 
Февруари - 18.24500 18.24500 
Март 0.55200 12.77200 13.32400 
І Тримесечие 0.55200 47.46100 48.01300 
Април 0.36260 15.57640 15.93900 
Май 0.32440 14.67505 14.99945 
Юни 0.32100 14.23700 14.55800 
ІІ Тримесечие 1.00800 44.48845 45.49645 
Юли 0.22200 11.87700 12.09900 
Август 0.21800 9.69900 9.91700 
Септември 0.22300 14.30200 14.52500 
ІІІ Тримесечие 0.66300 35.87800 36.54100 
Октомври 0.40400 13.64700 14.05100 
Ноември 0.52400 15.28400 15.80800 
Декември 0.41800 14.00000 14.41800 
ІV Тримесечие 1.34600 42.93100 44.27700 
Общо за 2011  год. 3.56900 170.75845 174.32745
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Таблица 3.3.3.3а Потребление на гориво – ОБОБЩЕНА за периодите от 2005 год. до 2011 год.

Природен газ/ 
Топлоенергия 

 Количество за 
единица продукт

1),
съгласно КР 

Използвано 
количество за 
единица продукт 

 Съответствие 

За 2005 година – 914 тона продукция 

530.4210 / хнм3/год./
природен газ - 2005 год.

Няма заложено 0.5803 хнм3/тон да

2 371.281 MWh/год 
топлоенергия - 2005 год. 

Няма заложено 2.5944 MWh/тон да 

За 2006 година – 781 тона продукция 

601.830 / хнм3/год./
природен газ - 2006 год.

Няма заложено 0.7706 хнм3/тон да

1 230.000 MWh/год 
топлоенергия - 2006 год. 

Няма заложено 1.5749 MWh/тон да 

За 2007 година – 635 тона продукция 

449.7820 / хнм3/год./
природен газ - 2007 год.

Няма заложено 0.7083 хнм3/тон да

817.100 MWh/год 
топлоенергия - 2007 год. 

Няма заложено 1.2868 MWh/тон да 

За 2008 година – 615 тона продукция 

374.484 хнм3

природен газ, от които за 
производствени нужди - 

352.134 хнм3

Няма заложено 0.5726 хнм3/тон 
продукция

да

2 933.000 MWh
топлоенергия, от които за 
производствените нужди на 
Котел КОН 350 –                  
622.080 MWh

Няма заложено 1.0115 MWh/тон 
продукция 

да 

За 2009 година – 399 тона продукция 

197.019 хнм3

природен газ, от които за 
производствени нужди - 

197.019 хнм3

Няма заложено 0.4938 хнм3/тон 
продукция

да

1 545.000 MWh
топлоенергия, от които за 
производствените нужди на 
Котел КОН 350 –                  
530.000 MWh

Няма заложено 1.3283 MWh/тон 
продукция 

да 

За 2010 година – 370 тона продукция 

188.539 хнм3

природен газ, от които за 
производствени нужди - 

188.539 хнм3

Няма заложено 0.5096 хнм3/тон 
продукция

да

1 479.000 MWh
топлоенергия, от които за 
производствените нужди на 
Котел КОН 350 –                         
527.000 MWh

Няма заложено 1.4243 MWh/тон 
продукция 

да 

За 2011 година – 307 тона продукция 

170.75845 хнм3

природен газ, от които за 
производствени нужди - 

170.75845 хнм3

Няма заложено 0.5562г                                                                                                                                      
ж хнм3/тон продукция

да

1 591.000 MWh
топлоенергия, от които за 
производствените нужди на 
Котел КОН 350 –                  
503.000 MWh

Няма заложено 1.6384 MWh/тон 
продукция 

да 
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И през 2011 год. се работи по мероприятията за намаляване на разходите за отопление и не само тях, 
като продължава ползването в производствените халета на газовото лъчисто отопление с топлообменници, 
което е въведено през зимата на 2006 год. Същото, строго се контролира от началник ОЕ и ЕКОЛОГА. Въведен 
е възможно най-рационалния режим на пускане и спиране на отоплението през студените работни дни от 
годината. За отоплението на административната сграда не се ползва автоматичния котел за топлоподаване, а са 
поставени климатици в почти всички офиси. Котела е демонтиран ведно с част от връзките, а помещението е 
освободено. В периода от края на 2007 год. до края на 2009 год. постепенно се демонтираха и някои радиатори 
в коридорните части, но все още има такива, които са останали. Неизползваемите радиатори са налични и в 
помещенията. Други подобни действия във връзка с намаляване разходите за отопление, освен за 
производствените нужди в тази връзка са примерно:  

- Продължилото и тази година подменяне на дограма и поставяне на здрави прозорци на мястото на счупените в 
производствените халета; 

- Ползват се винтови въздушни компресори, които водят до обща икономия на ел.енергия; 
- По галваничните инсталации е въведена автоматика за контрол и поддържане на температурния режим, с което не се 

допуска излишен разход на топлинна енергия; 
- Замяна на част от металните вани с гумирано вътрешно покритие с вани изработени от пластма, което определено води до 

намаляване на загубите на топлинна енергия в РС, респективно и за намаляване на топлинните емисии в ОС; 
- Изпълнено е задължението ни съгласно ЗАКОНА за Енергийната Ефективност, тъй като е извършено обследване на 

производствените сгради за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, като сме ползвали услуги по договор от 2011 год. с пловдивска 
фирма. Резултатите за 2011 год. от изпълнение на някои от определените мерки, както и ефекта от икономии, са докладвани 
от ИД на дружеството в Агенцията за устойчиво енергийно развитие с писмо наш Изх. № 183-60 / 21.03.2012 год. 

Съгласно Условие 8.3.1.3. на КР № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ издадено за оператора “МЕТАЛ” АД – гр. 
Варна за 2011 год. при работата на инсталациите по условие 2 не са се превишавали количествата на горивата 
(в нашият случай имаме само – ПРИРОДЕН ГАЗ), посочени в Таблица 8.3.1.3 към условието, като това е 
представено в настоящата Таблица 2.3 - 3.3.3.3. 

Таблица 3.3.3.3 Потребление на гориво – природен газ
по инсталациите от Таблица 8.3.1.3. на КР 

Разход ПГ по КР,  Инсталация / Цех  
    ВИД гориво 

      нм3/час
    хнм3/год.

Съответ -
ствие,     2011 г. 

хнм3

 Забележка 

   Общо 
годишно 

746,83500 Да или 
Не

174,32745

1. Цех 
“Галваничен” 

Котел КОН 350 ПГ 40,000 279,00000 Да 55,80000
За сушилня на детайли на 
Инсталация 600

ПГ 2,800 9,80000 Да 3,10000

Доп. - За сушилня на детайли на 
Инсталация 680 (нова)

ПГ Не е определено, 
но е предвидено - 

2,800

Не е определено, 
но е предвидено - 

9,800

- 4,65000  Въведена в  
експлоатация в 

началото на 2005 г. 

Доп. - За сушилня на детайли на 
Инсталация 676 (нова)

ПГ Не е определено, 
но е предвидено - 

5,600

Не е определено, 
но е предвидено - 

19,600

- 3,84000  Въведена в  
експлоатация в 
края на 2010 г. 

2. Цех  
“Леярна и шлайф” 

ПГ Не е определено 142,51500 Да 33,00805

3. Инсталация  
Прахово боядисване

ПГ Не е определено 200,00000 Да 67,30040

4. Инсталация  
Производство и ремонт на 
инструменти

ПГ Не е определено 3,52000 Да 3,060

5. Инсталация  
Парова централа 

ПГ Не е определено 112,00000 Да 0,000  Изведена от 
експлоатация в 
края на 2005 г. 

6. За заводоуправление  ПГ Не е определено Не е определено Да 0,000
ОБЩО                                        с 
натрупване от 1 до 6: 

ПГ 746,83500 Да 170,75845

7. ДРУГИ  
дебитори на на горивото, 
което е  предоставяно на наематели 
на оператора и от него през 2011 г.   

ПГ Не е определено Не е определено Да 3,56900  Въведена 
допълнителна 

услуга и схема на 
подаване в 

началото на 2011 г. 

ОБЩО за “МЕТАЛ” АД – гр. 
Варна с натрупване от 1 до 7: 

ПГ 746,83500 Да 174,32745

В забележка към Таблица 3.3.3.3 за потреблението на гориво от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2011 год.:
1. Ползваме съкращението за тази таблица - природен газ /ПГ/;
2. Допълнително е включено потреблението на ПГ за двете галванични новоизградени инсталации.  
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Спазва се Усл. 8.3.1.4. – за употребата на конкретните суровини, спомагателни материали и горива.  

Спазва се Усл. 8.3.1.5., като предвиждаме промяна в работата на инсталациите, както и за употребата 
на определени опасни химикали да се извърши актуализация след проучване на възможността за заместването 
им.  

Спазили сме Усл. 8.3.1.6., като е извършено проучване на възможността за промяна на технологията за 
оцветяване извършвано в Инсталация 692 след преустановеното използване на сяра на прах. Ползва се при 
нужда от такова покритие нов химикал – Antique nickel. Той е слабо алкален цианиден електролит, с който 
покритието върху металите - мед, месинг, никел, сребро и цинк придобива цвят – АНТРАЦИТ.

По Условие 8.3.1.7. е извършена реконструкция в работата на Инсталация 687.  Има голяма преписка 
по този въпрос от наша страна до МОСВ и ИАОС, включително и до Регионалните структури на МОСВ – 
РИОСВ и БДЧР.  

Условие 8.3.1.8. на КР – изпълнява се. 
И през 2011 год. е продължила употребата на инсталираните от много години азбестови топлоизолационни 

материали. Същите са в добро състояние. Въпреки това може да им се направи подмяна в бъдеще, като се ползват услугите 
на фирма притежаваща права за извършване на строително-ремонтни работи с азбестсъдържащи материали. При демонтажа 
отделните части от изолациите ще се поставят в здрави защитени опаковки, които ще се предадет на лицензира фирма 
превозвач и лицензирана фирма за следващо обезвреждане – депониране. Транспортните опаковки ще бъдат етикетирани 
съгласно специфичните изисквания за етикетиране на продуктите по т. 6 от Приложение към чл. 1, ал. 2 от Наредба за 
опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, 
приета с ПМС 130 / 01.07.2002 год. 

 Измерване и документиране – Усл. 8.3.2. КР 
По Усл. 8.3.2.1. на КР - изпълнява се. 

Имаме изготвена инструкция по която работим за измерване/изчисляване и документиране на 
изразходваните количества суровини, спомагателни материали и горива, съгласно таблиците по Условия 
8.3.1.1., 8.3.1.2. и 8.3.1.3. изразени като: 

а) Mесечна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата за всяка от инсталациите по 
Условие 2.
б) Месечно производство на всяка от инсталациите в Галваничен цех и Байц на стоманени ленти и на всеки 
продукт;
в) Месечна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата, описани в Условия 8.3.1.1., 
8.3.1.2. и 8.3.1.3. и изразени като разход за единица произведена продукция, в дименсиите посочени в 
цитираните в настоящите условия таблици; 
г) Годишна консумация на суровините (за тон продукт) и  спомагателните материали за квадратен дециметър 
покрита повърхност/тон продукт за всяка от инсталациите в цеховете - Галваничен и Байц на стоманени ленти. 
Изчисляването на количествата се извършва в съответствие с Условие 6.4. и към него Усл. 6.4.1. и 6.4.2. 

Изпълняваме задълженията си по Усл. 8.3.2.2., защото се прилага писмена инструкция за оценка на 
съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за всяка от инсталациите 
в цеховете - Галваничен и Байц на стоманени ленти, с  условията на разрешителното. Инструкцията ни съдържа 
мерки за установяване на причините за документираните несъответствия с разходните норми и предприемане 
на корективни действия.  

Резултатите от прилагане на горните инструкции за 2011 год. се документират и съхраняват при 
ЕКОЛОГА. За периода са извършени 12 проверки за оценка на съответствието на годишните количества 
използвани суровини, спомагателни материали и горива, като се прави по 1 проверка до 10 дена след 
приключване на месеца. 

Няма случаи на установени несъответствия, поради което не ни се е налагало да правим 
обсъждане и да прилагаме мерките за коригиращите действия.  

През 2008 год. по предписание от извършената комплексна проверка на РИОСВ и БДЧР са представени в срок 
31.07.2008 год. някои таблици от Комплексно разрешително на № 25 / 2005 год. към МОСВ, така че в тях са посочени за 
първи път, кои точно типови разходни норми /ТРН/ се изпълняват в отделната инсталация на Цех “Галваничен” на 
Дружеството. По ТРН е работено и през 2011 год., като се извърши преглед на всички от тях. Там където в разпечатките 
имаше допуснати грешки, то те бяха отстранени! Това сме го посочили и в ГДОС-2011 на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 
корекции по употребите на химикалите съобразно процеса, което ще е от полза при актуализацията на нашето КР. Имаме и 
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през 2011 год. такива процеси с разходни норми за някои суровини, които са с нулеви стойности и други, които пък могат в 
бъдеще да отпаднат, поради това, че никога повече няма да се извършват.  

 Докладване – Усл. 8.3.3. КР
Усл. 8.3.3.1. на КР - изпълнява се. 

Усл. 8.3.3.2. на КР - изпълнява се.  
В случая за 2011 год. не сме регистрирали отклонения от разходните норми на суровините, спомагателните 

материали и горивата съгласно дейсващите ни актуалилизирани норми, като сме дали обяснения в таблиците за 
предстоящи промени в условието и съотметните таблици в КР.    

Усл. 8.3.3.3. на КР - изпълнява се.  
Проучили сме и сме въвели различен от първоначалния начин за оцветяване на металните повърхнини.  

Преустановено е топенето на сяра тук, като съгласно Усл. 8.3.1.6. се ползва химикала – Antique nickel.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти – Усл. 8.3.4. КР:

 Усл. 8.3.4.1 на КР – изпълнява се.  
Съгласно него, съхранението на вещества, класифицирани като опасни в ЗЗВВХВП се осъществява при 

спазване на изискванията за съхранение на веществата посочени от производителя в информационния лист за 
безопасност /ИЛБ/. За наличните ИЛБ имаме изпратени до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ доста обемна 
преписка.   

Кореспонденцията ни е много активна в тази връзка и през 2011 год., както с производителите, така и с 
дисртибуторите на пазара в Р България за химикали.   

ИЛБ се изискват от всеки дистрибутор и/или производител периодично. 
Ползваните суровини, спомагателни материали и горива се съхраняват на определените за целта 
места единствено в здрави резервоари и определени за целта складови бази. Със завишено 
внимание се съхраняват особенно тези, които са определени по Усл. 8.3.4.4. на нашето КР. 

Усл. 8.3.4.2 на КР – изпълнено е.  

Усл. 8.3.4.3 на КР – изпълнено е.  

 Описание на дейността на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна във връзка със съхраняването на 
суровини, спомагателни материали и горива, както и готова продукция: 

Основните площадки и складове за съхранение на територията на дружеството са следните - 
НА МЕСТАТА от 2005 год.:

Склад № 1: Склад за съхранение на метали.  

Състои се от две отделения: 

- закрита част - монолитна сграда с обем 720 куб.м и капацитет 400 куб.м. има връзка с ВиК канализацията 
на територията на Дружеството; 

- открита с площ 240 кв.м. 
Склад № 2: Склад за съхранение на резервни части и крепежни елементи.  

Състои се от две части: 

- I-ва част – за резервни части -  монолитна сграда с обем  на склада 864 куб.м с капацитет 300 куб.м,няма  
връзка с канализацията. 

- II-ра част – за крепежни елементи - монолитна сграда с обем 120 куб.м ,капацитет 36 куб.м. няма връзка с 
канализацията 

Склад № 3: Склад за сьхранение на опаковки и химикали.  

Състои се от 6 различни площадки, а именно: 
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Площадки: 
1. За сьхранение на полиетиленови опаковки – Представлява монолитна сграда с обем 864 куб.м и капацитет 160 куб.м. Няма врьзка с 

канализацията.; 
2. За сьхранение на кашони – Представлява монолитна сграда с обем 190 куб.м. и капацитет 45 куб.м. Няма врьзка с канализацията; 
3. За сьхранение на кашони кутии и инструменти – Представлява метална сграда с обем 450 куб.м. и капацитет 180куб.м. Разположене  

на циментова площадка; 
4. За сьхранение на цианиди и химикали – Представлява монолитна сграда с обем 100куб.м. и капацитет 100 куб.м. Няма връзка с 

канализацията. След - след извършване на запечатване на залежалите и негодни за употреба цианиди в Б-Б куб през 2005г. склада за 
цианиди е изместен в сектор с по-малък капацитет с вентилация и без връзка с канализацията. Осигурена е СОТ охрана, сигнализация 
и денонощтна охрана от дежурен на портала. 

5. За сьхранение на химикали – Представлява монолитна сграда с обем 300куб.м. и капацитет 100 куб.м. Няма връзка с канализацията, 
като в склада се съхраняват химикалите в оригинални опаковки с наличие на надписи и етикети. / основно са насипни в полиетиленови 
чували и течни в оригинални туби. 

6. Складово стопанство за съхранение на течните химикали в  резервоари и/или други подходящи съдове – транспортни опаковки с 
изградена обваловка към локалната ПСОВ на Цех “Галваничен” – новоизградена е през  2005 год. и оградена с телена мрежа през 2007 
год.Извършва се ежедневен контрол за състоянието на резервоарите и вентилите от работещите в ПОСВ.  

Склад “Готова продукция”: Складът е за съхранение на готовата продукция. Представлява монолитна 
сграда с обем 2 000 куб.м. и капацитет 1 100 куб.м. Няма връзка с канализацията. 

Междинен склад към Цех “Галваничен”: Складът е за съхранение на химикали за ежедневни потребности 
в галваничен цех - монолитна сграда с обем 80 куб.м.и капацитет 15 куб.м. Няма врьзка с канализацията. 

Междинен склад за резервни части: Складът е за съхранение на резервни части и инструменти. 
Представлява монолитна сграда с обем 180 куб.м. и капацитет 150 куб.м. има връзка с канализацията. 

Складове за сьхранение на масла и пропан-бутан.
Същите се състоят от отделни обособени площадки – на открито, но покрити с навес против прякото 

слънцегреене, а именно:     
Площадки: 

1. За масла и продукти съдържащи въглеводороди – горивосмазочни материали – Въпреки, че е имало обособено място за съхраняване 
на тези  горими и леснозапалими материали, то впоследствие – тези резервоари не са били използвани, поради въведена различна 
организация при доставката, без да има запасяване. По тази причина 10-те броя стоманени хоризонтални надземни обеми са поетапно 
освободени и предадени за вторични суровини или са продадени, а мястото на складиране е освободено към края на 2006 год.; 

2. За пропан-бутан – Въпреки, че е имало обособено място за съхраняване на този газов продукт, то впоследствие резервоарите не са 
били използвани, поради въведена различна организация на работа с употреба на природен газ по договор. По тази причина 2-та броя 
стоманени хоризонтални надземни резервоара са снети от отчет в РО Инспекция за държавен технически надзор и продадени,
а мястото на складиране е освободено към края на 2005 год. 

ОТГОВАРЯТ СЛЕДНИТЕ МЕСТА през 2011 год. с оглед на някои реорганизации на площадката:
1. Преустановена е дейността в открита Площадка № 5 за опасни отпадъци, която в съществуващото 

положение посочено в приложение № ІІ.7-2 от допълненото Заявление за издаване на КР е дифинирана – 
ДЕПО за галваничен шлам. На същата, временно се съхраняваше отпадъка с наименование: Утайки и 
филтърен кек, съдържащи опасни вещества и с код - 11 01 09*. Въпросното съоръжение към неработещата от 
1995 год. Неутрализационна станция за пречистване на производствените води и състоящо се от шест броя 
монолитни стоманобетонови клетки ползвани през годините на експлоатация за утаячни полета, в които имаше 
приблизително 100 т утайка през м. Август 2008 год. беше освободено от съдържанието. Отпадъка се предаде 
по силата на писмен договор и съгласно изискванията на Условие 11.6.3.1. на КР – приоритетно за  дейност по 
неговото ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ пред обезвреждане на лицензирания оператор на инсталации “ЙОНТЕХ” ООД 
– гр. София с издадено Комплексно разрешително № 117 / 2006 год. на МОСВ. В отпадъка имаше ценни 
съставки от метали, които могат да се извлекат само при прилагане на подходяща технология за рециклиране. 
След рекултивационни мероприятия, индустриалния терен в района на съоръжението е запазен и доказано в 
добро състояние спрямо статута си през миналите години. Това важи и за прилежащите му площи. По тази 
причина с оглед за използване площта на полетата се предвижда върху тях да се изгради в бъдеще нов Склад 
за съхранение на суровини, основно метали, с площ от 370,00 м2.;

2. Обособен е Склад № 1 (нов) на І-ви етаж в сградата, където е посочен Склад № 2 на ІІ-ри етаж в 
приложение № ІІ.4-2 от допълненото Заявление за издаване на КР. Този нов склад ще обедини на едно място 
бившите - Склад № 1, Склад № 2 и част от пръснатия на няколко места Склад № 3. За целта се разграничават 
пространства за съвместяване на трите склада за суровини, за материали - метали, за други материали, за 
работно облекло и лични предазни средства, за опаковки и опаковъчен материал за еднократна употреба 
изработени от хартия, картон и пластмаси. Старите складове за материали от общо 4-те дъгообразни метални 
халета, двете от които с обем 450 м3 и капацитет 180 м3, а другите две с обем 180 м3 и капацитет 40 м3 са 
освободени от години и имат предназначение – отдаване площи под наем.;  
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3. Запазена е частта от Склад № 3 монолитната сграда от три сектора разположена в северозападната 
част на поземления имот и посочена в приложение № ІІ.4-2 от допълненото Заявление за издаване на КР. Тук 
продължава да се съхраняват съответните свежи химикали необходими за производството. Предвиждаме обаче, 
в срок не по-късен от датата - 31.12.2013 год.,  да се изгради на различно място нов Склад № 3 - за химикалите 
и за част от опасните отпадъци. Същия ще обслужва ежедневните потребности на работещите по галваничните 
инсталации, като ще бъде в непосредствена близост до тях. Като цяло, това ще доведе до редуциране на площта 
за съхранение на химикалите на площадката, като ще се извърши разширение на съществуващата база на 
междинния склад към Цех “Галваничен”. Новия склад за химикали ще е долепен до съществуващия 
Междинен склад за химикали. Сградата с освободените помещения на стария склад за химикали и за 
отпадъци, не се предвижда да се разрушава, а аналогично на останалите случаи - площите ще се отдават под 
наем.;  

4. Обособен е нов открит Склад № 4 – газово стопанство. То има ограда за ограничаване на достъпа на 
външни лица до него. Стопанството е разположено по средата на западната фасада на Цех “Леярна и шлайф” 
(нов). Тук на метална поставка за вертикално закрепяне се посавят пълните газови бутилки с технологични 
газове под налягане.; 

5. Обособена е част от основната производствена монолитна сграда с оградена площ, където се е 
преместил съществуващият Междинен склад № 1 за метали с резервни части и инструменти, посочен в 
приложение № ІІ.4-2 от допълненото Заявление за издаване на КР. Този нов склад запазва обема и капацитета 
си, но се премества на отстояние от 20 м в северна посока, спрямо първоначалото положение.; 

6. Обособена е част от основната производствена монолитна сграда с оградена площ за Междинен склад 
№ 2 (нов), която представлява допълнително изграден междиннен склад за детайли-полуфабрикати от 
метали, който не е посочен в приложение № ІІ.4-2 от допълненото Заявление за издаване на КР. Този нов склад 
има обем от 400 м3 и капацитета – 200 м3 и се разполага на отстояние от 4 м в северна посока, спрямо 
междинния склад описан в предхождащата точка. Складът е ограден, с ограничен достъп на лица. 

7. Склад “Готова продукция”: Няма изменения на тази складова база за крайна продукция. Същата се  
съхранява на отделни модули по рафтове и върху дървени палети в пакетирано състояние върху бетоновия 
под. Продукцията е в индивидуални търговски опаковки за еднократна употреба изработени от 
материалите – LDPE, РVС, РЕТ, РЕТ/РЕ и РAP, като артикулите са поставени по няколко бройки в обща 
друга еднократна опаковка – кашон изработен от материал - РАР.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна има задължение и го изпълнява, като течните материали -  
киселини, химикали и други спомагателни химикали, необходими за работата на инсталацииите по 
условие 2 да се съхраняват единствено в резервоарите, посочени в таблица 8.3.4.4. към условието 
направени от резистентни на действието на киселините материали, на площадки, обозначена на 
Приложение № ІІ.4.2. към заявлението (Приложение № 1, т.1. от разрешителното). 

Таблица 8.3.4.4. (коригирана) 
№ на 

резервоара 
Материал, 

 от който е изработен 
съда 

Обем, м3 Съхранявано химично вещество/продукт –  
изписване на химическата формула 

1 твърда пластмаса и 
стомана   

2.4 Натриев бисулфит (кисел) - NaHSO3

2 твърда пластмаса и 
стомана   

2.0 Солна киселина (конц.) - HCl

3 твърда пластмаса и 
стомана   

2.0 Сярна киселина (конц.) – H2SO4

4 твърда пластмаса и 
стомана   

1.4 Азотна киселина (конц.) – HNO3

5 твърда пластмаса и 
стомана   

1.4 Натриев хипохлорит - NaOCl

 ВНИМАНИЕ!!!                            ВАЖНО!!!
През 2009 год. се извърши ревизия на инструкциятата по Условие № 8.3.4.9. на КР, 

защото се установи, че има допусната груба грешка –  
ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПРОМЕНЕНО с внасяне на необходимата документация под формата на  

Приложения № 6 на НАРЕДБАТА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни 
приета с Постановление № 238 на МС от 02.10.2009 год. (обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 год.), като бъде 
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представена за обсъждане, от наша страна в ИАОС към МОСВ конкретната предложена по-горе 
Таблица 8.3.4.4. (коригирана) за промени в условието на КР - 

по варианта с допуснатата грешка в Таблица 8.3.4.4. на КР по Усл. 8.3.4.4. е така: 
№ на 

резервоара 
Материал, 

 от който е изработен 
съда 

Обем, м3 Съхранявано химично вещество/продукт 

1 Стомана 2.4 Натриев бисулфит  
2 стъклопласт 2.0 Солна киселина 
3 Стомана 2.0 Концентрирана сярна киселина 
4 стъклопласт 1.4 Концентрирана азотна киселина 
5 стъклопласт 1.4 Натриев бисулфит (има допусната ГРЕШКА, защото 

тук става въпрос за    Натриев хипохлорит)

Води се счетоводна отчетност на движението в склад “212” - химикали, като това се 
докладва в съответния ГДОС на дружеството. Засича се наличността на химичните продукти 
(вещества, смеси и изделия) към дата 01.01.2011 год., прихода им с разхода, както и остатъка в 
наличност към датата - 31.12.2011 год.   

По тези складове и не само тях, се извършва ежегодно ПОДДРЪЖКА и периодична 
ПРОВЕРКА на тримесечие за съответствието на съхранените химикали в тях, като се спазват 
изискванията на инструкцията. По резервоарите към складовете към работните места се извършва и 
ежедневен контрол от обслужващия персонал. При всяка проверка се изготвя протокол от ЕКОЛОГА 
и Н-к склада за  резултатите за състоянието към момента. При нужда се прави предписание за да се 
вземат превантивни мерки за подобряване на условията и за привеждане в съответствие с евентуални 
промени в изискванията на законодателството за химични вещества.  

Министерски Съвет с Постановление № 152 от 30.05.2011 год. прие НАРЕДБА за реда и 
начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 год.)-(Наредбата),
която е издадена на основание чл. 4б, ал. 1 от ЗАКОНА за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси. В тази връзка, имахме извършена една планова проверка от страна на 
експерти от РИОСВ – гр. Варна към МОСВ от Отдел “Управление на отпадъците, води и вредни 
физични фактори”. От текущия контрол с оформен Констативен протокол № 000242 / 21.10.2011 год. 
ни направиха едно предписание за изпълнение. В указания срок с наше писмо техен Вх. № 26-00-6171 
/ 05.12.2011 год. сме докладвали. Наложената еко-мярка се състоеше в следното ни задължение: 

Дружеството ни през 2011 год. нямаше задължение да прави нотификация пред Европейската агенция 
по химикалите. Този факт обаче, няма връзка с другото ни задължение, а именно, че трябва да спазваме 
условията за безопасни и правилни УПОТРЕБА-ТРАНСПОРТИРАНЕ-СЪХРАНЕНИЕ на химикалите 
в границите на обекта и извън него. Изпълняваме и задължението – да изискваме и безвъзмездно да ни се 
предоставя от производителя/дистрибутора на задължителни данни и информацията за тези химикали,
което се посочва от тях, в изготвените съответни ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Посдледното е 
заложено в изискванията на два европейски регламента на Общността. Единият, който влезе в сила от 
20.01.2009 год. е Регламент (ЕО) № 1272/2008 от 16.12.2008 год. за класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси (така нар. - CLP), а другият - Регламент (ЕО) № 1907/2006 от 18.12.2006 год. 
е за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества (така нар. - REACH).

Поради това, за хармонизиране на управлението на химикалите в действащото законодателство 
по околна среда на страната, с това на Европейският съюз за периода до края на м. Декември 2015 год.,  

ще се наложи да се съобразяваме, както със съществуващите задължителни пиктограми поставени върху 
транспортните опаковки на химичните вещества, така и с новите изработени пиктограми, които 
постепенно ще трябва да ги заменят в периода: 01.01.2010 год. ÷ 31.12.2015 год. Поради това, на местата, 
които представляват складове за опасни вещества и смеси – трябваше да СЕ ПОСТАВЯТ от нас -  
УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ със съответният пиктограм. От тях е видно, каква е категорията на опасност на 
съхраняваните химикали/смеси, които употребяваме за производствени цели. За целта, предприехме действия 
и възложихме изработката на цветни стикери с обобщаващо значение, за залепване върху метална основа за 
разграничаване на опасностите в определените складови места и спрямо останалите обозначени други 
обекти и съоръжения на площадката ни. Стикерите са поставени от външната страна на металните врати 
на складовете за свежи химикали и също на междинния склад за химикали. Предвидени са такива стикери и за 
други места в обекта, където има употреба на химикали – включително локалната ПСОВ и не само там.  
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НЯКОИ УСЛОВИЯ, на които трябва да отговарят складовете, съоръженията и 
площадките, в които се съхраняват АХВ, съгласно изискванията определени с КР 
 Да притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности под склада; 
 Да нямат гравитационна връзка с канализацията; 
 Подовата канализация (при наличие на такава) да отвежда течностите единствено до съд с предвиден обем и конструиран от 

материал, устойчив на действието на веществата, съхранявани в склада; 
 Изпускането на води да става само в определените за целта места и едва след като, част от тях са преминали очистка през 

локалната пречиствателна станция за отпадъчни води към Цех “Галваничен”; 
 Да се осигури необходимото количество реагент за неутрализиране на евентуален разлив и вода за разреждане до 

концентрация, незастрашаваща околната среда и здравето на работещите; 
 При съхранението на суровини и материали с кисел и основен характер те трябва да се намират в противоположни страни на 

склада (площадката) или да бъдат секционно разделени; 
 Площадките, които са разположени на открито трябва да бъдат оградени; 
 Всички складове трябва да бъдат обозначени с необходимите табели и знаци по безопасност на труда и противопожарна 

охрана; 
 Ежегодно се извършват проверки за техническото им състояние и съхранението на опасни суровини, спомагателни материали 

и горива; 
 Тръбопроводите и арматурата трябва да са обезопасени с предпазители срещу пръскане или поява на теч; 
 Не се допуска: 

- извършването на товаро-разтоварни дейности с АХВ, които биха могли да доведат до течове/изливания извън определените за целта места; 
- извършването на товаро-разтоварни дейности с СДОВ, които биха могли да доведат до течове/изливания извън определените за целта места; 
- наличие на течности в резервоари, варели, технологично оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на 

отстраняването им; 
- пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. 

Дейността в складовите места за химикали се контролира и от други органи освен – 
МОСВ, както и от местната администрация. При това имаме от тях следните проверки: 

- На 06.03.2008 год. и през м. май 2009 год., се извършиха проверки с констатации отразени в ПРОТОКОЛ 
за охранително обследване на обекта “МЕТАЛ” АД – гр. Варна от Комисия от ІІІ-то РПУ – гр. Варна на 
МВР, които целят отразяване на физическото състояние. В т. 1. Характеристика – е констатирано 
правилното съхраняване в СКЛАДА на токсичните химикали – цианиди и другите, които ползваме за 
производствени нужди. Отразено е и наличието на запечатаният “Б-Б КУБ” в границите на терена ни с 
обезвредени в него бракувани химикали, които представляват опасни отпадъци съдържащи цианидна 
група.;
- Следващата такава проверка на обекта ни, беше извършена на 05.08.2010 год. От нея последва 

СИГНАЛНО ПИСМО получено при нас с писмо с Вх. № 360 / 11.08.2010 год., което ЦЕЛЕШЕ да се 
изпълнят две мерки за ПОВИШАВАНЕ на СИГУРНОСТТА, както следва:

1. - за съхраняването на химикалите-цианиди в СКЛАДА и респективно, това важи за опасните отпадъци 
съдържащи цианиди и не само тези отпадъци, а другите от хуманното здравеопазване, които по стечение 
на обстоятелствата са над 22 години все още при нас и са обезвредени само част от тях; 

2. - за съхраняването на паричните ни средства в КАСАТА. 
              За изпълнението на направените от тяхна страна предписания сме им докладвали също с писмо наш 
Изх. № 367-200 / 24.08.2010 год. 
               - Следват още два протокола за охранително обследване на обекта от м. Април 2011 год. и от 
01.03.2012 год. Видно е, как в хронологичен ред се развива дейността на фирмата, включително и са отразени 
някои промени настъпили с лицата присъствали на проверките и в състава на комисиите, а именно от страна на: 
◊ ІІІ-то РПУ – гр. Варна на МВР вместо ПИ Ясен Жеков Жеков, който ни е проверявал дълги години, то през 
2012 год. е назначен друг ПИ - Владимир Стойчев Минев; 
◊ “МЕТАЛ” АД – гр. Варна вместо Управителя на всички складове включително за свежи химикали (общи и 
цианиди) и някои отпадъци, които се съхраняват там - Здравка Вълчева Кателиев, която работеше дълги години 
в предприятието, но през м. май 2011 год. беше съкратена, то след това е назначена друга жена. В случая, 
същата обслужваше преди това междинния склад за детайли-полуфабрикати. По силата на вътрешна Заповед  
№ Л.с. – 115 / 12.05.2011 год. на ИД на лицето Виолета Петрова Николова е възложено да бъде «Управител на 
склад за метали, опаковки, крепежи и химикали». В случаи на нейното отсъствие, тя ще бъде замествана по 
силата на Заповед № Л.с. – 298 / 20.12.2011 год. на ИД от лицето - Донка Генадиева Димчева изпълняваща  
длъжността «Управител на склад междинен».;

- На 17.06.2011 год., беше извършена проверка на основание Заповед № РД-11-7706-39 / 31.01.2011 год. 
на Областния управител на Област Варна от представители на Главна дирекция «ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ и ЗАЩИТА на НАСЕЛЕНИЕТО» към Областно управление «ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ и ЗАЩИТА на НАСЕЛЕНИЕТО». При проверката за Председател на комисията беше 
определена инж. Анка Кръстева – Инспектор ЗН в група «ППД» към ОУ «ПБЗН» - Варна при ГД 
«ПБЗН» - МВР, като бяха включени и още следните лица: инж. Пламен Петров – ОУ «ПБЗН» - Варна, 
инж. Валентин Великов – ІІІ-РС «ПБЗН» - Варна, инж. Стефан Бранкованов – РО «ИДТН» - Варна,  
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инж. Купен Пашов – Н-к отдел «Дейности по защита на населението» в Община Варна, Нигяр Юсеин 
– Мл. Експерт «ОХВ и УО» в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, инж. Пейчо Енев – Дирекция 
«Инспекция по труда» – гр. Варна към МТСП, д-р Анатоли Атанасов – РЗИ – гр. Варна към МЗ. 
От страна на дружеството присъстваха освен инж. Иван Лупов – ИД и инж. Красимир Каменов – ЗДП и 
също съответните 4-ри представителя по ресори. От проверката се констатира състоянието на обекта, 
като всичко е отразено в ПРОТОКОЛА с резултати за “МЕТАЛ” АД – гр. Варна от комисията. 
Направени бяха за изпълнение общо пет предписания в поставни срокове за периода: 30.06.2011 год. ÷ 
01.10.2011 год. Същите бяха изпълнени. В протокола по т. 4. Опазване на околната среда и водите –
е констатирано, че към дейността на дружеството по тази точка, няма несъответствия със 
законодателството, а именно: Правилно се съхраняват в СКЛАДА токсичните химикали – 
цианиди и другите с общ характер за производството, които ползваме за нанасяне на различни  
галванични покрития. Същото важи и за съхранението на отпадъците в склада и по места. 
Отразено е, че продължава на площадката да стои в добро състояние “Б-Б КУБ” с 
обезвервредените в него бракувани химикали, които представляват опасни отпадъци съдържащи 
цианидна група. На площадката има набор от съответните ИЛБ на употребяваните химикали, както и 
че по сравнително новия Европейски Регулатор – Регламент 1907/2006 (REACH) е докладвано и има 
комплект от документация, която при нужда се актуализира и през 2011 год. Дейността ни попадна в 
този регулатор, поради извършен внос на магнезиева сплав на слитъци през м. Септември 2008 год. и за 
което се извърши на 27.11.2008 год. в Европейската Агенция за химикалите – Хелзинки, Финландия 
(ЕСНА) предварителна регистрация на двете вещества в състава на сплавта (магнезий и алуминий -                
с най-ниската тонажна група и най-далечен срок за същинска регистрация в ЕСНА през 2018 год.).

Усл. 8.3.4.5 на КР – изпълнява се. 
Всички резервоари по условие 8.3.4.4. са снабдени със средства за защита на почвите и подземните 

води от замърсяване. При евентуален разлив агресивната течност няма директна връзка за изпускане в 
канализацията, а се събира в котлован изолиран с устойчиви плочки. От него с помпа разлива може да се 
прехвърли в свободен съд за да се подложи впоследствие на химическо третиране преди водите да се заустят, 
като смесен поток на изхода от локалната ПСОВ.  

Усл. 8.3.4.6 на КР – изпълвява се с някои изключения по следната причина:   
Настъпиха промени в периода: 2008 год. ÷ 2011 год. по цеховите единици с цел по-рационално 

преразпределение на работното пространство и препоръките с мерки за енергийна ефективност на обекта. Така 
и местата също се наложи да бъдат частично променени и съобразени базите да отговарят на изискванията. 

По Усл. 8.3.4.7 на КР – прилага се актуализирана писмена инструкция за поддръжка на 
резервоарите (и техните обваловки), описани в условия 8.3.4.4.

Инструкцията съдържа следните задължителни елементи: 
- проверка на целостта и здравината на резервоарите (и обваловките) ; 
- действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите (и обваловките); 
- установяване на причините за регистрираните нарушения; 
- предприемане на корективни действия. 

По Усл. 8.3.4.8 на КР – прилага се актуализирана писмена инструкция за експлоатация на 
резервоарите, описани в условие 8.3.4.4.

Инструкцията съдържа следните задължителни елементи: 
-   проверка на целостта и здравината на резервоарите (и обваловките); 
-   действия за недопускане, откриване и отстраняване на течове от резервоарите (и обваловките); 
-   установяване на причините за регистрираните нарушения; 
-   предприемане на корективни действия. 

По Усл. 8.3.4.9 на КР – прилага се актуализирана писмена инструкция за поддръжка и 
периодична проверка на съответствието на  складовете и площадките за съхранение към 
инсталациите по условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, 
установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

По Усл. 8.3.4.10 на КР – прилага се актуализирана писмена инструкция за установяване и 
отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите,
по тръбопреносната мрежа за горива и течни химикали при работата на инсталациите по условие 2. 
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 Документиране  – Усл. 8.3.5.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 8.3.5.1. на КР за 2011 год.           
За целта от 01.10.2005 год. е започнал да документира резултатите от извършените проверки на съответствието 
на складовете и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, 
установените причини за несъответствие и предприетите корективни действия. 

Резултатите от прилагане на горните инструкции за 2011 год. се документират и съхраняват при 
ЕКОЛОГА. Те са добри, защото не са се случвали проблемни ситуации през отчетния период, които да 
доведат до екологичен проблем. В случая имаме следното: 

Извършени са през 2011 год. общо 7-ем проверки, от които 4-ри вътрешни и 3-ри външни с 
контролни органи на място за оценка на съответствието на площадките за съхранение на  използваните 
суровини, спомагателни материали и горива.  

За установените несъответствия, при условие че може да се нарече така – липсата на указателна 
табела с опасностите на химикалите в склада, сме изпълнили предписанието. Поставени са на складовите 
места табели с информация за категорията на опасност и съответните пиктограми с текстово описавние 
за химикалите. Приложени са мерките с коригиращите действия, като за изработка на стикерите е 
ползвана нашата идея за дизайн на табелите, а самите стикери са възложени по поръчка за услуга на 
фирма “ГРАФИК” ООД – гр. Варна.  

 Предвидено е в аварийният протокол задължително да се записва: 
 - установено ли е попадане на разливи в канализацията, почвите и/или в подземните води; 

 - годност за бъдеща експлоатация – разрешава ли се по-нататъшното функциониране на 

инсталацията и при какви условия или се спира и причините за това; 

 - в случай, че бъдат променени работните параметри – тяхната стойност; 

 - необходимост от ремонт и подмяна; 

 - предвиждани технически мерки. 

 Предвидени са и следните коригиращи действия 
При разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в 
обвалованите зони): 

 Се изграждат “оградителни диги” с цел ограничаване и недопускане достъпа до канализацията; 
 Изпускането в канализацията се извършва единствено след подходящо третиране на събраните течности; 
 Почистването става най-късно до 48 часа след откриването им; 
 Неутрализира се с подходящ реагент. 
 Дефектиралото оборудване се ремонтира или подменя с ново (в случай, че не може да бъде ремонтирано). 

 -    При разливи на  мазут, масла, нафта и др. петролни продукти се подсушава с конци, парцали, 
дървени стърготини, талаш и др. Тези замърсени материали се събират в подходящи съдове, като 
отпадъците след това се третират съгласно Закона за управление на отпадъците и действащата към него 
подзаконова нормативна база; 

-       Разливи от сярна киселина се неутрализират с варовик и след това обилно се измива с вода; 
-     Разливи от солна киселина – неутрализират се с натриев бикарбонат (карбонат) на прах или с 
вар. Ако количеството е малко, то може да бъде измито с много вода; 
-     Разливи от натриева основа (сода каустик) се обработва със слабо концентрирана оцетна или 
сярна киселина и обилно се измива с вода; 
-       Разливи от течен амоняк се обливат обилно с вода; 
-       Разливи от азотна киселина се неутрализират с натриев бикарбонат (карбонат) на прах или вар. 
Може да се насипе и пясък или пръст, която в последствие да се използва и като тор. 

Усл. 8.3.5.2. на КР – изпълнява се. 
По инструкцията се описват случаите и документират резултатите от извършените проверки на 

установените причини за течове и предприетите действия за отстраняване им от тръбопреносната мрежа за 
горива и течни химикали с поставени, като условия за безопасна работа и защита на околната среда с 
разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите корективни действия. 
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Резултатите от прилагане на горните инструкции за 2011 год., които са актуализирани 
през 2009 год. се документират и съхраняват при ЕКОЛОГА. Те са добри, защото не са се 
случвали ситуации през отчетния период, които да доведат до проблем по някои от 
компонентите на околната среда.  

В случая имаме следното:
Извършени са 12 проверки за оценка на съответствието на тръбопреностата мрежа за горива и 

течни химикали, като се прави задължително по 1 проверка, след приключване на месеца. 
Извършени са 12 проверки за оценка на съответствието на допуснати течове от резервоари и 

обваловки за горива и течни химикали, като се прави задължително по 1 проверка, след приключване на 
месеца. 

Не е имало установени несъответствия, за които да се налага да бъдат регистрирани, поради 
което и не ни се е налагало да правим обсъждане и прилагаме мерките за коригиращите действия.  

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна съгласно Усл. 8.3.5.3. на КР документира и съхранява резултатите 
от изпълнението на инструкциите по условия 8.3.4.7. и 8.3.4.8.

 Условие 8.3.6. Докладване  – Усл. 8.3.6. на КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна съгласно Усл. 8.3.6.1. на КР докладва като част от ГДОС-2011 
обобщените данни от извършените проверки съласно условие 8.3.5.1. включващи: 

- брой на извършените проверки - 7; 
- брой установени несъответствия - 1; 
- причини за несъответствие – изменение в нормативната уредба и ненавременно 

отреагиране; 
- предприетите коригиращи действия – предприети са действия за отстраняване на 

несъответствието, като се поставиха указателни табели съгласно изискванията на 
Наредбата  с пиктограма и категорията опасност на химикалите съхранени от оператора.   

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна съгласно Усл. 8.3.6.2. на КР докладва като част от ГДОС-2011 
обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по 
тръбопреносната мрежа за  горива и течни химикали съгласно условие 8.3.5.2. включващи: 

- брой на извършените проверки - 24; 
- брой установени несъответствия - 0; 
- причини за несъответствие – няма допуснати несъответствия; 
- предприетите коригиращи действия – не се е налагало да се предприемат действия за 

отстраняване на несъответствията. 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна съгласно Усл. 8.3.6.3. на КР докладва като част от ГДОС-2011 
обощените данни от изпълнението на инструкциите по условия 8.3.4.7. и 8.3.4.8., включващи както 
следва:  

► По изпълнение на Усл. 8.3.4.7 на КР – за поддръжка на резервоарите (и техните обваловки) 

- брой установени несъответствия - 0; 
- причини за несъответствие - няма допуснати несъответствия; 
- предприетите коригиращи действия – не се е налагало да се предприемат действия за 

отстраняване на несъответствията. 

и 
► По изпълнение на Усл. 8.3.4.8 на КР – за експлоатация на резервоарите (и техните обваловки) 

- брой установени несъответствия - 0; 
- причини за несъответствие - няма допуснати несъответствия; 
- предприетите коригиращи действия – не се е налагало да се предприемат действия за 

отстраняване на несъответствията. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1.

Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредните вещества (EPEBB) и PRTR 

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, 
водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място включително и в  
почвата.  

Докладва се преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на 
вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската 
комисия по ЕРЕВВ.  

Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена 
към настоящия ГДОС подготвен по образеца съгласно разработената и утвърдена МЕТОДИКА на 
МОСВ. 

Оператора “МЕТАЛ” АД – гр. Варна с настоящия ГДОС-2011 докладва всяко вещество, 
чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност и 
не само такива. При представяне на ГД в таблица 1 сме записали всички вещества, които са 
регистрирани на площадката от производствената дейност и тяхната отчетена стойност. 

В конкретния случай за 2011 год. – 
НЯМАМЕ превишаване на определения праг за дадено вещество, като това сме го 

маркирали на съответната позиция и място в таблицата с тире, "-", за да покажем, че прагът не е 
превишен. В скоби сме посочили измереното/изчисленото годишно количество.  

Докладва се и метода, който сме използвали за получаване на резултатите! 
Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1 се отразява и в Таблици 2, 

3, 4, 5, 7 и 8, които се отнасят до специфичните емисии от дейността на 
инстанцията/инсталациите на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна.  

Данните, обобщени в тези таблици, ще покажат степента, до която емисиите във въздуха и 
водата са намалели за отчетната 2011 год., както и степента на намалено количество генерирани и 
впоследствие предадени за следващо третиране (оползотнворени/обезвредени) отпадъци.

Към ГДОС-2011, 
„МЕТАЛ” АД – гр. Варна е докладвал по КР № 25 / 2005 год. на МОСВ следното: 

- по Усл. 9.6.1.4. и 9.6.2.3. – за ГАЗОВИ ЕМИСИИ; 
- по Усл. 10.1.4.5. – за непреки ЕМИСИИ във ВОДИ; 
- и по Усл. 12.2.1. – за ЕМИСИИ на ШУМ в ОКОЛНАТА СРЕДА. 

За определените по КР проследявани замърсители на компонентите на околната среда имаме 
данни от ПРОТОКОЛИ за ИЗПИТВАНЕ на акредитирани лаборатории от БСА и МОСВ, които сме 
представили своевременно в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ.  Разполагаме с утвърден ДОКЛАД за 
извършени собствени периодични измервания на емисии в атмосферния въздух от дейността през 
отчетния период, както и с одобрен ДОКЛАД за извършени собствени периодични измервания на 
емисии от шумово замърсяване от 2010 год., но резултатите ще се ползват и важат за 2011 год. 
Двукратно през 2011 год. сме изпълнили задължението си да извършем собствен периодичен 
мониторинг на пречистените води на изход от локалната ПСОВ към Цех “Галваничен” на 
дружеството и имаме един допълнително извършен контролен мониторинг.  

Ползвали сме при изпълнението на задълженията си външни УСЛУГИ само на правоимащи 
лаборатории – юридически лица за пробовземане и изпитване на образците от отделните 
компоненти на ОС, като: 

- или сме сключвали писмени договори за услуги; 
- или сме изпращали възлагателни писма за услуги. 
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - Усл. 9. на КР 

  Работа на пречиствателното оборудване - Усл. 9.1. на КР  

 И през 2011 год. се работи по изпълнение на подготвените до 30.09.2005 год. Инструкции и 
Дневници по Усл. 9.1.1. на КР. Прилага се технологична инструкция за поддържане на оптимален 
режим на работата на всяко пречиствателно съоръжение на площадката, като в нея са включени:  

- Списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим 
на всяко от пречиствателните съоръжения; 

- Стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на всяко от 
пречиствателните съоръжения; 

- Честота на мониторинг и оборудване за мониторинг, както и резервното оборудване за всяко 
пречиствателно съоръжение.; 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнило ангажиментите си по Усл. 9.1.1.1. на КР за 2011 год. 
Съгласно него оборудването, включително резервното оборудване за всички пречиствателни 
съоръжения, които са посочени в Таблици 9.1.1., 9.1.2. и 9.1.3. са осигурени за нормалната им работа 
по време на производствения процес. Цялото оборудване за пречистване на отадъчните газове е 
поддържано по време на неговата експлоатация, в съответствие с инструкциите за поддържане на 
оптимален работен режим по Усл. 9.1.1. 

МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнило ангажиментите си по Усл. 9.1.1.2. на КР за 2011 год. 
Съгласно него във всички изготвени съответни ГДОС докладваме за резултатите от извършеният 
мониторинг на работата на пречиствателното оборудване, в съответствие с изискванията на Таблици 
9.1.1., 9.1.2. и 9.1.3., както следва: 

Таблица 9.1.1.  
1. Номер на емисионната точка: Р № 1 – Леярна и шлайф 
2. Описание на пречиствателното съоръжение: Воден скрубер
3. Мониторинг: На обща аспирация Полирно отделение.  

Стойност Контролиран параметър 

Опти-
мална 
по КР 

Отче-
тено  

за 2011 
год.  

по КР 

Честота Оборудване Резервно 
оборуд-

ване 

Съответ-
ствие 

Ниво на водата 

и  
замърсеност на водата

Мин. 
80,00%
от 
обема

Средно 
год. 
0,00%
от 
обема

Непрекъснат Визуален контрол Няма Да 

Коментар към Таблица 9.1.1. – Това ПС въобще не е работило през 2009 год., както през 2010 год. 
и 2011 год. С писмо наш Изх. № 312-125 / 15.07.2009 год. до двете Регионални структури на МОСВ 
сме уведомили за прекратена работа на Цех “ЛЕЯРНА и ШЛАЙФ” (извън обхвата на Приложение № 4 на 

ЗООС). В случая, след 01.09.2009 год. са предприети действия за поетапно преместване на този цех на 
друго място в съответствие с разработен от нас ПЛАН изготвен по Усл. 16.2. на КР на закриване на 
цеха и инсталацията в леярския участък за собствено производство на сплав-ЦАМ1 след 01.07.2009 
год. Въпросното ПС е оставено в дълбок резерв на същото място. През 2011 год. обемът от работа в 
лярския цех продължи да намалява спрямо производството от предните отчетни периоди. 
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Таблица 9.1.2.  
1. Номер на емисионната точка: Р № 2 – Леярна и шлайф 
2. Описание на пречиствателното съоръжение: Воден скрубер
3. Мониторинг: На обща аспирация Полирно отделение. 

Стойност Контролиран параметър 

Опти-
мална 
по КР 

Отче-
тено  

за 2011 
год.  

по КР 

Честота Оборудване Резервно 
оборуд-

ване 

Съответ-
ствие 

Ниво на водата 

и  
замърсеност на водата

Мин. 
80,00%
от 
обема

Средно 
год. 
82,20%
от 
обема

Непрекъснат Визуален контрол Няма Да 

Коментар към Таблица 9.1.2. – Това ПС през 2011 год. е работило непрекъснато само по време на 
работа на фирмата, респективно на Полирното отделение към Цех “ЛЕЯРНА и ШЛАЙФ” (извън обхвата 

на Приложение № 4 на ЗООС). Спирало е за планова поддръжка - 4 работни дни. Първия път е бил през 
м. Януари 2011 год. за 2 дена, а втория - през м. Август 2011 год. Освен това, през 2011 год. обемът 
от работа на предприятието не е голям, като няколкото полир-машини в отделението се обслужват 
без проблем за отвеждане на емисиите в атмосферния въздух без да се налага преместване и на 
другото пречиствателно съоръжение към № 1 – емисионна точка.   

Забележка: Времето с периодичен режим на работа на единстеното останало функциониращо 
ПС към  емисионна точка № 2 с натрупване за 2011 год. е изчислено по следната схема: 
От 365 дена за 2011 год., които представляват 8 760 часа имаме 2 008 часа реално отработено 
време на цеха и 6 752 часа време на престой, от които допълнително се явяват за планова 
поддръжка – 32 часа. За този период имаме отчетено за отработените 251 дни, само 247 и 
времето от максимума – 2 008 часа, през което е имало извършвани дейности от работниците 
с машините за шлифоване и полиране на общо за цеха 956 516 броя детайли спрямо 
максимално разрешените - 4 711 000 броя по КР, но преди това отляти или щамповани 
изработени от металната сплав ЦАМ-1 на блок и от магнезиевата сплав на слитъци.    

Таблица 9.1.3. 
1. Номер на емисионната точка: Р № 29 - Галваничен цех към инсталация 692 – лакиране с течен лак 
в отделно помещение извън сградата, където се помещават всички инсталации
2. Описание на пречиствателното съоръжение: Водна завеса
3. Мониторинг:  

Стойност Контролиран параметър 

Опти-
мална 
по КР 

Отче-
тено  

за 2011 
год.  

по КР 

Честота Оборудване Резервно 
оборуд-

ване 

Съответ-
ствие 

Ниво на водата 

и  
замърсеност на водата

Мин. 
80,00%
от 
обема

Средно 
год. 
0,00%
от 
обема

Непрекъснат Визуален контрол Няма Да 

Коментар към Таблица 9.1.3. – Това ПС е изведено от експлоатация през м. Май 2008 год. 
Оборудването за лакиране с нитроцелулозен лак е демонтирано, а помещението освободено и 
отдадено под наем за складова база на фирма «Меркурий Пашанов» ООД – гр. Варна, които я ползват за 
съхраняване на строителни материали – за сухо строителство и за изработка на окачени тавани. Ползва се  
друг химичен продукт за лакиране, като се употребява водобазирн лак безопасен за РС и ОС. 
Лакирането, поради промяната през последните три години се прави в Цех “Галваничен” в  
инсталации с номера 676 и 681, като се ползва по една вана на линията. 
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Контрол на пречиствателното оборудване - Усл. 9.1.2. на КР  

 И през 2011 год. се работи по изпълнение на подготвените до 30.09.2005 год. Инструкции и 
Дневници по Усл. 9.1.2.1. на КР, като някои от тях са актуализирани. Прилага се инструкция за 
проверка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение с определените оптимални стойности на контролираните параметри за 
всяко пречиствателно съоръжение с определите оптимални такива в Таблици 9.1.1., 9.1.2. и 9.1.3., 
установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.   

 “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнило ангажиментите си по начина за документиране и 
докладване по Усл. 9.1.3. на КР за 2011 год. Съгласно изпълнение на: 
             Усл. 9.1.3.1. резултатите от мониторинга по Усл. 9.1.1.2. се документират и съхраняват на  
площадката! 

Усл. 9.1.3.2. резултатите от проверките на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените такива в Таблици 9.1.1., 
9.1.2. и 9.1.3. се документират и съхраняват, като при констатирано несъответствие се установяват 
причините и описват предприетите коригиращи действия за недопускане на повторяемост при бъдеща 
експлоатация.

        Усл. 9.1.3.3. оператора докладва, към ГДОС-2011 – ОБОБЩЕНА информация за 
установените несъответствия с измерените стойности на контролираните параметри за 
пречиствателните съоръжения с определените такива в Таблици 9.1.1., 9.1.2. и 9.1.3. и предприетите 
действия за тяхното отстраняване. Не са констатирани такива случаи за периода. Като превантивна 
мярка, два пъти за периода е извършено само на работещото пречиствателно съоръжение с № 2 – 
емисионна точка профилактика/ревизиране през месеците – Януари и Август, а на неработещото ПС към 
емисионна точка – № 1 нищо не е правено. 

 Емисии на точкови източници - Усл. 9.2. на КР  
 Към 02.02.2005 год. и до 31.12.2011 год. сме спазили изискването на Усл. 9.2.1. за дебит на 
отпадъчните газове от всички точкови източници по Усл. 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6., 9.2.7., 9.2.8., 

9.2.9., 9.2.10., 9.2.11., 9.2.12. и 9.2.12., като същите не превишават посочените в съответните условия 
стойности.  
 Нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените в таблиците към 
това условие стойности. Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на 
емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящото условие и означение на Приложение 
ІІ. 5-1 от Допълненото заявление, Приложения.  

Емисиите от инсталацията/ите се докладват в настоящият ГДОС-2011 на “МЕТАЛ” АД – гр. 
Варна във вида, определен с Таблица 2 от Приложение 1. Всяка емисия в атмосферния въздух, за която 
е докладвано по т. 4.1., таблица 1, се отразява в таблица 2.  

 В следващите Таблици 4.2. (1 ÷ 18), съгласно т. 4.1. на утвърдената методика на ГДОС, 
оператора с КР - “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2011 год. ПРЕДСТАВЯ данни с конкретните изчисления 
на годишните количества на емисиите вредни вещества изпуснати в атмосферния въздух от комините 
на площадката и докладвани по Европейския регистър, като за целта сме ползвали следните две 
формули, а именно: 

Замърсител (mg/h) = измерена концентрация (mg/Nm3) х поток на комина  (Nm3/h)

Замърсител  (kg/y) = замърсител (mg/ h) х работните часове за 2011 год. (h/y) х 10-6 (mg→kg)     
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                                                                                                     Таблица 4.2.1. 
Източници, емитиращи серни оксиди (SOх/SO2)

Максимално/ 
реално отработени 

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен 
дебит на 

газовете в 
нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛИзпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

44 Аспирация, ПСОВ 6 024 / 408 1 100 / 1 100 107.7120

83
новоутв. - 2010 год.

Комин, ГАЗОВА СУШИЛНЯ

– поз. 20/676
реконструирана

6 024 / 5 520 2 100 / 1 470 0.0000

84
новоутв. - 2010 год.

Комин, ГАЗОВА СУШИЛНЯ

– поз. 20/676
реконструирана

6 024 / 5 520 2 100 / 1 470 0.0000

Обхванати                     

– 3 броя 

Общо СУМА                                                                                   
за този замърсител за 2011 год. 

107.7120

                                                                                                     Таблица 4.2.2. 
Източници, емитиращи мед и съединенията му (като Cu) 

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

2 Полирно отделение 6 024 / 2 008 4 000 / 4 000 3.935680

18 Аспирация обезмасляване 6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.211968

19б Аспирация месинговане, 
сатиниране и                  

алкално помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.046368

19в Аспирация никелиране 
и блестящо помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.529920

31
новоутв. - 2010 год.

Аспирация – 
алкално поцинковане, 
Инсталация 676

реконструирана

6 024 / 5 520 5 000 / 5 000 0.146004

Обхванати 

– 5 броя 

Общо СУМА                                                                                   
за този замърсител за 2011 год. 

4.8699
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                                                                                                     Таблица 4.2.3. 
Източници, емитиращи хром и съединенията му (като Cr) 

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

2 Полирно отделение 6 024 / 2 008 4 000 / 4 000 0.875488

18 Аспирация  

обезмасляване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.198720

49 или 19а Аспирация хромиране, 
топлоизмиване и 
деметализация 

6 024 / 5 520 10 000 / 10 000 0.213624

19б Аспирация месинговане, 
сатиниране и                  

алкално помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.105984

19в Аспирация никелиране и 
блестящо помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.092736

31
новоутв. - 2010 год.

Аспирация – 
алкално поцинковане, 
Инсталация 676

реконструирана

6 024 / 5 520 5 000 / 5 000 0.228804

Обхванати 

– 6 броя 

Общо СУМА                                                                                   
за този замърсител за 2011 год. 

1.7154

  Таблица 4.2.4. 
Източници, емитиращи никел и съединенията му (като Ni) 

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

2 Полирно отделение 6 024 / 2 008 4 000 / 4 000 0.449792

18 Аспирация  

обезмасляване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.066240

19б Аспирация месинговане, 
сатиниране и    

алкално помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.039744

19в Аспирация никелиране и 
блестящо помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.125856
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31
новоутв. - 2010 год.

Аспирация – 
алкално поцинковане, 
Инсталация 676

реконструирана

6 024 / 5 520 5 000 / 5 000 0.196236

Обхванати 

– 5 броя 

Общо СУМА                                                                                   
за този замърсител за 2011 год. 

0.8779

  Таблица 4.2.5. 
Източници, емитиращи цинк и съединенията му (като Zn) 

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

31
новоутв. - 2010 год.

Аспирация – 
алкално поцинковане, 
Инсталация 676

реконструирана

6 024 / 5 520 5 000 / 5 000 0.0828

Обхванат 

– 1 брой 

Общо СУМА                     
за този замърсител за 2011 год. 

0.0828

                                                                                                     Таблица 4.2.6. 
Източници, емитиращи олово и съединенията му (като Pb) 

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

2 Полирно отделение 6 024 / 2 008 4 000 / 4 000 0.0024096

18 Аспирация  

обезмасляване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.0198720

19б Аспирация месинговане, 
сатиниране и                  

алкално помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.0421949

19в Аспирация никелиране и 
блестящо помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 0.0198720

31
новоутв. - 2010 год.

Аспирация – 
алкално поцинковане, 
Инсталация 676

реконструирана

6 024 / 5 520 5 000 / 5 000 0.0082800

Обхванати 

– 5 броя 

Общо СУМА                                
за този замърсител за 2011 год. 

0.4724
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                                                                                                                                        Таблица 4.2.7. 
Източници, емитиращи арсен и съединенията му (като As) 

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

2 Полирно отделение 6 024 / 2 008 4 000 / 4 000 Не е обследван 

18 Аспирация  

обезмасляване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 Не е обследван 

Обхванати 

– 0 броя 

Общо СУМА          
за този замърсител за 2011 год. 

Не е 
обследван 

Таблица 4.2.8. 
Източници, емитиращи кадмий и съединенията му (като Cd) 

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

2 Полирно отделение 6 024 / 2 008 4 000 / 4 000 Не е обследван 

18 Аспирация  

обезмасляване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 Не е обследван 

Обхванати                 

– 0 броя 

Общо СУМА                                                                  
за този замърсител за 2011 год. 

Не е 
обследван 
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                                                                                                     Таблица 4.2.9. 
Източници, емитиращи цианиди /свободни/ (като общ СN) 

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

19б Аспирация месинговане, 
сатиниране и                  

алкално помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 33.1200

44 Аспирация, ПСОВ 6 024 / 408 1 100 / 880 0.0000

46 Склад химикали цианиди  6 024 / 104 800 / 800 0.0000

Обхванати 

– 3 броя 

Общо СУМА                                                
за този замърсител за 2011 год. 

33.1200

 Таблица 4.2.10. 
Източници, емитиращи циановодород (НСN) 

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

26 Алкална Аспирация, 
Инсталация 687 

6 024/ 5 520 2 100,
но е

за корекция на 
2 400 / 2 400

0.0000

Обхванат 

– 1 брой 

Общо СУМА                                                                                   
за този замърсител за 2011 год. 

0.0000
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                                                                                                                                      Таблица 4.2.11. 
Източници, емитиращи летливи органични съединения без метан (ЛОС) 

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

29 Аспирация – лакиране,  
Инсталация 692  
Изведена от експлоатация 
през м. Май 2008 год. 

6 024 / 0 4 000 / 0 0.0000

Обхванат

– 1 брой 

Общо СУМА                                                                                   
за този замърсител за 2011 год. 

0.0000
в общо 0,0000
(нитроцелулозен 

лак и негов 

разтворител)

 Таблица 4.2.12. 
Източници, емитиращи Общ органичен въглерод –ТОС (като общ С) 

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

37/38 -

обединени 

Обща Аспирация - 

Закълначно отделение  

към  

цеха за  

Производство и ремонт  

на инструменти 

6 024 / 288 8 600 / 8 600 29.127680

Обхванат              

– 1 брой 

Общо СУМА                                                                                   
за този замърсител за 2011 год. 

29.1272
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                                                                                                                                      Таблица 4.2.13. 

Източници, емитиращи фини прахови частици <µm /рМ10/ (като ФПЧ)  
ведно с прахообразни неорганични вещества (П.Н.В.) в прахта.   

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

2 Полирно отделение 6 024 / 2 008 4 000 / 4 000 374.37152

2 Полирно отделение   6 024 / 2 008 4 000 / 4 000 П.Н.В. - 5.26100

18 Аспирация обезмасляване 6 024 / 5 520 12 000 / 9 600 37.67731

18 Аспирация обезмасляване 6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 П.Н.В. - 0.19872

49 или 19а Аспирация хромиране, 
топлоизмиване и 
деметализация 

6 024 / 5 520 10 000 / 8 000 33.60576

19б Аспирация месинговане, 
сатиниране и                  

алкално помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 9 600 50.92531

19б Аспирация месинговане, 
сатиниране и                  

алкално помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 П.Н.В. - 0.61405

19в Аспирация никелиране и 
блестящо помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 9 600 58.87411

19в Аспирация никелиране и 
блестящо помедняване 

6 024 / 5 520 12 000 / 12 000 П.Н.В. - 0.74851

25 Аспирация поцинковане, 
Инсталация 681 

6 024 / 5 280 4 300 / 3 440 0.00000

31
новоутв. - 2010 год.

Аспирация – 
алкално поцинковане, 
Инсталация 676

реконструирана

6 024 / 5 520 5 000 / 5 000 0.07728

31
новоутв. - 2010 год.

Аспирация – 
алкално поцинковане, 
Инсталация 676

реконструирана

6 024 / 5 520 5 000 / 5 000 П.Н.В. - 0.58311

33 Аспирация с естествена 
тяга – 

миячна М1 – цв. метали

6 024 / 360 1 / 1 0.000000

34 Аспирация с естествена 
тяга – 

миячна М2 – ч. метали

6 024 / 576 1 / 1 0.000000

36 Аспирация 
с естествена тяга - 
накатна машина 

6 024 / 288 1 / 1 0.000000
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45 -
демонтирано през 

2010 год.

Аспирация - валцуване 
към  

Производство на 
стоманени ленти 

6 024 / 0 4 800 / 0 000 0.00000

46 Склад,  
химикали - цианиди  

6 024 / 104 800 / 800 0.00832

47 Склад, 
химикали - общи  

6 024 / 104 400 / 400 0.000000

Обхванати 

– 13 броя 

Общо СУМА                                                                                  
за тези замърсители за 2011 год. 

562.9452

                                                                                                                                      Таблица 4.2.14. 
Източници, емитиращи хлороводород от употребата на НСl /солна киселина/  

(хлор и негови съединения, изразен като НСl)
Максимално/ 

реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен 
дебит на 

газовете в 
нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛИзпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

44 Аспирация, ПСОВ 6 024 / 408 1 100 / 880 0.07181

Обхванат

– 1 брой 

Общо СУМА                                                                                   
за този замърсител за 2011 год. 

0.0718

Забележки:
1. Обследвали сме и други замърсители, които представляват: 

– Сяра и нейните неорганични съединения (Аерозоли на Н2SO4);
– Сяра-Хлор-Азот и техните комбинации от неорганични 

съединения (Кисели аерозоли на Н2SO4, НСl и НNO3),
но не ги представяме тук в отделни таблици, а само ги представяме към следващите 
съответни условия, където е описано с конкретни данни - извършеното измерване. 

2. Не сме обследвали замърсителя перхлоретилен, защото употребата му е 
преустановена и препарата от 2005 год. не се ползва. Същото важи и за – 
дихлоретана. По тази причина не се излъчват такива вредни емисии в околната 
среда от изпускателните устройства на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна.  

3. Обследвали сме и още замърсители, които представляват: 
– Азотни оксиди (NOх/NO2) – Виж следващата Таблица 4.2.15.; 
– Въглероден оксид (СО) – Виж следващата Таблица 4.2.16.; 
– Въглероден диоксид (СО2) – Виж следващата Таблица 4.2.17.; 
– Сажди – Виж следващата Таблица 4.2.18., 
като ги докладваме също към ГДОС-2011. 
Всъщност, при въвеждането в експлоатация на разширената и реконструирана 
Инсталация № 676 с променено местоположение, се извърши утвърждаване на 2 
броя новоизградени пробовземни точки и отделно на още 2 места, където няма 



…………………………………………………………………………………………………………
…………..

Годишен Доклад по ОС – 2011 на “М Е Т А Л” – гр. Варна за изпълнение на дейностите,   
           за които е предоставено Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ 

организирано пробовземане, но емитират горещи емисии в атмосферния въздух. 
Тези два органирирани източника са разположени от лявата и от дясната част на 
сушилната вана – поз. 20 към галваничната линия. Там се ползва за сушене 
природен газ. Поради тази причина на тези източници всъщност извършихме 
предварително обследване, за което имаме резултати от изпитвателен протокол. 
Резултатите от обследването от 2010 год. е ползвано и за изчисляване на емисиите 
докладвани от нас към датата – 27.03.2012 год. към ДОКЛАДА за изпускането и 
преноса на замърсители във въздуха за 2011 год. от дружеството ведно с 
останалите замърсители на водата и преноса на опасни отпадъци на територията на 
страната и извън нея.  

                                                                                                                                      Таблица 4.2.15. 
Източници, емитиращи азотни оксиди (NOх/NO2)

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен 
дебит на 

газовете в 
нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛИзпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

83
новоутв. - 2010 год.

Комин, ГАЗОВА СУШИЛНЯ

– поз. 20/676
реконструирана

6 024 / 5 520 2 100 / 1 470 689.72400

84
новоутв. - 2010 год.

Комин, ГАЗОВА СУШИЛНЯ

– поз. 20/676
реконструирана

6 024 / 5 520 2 100 / 1 470 787.09680

Обхванати 

– 2 броя 

Общо СУМА                                                             
за този замърсител за 2011 год. 

1 476.8208

 Таблица 4.2.16. 
Източници, емитиращи въглероден оксид (СО)

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен 
дебит на 

газовете в 
нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛИзпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

83
новоутв. - 2010 год.

Комин, ГАЗОВА СУШИЛНЯ

– поз. 20/676
реконструирана

6 024 / 5 520 2 100 / 1 470 0.00000

84
новоутв. - 2010 год.

Комин, ГАЗОВА СУШИЛНЯ

– поз. 20/676
реконструирана

6 024 / 5 520 2 100 / 1 470 0.00000

Обхванати 

– 2 броя 

Общо СУМА                         
за този замърсител за 2011 год. 

0.0000
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                                                                                                                                      Таблица 4.2.17. 
Източници, емитиращи въглероден диоксид (СО2)

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен 
дебит на 

газовете в 
нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛИзпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

16 Комин, ПЕЩ ЗА СУШЕНЕ 
на детайли, на които е 
нанесена и изпечена прахова 
полимерна боя 

6 024 / 1 680 3 000 / 3 000 0.00000

17 Комин, ПЕЩ ЗА ИЗПИЧАНЕ
на полимерна прахова боя 
нанесе по електростатичен 
способ в кабина със шприц-
пистолет върху окачени на
подвеска детайли 

6 024 / 1 680 3 000 / 3 000 0.00000

43 Комин, КОТЕЛНО                      
към галваничен цех

8 760 / 8 640 775 / 775 0.04310

83
новоутв. - 2010 год.

Комин, ГАЗОВА СУШИЛНЯ

– поз. 20/676
реконструирана

6 024 / 5 520 2 100 / 1 470 0.00000

84
новоутв. - 2010 год.

Комин, ГАЗОВА СУШИЛНЯ

– поз. 20/676
реконструирана

6 024 / 5 520 2 100 / 1 470 0.00000

Обхванати              

– 5 броя 

Общо СУМА                                                                                   
за този замърсител за 2011 год. 

0.0431

Таблица 4.2.18. 
Източници, емитиращи Сажди  

Максимално/ 
реално отработени   

часове за  

2011 год.  

Максимален/

замерен дебит 
на газовете в 

нормални 
условия  

ЗАМЪРСИТЕЛ Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

(Nm3/h) (Nm3/h) (kg/y)

37/38 -

обединени 

Обща Аспирация - 

Закълначно отделение  

към  

цеха за  

Производство и ремонт  

на инструменти 

6 024 / 288 8 600 / 8 600 24.76800

Обхванат              

– 1 брой 

Общо СУМА                                          
за този замърсител за 2011 год. 

24.7680

******************************************************************************************************
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4.2.1. Доклад за 2011 год. по емисии на вредни вещества в атмосферния въздух –  
 /включва съответните таблици всички включни по условие 9.2.1. на КР/ 

Условие 9.2.2. Леярна и шлайф
   Таблица 9.2.2.1. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина 
на 

изпускащото 
устройство 

(m)

 Воден скрубер   

2 Полирно отделение Воден скрубер 4 000 6.00 

          Таблица 9.2.2.13 - продължение.  
Протокол от 

изпитване № 442 
Протокол от 

изпитване № 581 
От 15.09.2011 год. на 

“ИЛАВ” към 
“ЕКОЕКСПЕРТ 6”  

EООД - Вн 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Дата на пробовземане    
- 13.09.2011 год.  

Дата на пробовземане – 
09.11.2011 год.  

Прах 150 51.30 mg/Nm3 41.92 mg/Nm3

          Таблица 9.2.2.14 - продължение.   
Забележка: 

Анализът на отбраната прахова 
проба е възложен 
да се извърши от 

акредитираната лаборатория

Приложение № 1 
към Протокол от 
изпитване № 581 

ЦНИЛ “Геохимия”  
при  

МГУ “Св. Иван 
Рилски” - Сф 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър –  
измерени нива на 

прахообразни неорганични вещества 
и в това число са обследвани:

Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прахообразни неорганични вещества 5  0.655 mg/Nm3

Арсен – As -  Не е обследван 

Кобалт – Cо -  < 0.00015 mg/Nm3

Мед – Cu -  0.49000 mg/Nm3

Хром – Cr  -  0.10900 mg/Nm3

Никел – Ni -  0.05600 mg/Nm3

Олово – Pb -  < 0.00030 mg/Nm3

Антимон – Sb -  < 0.00030 mg/Nm3

Селен – Sе -  < 0.00030 mg/Nm3

Условие 9.2.2.1.  
В срок към 31.03.2005 год. операторът е преместил шлайфовете в Цех 2 – “Леярна и шлайф”. 

Условие 9.2.2.1.1.  
Дейностите по изпълнение на предходното условие са свързани с преустановяване на 

работата на шлайфовете към отделението за шлайфане на детайли на първоначалното им място и 
преместването им на подходящо място в цеха. От ІІ-то Полугодие на 2009 год. започна поетапно 
работа по преместването на този цех, което продължи и през 2010 год. За промяната има преписка с 
МОСВ и Регионалните структури. Предвиждаме промяна по това условие в нашето КР, като спазим 
реда определен в Усл. 3.2.  
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Условие 9.2.4. Галваничен цех 

Условие 9.2.4.1. Инсталация 680 – отнася се за старата инсталация! Не докладваме по 
него към ГДОС-2011. 

Условие 9.2.4.8. Инсталация 680 (нова)       

Таблица 9.2.4.8.1. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина 
на 

изпускащото 
устройство

(m)

18 Аспирация 
обезмасляване 

- 12 000 9,00

Таблица 9.2.4.8.11 – продължение. 

Забележка: 
Анализът на отбраната прахова 

проба е възложен 
да се извърши от 

акредитираната лаборатория

Приложение № 1 
към Протокол от 
изпитване № 582 

ЦНИЛ “Геохимия”  
при  

МГУ “Св. Иван 
Рилски” - Сф 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър –  
измерени нива на 

прахообразни неорганични вещества 
и в това число са обследвани:

Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прахообразни неорганични вещества 5  0.003 mg/Nm3

Арсен – As -  Не е обследван 

Кобалт – Cо -  < 0.00015 mg/Nm3

Мед – Cu 5 < 0.00320 mg/Nm3

Хром – Cr -  0.00300 mg/Nm3

Никел – Ni 1 < 0.00100 mg/Nm3

Олово –  Pb -  < 0.00030 mg/Nm3

Антимон – Sb -  < 0.00030 mg/Nm3

Селен – Sе -  < 0.00030 mg/Nm3

Допълнително сме обследвали и по             
Таблица 9.2.4.8.12 - продължение.   

Протокол от 
изпитване № 433 

Протокол от 
изпитване № 582 

От 15.09.2011 год. на 
“ИЛАВ” към 

“ЕКОЕКСПЕРТ 6”  
EООД - Вн 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Дата на пробовземане    
- 13.09.2011 год.  

Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прах 150 0.600 mg/Nm3 0.822 mg/Nm3
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Таблица 9.2.4.8.2. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина 
на 

изпускащото 
устройство

(m)

19б Аспирация  
месинговане, 
сатиниране и 

алкално помедняване 

- 12 000 9,00

Таблица 9.2.4.8.21 - продължение.   
 Протокол от 

изпитване № 584 
 От  27.12.2011 год. на 

“ЛИПГЕИ” към 
“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

СN 5  0.00000 mg/Nm3

Таблица 9.2.4.8.22 – продължение. 

Забележка: 
Анализът на отбраната прахова 

проба е възложен 
да се извърши от 

акредитираната лаборатория

Приложение № 1 
към Протокол от 
изпитване № 584 

ЦНИЛ “Геохимия”  
при  

МГУ “Св. Иван 
Рилски” - Сф 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър –  
измерени нива на 

прахообразни неорганични вещества 
и в това число са обследвани:

Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прахообразни неорганични вещества 5  0.00927 mg/Nm3

Мед – Cu 5 0.00070 mg/Nm3

Хром – Cr -  0.00160 mg/Nm3

Никел – Ni 1 0.00060 mg/Nm3

Олово –  Pb -  0.00637 mg/Nm3

Кобалт – Cо -  < 0.00015 mg/Nm3

Антимон – Sb -  < 0.00030 mg/Nm3

Селен – Sе -  < 0.00030 mg/Nm3

Допълнително сме обследвали и по             
Таблица 9.2.4.8.23 - продължение.   

Протокол от 
изпитване № 434 

Протокол от 
изпитване № 584 

От 15.09.2011 год. на 
“ИЛАВ” към 

“ЕКОЕКСПЕРТ 6”  
EООД - Вн 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Дата на пробовземане    
- 12.09.2011 год.  

Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прах 150 1.10 mg/Nm3 0.822 mg/Nm3
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Таблица 9.2.4.8.3. 

Изпускащо 
устройство

(комин)  

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Макс. дебит 
на газовете 

Nm3/h

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

49 или 19а Аспирация хромиране, 
топлоизмиване 

и деметализация 

- 10 000 9.00

Таблица 9.2.4.8.31 - продължение. 
Забележка: 

Анализът на отбраната прахова 
проба е възложен 
да се извърши от 

акредитираната лаборатория

Приложение № 1 
към Протокол от 
изпитване № 583 

ЦНИЛ “Геохимия”  
при  

МГУ “Св. Иван 
Рилски” - Сф 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Cr 5 0.00387
mg/Nm3

Допълнително сме обследвали  и по             
Таблица 9.2.4.8.32 - продължение.   

Протокол от 
изпитване № 432 

Протокол от 
изпитване № 583 

От 15.09.2011 год. на 
“ИЛАВ” към 

“ЕКОЕКСПЕРТ 6”  
EООД - Вн 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Дата на пробовземане    
- 12.09.2011 год.  

Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прах 150 0.700 mg/Nm3 0.822 mg/Nm3

Условие 9.2.4. Галваничен цех 
Таблица 9.2.4.1. 

Изпускащо 
устройство

(комин)  

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречист-
вателно 

съоръже-
ние 

Мощност

MW

Макс. дебит 
на газовете 

Nm3/h

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

43 Котелно                                 
към Галваничен цех с 
гориво – природен газ

- 0.4 775 8.00

Таблица 9.2.4.1 - продължение. 
 Протокол от 

изпитване № 594-60 
 От  17.04.2000 год. на 

РИ-Вн към МОСВ 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)
 Дата на пробовземане 

– 14.04.2000 год.  

CО2 5 0.006437 mg/Nm3

Забележка: 
Това представлява източник на горещи емисии с мощност под 0,5 MW, който не подлежи на контрол съгласно 
нормативната уредба по ОС, но е извършен такъв при въвеждането в експлоатация на КОТЕЛ тип КОН-350.  
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Обследване В ДОПЪЛНЕНИЕ!
ВАЖНО разяснение към следващата Таблица 9.2.4.8.5. и двете нейни продължения!
При актуализация на КР за обсъждане ще се включат само някои от тези обследвани тук параметри за  
проследяване на преноса на замърсители от този комин в атмосферния въздух от дейностите на Инсталация № 
680 (нова) в Цех “Галваничен”. Нашите предложения, за това, кои параметри могат да останат в бъдеще за 
обследване при извършване на ежегодните СПИ - на този етап, сме ги болтвали (В). Считаме, че предложението 
ни има резон да бъде прието от страна на МОСВ и ИАОС към МОСВ с оглед на изпълнение на задълженията ни 
по екологичното законодателство за опазване на компонента на ОС – АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ! 

Таблица 9.2.4.8.5. 
Изпускащо 
устройство

(комин)  

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Макс. дебит 
на газовете 

Nm3/h

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

19в Аспирация 
никелиране и   

блестящо помедняване

- 12 000 9.00

Таблица 9.2.4.8.51 - продължение. 
Забележка: 

Анализът на отбраната прахова 
проба е възложен 
да се извърши от 

акредитираната лаборатория

Приложение № 1 
към Протокол от 
изпитване № 585 

ЦНИЛ “Геохимия”  
при  

МГУ “Св. Иван 
Рилски” - Сф 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър –  
измерени нива на 

прахообразни неорганични вещества 
и в това число са обследвани:

Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прахообразни неорганични вещества 5  0.0113 mg/Nm3

Мед – Cu 5 0.00800 mg/Nm3

Хром – Cr -  0.00140 mg/Nm3

Никел – Ni 1 0.00190 mg/Nm3

Олово –  Pb -  < 0.00030 mg/Nm3

СN 5 Не е обследван 

Кобалт – Cо -  < 0.00015 mg/Nm3

Антимон – Sb -  < 0.00030 mg/Nm3

Селен – Sе -  < 0.00030 mg/Nm3

Допълнително сме обследвали още и по  
Табл.  9.2.4.8.52 - продължение.   

Протокол от 
изпитване № 438 

Протокол от 
изпитване № 585 

От 15.09.2011 год. на 
“ИЛАВ” към 

“ЕКОЕКСПЕРТ 6”  
EООД - Вн 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Дата на пробовземане    
- 13.09.2011 год.  

Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прах 150 1.400 mg/Nm3 0.822 mg/Nm3
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Условие 9.2.4.3. Инсталация 681 
Таблица 9.2.4.3.1. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимале
н дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

24 Аспирация - 
поцинковане 

- 20 000 3.00

       Таблица 9.2.4.3.1 - продължение. 
 Протокол от 

изпитване № 586 
 От  27.12.2011 год. на 

“ЛИПГЕИ” към 
“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Аерозоли на H2SO4 6 2.95 mg/Nm3

Таблица 9.2.4.3.2. 
Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимале
н дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

25 Аспирация - 
поцинковане 

- 4 300 4.00

                                                                                                     Таблица 9.2.4.3.21 – продължение. 

 Протокол от 
изпитване № 587 

 От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Таблица 9.2.4.3.21 – продължение. 

Параметър 

Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прахообразни неорганични вещества 5  Не е обследвано 

Аерозоли на H2SO4 6  2.90 mg/Nm3

Допълнително сме обследвали още и по  
                                                                                                     Таблица 9.2.4.3.22 – продължение. 

Протокол от 
изпитване № 439 

От 15.09.2011 год. на 
“ИЛАВ” към 

“ЕКОЕКСПЕРТ 6”  
EООД - Вн 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Дата на пробовземане    
- 13.09.2011 год.  

Прах 150 0.00 mg/Nm3
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Условие 9.2.4.4. Инсталация 687 (реконструирана)

Таблица 9.2.4.4.1. 
Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимале
н дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

26 Алкална 
аспирация 

- 2 400 12.00

       Таблица 9.2.4.4.1 - продължение. 
 Протокол от 

изпитване № 588 
 От  27.12.2011 год. на 

“ЛИПГЕИ” към 
“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

HCN 6 0.00 mg/Nm3

Таблица 9.2.4.4.2. 
Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимале
н дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

27 Кисела аспирация, 
Инсталация 687 

- 2 100 12.00

       Таблица 9.2.4.4.2 - продължение. 
 Протокол от 

изпитване № 589 
  От  27.12.2011 год. на 

“ЛИПГЕИ” към 
“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Аерозоли на H2SO4 6 4.00 mg/Nm3

Условие 9.2.4.4.1.  
В срок към 31.10.2007 год. - извършeна дейност по подмяна и ремонт на Инсталация 687.  

Условие 9.2.4.4.1.1.  
Дейностите по изпълнение на предходното условие са извършени след преустановяване на 

работата на инсталацията за планираната реконструкция. В този случай дейностите по изпълнение 
на Условие 9.2.4.4.1. на  КР са свързани с някои промени спрямо дейността на старата инсталация. 

Условие 9.2.4.2. Инсталация 600 – почти не е работила през 2011 год., поради което и не 
успяхме да организираме пробовземане на прахо-газови образци за изпитване. Нямаме 
направени анализи на емисиите замърсители в околната среда от дейността на тази 
инсталация. 
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Условие 9.2.4.5. Инсталация 692 – през 2011 год. тази инсталация е демонтирана. Няма 
извършени пробовземания на прахо-газови образци за изпитване.                                       

Таблица 9.2.4.5.1. 
Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 

устройство (m)

28 Аспирация – 
оцветяване 

- 6 000 9.00

Таблица 9.2.4.5.1 - продължение. 
Параметър Емисионни 

норми 
(mg/Nm3)

HCN 6 - mg/Nm3

Таблица 9.2.4.5.2. 
Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 

устройство (m)

29 Аспирация – 
лакиране 

Водна завеса 4 000 6.00 

Таблица 9.2.4.5.2 - продължение. 
Параметър НДЕ                            

(mg ОВ/Nm3)
ННЕ             

(% КВР) 

ЛОС  75 75 - mg/Nm3

Дейността от години е преустановена. Ползваме безопасен за ОС химикал за лакирането на метални повърхности. 
Помещението, в което се извършваше лакирането в кабина е освободено и отдадено под наем.   

Таблица 9.2.4.5.3. 
Изпускащо 
устройство

(комин)  

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Макс. дебит 
на газовете 

Nm3/h

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

48 Аспирация - 
топене на сяра 

- 2 300 3.00

                   Таблица 9.2.4.5.3- продължение. 
Параметър Емисионни 

норми 
(mg/Nm3)

SO2 500 - mg/Nm3

Дейността от години е преустановена. Ползваме безопасен за ОС химикал за постигане ефекта на това покритие 
върху метални повърхности. Помещението, в което се извършваше топенето на сярата на прах е освободено и отдадено под 
наем.   
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Условие 9.2.4.6.  Инсталация 686 
Таблица 9.2.4.6.1. 

Изпускащо 
устройство

(комин)  

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Макс. дебит 
на газовете 

Nm3/h

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

30 Аспирация – 
байцване 

- 4 500 8.00

       Таблица 9.2.4.6.1 - продължение. 
 Протокол от 

изпитване № 590 
  От  27.12.2011 год. на 

“ЛИПГЕИ” към 
“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Киселинни аерозоли  
(H2SO4, HCl и HNO3)

6 2.60 mg/Nm3

Условие 9.2.4.7. Инсталация 676    
                                             Таблица 9.2.4.7.1. 

Изпускащо 
устройство

(комин)  

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Макс. дебит 
на газовете 

Nm3/h

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

31 Аспирация -
поцинковане 

- 4 500 12.00

                  Таблица 9.2.4.7.2 - продължение. 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Аерозоли на H2SO4 6 - mg/Nm3

ВАЖНО към Таблица 9.2.4.7.1. и нейното продължение, както и обяснение за наличието на нови таблици!
С актуализацията на КР оператора “МЕТАЛ” АД – гр. Варна при обсъждането ще се наложи промяна на този 
комин. В случая се предвижда да се заложат за собствени периодични измервания 2 броя нови комина с 
по-различни параметри за обследване и проследяване на преноса на замърсители след дейността на  
реконструираната инсталация в атмосферния въздух спрямо дейностите на старата инсталация в Цех 
“Галваничен”. Нашите предложения, за това, кои параметри могат да останат в бъдеще за обследване при 
извършане на ежегодните СПИ - на този етап, сме ги посочили в следващите основни и допълнителни таблици 
по това условие. Считаме, че предложението ни има резон да бъде прието от страна на МОСВ и ИАОС към 
МОСВ с оглед на изпълнение на задълженията ни по екологичното законодателство за опазване на компонента 
на ОС – АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ! 

Инсталация № 676 е спряна от експлоатация в края на м. Септември 2010 год., защото трябваше да се 
подготви за пуск и изпитателен режим реконструираната Инсталация № 676. Тя е новоизградена на различно 
място от позиционирането на съществуващата линия, но се намира също в границите на Цех “Галваничен”.   
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Конкретно към ГДОС-2011 сме подготвили в замяна на Таблици 9.2.4.7.1. и 
9.2.4.7.2 – продължение актуални основни и допълнителни ТАБЛИЦИ за Инсталация 
№ 676 (нова), както следва: 

                                             Таблица 9.2.4.7.1. 

Изпускащо 
устройство

(комин)  

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Макс. дебит 
на газовете 

Nm3/h

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

31
новоутв. - 2010 год.

Аспирация  - алкално 
поцинковане 

- 5 000 10.00

                 Таблица 9.2.4.7.1.1 - продължение. 
Забележка: 

Анализът на отбраната прахова 
проба е възложен 
да се извърши от 

акредитираната лаборатория

Приложение № 1 
към Протокол от 
изпитване № 594 

ЦНИЛ “Геохимия”  
при  

МГУ “Св. Иван 
Рилски” - Сф 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър –  
измерени нива на 

прахообразни неорганични вещества 
и в това число са обследвани:

Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прахообразни неорганични вещества 5  0.021127 mg/Nm3

Кобалт – Cо -  0.000437 mg/Nm3

Мед – Cu -  0.005290 mg/Nm3

Хром – Cr  -  0.008290 mg/Nm3

Никел – Ni -  0.007110 mg/Nm3

Олово – Pb -  < 0.00030 mg/Nm3

Антимон – Sb -  < 0.00030 mg/Nm3

Цинк – Zn -  0.003000 mg/Nm3

Селен – Sе -  < 0.00030 mg/Nm3

Допълнително сме обследвали още и по  
Таблица 9.2.4.7.1.2 - продължение. 

 Протокол от 
изпитване № 594 

 От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прах 150  0.002800 mg/Nm3
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                                             Таблица 9.2.4.7.2. 

Изпускащо 
устройство

(комин)  

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Макс. дебит 
на газовете 

Nm3/h

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

83
новоутв. - 2010 год.

Комин, ГАЗОВА СУШИЛНЯ

– поз. 20от ляво/676
реконструирана

- 2 100 10.00

                   Таблица 9.2.4.7.2 - продължение. 
 Протокол от 

изпитване № 32-М 
 От  20.01.2011 год. на 

“ЛИПГЕИ” към 
“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 08.12.2010 год.  

СО -  0.000000 mg/Nm3

SO2 - 0.000000 mg/Nm3

NO2 - 85.00000 mg/Nm3

Забележка: 
Данните са ползвани за ГДОС-2011 от собствените измервания на източника извършени през 2010 год. 
За пълнота и изчисляване на реалните емисии от замърсители на площадката в атмосферния въздух, сме ги 
взели под внимание за период от една пълна отчетна година. Това представлява източник на горещи емисии с 
мощност под 0,5 MW, който не подлежи на контрол съгласно нормативната уредба по ОС.  

                                            Таблица 9.2.4.7.3. 

Изпускащо 
устройство

(комин)  

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Макс. дебит 
на газовете 

Nm3/h

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

84
новоутв. - 2010 год.

Комин, ГАЗОВА СУШИЛНЯ

– поз. 20от дясно/676
реконструирана

- 2 100 10.00

                   Таблица 9.2.4.7.3 - продължение. 
 Протокол от 

изпитване № 34-М 
 От  20.01.2011 год. на 

“ЛИПГЕИ” към 
“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 08.12.2010 год.  

СО -  0.000000 mg/Nm3

SO2 - 0.000000 mg/Nm3

NO2 - 97.00000 mg/Nm3

Забележка: 
Данните са ползвани за ГДОС-2011 от собствените измервания на източника извършени през 2010 год. 
За пълнота и изчисляване на реалните емисии от замърсители на площадката в атмосферния въздух, сме ги 
взели под внимание за период от една пълна отчетна година. Това представлява източник на горещи емисии с 
мощност под 0,5 MW, който не подлежи на контрол съгласно нормативната уредба по ОС.  
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                                             Таблица 9.2.4.7.4. 

Изпускащо 
устройство

(комин)  

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Макс. дебит 
на газовете 

Nm3/h

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

85
новоутв. - 2010 год.

Кисела аспирация  - от 
байцване на детайли 

- 5 000 10.00

                   Таблица 9.2.4.7.4 - продължение. 
 Протокол от 

изпитване № 595 
 От  27.12.2011 год. на 

“ЛИПГЕИ” към 
“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Киселинни аерозоли  
(H2SO4, HCl и HNO3)

6 3.00 mg/Nm3

Условие 9.2.4.8. Инсталация 680 - нова 

Условие 9.2.4.8.1. – изпълнено.

Условие 9.2.5.  Цех “Байц на стоманена лента” 
Таблица 9.2.5.1. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 

дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

32 Аспирация,  
Байц на стоманена лента  

- 6 000 12.00

                   Таблица 9.2.4.7.4 - продължение. 
 Протокол от 

изпитване № 596 
 От  27.12.2011 год. на 

“ЛИПГЕИ” към 
“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Киселинни аерозоли  
(H2SO4, HCl и HNO3)

6 4.10 mg/Nm3

Забележка: 
Тази аспирация работи само по време на процеса байцване. За изминалите години и отчетната установяваме, че 
все по рядко се байцва на рулони горещовалцованата стомана. През 2011 год. това е правено ежемесечно в 
продължение на 3 до максимум 4 работни дни. Пробега на оборудването е отчетено, че е само 296 часа от 
възможните 6 024 часа за 251 работни дни през годината. Общото количество обработени повърхнини тук са – 
31,327 тона. Това производство е икономически неизгодно за фирмата, поради което се предвижда да се 
закупуват готово байцвани стоманени ленти.    
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Условие 9.2.6. Производство на заключващи системи и панти 

Таблица 9.2.6.1. 
Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 

дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m)

33 Аспирация с естествена 
тяга –  

миячна М1 – цв. метали 

- 1 8.00

34 Аспирация с естествена 
тяга –

миячна М2 – ч. метали

- 1 8.00

35 Аспирация с естествена 

тяга – миячна М3
- - -

36 Аспирация с естествена 

тяга – накатна машина
- 1 8.00

       Таблица 9.2.6.11 - продължение.   
 Протокол от 

изпитване № 440 
 От 15.09.2011 год. на 

“ИЛАВ” към 
“ЕКОЕКСПЕРТ 6”  

EООД - Вн 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Дата на пробовземане    
- 13.09.2011 год.  

Р № 33 (преместено) - Прах   150  0.00 mg/Nm3

       Таблица 9.2.6.12 - продължение.   
 Протокол от 

изпитване № 441 
 От 15.09.2011 год. на 

“ИЛАВ” към 
“ЕКОЕКСПЕРТ 6”  

EООД - Вн 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Дата на пробовземане    
- 13.09.2011 год.  

Р № 34 (преместено) - Прах   150  0.00 mg/Nm3

        Таблица 9.2.6.13 - продължение.   

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Р № 35 (демонтирано) - Прах   150  - mg/Nm3

       Таблица 9.2.6.14 - продължение.   
 Протокол от 

изпитване № 435 
 От 15.09.2011 год. на 

“ИЛАВ” към 
“ЕКОЕКСПЕРТ 6”  

EООД - Вн 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Дата на пробовземане    
- 12.09.2011 год.  

Р № 36 - Прах   150  0.00 mg/Nm3
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Условие 9.2.7. Производство и ремонт на инструменти 
                                        Таблица 9.2.7.1. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник  

на отпадъчни газове

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина  

на 
изпускащото 

устройство (m)

37 Обща аспирация – закалъчно,
към термичен участък

- 8 600 10.00

38 Обща аспирация – закалъчно,
към термичен участък

- 4 800 10.00

                                     Таблица 9.2.7.1. –  
за промяна на горната таблица в този вид 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник  

на отпадъчни газове

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина  

на 
изпускащото 

устройство (m)

37/38 обединени 

новоутв. - 2009 год.

Обща аспирация – закалъчно,
към новия термичен участък

- 8 600 10.00

                Обръщаме тук внимание, че тези две отделни аспирации през 2009 год. бяха преместени и обединени в 
една обща, поради промяна на местоположението на Термичния участък към цеха, като това наложи също 
преместване и на спомагателният корпус – ОГМ и РИЦ. По-подробно дейностите са описани към съответните 
условия на ГДОС-2009 на оператора “МЕТАЛ” АД – гр. Варна.   

                                                                                  Допълнително към Таблица 9.2.7.11 - продължение.   
 Протокол от 

изпитване № 591 
 От  27.12.2011 год. на 

“ЛИПГЕИ” към 
“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

ТНС 200  11.76 mg/Nm3

Сажди 50  < 10.00 mg/Nm3

              Таблица 9.2.7.2. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 

устройство (m)

39 Аспирация –
шмиргели 

- 1 000 1.5

Обръщаме тук внимание, че тази аспирация от края на 2008 год. не съществува, поради извършеното 
преместване на цеха заедно със спомагателният корпус – ОГМ и РИЦ. От различното място не се генерират 
емисии в околната среда. Ръководството прецени за удачно дапромени схемата на улавяне на вредните емисии, 
като е монтирана улавяща фиртърна система непосредствено до машината, която е вътре в цеха и така да не се 
отвежда на атмосфера замърсител.    



…………………………………………………………………………………………………………
…………..

Годишен Доклад по ОС – 2011 на “М Е Т А Л” – гр. Варна за изпълнение на дейностите,   
           за които е предоставено Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ 

                                                                                                                     Таблица 9.2.7.2 - продължение.   

Параметър Емисионни норми (mg/Nm3) Протокол от 
изпитване - няма 

Р № 39 (демонтирано) - Прах   150 - mg/Nm3

Условие 9.2.8.  Парова централа не работи от зимния сезон на 2006 год. От тогава се отопляват 
работните халета с лъчисто тръбно отопление на природен газ. Едва през 2008 год. поетапно се демонтира 
оборудването включително и комина.  

Условие 9.2.9. ПСОВ 
                                                                                                                                                 Таблица 9.2.9.1. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 

устройство (m)

44 Аспирация, ПСОВ - 1 100 4.00 

              Таблица 9.2.9.1 - продължение. 
 Протокол от 

изпитване № 592 
 От  27.12.2011 год. на 

“ЛИПГЕИ” към 
“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

 Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

SO2 500 300.00 mg/Nm3

CN 5 < 0.20 mg/Nm3

HCl 6 0.00 mg/Nm3

Условие 9.2.10. Производство на стоманени ленти 
                           Таблица 9.2.10.1. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 

устройство (m)

45 Аспирация - валцуване - 4 800 6.00

       Таблица 9.2.10.1 - продължение. 
 Протокол от 

изпитване - няма 
Параметър Емисионни 

норми 
(mg/Nm3)

Прах 150  - mg/Nm3

Обръщаме тук внимание, че тази аспирация от края на 2010 год. е демонтирана поради преустановена 
употреба на вещества със съдържание на прахо-газови емисии респективно, това води и до промяна на  
технологията за валцуване на соманените ленти.      
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“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Усл. 9.2.11. за Склад химикали цианиди. 
                         Таблица 9.2.11.1. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 

устройство (m)

46 Склад - химикали  цианиди - 800 6.00

      Таблица 9.2.11.1 - продължение. 
Протокол от 

изпитване № 437 
Протокол от 

изпитване № 593 
От 15.09.2011 год. на 

“ИЛАВ” към 
“ЕКОЕКСПЕРТ 6”  

EООД - Вн 

От  27.12.2011 год. на 
“ЛИПГЕИ” към 

“Пехливанов 
Инженеринг”  

ООД - Сф 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Дата на пробовземане    
- 12.09.2011 год.  

Дата на пробовземане 
– 09.11.2011 год.  

Прах 150 0.000 mg/Nm3 < 0.30 mg/Nm3

CN 5 0.00 mg/Nm3

           “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Усл. 9.2.12. за Склад химикали общи.  
В една обща сграда с монтиран СОД се намират двата склада, по които се извършват 

собствени периодични измервания на замърсителите и преноса ими в атмосферния въздух.  
                            Таблица 9.2.12.1. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ Р 

Източник на 
отпадъчни газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 

устройство (m)

47 Склад - химикали  общи - 400 6.00

            Таблица 9.2.12.11 - продължение. 
Протокол от 

изпитване № 436 
От 15.09.2011 год. на 

“ИЛАВ” към 
“ЕКОЕКСПЕРТ 6”  

EООД - Вн 

Параметър Емисионни 
норми 

(mg/Nm3)

Дата на пробовземане    
- 12.09.2011 год.  

Прах 150 0.000 mg/Nm3

Условие 9.2.13.  
Докладвахме обстойн с обяснения в ГДОС-2008 на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за неговото изпълнение.

Условие 9.2.13.1. – изпълнено е. 

Условие 9.2.14.  
По Усл. 9.2.14. се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в 
разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане 
на коригиращи действия. 
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Условие 9.2.15.  
В срок към 31.12.2006 год. операторът е предприел необходимите мерки за прекратяване на 

употребата на ЛОС с рискови фрази R45, R46, R49, R60 и R61 и за халогенирани ЛОС с рискови 
фрази R40.  
Условие 9.2.15.1.  – изпълнява се. 

             Условие 9.2.16.  
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна в определеният срок до 31.03.2005 год. е изготвил и представил в 

РИОСВ – гр. Варна първоначалния план за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с 
нормативните изисквания, като е внесен за утвърждаване от Директор РИОСВ – гр. Варна с писмо 
наш Изх. № 223-65 / 31.03.2005 год. С писмо Изх. № 3134 / 25.07.2005 год. на Контролния орган е 
изпратено тяхно РЕШЕНИЕ № 03-Р7-04-04 от 21.07.2005 год. на МОСВ за утвърждаване на ПУР за 
2004 год. на Дружеството. Този първоначален ПУР включва мерки за постигане на съответните 
НДЕ, включително ННЕ.  

Има промяна в схемата на работа на предприятието, поради окончателно прекратяване 
употребата на опасните химични вещества и препарати от този вид от м. юни 2005 год. и до 
31.12.2008 год., които всъщност са описани в ПУР – 2004. По тази причина сме изпълнили 
задължението си да подготвим и следващ ПУР – 2005, който сме внесли за утвърждаване от Директор 
РИОСВ – гр. Варна с писмо наш Изх. № 541-126 / 14.09.2006 год., а след като е одобрен е върнат с 
тяхно писмо Изх. № 4267 / 21.09.2006 год. Не се е налагало да имаме изготвен и представен на 
регионалния контролен орган за следващите години ПУР, поради отсъствие в работата на оператора 
на такива химикали, които да представляват опасност за околната среда.  

Усл. 9.2.17.  на КР – изпълнено е през 2006 год. и докладвано с ГДОС-2007 на Дружеството.  

Условие 9.3.  Неорганизирани емисии    

Преустановена е употребата на ЛОС като обезмаслител и е заменен с алтернативни химикали. 
Същите подлежат на регенерация, като в замяна ни се предоставя ново количество. Тази замяна на 
продуктите не налага към 30.06.2005 год. изграждане на оделна аспирация за отвеждането на 
атмосфера на емисии-ЛОС.  

Обичайното докладване по условието на КР за 2011 год. е следното:
1. В указаният краен срок 31.03.2012 год., с писмо наш Изх. № 131-46 / 01.03.2012 год. и 

Вх. № 26-00-1265 / 01.03.2012 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ  е внесена справка под формата 
на таблици по формат на Контролния орган – МОСВ за направената ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ на 
емисиите на летливи органични съединения /ЛОС/ използвани през 2011 год. Оператора не 
употребява  химикали съдържащи ЛОС. 

2. В указаният краен срок 31.03.2012 год., с писмо наш Изх. № 120-43 / 28.02.2012 год. и 
Вх. № 26-00-1218 / 28.02.2012 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ  е внесена справка под формата 
на таблици по формат на Контролния орган - МОСВ, която представлява ИНФОРМАЦИЯ за 
употребата на продукти съдържащи ЛОС за нансяне на покрития използвани през 2011 год., като от 
това зависи сигурността и здравето на хората и околната среда. От същата е видно, че оператора не 
употребява химикали съдържащи ЛОС.  

Новото докладване по условието на КР за 2011 год. е следното:
3. В указаният краен срок 09.03.2012 год., с писмо наш Изх. № 116-41 / 24.02.2012 год. и 

Вх. № И-98 (1) / 27.02.2012 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ  са внесени два въпросника с цел – 
предоставяне на информация за 2011 год. и към момента на 2012 год., по отношение на пускането на 
българския пазар, вноса/износа и употреби и алтернативи за заместването им на химикали в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители /УОЗ/. 
В случая представихме попълнени въпросниците за:  
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- Полибромирани дифенил етери (PBDE), респективно те представляват съответните:

– тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер с общо обозначение (PentaBDE) и други тетра- 
и пентабромодифенил етери, присъстващи в търговските смеси на pentaBDE;

– хептабромодифенил етер и хексабромодифенил етер с общо обозначение  (OctaBDE) и други хепта- 
и хексабромодифенил етери, присъстващи в търговските смеси на octaBDE;

– декабромодифенил етер с обозначение (DecaBDE) и други декабромодифенил етери, присъстващи в 
търговските смеси на оctaBDE.;

- Перфлуороктан сулфонова киселина (PFOS), респективно те представляват съответните: 

–  перфлуороктан сулфонова киселина и нейните соли (PFOS);

–  перфлуороктан сулфонил флуорид (PFOS-F);

–  перфлуороктан сулфонова киселина деривати (PFOS) или процеси, 

в които се използват такива химикали, като междинен продукт. 

Докладвали сме,  

че дейността на дружеството ни по отношение на отговорите по Въпросник-PBDE няма 
касателства. При подготовка на информацията към Въпросник-PFOS, за попълване на данните в 
него, се наложи обаче да се обърне по-сериозно внимание на Приложение № 1 и на останалите други 
приложения от помощната информация. Ползвани са за съответните употребявани химикали, данните 
от наличните актуализирани ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ на 
производителят им, като в тях няма отразено, че съдържат PFOS под каквата и да е форма. В случая 
са направени следващите три разяснения към ГДОС-2011, а именно: 

1. Произведената ни продукция е съвкупност от различни на брой метални изделия,
които се окомплектоват, като на част от тях се полага защитно антикорозионно  
покритие [описание в т. 13 от таблиците към въпросника]. При това се ползват добавки за
защитно покритие за да се нанесе равномерно по повърхността и се гарантира  
неговото високо качество при дългогодишното ползване от крайния потребител.; 

2. Производствената ни дейност е съвкупност от различни индустриални процеси и 
технологични операции. За целта използваме в контролираните системи за нанасяне на 
галваничните покрития (никелиране, помедняване и хромиране) в Инсталация № 680 и 
Инсталация № 687 – 4 вида мокрещи агенти [описание в т. 14 от таблиците към въпросника],  които не 
съдържат PFOS и от употребата им, не се генерира впоследствие междинен продукт от PFOS. 
По отношение на специфичните изключения за специфичните употреби на PFOS, или като 
междинен негов продукт при производството на химични вещества докладваме следното:  

◊ Галванични покрития на метали (твърдо галванизиране) – не извършваме.; 

◊ Галванични покрития на метали (декоративно галванизиране) – извършваме, като правим: 

а) декоративно помесинговане на детайли изработени от стомана, ЦАМ-сплав и месинг, върху които има 
предварително нанесено никел-покритие. Това се извършва в Инсталация № 680 и Инсталация № 687.; 

б) декоративно хромиране (от възможните варианти - сиво, блестящо и млечно, извършваме само блестящо) на 
детайли изработени от стомана, ЦАМ-сплав и месинг, върху които има предварително нанесено никел-покритие. Това 
се извършва в Инсталация № 680 и при нужда в Инсталация № 600.; 

в) декоративно електрохимично нанасяне на черен никел върху детайли изработени от стомана и ЦАМ-сплав, на които 
има предварително нанесено никел-покритие. Това се извършва в Инсталация № 687 и при нужда в Инсталация 
№ 600.; 

3. Производствената ни дейност от индустриални процеси и технологични операции                   
не включва нанасяне на галванични покрития на метали (твърдо хромиране), при което да се 
налага употребата на вещества, подтискащи образуването на суспензия при недекоративно 
твърдо хромиране с хром (VІ+) само в системи в затворен цикъл – [описание в т. 17 от таблиците към 

въпросника].
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Изпълнява се Усл. 9.3.1. на КР, като всички емисии на вредни вещества от инсталациите на 
площадката на “МЕТАЛ”АД – гр. Варна се изпускат в атмосферния въздух организирано и през 2011 
год. 

Изпълнява се Усл. 9.3.2. на КР.  

Изпълнява се Усл. 9.3.3. на КР.  

 Изпълнява се Усл. 9.3.4. на КР. 

Изпълнява се Усл. 9.3.5. на КР.  

Изпълнява се Усл. 9.3.6. на КР. 

Условие 9.4.  Интензивно миришещи вещества   
 За интензивно миришещите вещества, докладваме, че през 2011 год. не се извършва употреба 
на такива химични продукти респективно – от дейността не се генерират в околната среда такива 
вредни емисии. 

Изпълнено е Усл. 9.4.1. на КР – няма разпространение на интензивно миришещи вещества в и  
извън границите на производствената площадка. 

Изпълнено е Усл. 9.4.2. на КР съгласно мерки от миналите години за предотвратяване на 
емисиите на интензивно миришещи вещества. 

Изпълнено е Усл. 9.4.3. на КР съгласно оценка от минали пероди на спазването на мерките за 
предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества съгласно Усл. 9.4.2. 

Условие 9.5. 
Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух. 

Изпълнено е Усл. 9.5.1. на КР, като емисиите (организирани и неорганизирани) на отпадъчни газове от 
площадката на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна след провеждане на собствени периодични измервания за 
2011 год. са доказали, че не водят до нарушаване на нормите за вредни вещества изпускани от 
различните източници в атмосферния въздух. 

За 2011 год. имаме ДОКЛАД по компонента на ОС – ВЪЗДУХ, който след представяне на два 
етапа в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ ни е върнат. В ГДОС-2011 представяме резултатите от  
проведените собствени периодични измервания /СПИ/, както следва: 

1. ДОКЛАД І с резултати от СПИ – утвърден и върнат с писмо техен Изх. 
№ 26-00-5501 (1) / 31.10.2011 год. с наш Вх. № 550 / 03.11.2011 год.; 

2. ДОКЛАД ІІ с резултати от СПИ – утвърден и върнат с писмо техен Изх. 
№ 26-00-288 (1) / 24.01.2012 год. с наш Вх. № 64 / 30.01.2012 год. 

Условие 9.6. Собствен мониторинг  

                                      Условие 9.6.1.  

Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха: 

Усл. 9.6.1.1. на КР – извършили сме собствени периодични измервания, съгласно изискванията 
на Глава 5 от Наредба № 6 / 26.03.1999 год. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни точкови източници. 

Усл. 9.6.1.2. на КР – проведени са собствени периодични измервания, които сме възложили на  
акредитирани лица и лаборатории при спазване на регламентираните срокове по Таблици 9.6.1.1, 
9.6.1.2, 9.6.1.3, 9.6.1.4, 9.6.1.5, 9.6.1.6, 9.6.1.7, 9.6.1.8, 9.6.1.9, 9.6.1.10, 9.6.1.11, 9.6.1.12, 9.6.1.13,
9.6.1.14, 9.6.1.15, 9.6.1.16, 9.6.1.17, 9.6.1.18, 9.6.1.19, 9.6.1.20, 9.6.1.21, 9.6.1.22, 9.6.1.23, 9.6.1.24,
9.6.1.25, 9.6.1.26, 9.6.1.27, 9.6.1.28, 9.6.1.29, 9.6.1.30 и 9.6.1.31.



…………………………………………………………………………………………………………
…………..

Годишен Доклад по ОС – 2011 на “М Е Т А Л” – гр. Варна за изпълнение на дейностите,   
           за които е предоставено Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ 

За изпълнение на това условие и извършване на СПИ сме сключили договори с две 
акредитирани лаборатории в Р България, както следва:  

 “ЛИПГЕИ” към фирма “Пехливанов Инженеринг” ООД – гр. София, съгласно сключен наш Договор№ М-ЕКО-1003 / 
01.09.2011 год., които са възложили част от изпитванията на друга акредитирана лаборатория;  

 “ИЛАВ” към фирма “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД – гр. Варна, съгласно сключен наш Договор № М-ЕКО-1002 / 25.08.2011 год.  

Изпълнява се Усл. 9.6.1.3. на КР, като при извършване на собствените периодични измервания на 
“МЕТАЛ” АД  - гр. Варна по договор съгласно Усл. 9.6.1.2. задължително се спазва от акредитираното лица – 
измерването на параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 / 
26.03.1999 год. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 
от обекти с неподвижни източници. За целта, при извършените пробовземания и изпитвания са ползвани или 
примерните методи, които са отразени в  таблиците по това условие или разрешен и включен в акредитацията 
на фирмата им метод. 

Изпълнили сме за 2011 год. Усл. 9.6.1.4. на КР, като сме изчислили годишните количества на 
замърсителите по Таблица 9.6.1.32., съгласно изискванията на Европейския регистър на замърсителите (EPER), 
като дори сме обследвали и допълнително още няколко замърсителя. 

Таблица 9.6.1.32. 
Инсталации, съгласно Приложение 4 на ЗООС Вещества

ФПЧ10 

Zn и съединенията му  
Cu и съединенията му  
Ni и съединенията му 
Cr и съединенията му 

Цианиди (CN) 
Хлорни и неорганични съединения (HCl) 

SO2

CO
NOx

ЛОС  

2.6. Инсталации за повърхностна обработка на 
метали и пластмаси чрез електролитни или 
химични процеси, при които обемът на ваните за 
обработка е над 30 m3.

Перхлоретилен

Изпълнили сме за 2011 год. Усл. 9.6.1.5. на КР, като сме изчислили/измерили неорганизираните и 
общите емисии на ЛОС в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 / 2003 год. за норми за допустими 
емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 
инсталации.  

Условие 9.6.2. Документиране и докладване 
Изпълнили сме за 2011 год. Усл. 9.6.2.1. на КР, като прилагаме инструкция за периодична оценка на 

измерените стойности на емисиите с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.  

Изпълнили сме за 2011 год. Усл. 9.6.2.2. на КР, като се документират и съхраняват резултатите от 
мониторинга на показателите по изпълнение на Условия 9.6.1.2. и от прилагане на инструкцията по Условие 
9.6.2.1. за всяка календарна година, а отделно и при необходимост се предоставя при поискване, от страна на 
компетентния контролен орган същата информация. 

Изпълнили сме за 2011 год. Усл. 9.6.2.3. на КР, като се документира и съхранява на площадката 
информация за всички вещества и техните количества, съгласно изискванията на Европейския регистър на 
замърсителите (EPER). 

Усл. 9.6.2.4. на КР - изпълнено, като ежегодно докладваме, като в ГДОС-2011 има обобщена 
информация за резултатите от мониторинга проведен по Усл. 9.6.1.2., за установените несъответствия и 
предприетите коригиращи действия по Усл. 9.6.2.1. – Всъщност, не са установени несъответствия за 
отчетния период на база извършените 2 проверки с проведените обследвания! 

Усл. 9.6.2.5. на КР - изпълнено, като докладваме в ГДОС-2011 за изпълнението на Усл.9.3.6. За целта 
има извършени 2 проверки, от които има съгласно инструкцията и положителна оценка.   

Усл. 9.6.2.6. на КР – изпълнява се, като има въведен ДНЕВНИК за документиране на постъпилите 
оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. За времето от 01.01.2011 год. до 
31.12.2011 год. (вкл.) няма вписани записи за това, поради НЕПОСЪПИЛИ подобни сигнали или оплаквания. 

Усл. 9.6.2.7. на КР – докладвахме в по-предно условие за изпълнението и на това условие. 
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
На площадката на “Метал”АД – гр. Варна няма изградена разделна канализация за събиране и 

отвеждане на дъждовните води и водите при обилно снеготопене, както и от друг характер – 

изпомпвани понякога от шахтовите кладенци за сваляне на нивото на подземните плиткотечащи 

води, които именно тогава наводняват битовките и включване на водите при пожарогасане, 

когато се наложи. Всички те, в един обобщен поток се заустват с водите от производствен 

характер (пречистени или директно заустени). В този смесен поток са включени и битово-фекалните води, 

като така се подават и отиват по градската канализация към ПСОВ за следващо третиране. 

Заустването на водните потоци от площадката се извършва в две точки, които са разположени 
извън територията на производствената площадка. И двете места са разположени по линията на ІІ-ри

горнопоясен колектор на гр. Варна към селищната схема. В случая към точка 1 респективно ШАХТА 
№ 1 - се заустват наши води предимно от административната сграда в общ поток и от фирмите наши 
наематели, докато към точка 2 респективно ШАХТА № 2 – освен, че се заустват води от многото 
наши наематели, то на там са ориентирани и пречистените отпадъчни води от цехове “Галваничен” и 
“Байц на стоманени ленти”, както и води от други цехове и от битовите помещения.   

“МЕТАЛ” АД  - гр. Варна притежава локална ПСОВ, в която по химичен път се третират само 
замърсените води от Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти”. Водите от там имат 
преобладаващо силно кисел характер, както и алкален, НО потоците НЕ СЕ СМЕСВАТ за да бъдат 
неутрализирани, а се събират в различни резервоари и впоследствие се обработват по различна 
технология в реакторен съд. Накрая водата се омекотява, като преминава през йонообменни кулони: 
Н- и ОН- филтри преди да бъде изпусната в градската канализация. На тези пречистени води сме 
извършили двукратен собствен мониторинг през отчетния период – в дните 02.06.2011 год. и 
13.10.2011 год., за което сме докладвали на Регионалните Контролни органи към МОСВ – РИОСВ и 
БДЧР, непосредствено след получаване на резултатите с придружителни писма. От ПРОТОКОЛИТЕ 
за изпитване е видно, че няма регистринани случаи на наднормено замърсяване с опасни вищиства.       

Контрол на изпусканите води извършва отделно “ВиК-ВАРНА” ООД – гр. Варна. По свой 
утвърден  график, те правят перодичен собствен мониторинг на различните води от предприятията в 
гр. Варна. За 2011 год. от заустваните води на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна са направени от тяхна страна 
4-ри пробовземания (на датите: 10.02.2011 год., 27.05.2011 год., 04.08.2011 год. и 13.10.2011 год.)
на водни образци от двете места на изхода от нашата фирма. Пробите са моментни еднократни, като 
отразяваме изрично, а и акредитацията на лабораторията го изисква, да бъде посочен точния час на 
отбиране на пробите и обследваните показатели. След извършване на изпитването ПРОТОКОЛИТЕ с 
получените резултати ни се предоставят с придружително писмо.  

През 2011 год. нямаме никакво отклонение от нормативните изисквания за заустване в 
градската канализация, дори и по показател БПК5 и неразтворени вещества сме били в ГРАНИЦИТЕ. 
Канализацията на Дружеството е изградена от десетки години, като тя е неразделна част от плана на 
градската канализация. Водите, които заустваме в двете точки на градската канализация към ВиК-
оператора е трудно да се каже, че са само и единствено наши по следните причини:  

- има допълнително включени потоци от дейността на всичките ни наематели, които не са отделени, 
а освен това 

- част от подземните канализации имат невидими за нас връзки/включвание от заустени там води от 
фирмите, които са в съседство и са от горната страна на самотека на потока.  

По този начин, доста трудно Е да се установи с точност приноса ни, след като нямаме първоначална 
идентификация на водния поток на вход по различни проследявани параметри, т.е. 100,00 % 
информация на постъпващите течащи преминаващи отпадъчни води и след заустването ни на изхода, 
за да можем да съпоставим и установим с приблизителна  точност нашия %-принос в общия 
онечистен поток. Единствен ориентир остава качеството на предоставената вода на Дружеството 
ползвана на различни производстненти нужди, като на първо място се предоставя чиста - за питейно-
битови цели.   
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Коментар на проведеният мониторинг за 2011 год. от страна на “ВиК” ООД  - гр. Варна, които 
разполагат със собствена акредитирана лаборатория – ЛИК към Дружеството. Същата има издаден 
Сертификат за акредитация № 103 ЛИ (17) от 22.02.2005 год., валиден до 28.02.2009 год. на БСА, 
а впоследствие на лабораторията има издаден следващ сертификат за акредитация – валиден до 
датата 31.03.2013 год. (вкл.).  

От направените от тяхна страна 4 проверки (през месеците – февруари, май, август и октомври 2011 год.)
по проследяваните показатели за отчетния период е констатирано следното:  

- рН – в норми; 
- неразтнорени вещества – спрямо нормата - 300,00 mg/l - в норми;  
- БПК5 – имаме засечени само най-леката І-ва степен на онечистване, която е в граници от 0,00 mg/l до 200,00 mg/l. За дугите - ІІ-ра и 

и ІІІ-та степен на онечистване - намаме резултати и по-добре; 
- Пермангантна окисляемост –  в норми; 
- Цианиди (свободни) и (общи)– в пъти под нормата, като имаме само по един анализ два пъти на обследван замърсител за общите; 
- Никел – в пъти под нормата; 
- Хром VІ+ – в пъти под нормата; 
- Мед – в пъти под нормата; 
- Цинк – в пъти под нормата; 
- Кадмий – не е обследван през 2011 год.; 
- Олово – не е обследван през 2011 год. 

Условие 10.1.1.  Работа на пречиствателните съоръжение  
Изпълява се за 2011 год. Усл. 10.1.1.1. на КР, като се документират и съхраняват резултатите 

от извършеният мониторинг на функцонирането на всички пречиствателни съоръжения в ПСОВ към 
Цех “ Галваничен”, в съответствие с технологичните инструкции за поддържане на оптимален 
работен режим на съоръженията и в съответствие с изискванията на Таблица 10.1.1.1. Заведени са 
дневници, които се водят за всяко отделно пречиствателно съоръжение.  

Таблица 10.1.1.1. 

Стойност Контролиран 
параметър 

Опти-
мална 
по КР 

Отче-
тена за 

2011
год. 

Честота на мониторинг Вид на оборудването за 
мониторинг 

Резервни части за 
пречиствателното 

съоръжение 

Пневматична система 

Налягане на 
сгъстения въздух 

0.5
МРа 

0.5
МРа 

Непрекъснато Манометър Фитинги, тръби, 
маркучи 

Резервоари 
(събирателни вани)

Ниво на 
отпадъчните води 

До  

10 м3

Средно 

9,0 м3

непрекъснат Нивомер - 

Реагентен съд
Наличие на 
свободни цианиди

Липса на 
свободни 
цианиди 

Периодично, през време 
на обработка на водата 

Лабораторни анализи - 

Наличие на 
шествалентен хром 

Липса на 
шествалентен 

хром 

Периодично, през време 
на обработка на водата 

Лабораторни анализи - 

рН 6.5-
7.5

6.55-
7.45

Периодично, през време 
на обработка на водата 

рН-метър Резервни електроди за 
рН-метър 

Механичен филтър
Разлика в наля-
ганията на вх./изх. 

0.5
МРа 

0.5
МРа 

Автоматичен, 
непрекъснат 

манометър фитинги 
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Филтърпреса 
Налягане  
на работещата 
филтърпреса

Макс. 
1МРа 

Средно

0,90
МРа 

Автоматичен Манометър Резервен манометър 

Йонообменни колони 
Проводимост на 
водата на вход 

До 
400
S

Макс. 
400
S

Автоматичен, 
непрекъснат 

Кондуктометър Йонообменни смоли 

Проводимост на 
водата на изход 

До 
100
S

Средно 
на  

85
S, а 
след 
това 
прев-
ключ-
ваме  

Автоматичен, 
непрекъснат 

Кондуктометър Йонообменни смоли 

Условие 10.1.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване 

Условие 10.1.1.2.1. на КР - изпълнено, като се прилага документирана технологична 
инструкция за експлоатация на всяко едно от пречиствателните съоръжения в локалната ПСОВ. През 
2011 год. са ивършени 10 проверки – без да има установено несъответствие. 

Изпълняват се задълженията ни по Условие 10.1.1.2.2., като се прилага  инструкция за: 

- проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко 
пречиствателно съоръжение с определените такива в Условие 10.1.1.1. и в инструкцията по 
Условие 10.1.1.2.1.;

- установяване на причините за несъответствие; 
- предприемане на коригиращи действия. 
Условие 10.1.1.2.3. – изпълнява се. Няма констатирани нарушения при проверките през 2011 год. 

Условие 10.1.1.3. – изпълнява се. Няма констатирани нарушения при проверките през 2011 год. 

Условие 10.1.1.4. - през 2011 год. не се е налагало планово или аварийно да бъдат разпломбирани 
и впоследствие пломбирани байпасните връзки на ПСОВ. В тази връзка, последно това е правно през 
2009 год. и описано подробно в същото условие към ГДОС-2009. Поради забелязана компрометирана 
телчица на една от трите поставени пломби на шахтата се наложи да уведомим РИОСВ – гр. Варна 
към МОСВ с писмо техен Вх. № И-85 (1) / 01.02.2011 год. След посещение във връзка със сигнала ни 
се постави нова пломба, като това е отразено в оформеният надлежно Констативен протокол 
№ 0000020350 / 10.02.2011 год. В него е направено единствено предписание с постоянен срок за 
изпълнение, а именно: Да се следи целостта на трите пломби поставени на капака на байпасната шахта, а 
при тяхната нарушеност да се предприемат съответните действия по възстановяване. 

Условие 10.1.2   Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения 

 Изпълнява се Условие 10.1.2.1. – От датата на влизане в сила на настоящото разрешително и до 
31.12.2011 год. се заустват производствените отпадъчни води – смесен поток (пречистени производствени, 

охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в градска канализация единствено при сключен договор с 
експлоатиращото ВиК дружество за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, при спазване на 
условията в него и условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

Таблица 10.1.2.1. 
1. Точки на заустване: 
№ 2 – в градски колектор към градска канализация гр. Варна с географски координати: 27 51 57.8
и.д. и 43 `309.3 с.ш. 
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2. Точки на пробовземане (Приложение ІІ.6.1. от Заявлението, Приложение 1, т.1 от 
разрешителното) 

№ 1 – Изходна шахта на ПСОВ към Галваничен цех за пречистени производствени води; 
3. Източници на отпадъчните води: –  пречистени производствени отпадъчни води от Галваничен 
цех, байц на стоманени ленти и фирма “Кавър”96 , охлаждащи –при подмяна на охладителните 
цикли, битово-фекални и дъждовни води от площадката;  

Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. Варна; 
4. Пречиствателни съоръжения: 
 ПСОВ към Галваничен цех 

Количество на заустваните отпадъчни води:

ТЗ № 1 Qср. ден – 22.56 m3/d

Qмакс. час – 9 m3/h

Q ср.год. – 5 640 m3/y

      ТЗ № 2  Qср. ден – 132 m3/d

Qмакс.час – 15 m3/h

Q ср.год. – 35 000 m3

Показател Норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в 
отпадъчните води

рН 6.5-9.0 
Неразтворени вещества  300 mg/dm3

Азот амонячен 35 mg/dm3

Сулфатни йони 400 mg/dm3

Нефтопродукти 15 mg/dm3

Мед 2.0 mg/dm3

Хром /шест валентен/ 0,5 mg/dm3

Хром /общ/ 2.5 mg/dm3

Никел 2.0 mg/dm3

Цианиди /свободни/ 1.0 mg/dm3

Цианиди /общо/ 1.5 mg/dm3

Цинк 5.0 mg/dm3

Условие 10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във 
водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води. 
    Условие 10.1.3.1. – изпълнява се на основание сключен договор с ВиК дружеството за  
отвеждането на отпадъчните води и тяхното следващо третиране с цел – пречистване. 

Условие 10.1.3.2. - не сме имали през 2011 год. случаи на залпови изпускания на замърсяващи 
вещества в градска канализация вследствие на аварийни ситуации или при планови действия. 

Условие 10.1.4 Собствен мониторинг 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Условие 10.1.4.1., като от датата на влизане в сила на 
настоящото разрешително и през 2011 год. сме извършили мониторинг на смесения поток 
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производствени, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води съгласно Таблица 10.1.4.1. и отразили 
за 2011 год. - Таблица 10.1.4.1. – продължение с конкретика. Анализите са извършени от една 
акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.4.1
1. Точки на заустване: 
№ 2 – в градски колектор към градска канализация гр. Варна с географски координати: 27 51 57.8
и.д. и 43 `3 09.3 с.ш. 
2. Точки на пробовземане (Приложение ІІ.6.1. от Заявлението, Приложение 1,т.1 от 
разрешителното) 

№ 1 – Изходна шахта на ПСОВ към Галваничен цех за пречистени производствени води; 
3. Източници на отпадъчните води: –  пречистени производствени отпадъчни води от Галваничен 
цех, байц на стоманени ленти и фирма “Кавър”96, охлаждащи –при подмяна на охладителните цикли, 
битово-фекални и дъждовни води от площадката;  

Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. Варна; 
4. Пречиствателни съоръжения: 
 ПСОВ към Галваничен цех - Количество на заустваните отпадъчни води:

ТЗ № 1  Qср. ден –22.56 m3/d

Qмакс. час – 9 m3/h

Q ср.год. – 5 640 m3/y

      ТЗ № 2  Qср. ден –132 m3/d

Qмакс.час – 15 m3/h

Q ср.год. – 35 000 m3

Показатели Собствен мониторинг 
 Честота на 

пробовземане 
Вид на пробата  Примерен метод/процедура за анализ 

Активна 
реакция рН 

Два пъти 
годишно 

Еднократна БДС 17.1.4.27-80 

Неразтворени 
вещества 

Два пъти 
годишно 

Еднократна БДС 17.1.4.04-.80 

Азот амонячен Два пъти 
годишно 

Еднократна БДС 17.1.4.10-79 

Сулфатни йони Два пъти 
годишно 

Еднократна БДС ISO EN 10304-1 
БДС ISO EN 10304-2 

Нефтопро - 
дукти 

Два пъти 
годишно 

Еднократна ЕN ISO9733-2:2000 

Мед Два пъти 
годишно 

Еднократна ISO 8288:1986 

Хром /шест 
валентен/ 

Два пъти 
годишно 

Еднократна БДС17.1.4.17-79; ISO 11083:1994 

Хром /общ/ Два пъти 
годишно 

Еднократна ISO 9174:1990 

Никел Два пъти 
годишно 

Еднократна ISO 8288:1986 

Цианиди /общо/ Два пъти 
годишно 

Еднократна БДС 17.1.4.14-79, ISO 6703/1:1984 
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Цианиди 
/свободни/ 

Два пъти 
годишно 

Еднократна БДС 17.1.4.14-79, ISO 6703/1:1984 

Цинк Два пъти 
годишно 

Еднократна ISO 8288:1986 

             Таблица 10.1.4.1 – продължение и конкретика 
1. Точки на заустване: 
№ 2 – в градски колектор към градска канализация гр. Варна с географски координати: 27 51 57.8
и.д. и 43 `3 09.3 с.ш. 
2. Точки на пробовземане (Приложение ІІ.6.1. от Заявлението, Приложение 1,т.1 от 
разрешителното) 

№ 1 – Изходна шахта на ПСОВ към Галваничен цех за пречистени производствени води; 
3. Източници на отпадъчните води: –  пречистени производствени отпадъчни води от Галваничен 
цех, байц на стоманени ленти и фирма “Кавър”96, охлаждащи –при подмяна на охладителните цикли, 
битово-фекални и дъждовни води от площадката;  

Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. Варна; 
4. Пречиствателни съоръжения: 
 ПСОВ към Галваничен цех - Количество на заустваните отпадъчни води:

За 2011 год. “МЕТАЛ” АД – гр. Варна от 365 календарни дни има засечени 251 
работни. От тях сме извършвали заустване на пречистени производствени води на изход от 
локалната ПСОВ – общо 51 пъти. За това се води ДНЕВНИК, където се вписват в отделни 
позиции  третираните количества вода по дати ведно с проследяваната конкретика за всеки 
процес. Дренира се вече пречистената вода от Реакторния съд към селищната 
канализационна схема на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА” ООД – гр. 
Варна по силата на договорни взаимоотношения с този ВиК-оператор, валидни за отчетните 
периоди, както следва: 

- от 01.01.2011 год. до 31.12.2011 год. по договор с оператора сключен на 29.04.2010 год. и 
продължен  

- от 01.01.2012 год. до 29.04.2012 год. (вкл.) без изменения и допълнения по отношение на ОБЩИТЕ 
УСЛОВИЯ за предоставяне на услугите на потребителите, а последните – са ОДОБРЕНИ от 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на основание чл. 6, ал. 1,   
т. 5 от ЗРВКУ с РЕШЕНИЕ № ОУ-018 от 09.06.2006 год., 

за услуги включително - еднократно на ден заустване на 9.000 m3 с продължение 2 ÷ 4 часа.

Реални количества за 2011 год. – пречистени отпадъчни водни маси 
изпуснати на изход от  локална ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, които в 
смесен поток се заустват впоследствие в  канализационната мрежа на ВиК 
- оператора:  

ТЗ № 1 Qср. ден     – 14.706 m3/d

Qмакс. час – 4.902 m3/h

Q ср. 2011 год. – 750.000 m3/y

Ползвали сме услугите на една акредитирана лаборатория за извършване 
на пробонабиране и анализиране на водите на изход от ПСОВ на дружеството, като в рамките 
на календарната 2011 година имаме извършен, съгласно задълженията ни и представен 
двукратен собствен периодичен мониторинг /СПМ/! Резултатите от проведото обследване ведно 
с Протоколите от пробовземане на водни образци и Протоколите от изпитване са изпратени за 
сведение на Контролните органи към МОСВ, както следва: 
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- на РИОСВ - гр. Варна - с наши писма: Изх. № 325-119 / 23.06.2011 год. (на ръка с Вх. № 26-00-3626 / 

27.06.2011 год.) и Изх. № 547-194 / 03.11.2011 год. (на ръка с Вх. № 26-00-5775 / 09.11.2011 год.);
- на БДЧР - гр. Варна - с копие до тях на писма: Изх. № 325-119 / 23.06.2011 год. (на ръка с Вх. №       

26-00-2288 / 23.06.2011 год.) и Изх. № 547-194 / 03.11.2011 год. (на ръка с Вх. № 26-00-2288 [3] / 04.11.2011 год.).

През 2011 год. по време на извършената планова СЕДМА по ред 
проврека,  по изпълнението на условията на комплексното разрешително на МОСВ издадено за 
нуждите на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна по Поръчка № 20 / 03.02.2011 год. на РИОСВ – гр. Варна 
се извърши с Протокол № 99 от 10.02.2011 год. – вземане на водна проба от шахтата за КРАЕН 
КОНТРОЛ на химически третираните води на изхода от локалната ПСОВ на дружеството – за 
контролен периодичен мониторинг /КПМ/. Същите се разработиха в РЛ – гр. Варна към ИАОС 
на МОСВ. Издаден е от тези акредитирана лаборатория и Протокол № 104 от 21.02.2011 год. от 
изпитване,  от който е видно, че образеца е обследван по общо – 12 показателя, а резултатите са 
в границите на допустимите норми за заустване на пречистени отпадъчни води в селищната 
канализационна схема на гр. Варна. Бяха изискани от нас за това допълнително проведено 
обследване двата протокола - от пробовземане на воден  образец и от изпитване. За целта – 
спазихме процедурата, като подадохме с наш Вх. № 26-00-1935 / 28.03.2011 год. ЗАЯВЛЕНИЕ за 
достъп до обществена информация, на основание чл. 4 от ЗДОИ и съгласно разпоредбите на чл. 
17 и чл. 26 от ЗООС. Документацията ни беше осигурена с РЕШЕНИЕ № 58 / 11.04.2011 год. (наш 

Вх. № 220 / 13.04.2011 год.)  на Директор РИОСВ – гр. Варна и получена от пълномощника – ИНСП. 
“ЕКОЛОГИЯ” на ръка на 27.04.2011 год. (наш Вх. № 243 / 28.04.2011 год.), а след това и изпратена за 
сведение на другите заинтерисовани страни, както следва: 
- на БДЧР - гр. Варна - с наше писмо Изх. № 328-120 / 27.06.2011 год. (на ръка с Вх. № 26-00-2288 [2] / 

27.06.2011 год.);
- на “В и К - ВАРНА” ООД - гр. Варна - с копие до тях на писмото Изх. № 329-120 / 27.06.2011 

год. (по пощата с обратна разписка – получено на 28.06.2011 год.).

Неразделна част на настоящият ОТЧЕТ са следващите представени таблици, като тук за 
по-голяма пълнота към ГДОС-2011 прилагаме само № 2 и № 3,  а именно:  
- Таблица № 1 – представлява полезна ИНФОРМАЦИЯ за усреднените стойности от изминалата 2011 год. на 
основните показатели за качеството на питейната вода предоставяна за масово потребление по централното 
водоснабдяване на гр. Варна, или граници на вариране спрямо максимално допустимите концентрации 
определени съгласно изискванията на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 2 – Таблица Б за химическите 
показатели по НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 год. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 
цели на МЗ, МРРБ и МОСВ (обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 год.; изм., бр. 87 от 30.10.2007 год. – в сила от 30.10.2007 год.; изм. и 

доп., бр. 1 от 4.01.2011год.). Същата, сме я получили с писмо наш Вх. № 12 / 06.01.2012 год. в отговор на 
отправеното ни писмено запитване Изх. № 644-223 / 16.12.2011 год. до “В и К - ВАРНА” – гр. Варна с техен Вх. 
№ ВП-2513 / 19.12.2011 год. Посочените в Таблица № 1 - ДАННИ ни служат за сравнителна БАЗА за степента 
на остатъчното замърсяване, след приложеното химическо третиране на място при нас на генерираните водни 
обеми от процесите на нанасяне на галванично покритие върху метални повърхнини или при байцване на 
стоманени ленти/рулони и следващото изчисляване на количеството непреки годишни емисии, които сме 
внесли в канализационната схема на ВиК-оператора след заустването на същите пречистени в локалната ПСОВ 
на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна – производствени отпадъчни води. Те представляват част от смесеният поток ведно с  
останалите,   

- охлаждащи води; 
- битово-фекални води; 
- повърхностно течащи води от площадката оттекли се от местата в имота с 

непропуксклива настилка и от покривните конструкции на сградите към фирмената 
дъждовна канализация - всички формирани периодично при дъждовалене и след снеговалеж 
при топенето; 

- от пожарогасене(нямаме за отчетния период на 2011 год. такива случаи). 

Всички тези води, от една страна пречистени в локалната ни ПСОВ, а от друга страна останалите 
гореопоменати, които не се третират тук, се заустват в общ поток към селищната канализационна система 
на две места извън границите на нашия терен, но в непосредствена близост до оградата - в шахти, които 
сме обозначили условно с № 1 и с № 2 по протяжението и в непосредственна близост на ул. “Перла” в 
Западна Индустриална зона на гр. Варна. Това всъщност е Втори горнопоясен колектор на града за            
ВиК-оператора.
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- Таблица № 2 – с отразени по месеци на 2011 год. обемите химически третирани производствени води 
в локалната  ПСОВ на дружеството. 

Таблица № 2 

2011 год. Приети и химически обработени производствени води 
 ОБЕМ ВОДИ 

[m
3
]

Общ  
обем 

обработена и  
заустена или  
подходяща за 

заустване  
водна  
маса  

Пъти 
обработена и 

заустена 
водна маса в  

канализа-
ционната 

мрежа  

Забележка - 
за извършени 
допълнителни 

дейност в 
локалната ПСОВ  
на дружеството 

към други 
оператори 

След 
обратотката 

Е/НЕ Е  
в нормите за 

заустване 

Месеци, 
през които е 

работила 
локалната 

ПСОВ 

Мерна 
единица 

Е НЕ Е 

Средна 
стойност 

на ден 
обрабо-

тена  
за  

2011
година

 на  
гр. Варна  

януари m
3 √  10,0000 20,0000 2 няма 

февруари m
3 √  10,0000 50,0000 5 няма 

март m
3 √  10,0000 50,0000 5 няма 

І Тримесечие - 
ОБЩО 

m
3 10,000 120,0000 12

април m
3 √  10,0000 50,0000 5 няма 

май m
3 √  10,0000 50,0000 5 няма 

юни m
3 √  10,0000 40,0000 4 няма 

ІІ Тримесечие - 
ОБЩО 

m
3 10,000 140,0000 14

юли m
3 √  10,0000 40,0000 4 няма 

август m
3 √  10,0000 40,0000 4 няма 

септември m
3 √  10,0000 40,0000 4 няма 

ІІІ Тримесечие 
- ОБЩО 

m
3 10,000 120,0000 12

октомври m
3 √  10,0000 50,0000 5 няма 

ноември m
3 √  10,0000 40,0000 4 няма 

декември m
3 √  10,0000 40,0000 4 няма 

ІV Тримесечие 
- ОБЩО 

m
3 10,000 130,0000 13

2011 год. - 
ОБЩО 

m
3 14,706 510,0000

+
240,0000

пречистени  
във водо- 

оборот  
=

750,0000

51 няма 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. От датата - 01.02.2006 год. нямаме договорни взаимоотношения с фирма “КАВЪР 96” ООД – гр. Варна, поради което към нашата локална 
ПСОВ не постъпват за пречистване замърсени води от тяхното производство от тогава включително и през отчетния период.;  
2. През 2011 год. не е извършвана планово профилактика на съоръжението от локалната ПСОВ на дружеството, а именно, става въпрос за 
водния басейн за промивните оборотни води към Цех “Галваничен”. Последно това е направено на датите - 05.11.2009 год. и 06.11.2009 год. 
Тогава, за случая е предварително спазен 1-месечния срок съгласно ЗВ и сме уведомили Вас и ВиК-оператора с писмо наш Изх. № 385 – 
157 / 10.09.2009 год. за намеренията си. Впоследствие се обмени с последния кореспонденция и постъпи от негова страна предложение за                           
по-различен подход при почистването. С писмо наш Изх. № 424 – 162 / 09.10.2009 год. – предложихме още по-добър вариант, който всички 
приеха за удачен и възнамеряваме да прилагаме и в бъдеще при нужда.  
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- Таблица № 3 – с отразени резултатите от извършеният собствен периодичен мониторинг за 2011 год., 
както и контролния монитротн и изчислени, на база получените резултати непреките годишни емисии на 
няколкото замърсителя в отпадъчните производствени води на изход от локалната ПСОВ на дружеството. 

Таблица № 3 

2011 год. Собствен периодичен мониторинг и контролен мониторинг при проверка на РИОСВ 
Наименован
ие на  
изпитвания 
продукт – 
ВОДА, 
отпадъчна, 
промишлена 
за заустване в 
смесен поток в 
селищната 
канализаци –
онна  схема  на  
ВиК-оператора

Честота на пробовземане- 
два пъти през годината –  

дата / 
мярка на средната стойност на обследваният 

замърсител на производствените  
химически третирани води  

                                        на РЛ – Варна към 
ИАОС на МОСВ [mg/dm

-3
]

Вид  
на 

отбраната 
водна 
проба  

Годишно  

750 m3/y
заустена 

вода в 
канали-
зацията 

след 
локалната 
ПСОВ на 
“МЕТАЛ” 
АД – гр. 
Варна

Забележка - 
МЕТОД 

за изпитване  
(стандарт/ 
валидиран 

метод)  
използван от  

акредитираната 
лаборатория –  

ЛИК към 
“ВиК - ВАРНА” 

ООД – гр. 
Варна

Вид на 
изпитване / 
характери -

стика на 
обследваните 

показатели

Мерна 
еди -
ница 

На  
02.06.

2011 г. – 
930 часа 

На  
13.10.

2011 г. – 
1030 часа 

Контрол

от
10.02.
2011 г. 
– 1050

часа 

Средна 
стойност 

за  
2011

година

ИЗЧИСЛЕНИ 
количества  

непреки 
емисии 

замърсители 
в 

пречистените  
отпадъчни  

води  

1.34.
Мед 

mg/l 0.040 ±
0.003

0.020 ±
0.001

0.312
±

0.031

0.124 ±
0.012

Еднократна 0.09300

kg/y

БДС 17.1.4.19, 
ВМИ 21/2003

1.39.
Хром  
/шест валентен/

mg/l 0.055 ±
0.003

0.029 ±
0.001

<
0.046*

Макс. 
0.043 ±
0.002

Еднократна Под 
0.03225

kg/y

ВМИ 26/2003

1.39.
Хром   
/общ/

mg/l 0.057 ±
0.003

0.029 ±
0.001

<
0.046*

Макс. 
0.044 ±
0.002

Еднократна Под  
0.03300

kg/y

ВМИ 26/2003

1.35.
Никел 

mg/l 0.080 ±
0.010

0.120 ±
0.010

0.188
±

0.019

0.129 ±
0.013

Еднократна 0.09675 

kg/y

БДС 17.1.4.23, 
ВМИ 22/2003

1.40.
Цианиди  
/общи/

mg/l 0.012 ±
0.001

0.004 ±
0.001

<
0.002*

Макс. 
0.006 ±
0.001

Еднократна Под 
0.00450

kg/y

ВМИ 27/2003

1.40.
Цианиди 
/свободни/

mg/l 0.010 ±
0.001

0.003 ±
0.001

<
0.002*

Макс. 
0.005 ±
0.001

Еднократна Под 
0.00375

kg/y

ВМИ 27/2003

1.33.
Цинк 

mg/l 0.220 ±
0.020

0.230 ±
0.020

0.509
±

0.051

0.320 ±
0.030

Еднократна 0.24000 

kg/y

ВМИ 20/2002

1.36.
Олово 

mg/l 0.030 ±
0.002

0.040 ±
0.002

- 0.035 ±
0.002

Еднократна 0.02625 

kg/y

ВМИ 23/2002

1.14.
Амониев йон; 
Азот 
амониев

mg/l 0.930 ±
0.040

<
0.010

6.030
±

0.670

Макс. 
2.323 ±
0.240

Еднократна Под 
1.74225

kg/y

БДС 3587,  
БДС 17.1.4.10, 
ВМИ 3/2003
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1.19.
Сулфати

mg/l 72.00 ±
7.00

166.00 ±
15.00

122.00
±

2.000

120.0 ±
8.00

Еднократна 90.00000 

kg/y

БДС 3588,  
БДС 17.1.4.10, 
ВМИ 9/2004

1.46.
Нефто-
продукти

mg/l <
0.100

<
0.100

<
1.500*

Макс. 
0.567 ±
0.005

Еднократна Под 
0.42525

kg/y

ВМИ 32/2002

Следват - ДРУГИ ОБСЛЕДВАНИ ПОКАЗАТЕЛИ,  
резултатите от които, не се вземат под внимание при пресмятане на непреките годишни емисии на замърсителите в отпадъчните води  

Наименован
ие на  
изпитвания 
продукт – 
ВОДА, 
отпадъчна, 
промишлена 
за заустване в 
смесен поток в 
селищната 
канализаци –
онна  схема  на  
ВиК-оператора

Честота на пробовземане- 
два пъти през годината –  

дата / 
мярка на средната стойност на обследваният 

замърсител на производствените  
химически третирани води  

                                        на РЛ – Варна към 

ИАОС на МОСВ [mg/dm
-3

]

Вид  
на 

отбраната 
водна 
проба  

Годишно  

750 m3/y
заустена 

вода  
в 

канали-
зацията 

след 
локалната 
ПСОВ към 

канали-
зацията

Забележка - 
МЕТОД 

за изпитване  
(стандарт/ 
валидиран 

метод)  
използван от  

акредитираната 
лаборатория –  

ЛИК към 
“ВиК - ВАРНА” 

ООД – гр. 
Варна

Вид на 
изпитване / 
характери -

стика на 
обследваните 

показатели

Мерна 
еди -
ница 

На  
02.06.

2011 г. – 
930 часа 

На  
13.10.

2011 г. – 
1030 часа 

Контрол

от
10.02.
2011 г. 
– 1050

часа 

Средна 
стойност 

за  
2011

година

 на  
гр. Варна  

1.5.
Активна 
реакция  

рН-
единици

7.500 ±
0.100

7.500 ±
0.100

8.14
±

0.020

7.713 ±
0.073

Еднократна ~ обичайни 
граници 

7.64 ÷ 7.79
рН-единици

/y

БДС 3424,                      
БДС 17.1.4.27-08 

1.......
Неразтворени 
вещества

mg/l <
2.000

<
2.000

42.000
±

1.000

Макс. 
15.333
± 0.750

Еднократна Под 
11.49975

kg/y

БДС EN 872:2006

ЗАБЕЛЕЖКИ към тази таблица:
1. Методите за вземане на проби (извадки) от ВОДИ, са както следва:  
БДС EN ISO 5667-1;                                БДС EN ISO 5667-3;                                 БДС EN ISO 5667-4;                                  БДС EN ISO 
5667-5;
БДС EN ISO 5667-10;                              БДС EN ISO 5667-11;                               БДС EN ISO 5667-14.      
2. Знакът “<” означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод.  
3. Знакът “*”означава, че действителната стойност на съдържанието на обследвания параметър е по-малко от границата на определяне на 
метода.  

             Изпълнено е Условие 10.1.4.3. 

Изпълнява се Условие 10.1.4.4., като през 2011 год. се прилага документирана инструкция за 
оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с нормите за допустимо 
съдържание на замърсяващи вещества по условие 10.1.2.1. и договора с ВиК дружеството, 
установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.  

По Условие 10.1.4.5. притежателя на КР е подготвил ОТЧЕТ-2011 по това условие и го е 
внесъл със свое писмо Изх. № 47-17 / 24.01.2012 год. до Директор на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ 
с техен Вх. № 26-00-466 / 24.01.2012 год. и с копие на писмото до Директор БДЧР – гр. Варна към 
МОСВ с техен Вх. № 26-00-416 / 24.01.2012 год. Вземал е под внимание направеното предписание от 
Регионалните контролни органи към МОСВ и е приложил някои документи, които са неразделна част 
на отчета, като е ползвал при изчисленият си – подготвената  инструкция за определяне на непреките 
годишни емисии на следните замърсители в отпадъчните производствени води: цианиди, цинк, 
никел, мед, хром, олово, изразени като килограма за 2011 год. и в допълнение – азот амониев, 
сулфати и нефтопродукти. 
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Условие 10.2. Охлаждащи води 
Изпълвява се Условие 10.2.1. - имаме сключен договор с ВиК-оператора за гр. Варна.

Условие 10.3. Битово-фекални води 
Изпълвява се Условие 10.3.1. - имаме сключен договор с ВиК-оператора за гр. Варна.

Условие 10.4. Дъждовни води 
Изпълвява се Условие 10.4.1. - имаме сключен договор с ВиК-оператора за гр. Варна.

Условие 10.5. Документиране и  докладване 
 Изпълнява се Усл. 10.5.1, като се документират и съхраняват резултатите от мониторинга на 
параметрите по изпълнение на Условие 10.1.1.1. и от прилагане на инструкциите по Условия 
10.1.1.2.1., 10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3.  за всяка календарна година. В случаи на тяхното изискване по 
време на планова/извънпланова комплексна проверка или по време на други проверки на контролни 
органи и институции – резултатите респективно протоколите от мониторинга се предоставят. 

Изпълнява се Усл. 10.5.2, като се документират и съхраняват  реултатите от проверката по 
Усл. 10.1.1.2.2.

Изпълнява се Усл. 10.5.3, като докладваме в неразделна част на настоящият ГДОС – 2011 с 
обобщена информация за резултатите от мониторинга по Усл. 10.1.1.1., от прилагане на 
инструкциите по Усл. 10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3. и за установените несъответствия и предприетите 
коригиращи действия по Усл. 10.1.1.2.2.

Изпълнява се Усл. 10.5.4. – когато нямаме през 2011 год. такива случаи на течове.  
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Условие 10.5.5, като резултатите от собствения 

мониторинг по условие 10.1.4.1. се документират и съхраняват, а също и изпращат за информация на 
контролния орган, след получаване на протоколите от изпитване на водните образци.  

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Условие 10.5.6, като от резултатите от оценката по 
изпълнението на условие 10.1.4.4., информация за установените причини за несъответствията и 
предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват. 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Условие 10.5.7, като от резултатите от изчисленията по 
условие 10.1.4.5. се документират и съхраняват, а при необходимост могат да бъдат представени за 
проверка. 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Условие 10.5.8, като сме докладвали, като част от 
ГДОС-2011 резултатите от изчисленията на непреките емисии по условие 10.1.4.5.
             Изпълнено е Усл. 10.1.5.9., като е представена още в ГДОС-2005 схема с нанесени 
географските координати по Усл. 10.1.4.2.
             Изпълнено е Усл. 10.1.5.10., като е представена още в ГДОС-2005 схема с разположението на 
измервателните устройства по инсталациите и на вход в предприятието съгласно Усл. 10.1.4.3.

              В заключение на тази част от ГДОС-2011 насочваме ВНИМАНИЕ и за следното:   
 Всички данни на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за количество/обема заустени замърсени води към 
градската канализационна система на ВиК-оператора, поради липса на инициатива и отсъствие на задължение 
по КР за оператора – ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ дебитомери или различен от този вид други отчитащи 
устройства, са получени по изчислителен път по метода на изключването, на това, което се знае към това, 
което е остатък и е неизвестно. Освен това, при фактуриране от страна на “ВиК - Варна” ООД – гр. Варна на 
100,00 % водата, която ни се предоставя за месеца, се начислява на база консумацията и съответната - 
канализационна такса и такса за пречистването. Това за нашите условия, не би следвало да е точно така и 
сме обяснили причините, както по-горе, така и тук. В същото време, от страна на ВиК-дружеството към датата 
– 30.03.2012 год. не е постъпило при нас официално писмо, с което да ни изискат, колко точно по квадратура ни 
са площите с непропусклива повърхност (имота по нотариален акт е пъти повече от 200 м2), за да може да се изчисли 
разликата спрямо цялата приблизителна площ от 70 000 дка, и колко, би следвало да им дължим допълнително 
за канализационната такса и такса за пречистването от заустената, от нашата площадка вода от дъждовалене и 
вода при обилно снеготопене. Това задължение за 2011 год. би следвало да се изпълни в срок до 31.03.2012 
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год. (вкл.) съгласно договора ни и също, разпоредбите на чл. 28 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за предоставяне на 
ВиК-услуги на потребителите от ВиК-операторите, респективно от ВиК-оператора за гр. Варна, които условия 
са одобрени от ДКЕВР на основание чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ с Решение № ОУ-018 / 09.06.2006 год. 
Към ГДОС-2011, тук цитираме, за справка и раздела с въпросния цитиран член от условията, а именно:   

Раздел трети от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА И НА 

КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 
Чл. 23. (1) Изразходваното количество питейна вода за сгради -

етажна собственост

или за отклонения, към които са присъединени повече от

един потребител, се разпределя

въз основа на отчета по чл. 20 и отчетите по индивидуалните

водомери, като в

разпределението се включват всички разходи на вода и

загубите на вода в сградната или

вътрешната водопроводна инсталация.

(2) Разликата между количеството питейна вода, отчетено по

общия водомер и

сумата от отчетените количества по индивидуалните

водомери и количествата,

определени по реда на ал. 5 и чл. 21, ал. 3 за потребителите,

чиито индивидуални

водомери не са отчетени, се разпределя пропорционално на

отчетените по

индивидуалните водомери количества и начислените по реда

на ал. 5 и чл. 21, ал. 3.

(3) Изчислената разлика по реда на ал. 2 и цената се записват

на отделен ред и се

начисляват в общата сума на всеки потребител.

(4) В случаите, когато водопроводната инсталация е

проектирана така, че

индивидуални водомери в жилищата не могат да бъдат

монтирани, разпределението на

изразходваното количество питейна вода се извършват

съобразно броя на обитателите на

жилищата.

(5) При липса на индивидуални водомери или неизправни

такива, месечното

количество изразходвана питейна вода се определя както

следва:

1. по 6 куб.м. при топлофицирано жилище и по 5 куб.м. - при

нетоплофицирано

жилище за всеки обитател;

2. по 0,15 куб.м. на 1 кв.м. обработваема площ;

3. по 0,1 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем сграда за

сезонно ползване (вила,

бунгало и др.) жилища и офиси, в които няма постоянен

обитател;

4. по 0,5 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем на сграда- за

сгради в строеж.

(6) При имоти с повече от един потребител след

водопроводното отклонение до

монтирането на общи водомери от В и К оператора

изразходваното количество вода се

отчита само по индивидуалните водомери на потребителите.

(7) При сгради – етажна собственост или при имоти с повече от

един потребител
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след водопроводното отклонение до поставянето на

индивидуални водомери

определените по реда на ал.5 количества вода се завишават

всяко тримесечие с 1,0 куб.м.

за всеки обитател. Сборът от водните количества от

показанията на индивидуалните

водомери и водните количества, изчислени по реда на ал.5 не

може да надвишава

отчетеното по общия водомер.

Чл. 24. (1) При кражба или повреждане на водомерен възел на

водопроводно

отклонение, В и К операторът начислява количеството

изразходвана вода според

средномесечния разход за съответния период от

предходната година.

(2) При повреждане на индивидуален водомер на потребителя,

количеството

изразходвана вода се определя по реда на чл. 23, ал.5.

Чл. 25. Количеството отведени отпадъчни води в

канализационната система е

равно на сумата от количеството изразходвана от

потребителя питейна вода и

количеството вода от други водоизточници, измерена чрез

монтираните средства за

измерване, съгласно чл. 14.

Чл. 26. В случаите, когато потребителят монтира средство за

измерване на

отведените отпадъчни води, тяхното количество се отчита

по показанията на средството

за измерване, отговарящо на изискванията на действащото

законодателство.

Чл. 27. Количеството на пречистваните води се приема равно на

количествата

отведени отпадъчни води, определени по реда на чл. 25 и чл. 26.

Чл. 28. (1) Количествата дъждовни води, зауствани в

канализационната система от

потребители по чл. 3, т. 2 и 3, повърхността на чиито имоти или

части от тях са с площ

повече от 200 кв.м и са с непропускливи настилки, се

определят според средногодишния

валеж за предходната година, официално обявен от

Института по метеорология и

хидрология /ИМХ/ и изчислено от В и К оператора количество,

оттекло се в канализационната

система, съобразно площта с непропусклива настилка.

(2) Дължимите суми за отвеждане на дъждовни води, определени

от В и К

оператора по ал.1 се фактурират и заплащат от потребителя

през първото тримесечие на

всяка година за предходната година.

По публикуваните официални данни от информационния сектор на НИМХ към БАН, след проведено наше 
проучване за температурите и за валежите през едногодишния период на територията на Р България, 
респективно на територията на Област Варна, Община Варна и гр. Варна, установихме, че приблизителната
годишна сума на валежите в мм, която варира за района ни Е в границите от 500 л/кв.м до 550 л/кв.м.
В уверение на написаното към ГДОС-2011 прилагаме и следващите 4-ри фигури на ИМХ с обществено 
достъпната информация, както следва за:     
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Фигура 1: За 2011 год. - Средна годишна температура (градуси С) 

Фигура 2: За 2011 год. - Отклонение на средната годишна температура от климатичната норма (градуси С) 
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Фигура 3: За 2011 год. - Годишна сума на валежа в mm (l/m2)

Фигура 4: За 2011 год. - Годишна сума на валежа в % от нормата 
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4.4.     Управление на отпадъците - Усл. 11.  

4.4.1.  Образуване на отпадъци - Усл. 11.1. на КР

                 “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнявал през 2011 год. изискването на Условие 11.1.1., като 
образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие №2 не са се различавали по вид 
(код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., 
Таблица 11.2.1., Таблица 11.3., Таблица 11.4. и допълнителната Таблица 11.5. (за нововъведените 
през 2008 год., 2009 год., 2010 год. и 2011 год. отпадъци, които са с неопасен и опасен характер).

Таблица 11.1. Производствени отпадъци 
Количество  

(t/y)
Вид отпадък Код 

По КР 
/

МОСВ 

За  
2011 год. 

Коли-
чество 
за тон
про-
дукт 

(t/t)

Временно 

съхра-
няване 

на 
площад-

ката 

Обез-
вреж- 
дане 

Оползотво-
ряване, 

преработ-
ване и 

рецикли-
ране 

Съот-
вет-

ствие 

Прах и частици 
от цветни 

метали 

12 01 04 3.350 0.541 0.00176 Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Излезли от 
употреба гуми 

16 01 03 1.400 0.080 0.00026 Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 

черни метали 

12 01 01 589.00 198.877 0.64781 Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Метални 
опаковки 

15 01 04 0.400 0.025 0.00008 Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Отпадъци от 
пластмаси  

(от рем. д-ст и 

струговане)

07 02 13 1.510 1.385 0.00451 Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Текстилни 
материали 
(ръкавици, 

брезенти)

19 12 08 0.223 0.080 0.00026 Условие 
11.3.2.

Усл. 
11.6.2.

- да 

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 1.400 0.860 0.00280 Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 

цветни метали 
(месинг. отп.)

12 01 03 123.00 28.489 0.09280 Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Други 
облицовъчни и 

огнеупорни 
материали от 
металургични 

процеси, 
различни от 
упоменатите

в 16 11 03 

16 11 04 10.000 0.000 - Условие 
11.3.2.

Усл. 
11.6.2.

- да 
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Галваничен цех 

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 

цветни метали 
(от рем. д-ст)

12 01 03 1.100 0.155 0.00051 Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Отпадъци, 
неупоменати 

другаде 
(медни аноди)

11 01 99 2.300 0.020 0.00007 Условие 
11.3.2.

Усл. 
11.6.2.

- да 

Отпадъци, 
неупоменати 

другаде  
(цинкови аноди)

11 01 99 0.470 0.028 0.00009 Условие 
11.3.2.

Усл. 
11.6.2.

- да 

Леярна и шлайф
Шлака от пещи 10 10 03 40.000 4.700 0.01531 Условие 

11.3.2.
- Условие 

11.5.1.
да 

Абсорбенти,
филтърни 

материали, кърпи 
за изтриване и 

предпазни 
облекла,  

различни от 
упоменатите 

в 15 02 02  

15 02 03 0.010 0.006
полир-

прах 

0.00002 Условие 
11.3.2.

Усл. 
11.6.2.

- да 

Отработени 
шлифовъчни 

тела  
и  

материали  
за шлифоване, 

различни от 
упоменатите 

в 12 01 20  

12 01 21 3.200 0.1078
шлаф-

прах 

0.00035 Условие 
11.3.2.

Усл. 
11.6.2.

- да 

Производство на стоманени ленти
Дървесен 
материал 

17 02 01 0.100 0.000 - Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Прахово боядисване
Отпадъчни 
покривни 
прахове 

08 02 01 0.100 0.0342 0.00011 Условие 
11.3.2.

Усл. 
11.6.2.

- да 

Абсорбенти,
филтърни 

материали, кърпи 
за изтриване и 

предпазни 
облекла,  

различни от 
упоменатите  

в 15 02 02 
(филтри) 

15 02 03 0.031 0.014 0.00005 Условие 
11.3.2.

Усл. 
11.6.2.

- да 
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Производство на брави, врати и панти 
Отпадъци от 

пластмаси 
(изрезки от  
PVC фолио)

07 02 13 0.177 0.062 0.00020 Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Таблица 11.2. Опасни отпадъци 
Количество 

(t/y)
Вид отпадък Код 

По КР 
/

МОСВ 

За 
2011
год. 

Коли-
чество 
за тон
продукт 

(t/t)

Временно 

съхра-
няване 

на 
площад-

ката 

Обез-
вреж- 
дане 

Оползотво-
ряване, 

преработ-
ване и 

рецикли-
ране 

Съот-
вет-

ствие 

Изолационни 
материали, 

съдържащи азбест 

17 06 01* 0.160 0.000 - Условие 
11.3.2.

Условие 
11.6.3.

- да 

Абсорбенти, 
филтърни 
материали 

(включително 
маслени филтри, 

неупоменати 
другаде), кърпи за 

изтриване и 
предпазни 
облекла, 

замърсени с 
опасни вещества 
(дървени опилки 

омаслени)

15 02 02* 7.700 0.200 0.000652 Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Облицовъчни и 
огнеупорни 

материали от 
неметалургични 

процеси, 
съдържащи 

опасни вещества 

16 11 05* 5.420 0.000 - Условие 
11.3.2.

Условие 
11.6.3.

- да 

Наситени или 
отработени 

йоннообменни 
смоли 

19 08 06* 1 600
l/5y

0.000 - Условие 
11.3.2.

Условие 
11.6.3.

- да 

Галваничен цех 

Абсорбенти, 
филтърни 

материали (вкл. 
маслени филтри, 

неупоменати 
другаде), кърпи за 

изтриване и 
предпазни 
облекла, 

замърсени с 
опасни вещества 
(пластмасови 

филт. платна)

15 02 02* 0.010 0.010 0.000033 Условие 
11.3.2.

Условие 
11.6.3.

- да 
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Утайки и 
филтърен кек, 

съдържащи 
опасни  

вещества 
(галваничен 

шлам)

11 01 09* 1.000 0.0702 0.000229 Условие 
11.3.6.

Условие 
11.6.3.

- да 

Леярна и шлайф
Други отпадъци 

(утайки от 
охлаждане)

11 03 02* 1.000 0.000 - Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Абсорбенти, 
филтърни 
материали 

(включително 
маслени филтри, 

неупоменати 
другаде), кърпи за 

изтриване и 
предпазни 
облекла, 

замърсени с 
опасни вещества 

(ръкавни 
филтри)

15 02 02* 0.040 0.020 0.000065 Условие 
11.3.2.

Усл. 
11.6.2.

- да 

Производство на стоманени ленти
Машинни 
емулсии и 
разтвори, 

несъдържащи 
халогенни 
елементи 

12 01 09* 2 0.000 - Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Таблица 11.2.1. Други опасни отпадъци, образувани на площадката на “Метал” АД 
Количество 

(t/y)
Вид отпадък Код 

По КР 
/

МОСВ 

За 
2011
год. 

Коли-
чество 
за тон
продукт 

(t/t)

Временно 

съхра-
няване 

на 
площад-

ката 

Обез-
вреж- 
дане 

Оползотво-
ряване, 

преработ-
ване и 

рецикли-
ране 

Съот-
вет-

ствие 

Флуоресцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 256
бр/y 

< 256
или 
205

бр/y 
0.0585

т

0.000191 Условие 
11.3.4.

- Условие 
11.5.1.

да 

Машинни масла 
на минерална 

основа, 
несъдържащи 

халогенни 
елементи 

(с изключение
на емулсии и 

разтвори)

12 01 07* 2.000 0.000 - Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 
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Оловни 
акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 5 0.000 - Условие 
11.3.5.

- Условие 
11.5.1.

да 

Нехлорирани 
хидравлични 

масла на 
минерална основа 

13 01 10* 8.3 0.000 - Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

да 

Нехлорирани 
моторни, 

смазочни и масла 
за зъбни предавки 

на минерална 
основа 

13 02 05* 3.2 0.000 - Условие 
11.3.2.

- Условие 
11.5.1.

Таблица 11.3. Строителни отпадъци, образувани на площадката на “Метал” АД 
Количество 

(t/y)
Вид отпадък Код 

По КР 
/

МОСВ 

За 
2011
год. 

Коли-
чество 
за тон
продукт 

(t/t)

Временно 

съхра-
няване 

на 
площад-

ката 

Обез-
вреж- 
дане 

Оползотво-
ряване, 

преработ-
ване и 

рецикли-
ране 

Съот-
вет-

ствие 

Бетон  17 01 01 81.000 0.000 - Условие 
11.3.2.

Условие 
11.6.2.

- да 

Керемиди, 
плочки, фаянсови 

и керамични 
изделия 

17 01 03 30.000 0.000 - Условие 
11.3.2.

Условие 
11.6.2.

- да 

Таблица 11.4. Битови отпадъци, образувани на площадката на “Метал” АД 
Количество 

(t/y)
Вид отпадък Код 

По КР 
/

МОСВ 

За 
2011
год. 

Коли-
чество 
за тон
продукт 

(t/t)

Временно 

съхра-
няване 

на 
площад-

ката 

Обез-
вреж- 
дане 

Оползотво-
ряване, 

преработ-
ване и 

рецикли-
ране 

Съот-
вет-

ствие 

Биоразградими 
отпадъци от 

кухни и заведения 
за обществено 

хранене 

20 01 08 0.260 0.164 0.000540 - Условие 
11.6.2.

- да 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 100.00 14.800 0.048209 - Условие 
11.6.2.

- да 

                 “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнявал през 2011 год. изискването на Условие 11.1.1., като 
има утвърдени допълнително: 1) през 2008 год. - 5 броя, 2) през 2009 год. - 1 брой и 3) в периода края 
на 2010 год. и началото на 2011 год. (забавена процедурата, поради изискана допълнително информация, по отношение на 

издаване на СТАНОВИЩЕ от РЗИ – гр. Варна към МЗ за класификацията на медицински отпадък) - 1 брой, нови РАБОТНИ 
ЛИСТИ за отпадъци, които образува при дейността си при работата на инсталациите по Условие № 2 
и не само от това. В случая, последния отпадък е придобит при извънредно обстоятелство преди 
много години и няма нищо общо с дейността на дружеството, защото представлява бракувани 
лекарства от хуманната медицина, оставени на временно съхранение при нас до тяхното 
унищожаване и непотърсени за следващо третиране от лицето-генератор. Именно, за всички такива 
отпадъци представяме информация със следващата допълнителна Таблица 11.5., в която има, 
както неопасни производствени отпадъци, така и няколко опасни.
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Таблица 11.5. Допълнително въведени отпадъци в периода 2008 год. ÷ 2011 год.,  
за площадката на “Метал” АД 

Количество 
(t/y)

Вид отпадък Код 

По КР  
ще 

изис-
каме 

на  
МОСВ 

За 
2011
год. 

Коли-
чество 
за тон
продукт 

(t/t)

Временно 

съхра-
няване 

на 
площад-

ката 

Обез-
вреж- 
дане 

Оползотво-
ряване, 

преработ-
ване и 

рецикли-
ране 

Съот-
вет-

ствие 

Смеси от бетон, 
тухли, керемиди,  
плочки, фаянсови 

и керамични 
изделия, различни 
от упоменатите в 

17 01 06

17 01 07 800.00 3.000 0.0097720 - Към 
Условие 

11.6.2.

- -

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

(допълнително             
от разделното             
им събиране)  

15 01 01 2.100 0.344 0.001121 Към 
Условие 

11.3.2.

- Към 
Условие 

11.5.1.

-

Пластмасови 
опаковки 

(допълнително             
производствени  

отпадъци от 
опаковки 

 и 
 разделно 

събирани други 
опаковки от 

стоки) 

15 01 02 6.000

2.000

и 

4.000

1.002

0.602

и 

0.400

0.003264

0.001961

и 

0.001303

Към 
Условие 

11.3.2.

- Към 
Условие 

11.5.1.

-

Стъклени 
опаковки 

(допълнително             
производствени  

отпадъци от 
опаковки 

 и 
 разделно 

събирани други 
опаковки от 

стоки) 

15 01 07 3.000

2.000

и 

1.000

0.110

0.000

и 

0.110

0.000358

0.000000

и 

0.000358

Към 
Условие 

11.3.2.

- Към 
Условие 

11.5.1.

-

Излязло от 
употреба 

електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 

упоменатото в 
20.01.21

и 20.01.23, 
съдържащо 

опасни 
компоненти (3)

20 01 35* 1.000 0.000 - Към 
Условие 

11.3.2.

- Към 
Условие 

11.5.1.

-
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Отпадъци, 
съдържащи масла 
и нефтопродукти 

16 07 08* 15.00 4.488 0.014619 Към 
Условие 

11.3.2.

- Към 
Условие 

11.5.1.

-

Лабораторни 
химични 

вещества и 
препарати с 

висока степен на 
чистота, състоящи 

се от или 
съдържащи 

опасни вещества, 
включително 

смеси от 
лабораторни 

химични 
вещества и 
прерапати с 

висока степен на 
чистота 

16 05 06* 1.000 0.050 0.000163 Към 
Условие 

11.3.2.

- Към 
Условие 

11.5.1.

-

Химични 
вещества и 
препарати, 

състоящи се от 
или съдържащи 
опасни вещества 

18 01 06* 0.050 0.000 - Към 
Условие 

11.3.2.

- Към 
Условие 

11.5.1.

-

 Програма за управление дейностите по отпадъците /ПУДО/ - Усл. 11.1.2. На КР

ФИРМЕНАТА ПРОГРАМА от м. Май 2005 год. за УПРАВЛЕНИЕ на ДЕЙНОСТИТЕ с 
ОТПАДЪЦИТЕ /ФПУДО/ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна беше с валидност до м. Май 2010 год.  
Поради тази причина, предприехме мерки, като още на 30.04.2009 год. внесохме вариант за 
обсъждане в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ. Впоследствие, през м. Февруари 2010 год. внесохме 
същият ПРОЕКТ с някои доработки. Изпратихме програмата, по указание на МОСВ, за обсъждане в 
ИАОС към МОСВ с копие, на писмото и до РИОСВ – гр. Варна. Поради забавянето на отговора и 
след молба, да получим въпреки всичко официално писмо (не изпратиха такова становище до – 31.03.2011 год.),
защото фактически действието на програмата ни беше вече изтекло, но сме в ПРОЦЕДУРА, а от 
друга страна ИАОС към МОСВ не са органа, който би следвало да разглежда и се произнася по 
нашата ФПУДО, се наложи да възобновим преписката. С писмо наш Изх. № 487-162 / 17.11.2010 год. 
изпратихме документация повторно на вниманието на ДИРЕКТОР РИОСВ – гр. Варна към МОСВ,      
за да бъде разгледан проекта от тях и да ни отговорят, дали се приема или има нужда от още 
доработки на определени места. Действително, ни се дадоха някои последни УКАЗАНИЯ за промени 
в предложения вариант, а впоследствие настъпиха и други обстоятелства, които наложиха за пореден 
път и ОСНОВАТЕЛНО да се забави във времето ТЕХНИЯ ОТГОВОР и се произнесат, в рамките на 
законоустановеният срок. Получихме писмото на РИОСВ с Изх. № 26-00-5463 (5) / 18.03.2011 год. 
(наш Вх. № 167 / 21.03.2011 год.), като в него, по т. 2 ни уведомиха, че след преглед и обсъждане, е на лице 
очакваното от нас УТВЪРЖДАВАНЕ на предложеният ПРОЕКТ на ФПУДО на “МЕТАЛ” АД – гр. 
Варна, от страна на контролния орган с тяхното - РЕШЕНИЕ № 508-01-П от 18.03.2011 год. 
за следващият пет годишен период. Към същата дата, обаче ни беше подготвен отговор и че се 
утвърждава представения работен лист за медицинския отпадък. Това автоматично наложи да се 
изготви незабавно следващ проект на фирмена програма за отпадъците, където да се включи 
промяната. Към края на м. Април – това беше направено и след обсъждане на актуализирания 
документ се издадеде РЕШЕНИЕ от ДИРЕКТОР РИОСВ – гр. Варна към МОСВ № 508-02-П от 
04.05.2011 год. за ФПУДО на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна валидна до датата - 21.02.2015 год.(вкл.).   
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През 2011 год. се спазват 5-те условия от РЕШЕНИЕ № 508-02-П от 04.05.2011 год. на  

ДИРЕКТОР РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, които са задължителни при нашата дейност и 

както следва докладваме за изпълнението им от страна на Дружеството към ПУДО за периода:

- По Условие 1. – Изпълнява се, защото генерираните от дейността отпадъци се съхраняват разделно при 

спазване на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, до момента на предаването 

респективно  приемането на отпадъците за транспортиране и последващо третиране на лица притежаващи 

съответния документ по чл. 12 от същия закон, като това се извършва само въз основа на писмен/и 

договор/и съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУО.; 

- По Условие 2. – Изпълнява се, защото при транспортирането на отпадъците се спазват изискванията на 

Наредба № 40 за условията и реда  за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, 15 / 

2004 год., изм. и доп.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

на опасни отпадъци (обн., ДВ, 29 /1999 год., изм. и доп.).;

- По Условие 3. – Изпълнява се, защото дейността е съобразена с условията в КР и също, със сроковете и 

мерките в  ПРОГРАМАТА за УПРАВЛЕНИЕ на ДЕЙНОСТИТЕ по ОТПАДЪЦИТЕ на дружеството. През

2011 год. се наложи за една календарна година, да се издадат две решения на ДИРЕКТОР РИОСВ за 

утвърждаване на този наш документ, който са актуализира съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3, т. 2 от ЗУО и 

поради промяна във фактическите и/или нормативните условия на екологичното законодателство.;     

- По Условие 4. – Изпълнява се, защото се води отчетност съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда 

за образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 

на публичен регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и 

дейности (обн., ДВ, 95 / 2004 год.). Годишният отчет – 2011 за генерираните производствени неопасни и 

опасни отпадъци е изпратен с писмо наш Изх. № 200-71 / 30.03.2012 год. в срока посочен в чл. 32 от ЗУО – 

31.03.2012 год. (вкл.), като има предвиден комплект от информацията и за нуждите на Община Варна. Тъй като 

тази година срока изтече в неработен ден, то кореспонденцията е внесена в понеделник в РИОСВ – гр. Варна 

към МОСВ с Вх. № 26-00-2386 / 02.04.2012 год., а до общината е изпратена по пощата с обратна разписка.; 

- По Условие 5. – Изпълнено е, защото на основание чл. 30, ал. 6 от ЗУО утвърдената последна ФПУДО на 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е представена с писмото ни Изх. № 308-110 / 16.06.2011 год. в Община Варна и също 

в Община Аксаково, защото на тези територии се извършват дейностите по отпадъците, които сме генерирали.  
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 Резултат от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци - Усл. 11.1.3. 
на КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.1.3. на КР. В указаният срок на 2005 

год. има изготвена инструкция, която прилага за периодична оценка на съответствието на количеството 

образувани отпадъци за единица продукт отпадъци, за причините за установените несъответствия с 

определените в КР и предприети коригиращи действия. Нямаме случаи през 2011 год. на несъответствие с 

дейностите по това условие, поради което и оценката ни е – максилно възможната. 

Направени по инструкцията са общо – 4-ри проверка на база данните за изминалите тримесечия на 2011 год. 

Няма установени несъответствия по месеците през годината респективно – генерираните количества 

съответстват на образуваните отпадъци с тези посочени в КР, като се взема под внимание и допълнително 

включените отпадъци.   

4.4. 2.  Събиране и приемане на отпадъците - Усл. 11.2.  на КР

Усл. 11.2.1., Усл. 11.2.2. и Усл. 11.2.3. на КР – изпълняват се.   

 Резултати от оценката на съответнствието на събирането и приемането на отпадъците с -
Усл. 11.2.3., Усл. 11.2.4. и Усл. 11.2.5. на КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна – изпълнява горецитираните условия през 2011 год. За целта има изготвени и 

утвърдени от ИД – изисквания включени в инструкциите, които се спазват. Опасните отпадъци по тези условия 

се събират разделно и то, така, че да не създават опасност за замърсяване на околната среда и здравето на 

хората.  

По изпълнение на Усл. 11.2.3. - Опасните отпадци с кодове 20.01.21* и 20.01.35* имат специално 
обособено помещение за събиране, което е с ограничен достъп, а по отношение на първия отпадък сме 
осигурили торбичка от 0,500 кг сяра на прах, което количество е пъти над необходимото за ползване и 
посипване по пода, при случаи на счупване на флуоресцентни тръби или други осветителни балони 
съдържащи опасното вещество – живак, за да бъде адсорбиран.  

По изпълнение на Усл. 11.2.4. - Опасните отпадъци с кодове: 12.01.09*, 12.01.07*, 13.01.10* и 
13.01.10* - са разделно събрани на площадката, на предвидени пожарообезопасени места.
В  цеховете, отделно има места за свежи масла, където е възможно да има и малко отработено нужно за 
омасляване на някои част. Обема/количеството на тези отпадъци е изключително малко и дори не се 
генерира през 2011 год. Практикуваме, винаги, когато се освободи от някое оборудване отработено масло да 
извикаме лицензираната фирма и го вземе, отколкото да го съхраняваме на нашата площадка за по-дълъг 
период от време.  

  По изпълнение на Усл. 11.2.5. – За опасния отпадък с код 17.06.01*, който до сега не се е генерирал, 
но е взет под внимание и в бъдеще, когато се наложи, ще търсим подходяща лицензирана фирма за работа с 
него и съобразено изискването за опаковане на строителните отпадъци съдържащи азбестови частици. През 
2011 год. не се е наложило да се извършва дейност с него.

Събирането на битовите, производствените неопасни и опасни отпадъци на територията на 
основната площадка на Дружеството се извършва съгласно одобрена ФПУДО от РИОСВ – гр. Варна към 
МОСВ. В програмата е описана подробно системата за събиране на отпадъците.  
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Битовите отпадъци се събират в 4 броя контейнери тип “Бобър” всеки един с обем от 1,1 м3

разположени на две обособени площадки на територията на Дружеството. Организацията и персоналът по 
събирането и извозването на отпадъците по договореност в периода 01.01.2011 год. ÷ 31.03.2011 год. (вкл.)
беше задължение на фирма – “ОМЕГА ИНТЕРКЛИНЪР” АД – гр. София с Клон в гр. Варна, защото тя 
обслужва Район “Владислав Варненчик” към Община Варна, което им е възложено от КМЕТА на ОБЩИНА 
ВАРНА. След това в периода 01.04.2011 год. ÷ 31.12.2011 год. (вкл.) се промени СХЕМАТА на дейности с тези 
два отпадъка с кодове: 20.01.08 и 20.03.01. Работим по договор с фирма – “ЕЛБИМЕКС” ООД – гр. София с 
Клон в гр. Варна, който е валиден за три годишен перод по предаване/приемане на отпадъците. На този етап не 
сме сключили друг писмен ДОГОВОР с ОБЩИНА АКСАКОВО, която е оператор с комплексно разрешително 
от 2008 год. на МОСВ на депото за тези отпадъци и не само тях. Регионалното депо е находящо се в землището 
на с. Въглен, Община Аксаково, Област Варна и се ползва съвместно от общините – Аксаково и Варна.    

На територията на “МЕТАЛ” АД не се събират внесени отпадъци от външни фирми! 

Производствените отпадъци подлежащи на събиране и предаване след временното им  
съхранение са организирани по следният начин:

На всяка инсталация от предприятието в цеховете за механична обработка на детайлите има 
разположени метални палети за събиране на отпадъците генерирани от производствата. След тяхното запълване 
се извозват на площадките за временно съхранение. По схемата на разположение на местата за временно 
събиране и съхраняване на отпадъците предстои да бъдат направени някои промени, поради няколко причини. 
В тази връзка имаме документация, която сме подготвили и изпратили за уведомяване на МОСВ по отношение 
- обсъждане на промените. 

- На Площадка 1 за събиране и временно съхраняване на рециклируемите отпадъци, които 
периодично се извозват от фирмите, по силата на сключени договори се намират отпадъци със 
следните изброени:  

1. класификационни кодове: 10.10.03; 12.01.01; 12.01.03., 12.01.21. и 15.02.03. 
За извозване на отпадъци се използват “Мултилифтове” собственост на фирмите, които ги 

приемат след запълване за транспортиране. На изход от завода има кантар и всички отпадъци 
напускат дружеството с кантарна бележка, която се предава на управителя на Склад 1, където се 
отразяват количествата в отчетната книга и името на фирмата приела отпадъците. 

- На Площадка 2 за събиране и временно съхранение на отпадъците, които се предават на 
депо за депониране или за оползотворяване. За тяхното транспортиране до депо за строителни се 
ползва собствен транспорт или нает такъв. На площадка 2 се събират за съхранение и строителните 
отпадъци, които се формират от реконструкции по цеховете. Тези отпадъци имат следните изброени :  

2. класификационни кодове: 07.02.13; 08.02.01; 12.01.04; 17.01.01; 17.01.03; 17.01.07; 
19.12.08; 15.02.03; 11.01.99 – цинк аноди и 11.01.99 – мед аноди.  

При извозване с автомобила отпадъците се изтеглят на заводския кантар и води отчетност по 
тегло на формираните и транспортираните отпадъци. Има случаи, когато освен данните от нашият 
кантар се полза издадени кантарни бележки на външните фирми, с които работим по силата на 
сключени договори за третиране на отпадъци. 

- Площадка 3 и Площадка 2-3, са така да се каже от нещата, коите ще правим постъпления 
да бъдат утвърдени от страна на МОСВ. На тях имаме различни, но основно опасни отпадъци, които 
се съхраняват при необходимите усволия, определени от изисквнанията на наредбите за съответните 
отпадъци. Това са тези, които имат следните:   

3. класификационни кодове: на първата опомената 15.02.02*; 20.01.21*; 20.01.35*; 
11.01.09*, 16.05.06*, 18.01.06* и на втората опомената 13.01.10*; 13.02.05*; 
15.02.02*, както и обезвредените по технологията на “Б-Б КУБА” - 11.03.01* и 
15.02.02*.

Обособен е “Резервоар-вана” за събиране на отработено масло с код 13.02.05* - с осигурен 
заварен капак, който  след запълване се предава за извозване с фирма притежаваща разрешение по чл. 
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37 от ЗУО за последващо третиране по предварително сключен договор, а може и да бъде изчерпан 
обема с помощта  на вакуум-помпа. През 2011 год. нямаме генерирани и предадени такива опасни 
отпадъци, а само известно количество/обем съхранени.  

- На Площадка/и 4, които са на две места на територията на предприятието се намират 
отпадъците от смесен битов характер, а в непосредствена близост до тях са разположени и 
контейнерите за разделно събиране на отпадъци от неизползваеми опаковки  – за хартия и картон, за 
пластмаса и метал, за стъкло. Тези отпадъци някои са допълнително вкарани в схемата на събиране, 
чрез тази система. Тук се събират следните отпадъци с:  

4. класификационни кодове: 20.03.01; 20.01.08; 15.01.01; 15.01.02;15.01.04 и 15.01.07. 
Отпадъците от бита се събират в съдове за ТБО тип “Бобър” и се предават на 

фирмите “ОМЕГА Интерклинър” АД – гр. Сф/Вн и “ЕЛБИМЕКС” ООД – гр. Сф/Вн, а тези 
от разделно събраните масово разпространени отпадъци от опаковки – се предават на 
фирмите ТИТАН-АС” ООД – гр. Сф/Вн и също на “ЕЛБИМЕКС” ООД – гр. Сф/Вн.
Тези контейнери са цветни, както следва:  

- син      контейнер – за хартиени и картонени опаковки – отпадък с код 15.01.01.;

- жълт контейнер – за пластмасови и метални опаковки – отпадъци с код 15.01.02. и 15.01.04.;

- зелен   контейнер – за стъклени опаковки – отпадъци с код 15.01.07.

ВНИМАНИЕ!!! Обособените две места за събиране на горецитираните отпадъци са с осигурен 
безопасен достъп по асфалтиран вътрешнофирмен път. Площадките имат табела за обозначение.  

- На Площадка 5, която е отделена от останалите обекти от терена се намира нашето 
така наречено вътрешно “ДЕПО за ГАЛВАНИЧЕН ШЛАМ”, където от дълги години 
временно се съхранява отпадък с:  

5. класификационен код: 11.01.09*.  
ВНИМАНИЕ!!! Във връзка с дейности по сключен писмен договор с фирма “ЙОНТЕХ” ООД – гр. 
София, които имат издадено комплаксно разрешително на МОСВ, през 2008 год. – площадката беше 
освободена и отпадъка предаден на тях за оползотворяване в инсталацията която експлоатират в 
землището на с. Цар Асен, Община Пазарджик, Област Пловдив.   

- На Площадка 6, която е отделена от останалите обекти от терена се намират 
събирателни съдове за отпадъци с опасен характер от масла и нефтопродукти за събиране и 
временно съхраняване на отпадък с:  

6. класификационен код: 16.07.08*.  

Всички пунктове за отпадъци,  

описани по-горе, в противопожарно отношение се обслужват от съответната структурна 
единица (наличие на пожарни хидранти и пожарогасители). Без резервоарите, всички останали събирателни 
пунктове са предназначени за твърди отпадъци и са разположени върху асфалтирани или бетонирани 
терени. Временното съхранение се извършва в оборотни метални палети и след товарене се извършва 
механично почистване. 

Събирането на производствените и опасните отпадъци се извършва от квалифициран и 
редовно инструктиран персонал, снабден с необходимата техника и лични предпазни средства. 
Събирането на отпадъците се извършва механизирано, а когато не е възможно по друг начин, то се 
извършва ръчно.  

 Разделно събиране на генерираните отпадъци - Усл. 11. на КР
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява задължението си да събира разделно всички свои 

отпадъци.   

 Резултати от оценка на съответствие за събиране на генерираните отпадъци - Усл. 11.2.6.  КР
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        “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнило ангажиментите си по това Усл. 11.2.6. на КР.  В указаният срок 

има изготвена Инструкция, която прилага за периодична оценка на съответствието на събирането на 

отпадъците с условията на КР, както и за причините за установените несъответствия с определените в КР и 

предприети коригиращи действия.  

          По нея има изготвен вариант на ПРОТОКОЛ за ЕКОЛОГИЧНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ - свързано със 

събирането на нашите отпадъци с разрешените за дейност кодове. От направената през 2011 год. общо 4-ри

проверки, след приключване на период от 3-ри месеца, установихме, че няма несъответсвия по това условие.  

 В резултат на дейностите по СЪБИРАНЕ на отпадъците - даваме много добра оценка.                

От извършените общо 7-ем проверки, от които 4-ри проверки са вътрешни, а 3-те проверки с 
представители на МОСВ и други контролни органи,  по работните площадки през 2011 год. няма констатирани 
несъответствия. Спазен е принципа на разделно събиране на рециклируемите отпадъци и временно съхранените 
на определените места, което се контролира от ЕКОЛОГА. Отговорност на всеки началник цех е осигуряването 
на палети за разделно събиране на отпадъците в мястото на образуване. С вътрешнозаводския транспорт 
отпадъците се изнасят по определените за целта площадки.  

4.4.3. Временно съхраняване на отпадъците - Усл. 11.3.  на КР

 “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.3.1. на КР.  

През 2011 год. сме съхранявали определените отпадъци по Усл. 11.1.1. включени в таблиците. Съответно 

спазваме максимално определения срок за съхраняване на отпадъците на площадката, които са: 

 три години при последващо предаване за оползотворяване – за опасните отпадъци; 
 една година при последващо предаване за обезвреждане. 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.3.2. на КР.  

През 2011 год. оператора временно е съхранявал отпадъци, които са посочени в условието – 

производствени от общ характер, неопасни и опасни, както и смесени битови и строителни от неопасен 

характер.  

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.3.3. на КР.  

Във връзка изпълнение на това условие още през 2008 год. имаме направени подобрения по самите 

площадки за временно съхранение на отпадъците. Направено беше разчистване около тях и маркиране, а освен 

това старите табели, които обозначаваха площадките се подмениха с нови метални ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ,

изработени съгласно законовите изисквания, като съдържат задължителни елементи за по-лесна ориентация на 
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работещите и други случайни преминаващи там лица, както и за правилно разделно подреждане по кодове на 

отпадъците. Имаме отделно изработени и ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ТАБЕЛИ с формат А4 със залепващ се стикер/фолио,

които са за конкретният код отпадък и площадка. Всичко е описано подробно в наш документ с Вътр. № 200 / 

14.04.2008 год., който представлява Докладна записка № 002 / 14.04.2008 год. подготвена от ЕКОЛОГА.  

 Площадки за временно съхраняване на отпадъците - Усл. 11.3.8.  На КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.3.8. на КР. В указаният срок има 

изготвена инструкция, която прилага и през 2011 год. за периодична оценка на съответствието на временното 

съхранение на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и 

предприетите коригиращи действия. Към това условие, като превантивна мярка е предвидено да се проследява 

през годините и състоянието и правилното поддръжане на площадките за временно съхранение на отпадъци, 

защото при условие, че са компрометирани ТЕ създават реална предпоставка също за увреждане на околната 

среда. Нашите отпадъци по различните площадки/помещения са поставени в здрави завързани/запечатани 

опаковки и/или в насипно състояние в метални оборотни палети собственост на фирмата.  

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2011 год. временно е съхранявал всички  отпадъци, които се генерират на 
неговата площадка и то така, че да не създават опасност за замърсяване на околната среда и здравето на 
хората. При извършване на строително ремонтни работи предварително се уведомяват работещите 
лица от външните фирми на нашата територия, че ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО да събират разделно 
отпадъците от дейността си и да ги изнесат за съхранение на нашите определени места. Преди да им 
бъде подписан Констативния протокол за завършен обект - местото на работа им се оглежда от 
ЕКОЛОГА дали е почистено.    

 Резултати от оценка на съответствието на временно съхраняване на отпадъците – по Усл. 
11.3.8. на КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнило ангажиментите си по Усл. 11.3.8. на КР.  В указаният срок има 

изготвена инструкция, която се прилага за даване на периодична оценка на съответствието на поддръжката на 

площадките си за временно съхраняване на отпадъци с условията на КР, както и за причините за установените 

несъответствия с определените в КР и предприети коригиращи действия.  

От направените през годината ЧЕТИРИ проверки установихме, че няма нарушения по временното 

съхраняване на отпадъците за тричесечията на 2011 год. Резултата е много добър.  

Брой проверки през 2011 година – 4-ри, по една всяко тримесечие, до 10 дена след 
приключване на периода.  

Брой констатирани несъответствия – няма установени несъответствия. Ползваме 
правилно съдовете за отпадъци разположени на площадките.  
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4.4. 4.  Транспортиране на отпадъците - Усл. 11.4.  на КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.1. на КР. През 2011 год. оператора е 

имал задължение и право, като се е възползвал от него, а именно да транспортира отпадъци, единствено при 

спазване на законовите изисквания за третиране и превоз на производствени неопасни и опасни отпадъци.   

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.2. на КР. През 2011 год. оператора е 

предавал за транспортиране всички временно съхранявани свои опасни отпадъци, както и неопасните, които са 

посочени в условията на КР извън границите на производствената площадка при спазване на законовите 

изисквания на действащото българско законодателство, както и на изискванията на Европейската спогодба за 

международен автомобилен превоз на опасни товари по шосе - ADR (2003/2005/2007/2009).  

Преводът на български език от английски език на ADR-2009 (ZIP архив - 16 887 КБ) е осъществен  

по Договор № TREN/SUB/2009/E4/36-1/SI2.545256-ADR BULGARIA,

който е сключен между Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” и Европейската Комисия. 

При превоза на опасни товари, някои от които представляват и опасни отпадъци се изисква:  

В случай на непредвидена ситуация, която може да възникне в резултат на авария по време на 
превоза, на лесно достъпно място в кабината на превозното средство да се намират при водача 
писмени инструкции подготвени от ТОВАРОДАТЕЛЯ по образец посочен в 5.4.3.4 от ADR.

Преди началото на пътуването инструкциите се предоставят на ПРЕВОЗВАЧА на екипажа на 
превозното средство на езика(-ците), който всеки член може да чете и разбира. Превозвачът трябва да 
се убеди, че всеки член на екипажа на превозното средство правилно разбира и има възможност изцяло 
да изпълни тези инструкции. Даваме всички инструкции за товара на български език, като има два от 
тези документа, които имат превод на английски език. Предварително ги изпращаме до фирмата. 

Преди началото на пътуването членовете на екипажа на превозното средство трябва да получат 
информация за натоварените на превозното средство опасни товари и да се запознаят с действията, 
които трябва да предприемат в случай на авария или извънредна ситуация, посочени в писмените 
инструкции. Практиката е - на място да се дават също указания, както и доп. материали за товара. 

По форма и съдържание ПИСМЕНИТЕ ИНСТРУКЦИИ (ZIP архив - 174 КБ) трябва да отговарят на 
предложения от ИА “АА” образец от четири страници. Дружеството ни разполага с такива 
инструкции за опасните си отпадъци, които са разработени на български език. 

http://rta.government.bg/novini/nk/pmd.pdf

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.2.1. на КР.  
През 2011 год. оператора е направил необходимото за да осигури изисканите ПИСМЕНИ 

ИНСТРУКЦИИ на правоимащ/и водач/и на МПС, кой/ито е/са квалифициран/и за превоза на опасни товари, 
респективно за превоза на опасни отпадъци, въпреки че последните - не са извозвани от наша страна през 
отчетният период и от предните години. Ползваните лицензирани фирми разполагат със собствени 
специализирани транспортни средства, които са пригодени за тази цел, както и за безопасно извършване на 
товаро-разтоварните работи в обектите, без да има негативен ефект върху околната среда.  

Предварително се съгласува и маршрута, който ще измине превозното средство – празно до обекта 
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна и на връщане вече – пълно с придобитите отпадъци до техните площадки. 

България има стратегическо географско положение в Европа.  

Благоприятното географско положение на страната ни може да се види ясно от преминаването 
на петте ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ КОРИДОРА през територията на страната: 4, 7, 8, 9 и 10. 

Същите са посочени на следващата Фигура № 5.   
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Фигура 5: – Европейски транспортни коридори в България (TEN-T), където има: 
Коридор №  4: Германия – Турция; 
Коридор №  7: Река Дунав; 
Коридор №   8: Италия – Българския бряг (Бургас и Варна); 
Коридор №   9: Финландия – Русия – Румъния – България – Гърция; 
Коридор № 10: Австрия – Гърция. 

Пътищата в България са републикански и местни. 

Републиканската пътна мрежа обхваща автомагистралите и пътищата от І, ІІ и ІІІ клас,                                             
част от които са включени в ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, която е посочена на Фигура № 6.   

Местните пътища са общински и частни, отворени за обществено ползване, които осигуряват 
транспортните връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците.  

Фигура 6: – Републиканска пътна мрежа в България 
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В следващата Таблица 11.6.,  
към ГДОС-2011 докладваме конкретни данни за лицензирани фирми на МОСВ за дейности с  

отпадъци, с които сме работили през едногодишния период.  
Таблица 11.6. 

№ 
по 
ред 
на 

фирма 

Точно 
наименование 

на фирмата 

Точен 
адрес 

на управление 
на фирмата 

БУЛСТАТ 
на фирмата 

№ на Разрешителният 
документ издаден от 
МОСВ за дейности с 

отпадъци                   
на фирмата 

Други 
документи за 

дейности  
с отпадъци            
на фирмата 

1 “СЕМИЗ”  
ООД – с. Езерово 

Област Варна, 
Община Белослав, 
с. Езерово - 9168,  
ул.  
“Победа” № 5, 
бл. 6, вх. “А”,              
ет. 3, ап. 8  

103791688 № 03-РД-50-00 от 
27.04.2005 год. на 

РИОСВ – гр. Варна 
към МОСВ                          

на Р България 

Лиценз № 05839 
от 11.01.2011 год.  

за извършване   
превоз на товари                
на Министерство 

на транспорта, 
информационните 

технологии и 
съобщенията - 

срок на действие 
до 

10.01.2016 год.

2 “ОМЕГА 
ИНТЕРКЛИНЪР”               

АД – гр. Варна 

Област Варна, 
Община Варна,  
гр. Варна - 9000,  
кв.  
“Вл. Варненчик” 
бл. 21, вх. 6, ет. 1, 
ап № 1  

8318323620019 № 03-ДО-183-00 от 
31.08.2005 год. на 

РИОСВ – гр. Варна 
към МОСВ                          

на Р България 

-

3 “ЕКОРЕСУРС 
БЪЛГАРИЯ” 

ООД – гр. София  

Област София 
(столица), Община 
Столична,  
гр. София - 1404, 
район р-н 
“Триадица”,  бул.   
“България” № 111, 
к-с “Ембаси 
Суитс”, сграда – 
А, ет. 2, офис № 4 

200597782 РЕШЕНИЯ на МОСВ 
1. № ООп-29-00 от 

01.04.2009 год.;                
2. № ООп-29-01 от 

11.02.2010 год.   
  на Р България

за извършване на 
дейност, като 

организация по 
оползотворяване 
(по смисъла на ЗУО)

-

4 “ТИТАН - АС”  
ООД – гр. София – 
Клон в гр. Варна 

Област София, 
Община Слатина, 
гр. София - 1574,  
бул.  
“Шипченски 
проход”  
№ 65, вх. “А”,            
ет. 5  

121317720 РЕШЕНИЯ на МОСВ 
№ 00-ДО-186-00 от 

25.07.2005 год.,  
което е с продължен 
срок след датата – 

25.07.2010 год.  
и 

РЕГИСТРАЦИОННИ 
ДОКУМЕНТИ 

1. № 03-РД-151-00 от 
18.05.2007 год.; 

2. № 03-РД-202-00 от 
27.11.2007 год.; 

3. № 03-РД-286-01 от 
10.12.2008 год.; 

4. № 03-РД-356-02 от 
22.04.2010 год. 
на РИОСВ – гр. 

Варна към МОСВ                          
на Р България 

-
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5 “ЕЛБИМЕКС”               
ООД – гр. София – 
Клон в гр. Варна 

Област София, 
Община София,  
гр. София - 1309,  
район р-н 
“Илинден”,  
ж.к-с “Света 
Троица”, бл. 353, 
вх. “Б”, ап. № 62  

175048145 РЕШЕНИЕ  
№ 03-ДО-307-01 от 

18.08.2009 год. 
и  

РЕГИСТРАЦИОНЕН 
ДОКУМЕНТ 

№ 03-РД-331-03 от 
09.12.2009 год. на 

РИОСВ – гр. Варна 
към МОСВ

на Р България 

Лицензия за 
търговска дейност 

с отпадъци от 
черни и цветни 

метали  № 994 от 
09.10.2009 год. на 
Министерство на 

икономиката, 
енергетиката и 

туризма – 
срок на действие 

безсрочен 
и 

Лицензия                       
№ 05273 от 

08.03.2011 год.              
за извършване   
международен 
автомобилен 

превоз на товари 
срещу заплащане 

валиден за 
Европейската 
Икономическа 

Общност на 
Министерство на 

транспорта –  
срок на действие 

до 
07.03.2016 год.

6 “СПАРТАК ТАКСИМ”               
ООД – гр. Варна 

Област Варна, 
Община Варна,  
гр. Варна - 9000,  
ул.  
“Проф. Н. 
Державин” № 17,  
ет. 1, ап № 1  

Област Варна, 
Община Аксаково,  
гр. Акаково - 9154, 
ул.  
“Георги 
Петлешев” № 58Б 

813198789

000093385

Временен оператор на 
Регионално депо за 
неопасни отпадъци 
ползвано съвместно 

от общините  
Аксаково и Варна. 

Фирмата е под 
юрисдикцията на  

Община Аксаково –
оператор  

за клетка 2 на РгД
с Комплексно 
разрешително  

№ 345-Н0 / 2008 год.  
на МОСВ  

подписано на  
08.01.2008 год. от 
Министър МОСВ                          

на Р България 

-

7 “НАДИН КОМЕРС”               
ООД – гр. София – 
Клон в гр. Варна 

Област София, 
Община Нови 
Искър,   
гр. София - ,  
кв.  
“Славовци”, ул. 
“Победа” № 35  

131103818 РЕШЕНИЯ на МОСВ 
1. № 00-ДО-185-00 от 

25.07.2005 год.; 
2. № 00-ДО-185-01 от 

26.06.2006 год.; 
3. № 00-ДО-185-02 от 

23.08.2007 год. 
и  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
изх. № 2645 / 

23.06.2005 год. на   
РИОСВ – гр. Варна 

към МОСВ                          
на Р България 

-
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8 “ВАЛЕНСИЯ-
МЕТАЛИ”  

ЕООД –  
гр. Тетевен 

Обл. Ловеч,   
гр. Тетевен - 5700,  
ул. 
“Баньо Маринов” 
№ 48  

110568365 № ………………. от 
2007 год. на МОСВ и  
УДОСТОВЕРЕНИЕ  

изх. №2641 / 
11.06.2007 год. на    

РИОСВ – гр. Плевен                     
към МОСВ                          

на Р България 

Лицензия за 
търговска дейност 

с отпадъци от 
черни и цветни 

метали № 653 от 
27.06.2007 год. на 
Министерство на 

икономиката и 
енергетиката – 

срок на действие 
безсрочен 

9 “СОФИЯ МЕД”  
АД – гр. София 

Област София, 
Община София, 
гр. София - 1528,  
Гара Искър,        
ул. 
“Димитър Пешев” 
№ 4  

130144438 Оператор 
с Комплексно 
разрешително  

№ 142 / 2006 год.  
на МОСВ  

подписано на  
25.06.2007 год. от 
Министър МОСВ                          

на Р България 

Лицензия за 
търговска дейност 

с отпадъци от 
черни и цветни 

метали  № 565 от 
05.04.2007 год. на 
Министерство на 

икономиката и 
енергетиката – 

срок на действие 
безсрочен

10 “ПОДДЪРЖАНЕ  
ЧИСТОТАТА НА 

МОРСКИТЕ ВОДИ”  
АД –  гр. Варна 

Област Варна, 
Община          Варна,  
район р-н 
“Аспарухово”,  
ж.к-с 
ЮЖНА 
ПРОМИШЛЕНА 
ЗОНА - Варна – 
ТЕРМИНАЛ                     
ЗА 
БАЗОВИ МАСЛА,
гр. Варна - 9000,  
а на администрацията е

ул. “27-ми юли” № 21 

813109299 РЕШЕНИЯ на МОСВ 
1. № 00-ДО-173-00 от 

13.06.2005 год.; 
2. № 00-ДО-173-01 от 

05.09.2006 год.; 
3. № 00-ДО-173-02; 

 4. № 00-ДО-173-03 от 
21.05.2010 год.
на Р България 

с валидност на последното 
решение до  

14.016.2015 год.

-

11 “БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ”  
АД –  гр. София 

Област София, 
Община         София, 
район р-н 
“Оборище”, 
гр. София - 1504,  
бул.  
“Васил Левски”  
№ 118  

834020850 РЕШЕНИЯ на МОСВ 
1. № 00-ДО-06-04 от 

20.05.2004 год.; 
2. № 00-ДО-06-05 от 

28.01.2005 год.; 
3. № 00-ДО-06-06 от 

05.08.2008 год.; 
4. № 00-ДО-06-07 от 

02.04.2009 год.; 
5. № 00-ДО-06-08 от 

18.12.2009 год.; 
6. № 00-ДО-06-09 от 

03.09.2010 год.; 
7. № 00-ДО-06-10 от 

28.02.2011 год. 
на Р България 

НОТИФИКАЦИИ  
-

BG 001411
и  

BG 001711
за трансграничен 

превоз на  
отпадъци                    

издадени от 
Министъра на 

околната среда и 
водите -        

с валидност през 
2011 год.



…………………………………………………………………………………………………………
…………..

Годишен Доклад по ОС – 2011 на “М Е Т А Л” – гр. Варна за изпълнение на дейностите,   
           за които е предоставено Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4. на КР.  

През 2011 год. оператора работи по специални ИЗИСКВАНИЯ, съобразени със законовите разпоредби на 

МОСВ за транспортиране на производствени неопасни и опасни отпадъци. Съхраняваме всички създадени 

документи по предаване на отпадъците в сроковете, определени в ЗООС, съответно - 5 години и 30 години или 

ако има друг срок, по предписание на Контролния орган. При транспортирането, на фирмата-превозвач се дават 

комлект от документи, които да съпровождат товара до мястото на местонахождението на товарополучателя,              

а там вече се предават, като неопасен или опасен отпадъка за последващо третиране. Изготвени са за случая 

съпровождащи товара документи, с които фирмата извършваща, на наша територия и по пътната 

имфраструктура на Р България превоза, се легализира, като временен собственик получил отпадъка от 

товародателя «МЕТАЛ» АД – гр. Варна. Това е съобразено в съответствие с разпоредбите за шосеен ADR 

превоз по Европейската спогодба за опасните товари. Всички опасни наши отпадъци имат освен определените 

кодове по Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класифициране на отпадъците на МОСВ и даден Номер на ООН, 

съгласно Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасните отпадъци и тяхното 

обезвреждане, ратифицирана със закон, приет на 37-то Народно събрание на 18.01.1996 год. и издадена от 

МОСВ в ДВ бр. 1 от 1997 год. Въвели сме при попълване на ТРАНСПОРТНАТА КАРТА и съответният 

UN-номер на отпадъка, като налагаме спазването на тези изисквания за движение по пътищата на ИА "АА" към 

МТИТС на Р България. Подготвяме и се представят индивидуални ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ на опасните 

отпадъци, които се дават на водача на МПС-то да се ползват, в случай на авария по време на превоза на всеки 

ОПАСЕН ОТПАДЪК.   

 Описание на системата за събиране и извозване – Отпадъците се: 1) Събират на определените места - 
ПЛОЩАДКИ, като от мястото на генериране с вътрешен транспорт се извозват до съответната 
площадка/помещение/склад.; 2) Извозват се само в случаи на събрани достатъчно количества от тях, като 
се търси съвместимост на товара при превоза.;  

 Периодичност на събиране и извозване – Отпадъците се: 1) Събират с различна периодика. Имаме 
такива, които генерираме ежедневно, други, които са в месеца или на няколко месеца еднократно, а трети 
дори не ги генерираме ежегодно, а през интервал от 3 до 5 години, а може и по-дълъг период, ако докажат 
ефективното си действие на онзи етап от експлоатацията им.; 2) Извозват само при подаден от нас сигнал 
или сами организираме транспорта. За отпадъците от бита – това става по график на лицензираната фирма, 
наета от Община Варна за изпълнител на услугата по разствянето на предоставените съдове, поддръжката 
им и тяхното обсужване – обичайно това е в седмицата по 2 пъти. След 01.04.2011 год. схемата на работа 
се промени, като сме обслужвани от фирма, с която се договориха писмено нашите условия и график – 1 
път в седмицата. За отпадъците от опаковки, които са обект на разделно събиране и бъдещо предаване за 
оползотворяване, чрез рециклиране важи същото условие при извозването им, както за отпадъците от бита 
– изпълнява се по график на фирмата ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор в сила още 
от 2010 год. Обичайно се предават три вида отпадъци от опаковки – хартия и картон, метал и пластмаса,
а по отношение на стъклото, то това се извършва по поръчка един до два пъти в годината при събрани  
достатъчно количества.; 
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 Използвани съдове – същите са предоставени от лицензираните фирми или са наши, както следва: 
1) Отпадъците от метал се събират предимно в оборотни открити (без капак) здрави стоманени с плътни 

стени и под траспортни опаковки контейнери с ролки – тип “ABROLL” – “кесони-гондоли”, които съответстват 
на стандарта DIN 30 722. От задната страна им се отваря двойна врата странично, които са лесни за обслужване 
от нас и от превозвача при товаро-разтоварните работи със специализирано превозно средство. Същите имат 
различна вместимост, но най-често тук ползваме тези с полезен обем от 9,400 м3, като някои от предимствата 
им са, примерно:  
- добре е защитен отпадъка от разпиляване при транспортирането,  
- може да поеме различен габарит отпадък, без да се налага да бъде допълнително нарязан на парчета и по-малки късове при нас, както 
има и други предимства.;  

2) Отпадъците от битов характер се събираха: 
В периода: 01.01.2011 год. ÷ 31.03.2011 год. в оборотни съдове, изработени от стоманена ламарина с 
подвижен/плъзгащ се капак на ролки. Контейнерите са здрави с плътни стени и под, които отговарят на 
Евронорма EN ISO 840-3 и представляват дизайн наименован – тип “БОБЪР”. На дъното им има направена 
дупка с тапа за изтичане на евентуално събраните води от продукти или тези води от дъждовалене. Имат 4-ри

броя ходови колела, 2 х 2, като задните са със спирачки. Лесни са за обслужване от нас и от превозвача при 
товаро-разтоварните работи със специализирано превозно средство. Същите имат полезен товар около 0,450 т. 
и полезен обем от 1,100 м3, като някои от предимствата им са, примерно:  
  -  добре е защитен отпадъка от разпиляване при събирането и временното му съхранение,  

- защитата на контейнера от корозия е също добре обмислена и осъществена, като е направено горещо поцинковане на завършеният 
вид на съда (след направени всички заварки), в съответствие с Евронорма EN ISO 1461, както има и други предимства.; 

В периода: 01.04.2011 год. ÷ 31.12.2011 год. отпадъците се събираха в други предоставени 4-ри контейнера от 
горепосочения тип. Предвидено е по силата на сключеният писмен ДОГОВОР № М-ЕКО-1001 / 30.03.2011 год. 
с фирма “ЕЛБИМЕКС” ООД – гр. София с представителство в гр. Варна, след датата – 01.04.2013 год. те да 
станат наша собственост. Същите са изработени от материала полиетилен с висока плътност /HDPE/ с гладка 
вътрешна и външна повърхност на стените, която не позволява задържане на онечиствания от сметта и така са  
по-лесни за почистване. Съответстват не само на на Евронорма EN ISO 840-3, но и също на EN ISO 840-4, 
EN ISO 840-5 и EN ISO 840-6. Съдовете имат сертификат на производителя за качество по ISO 9001:2008 и са 
изработени от рециклиран материал, като са в ЗЕЛЕН цвят. Устойчиви са на UV-лъчение, на колебанията с 
ниски и с високи атмосферни температури, както и на химическо и биологическо въздействие. По документи на 
производителя имат вместимост от 1,10 м3, но са с по-голям полезен товар 0,466 т. спрямо товара на предните 
ползвани съдове.   
3) Отпадъците от разделно събиране на опаковки и опаковъчни материали, оползотворима част от 
битовия отпадък и от неопасен характер се събират предимно в оборотни здрави съдове изработени от твърда 
пластмаса в цветни варианти (с подвижен/плъзгащ се капак на ролки) с плътни стени и под, които отговарят на 
стандарта DIN 30 700 и UNI 9260 по отношение на размера. Тези контейнери също представляват дизайн 
наименован – тип “БОБЪР”. На дъното им има направена дупка с тапа за изтичане на евентуално събраните 
води от дъждовалене и при снеготопене попаднали в тях. Имат 4-ри броя ходови колела, 2 х 2, като задните са 
със спирачки. Лесни са за обслужване от нас и от превозвача при товаро-разтоварните работи със 
специализирано превозно средство. Същите имат полезен товар около 0,450 т. и полезен обем от 1,100 м3, като 
някои от предимствата им са, примерно:  
- добре е защитен отпадъка от разпиляване при събирането и временното му съхранение,  
- контейнерите са цветни, като жълтия е за пластмаса и метал, зеления – за стъкло, синия е за хартия и картон,  
- на самият капак има направени 1 или 2 отвор/и за директно поставяне на отпадъка с тяхната форма – кръгла или правоъгълна,  
- материала за тези контейнери е получен вследствие рециклиране и той е предварително анализиран за съдържание на тежки метали – 
включително и кадмий /отчетено е отсъствието им/, 
- устойчиви са на УВ лъчение, химическо и биологично въздействие,   
- гладка повърхност, която не позволява залепването на нечистотии, а и почистването им, чрез измиване не е трудоемко, както има и  
други предимства; 

4) Другите твърди отпадъци от неопасен характер, които се предават за следващо третиране могат да са 
опаковани или директно в насипно състояние да са поставени в карусерията на превозното средство, след като 
са добре укрепени и отгоре са покрити  с брезента на камиона, ако колата не е бордова.  
5) Отпадъците с опасен характер в течно състояние, които се предават, обичайно се изчерпват под вакуум 
в транспортна опаковка – преносима ADR-цистерна удобрен тип за шосеен превоз на съответния клас опасен 
отпадък. Понякога, цистерната може да бъде и секционирана, което е по-добрия случай на транспортиране с 
цел безопастност и овладяване реакциите на товара при движение на пътя и при аварийни случаи. Може пак 
под вакуум отпадъчната течна смес да се прехвърли в подходящи съдове – метални варели или IBC контейнери 
за опасни течни вещества – удобни от нов тип и безопасни траспортни опаковки, които отговарят на стандарта 
на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари – ADR шосеен по отношение на размера и 
качествата им. Последните, цитирани тук контейнери са с дизайн наименован – тип “КУБ” и повечето имат 
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защитна метална решетка/рамка, която ги предвазва от деформации в случаи на авария. На дъното им има 
направен отвор и монтиран изпускателен кран. Имат и подложка палет изработен също от метал в комбинация 
понякога и с дървена платформа. Лесни са за обслужване от нас и от превозвача при товаро-разтоварните 
работи със специализирано превозно средство. Задължително на горецитираните транспортни опаковки и 
превозното средство СЕ ПОСТАВЯ оранжево оцветена Кемблерова табела или оранжева ТАБЕЛА с изписани 
число за идентификация на опасността на товара (в горната част) и неговият UN номер (в долната част), като отделно 
всяка единична опаковка – пластмасова, или метална също трябва да се етикира/маркира, с което останалите 
участници в движението на пътя се съобразяват. Съдовете имат полезен различен товар от 0,186 тона или 
другите са около 1,000 тон и полезен обем от 0,200 м3 до 1,000 м3, като някои от предимствата им са, примерно:  
- добре е защитен отпадъка от разпиляване/разсипване при събирането и временното му съхранение,  
- контейнерите могат да се поставят до 3 един над друг;  
- всички части могат да бъдат рециклирани и подменяни;   
- на самият капак има направен 1 кръгъл отвор с диаметър 150 мм, който се използва при празен съд и за проветрение и директно 
наблюдение, а от там става и запълването.  

6) Отпадъците с опасен характер в твърдо състояние – през 2011 год. сме предавали такива отпадъци, като 
сме ползвали двата договора, които сме сключили на 10.06.2009 год. с фирма - “БАЛБОК Инженеринг” АД – 
гр. София. В случая за отпадъка:   
с код – 11.01.09*, който същевременно представлява опасен товар и при ADR-превоза е от Клас – 6.1. 
ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА - опасен отпадък, респективно товар с наименование: “ОТПАДЪК, UN 3288 
ТОКСИЧНО НЕОРГАНИЧНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, Н. У. К. (галваничен шлам, съдържащ арсен, 
кадмий, цинк), 6.1, ІІ” – ползвахме черни найлонови чували здраво завързани и етикетирани.;
с код – 15.02.02*, който същевременно представлява опасен товар и при ADR-превоза е от Клас – 9. ДРУГИ 
ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ - опасен отпадък, респективно товар с наименование: “ОТПАДЪК, 
UN 3077 ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н. У. К., 9, ІІІ” – ползвахме също 
черни найлонови чували здраво завързани и етикетирани за дървените омаслени опилки и за памучните 
материи. Ползвахме иотделно и металните транспортни единични опаковки (варели от 50 кг) от ползваните 
свежи химикали съдържащи цианиди, които, след като са изпразнят от съдържанието си не се почистват 
от нас, а в тях се оставят филтърите, шпулите и други филтърни материали и попиващи памучни 
материи ползвани в галваничните вани и също замърсени с цианидна група.;
с код – 20.01.21*, който същеверменно представлява опасен товар и при ADR-превоза е от Клас – 9. ДРУГИ 
ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ - опасен отпадък, респективно товар с наименование: “ОТПАДЪК, 
UN 3363 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В МАШИНАРИИ ИЛИ В АПАРАТУРА, Н. У. К., 9, не е обект на ADR по 
опаковъчна група” – ползвали сме индивидуални единични и групови опаковки от велпапе и картон за 
опаковка в здраво състояние на пурите на луминесцентните лампи и за балоните от старите живачни 
лампи. Част от опаковките, понеже не бяхме ги запазили, се наложи отпадъците да се поставят в други 
общи опаковки, поради което ги обвързахме по 10 броя до 15 броя с хартиен скоч подбрани с еднаква 
дължина на пурите, а помежду им за уплътняване и защита от счупване се уплътниха с велпапе. Така 
опакован от наша страна товара отговаряше на Европейският стандарт за международен превоз на 
опасни товари – ADR шосеен. Снопчетата и груповите опаковки етикетирахме.;
с код – 20.01.35*, който също представлява опасен товар и при ADR-превоза е от Клас – 9. ДРУГИ ОПАСНИ 
ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ - опасен отпадък, респективно товар с наименование: “ОТПАДЪК, UN 3363 
ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В МАШИНАРИИ ИЛИ В АПАРАТУРА, Н. У. К., 9, не е обект на ADR по 
опаковъчна група” – не сме ползвали опаковка, защото представляваше 1 брой стар хладилник, който е 
в компактно състояние и само го етикетирахме.

 Използувана техника – основно се ползва специализирана техника за здравословни и безопасни условия 
на труд и опазване на околната среда от допълнително замърсяване вследствие изпълнението на 
междинните дейности от страните – изпълнител и възложител по сключените договори. 

 Опаковки – ползваме различни опаковки за различните видове производствени опасни и неопасни 
отпадъци. Те имат различна вместимост и дизайн, за което опоменахме в предходните точки.  

       Всички ползвани от нас опаковки през 2011 год., които са: 
- предоставени от лицензирана фирма за временно ползване; 
- запазени индивидуални опаковки на производителя, с които сме закупили определена стока/оборудване; 
- закупени специално от нашите нужди за да ги ползваме и с тях за предадем  отпадъци на друга фирма за следващо третиране, 

отговарят на изисквания на законодателната система за правилно временно съхраняване на отпадъци и 

тяхното транспортиране. При предаване на опасните отпадъци, теглото на опаковката се включва към 

НЕТО ТЕГЛОТО на товара и така се документира в надлежно оформената ТРАНСПОРТНА КАРТА! 
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“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си  по Усл. 11.4.3. на КР.  

През 2011 год. оператора има сключени от предни години и от 2011 год. – общо 11 писмени договора и към 

тях съответните анекси, допълнителни и ценови споразумения, въз основа, на които се предават отпадъците за 

транспортиране преди следващата им дейност по обезвреждане и/или оползотворяаване от лицензиран 

оператор на МОСВ.  

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.4. на КР. 

Дружеството има изготвена инструкция и подготовка на сертификат за товара. През 2011 год. 

оператора следи за извършването на товаро-разтоваръчните дейности и самото транспортиране. Качествената 

услуга предлагана от лицензираните превозвачи на МОСВ, с които работим по силата на сключените договори 

по предаване/приемане на отпадъците ни е добър показател, като даваме от наша страна отлична оценка за тази 

дейност. Няма през отчетния период регистрирани случаи на авария, при която от нашия придобит от 

Превозвача отпадък при междинната дейност с товара от началната точка - Товародател до крайната точка - 

Товарополучател поради разсипване/разръскване/ разливане да е замърсена и/или увредена ОС. В случаи на 

необходимост имаме готовност да подготвим  специално още две форми към тази инструкция, а именно:  

1) ДОКЛАД за произшевствие по време на превоза - екологично несъответствие. Тук, като коригираща мярка след него 

задължително се прави/ят от страна на оператора предписание/я, при което се налага да се изготви и вторият документ; 

2) ПРОТОКОЛ за транспортиране, при което има нанесена екологична щета инициирана от екологичнатото несъответствие.  

Всеки път, когато имаме предаване на отпадъка за транспортиране се извъшва проверка на място от 

страна на ЕКОЛОГА за този отпадък, като присъства също представител на цеха и управителя на склада.   

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.5. на КР. 

Има изготвена инструкция, по която се прави периодична оценка на съответствието на транспортирането 

на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприети 

коригиращи действия.  

От направените през 2011 год. над 300 проверки (при всяко изнасяне на отпадъци от площадката) -

установихме, че няма нарушения, а само съответствия по дейностите свързани със следващото третиране 

и транспортирането на отпадъците. Имаме предварително регламентиране, какви са конкретните 

условия, които трябва да се спазват от наша страна и от страна на фирмата превозвач за предаване на 

отпадъците ни. По тази причина няма констатирани нарушения. Резултата е отличен.  
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 Транспортиране на отпадъците и допълнителни проверки при 
товаренето/разтоварването на отпадъците. 

Ежемесечно и толкова пъти през 2011 год. се транспортират отпадъци, колкото са случаите за 
ползване на външните услуги за превоз и предаване на отпадъци. Изразено с числа – това са 12 
задължителни вътрешнофирмени проверки, като имаме още около 300 случая за извършване на 
предаване на различните наши отпадъци на фирми. При всяко извозване ЕКОЛОГА присъства 
задължително и оформя необходимите документи, които трябва да се предадат на превозвача на 
лицензираният транспорт на МОСВ за да има информация за товара и за възможните му реакции на 
пътя при евентуално възникнал пътен инцидент или друга аварийна ситуация.   

Задължението, да се ползва транспорт на лицензирани фирми от МОСВ, които сме отразили в 
Таблица № 11.6. към ГДОС-2011 за превоз на отпадъците е и гаранция за безопасността за 
здравето на хората и на компонентите на околната среда. С преобладаваща част от фирмите  
работим съвместно в продължение вече на няколко години. Има и нова фирма, с която работим 
през 2011 год. Във въпросната таблица сме посочили притежаваните им документи издадени от 
страна на МОСВ, а освен тях, сме представили и информация за наличието и на разрешителни 
документи издадени от друг/и Контролен/ни орган/и, лицензи и лицензиите.  

       Задачи, които фирмата изпълнява по отношение на предприети 

 технологични мероприятия за намаляване на образуването на отпадъците са: 

 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на 
отпадъците 

 Увеличаване на количествата отпадъци предадени за рециклиране и оползотворяване. 

 Проучване и предаване на нерециклируемите отпадъци за екологосъобразно обезвреждане. 

 Регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на изискванията на 
екологичното законодателство. 

 Осигуряване на достатъчни и точни данни за количествата формирани отпадъци.  

 Създаване на списък с отговорни длъжностни лица по цехове отговорни за управлението на 
отпадъците във фирмата. 

 Увеличаване на постъпленията от отпадъци и прилагане на  принципите за отговорност на 
персонала при управлението на дейностите с отпадъците.  

 Прилагане на принципа “отговорност на производителите” 

 Въвеждане на Регламент 92/880/EEC за системите за “еко-маркировка” на опаковките на изделията 
на фирмата  

4.4.5.  Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците - Усл. 11.5. на КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.5.1. на КР.  

През 2011 год. оператора е имал право да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране 

отпадъци, които са включени единствено и само по това условие на лица, които притежават разрешение или 

регистрационен документ или лиценз, като сме сключили с тях договори респективно анекс/и за отчетния 

период. По подробна информация, може да се види и в следващата точта 4.4.6. на ГДОС-2011 на оператора. 
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В следващата Таблица 11.7., 

към ГДОС-2011 докладваме конкретни данни за количествата предадени отпадъци от “МЕТАЛ” АД – 

гр. Варна на външни фирми с цел – ползване лицензирани услуги за следващото им оползотворяване, което се 

извършва безопасно за околната среда в инсталации/съоръжения извън територията на фирмената площадка. 

Таблица 11.7. Оползотворяване на отпадъци

Отпадък Код Оползотво-
ряване 
на отпадъци 
на територията
на площадката

от страна на 
оператора

Оползотво-
ряване 
на отпадъци 
извън 
територията на 
площадката

от страна на 
други 

оператори

Описание 
на кода за 
оползотво -
ряване 
извършван 
в услуга от 
външната 
фирма  

Име    
на външната фирма
извършваща 
междинната 
операция и  
операцията                      
по 
оползотворяване 
през 2011 год.

Съот-
вет-
ствие 

  Да 
/код 
(R..)

Не  
се 
извър-
шва 

Да 
/код 
(R..)

Коли -
чество 

(t/
2011y)

код (R..)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Строителни отпадъци   
Бетон 17.01.01 - R -

Не  
се 
извър-
шва 

R10 -
се извър-
шва 

0,000

междинна дейност  
(Т)
за следващо  
R10 -
обработване на 
земната 
повърхност, 
благоприятстващо 
земеделието или 
подобряващо 
качествата на ОС

1. “СЕМИЗ” ООД –
с. Езерово, Обл. Варна  
и  
2. “СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна,  
Обл. Варна,   
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ.  

да 

Керемиди, 
плочки, 
фаянсови 
и 
керамични 
изделия 

17.01.03 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R10 -
се извър-
шва 

0,000

междинна дейност  
(Т)
за следващо  
R10 -
обработване на 
земната 
повърхност, 
благоприятстващо 
земеделието или 
подобряващо 
качествата на ОС

1. “СЕМИЗ” ООД –
с. Езерово, Обл. Варна  
и  
2. “СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна,  
Обл. Варна,   
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ.  

да 

Смеси от 
бетон, 
тухли, 
керемиди, 
плочки, 
фаянсови 
и 
керамични 
изделия, 
различни 
от упомен. 
17 01 06

17.01.07 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R10 -
се извър-
шва 

0,000

междинна дейност  
(Т)
за следващо  
R10 -
обработване на 
земната 
повърхност, 
благоприятстващо 
земеделието или 
подобряващо 
качествата на ОС

1. “СЕМИЗ” ООД –
с. Езерово, Обл. Варна  
и  
2. “СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна,  
Обл. Варна,   
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ.  

-
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Производствени отпадъци  
с неопасен характер 
Отпадъци 
от 
пластмаса 

07.02.13 –
1. Дейност –
при ремонт и 
струговане;

2. РVС –
фолио-
изрезки.

- R -
Не  
се 
извър-
шва 

R7 -
се извър-
шва 

Общо: 
1,449,
като 

на 1. – 
0,529

и
на 2. – 

0,920

междинна дейност  
(Т)
за следващо  
R7 -
възстановяване на 
компонети, 
използвани за  
намаляване на 
замърсяването

1. “ТИТАН - АС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна   
и  
2. “Надин Комерс”  
ООД – гр. София и Клон в 
гр. Девня, Общ. Девня,  
Обл. Варна 

да 

Шлака 
от  
пещи 

10.10.03 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R4 -
се извър-
шва 

4,700 междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения

“Валенсия Метали”  
ЕООД – гр. Тетевен  

да 

Отпадъци 
неупо-
менати 
другаде  

11.01.99 –
1. Cu –
аноди;

2. Zn –
аноди.

- R -
Не  
се 
извър-
шва 

R4 -
се извър-
шва 

Общо: 
0,048,
като 

имаме 
за 1. – 
0,020

и
за 2. – 
0,028

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения

“СОФИЯ МЕД”  
АД – гр. София 

да 

Стърго-
тини, 
стружки и 
изрезки от 
черни 
метали 

12.01.01 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R4 -
се извър-
шва 

Общо: 
198,950,

като 
на 1. – 

1,225
и

на 2. – 
197,725

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения

1. “Валенсия Метали”  
ЕООД – гр. Тетевен  
и  
2. “Надин Комерс”  
ООД – гр. София и Клон в 
гр. Девня, Общ. Девня,  
Обл. Варна 

да 

Стърго-
тини, 
стружки и 
изрезки от 
цветни 
метали 

12.01.03 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R4 -
се извър-
шва 

Общо: 
28,844,

като 
на 1. – 
27,956,
на 2. – 

0,000
и

на 3. – 
0,888

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения

1. “СОФИЯ МЕД”  
АД – гр. София; 

2. “Надин Комерс”  
ООД – гр. София и Клон в 
гр. Девня, Общ. Девня,  
Обл. Варна 
и 
3. “Валенсия Метали”  
ЕООД – гр. Тетевен  

да 

Прах и 
частици от 
цветни 
метали 

12.01.04 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R4 -
се извър-
шва 

Общо: 
0,550,
като 

на 1. – 
0,000

и
на 2. – 

0,550

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения

1. “СОФИЯ МЕД”  
АД – гр. София 
и 
2. “Надин Комерс”  
ООД – гр. София и Клон в 
гр. Девня, Общ. Девня,  
Обл. Варна 

да 

Хартиени 
и 
картонени 
опаковки 

15.01.01 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R7 -
се извър-
шва 

Общо: 
1,320,
като 

на 1. – 
0,960

и
на 2. – 

0,360

междинна дейност  
(Т)
за следващо  
R7 -
възстановяване на 
компонети, 
използвани за  
намаляване на 
замърсяването

1. “ТИТАН - АС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
и  
2. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 

да 

Пластма-
сови 
опаковки 

15.01.02 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R7 -
се извър-
шва 

Общо: 
1,050,
като 

на 1. – 
0,900

и
на 2. – 

0,150

междинна дейност
(Т)
за следващо  
R7 -
възстановяване на 
компонети, 
използвани за  
намаляване на 
замърсяването

1. “ТИТАН - АС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
и  
2. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 

-
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Метални 
опаковки 

15.01.04 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R4 -
се извър-
шва 

0,030 междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения

“ТИТАН - АС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 

да 

Стъклени 
опаковки 

15.01.07 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R7 -
се извър-
шва 

0,000 междинна дейност  
(Т)
за следващо  
R7 -
възстановяване на 
компонети, 
използвани за  
намаляване на 
замърсяването

“ТИТАН - АС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 

-

Отработени
шлифовъчн
и тела и 
материали 
за 
шлифоване, 
различни от 
упомена-
тите в 
12.01.20

12.01.21 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R4 -
се извър-
шва 

0,1078 междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения

“СОФИЯ МЕД”  
АД – гр. София 

да 

Излезли от 
употреба 
гуми 

16.01.03 - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R13 -
се извър-
шва, 
като 
следват  
R4
и  
R5

0,190 междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R13 -
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операците по букви 
от “а” до “м” освен 
ВрС до събирането 
им от мястото на 
образуване.
Следват:
R4 -
рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения 

и R5 -
рециклиране или 
възстановяване на 
други неорганични 
материали.

“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 

Забележка!
Отпадъка подлежи  
на следващо ПРЕДАВАНЕ  
за оползотворяване от 
изпълнителя по договора 
ни през 2012 год.! 

да 

Производствени отпадъци  
с опасен характер 
Нехлори-
рани 
хидравли-
чни масла 
на 
минерална 
основа 

13.01.10* - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R9 -
се извър-
шва 

0,000 междинна дейност  
(Т)  
и следващо 
R9 -
повторно 
рафиниране на 
масла или друга 
повторна употреба 
на масла

Имаме ВрС,  
но не са  генерирани 

да 

Нехлори-
рани 
моторни, 
смазочни и 
масла за  
зъбни 
предавки на 
минерална  
основа 

13.02.05* - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R9 -
се извър-
шва 

0,000 междинна дейност  
(Т)  
и следващо 
R9 -
повторно 
рафиниране на 
масла или друга 
повторна употреба 
на масла

Имаме ВрС,  
но не са  генерирани 

да 
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Флуорес-
центни 
тръби 
и  
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20.01.21* - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R13 -
се извър-
шва, 
като 
следват  
R4
и  
R5

0,086 междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R13 -
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операците по букви 
от “а” до “м” освен 
ВрС до събирането 
им от мястото на 
образуване.

Следват:
R4 -
рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения 

и R5 -
рециклиране или 
възстановяване на 
други неорганични 
материали.

“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 
с издадена за периода на 
2011 год. 
НОТИФИКАЦИЯ  
№ BG 001711 на МОСВ 
за съвместна дейност по 
ПРЕДАВАНЕ на 
ОПАСНИЯ ОТПАДЪК   на  
GREENLAMP
RECICLARE SRL, Frasinu
Ind. Park –
DJ 203D Buzau-Sloboziaq
127640, Tintesti, Buzau.
Romania

Забележка!
Отпадъка е ПРЕДАДЕН за  
следващо оползотворяване на 
19.12.2011 год. от изпълнителя 
по договора ни, като в уверение 
на извършеното ни е издал 
СЕРТИФИКАТ  
за РЕЦИКЛИРАНЕ 
№ S-LL-087-1 / 10.01.2012 год.

да 

Излязло  
от  
употреба 
електри-
ческо  
и 
електронно 
оборудване, 
различно  
от упомена-
тото  
в 

20.01.21
и  
20.01.23,
съдържащо 
опасни 
компоненти 
(3)

20.01.35* - R -
Не  
се 
извър-
шва 

R13 -
се извър-
шва, 
като 
следват  
R4
и  
R5

0,030 междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R13 -
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операците по букви 
от “а” до “м” освен 
ВрС до събирането 
им от мястото на 
образуване.

Следват:
R4 -
рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения 

и R5 -
рециклиране или 
възстановяване на 
други неорганични 
материали.

“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 

Забележка!
Отпадъка подлежи  
на следващо ПРЕДАВАНЕ  
за оползотворяване от 
изпълнителя по договора 
ни през 2012 год.! 

да 
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4.4.6.  Обезвреждане на отпадъците - Усл. 11.6. на КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.6. на КР.  

През 2011 год. оператора е имал право да обезврежда единствено и само тези отпадъци, които са 
включени, като подусловия към КР от 17.01.2005 год. Поради изминалия период от пълни СЕДЕМ години, се  
наложи през това време, на пазара усъвършенстване не само на системата за събиране на генерираните 
отпадъци, но и промени към подобряване на дейностите с тях в национален мащаб, спрямо годината на 
издаване на разрешителното. Това е в унисон със заложеното от ЕС задължение на Р България да редуцира в 
национален мащаб количествата/обемите отпадъци и максимално да ползва ценните вторични ресурси от 
отпадъците, като се търсят и предлагат алтернативи за тях и съвременни решения, за преработка в инсталации. 
Приехме със задоволство предложението на лиценцираната фирма на МОСВ “БАЛБОК Инженеринг” АД – гр. 
София, с която е договорено за предадените ни опасни отпадъци на 24.11.2011 год. класифицирани с кодовете: 
20.01.21* и 20.01.35*, вместо дейност с кодове за обезвреждане, след като се оказа и прецениха, че са 
подходящи – ТЕ да бъдат подложени на дейности с кодове за тяхното оползотвораяване, което е приоритет!               
За целта, с наш факс Изх. № 319 / 07.12.2011 год. изискахме от изпълнителя, да ни предостави в срок най-късно 
до 20.01.2012 год. за нуждите на подготовката на ГДОС-2011 и не само него, допълнителна информация за 
всеки предаден от нас отпадък – общо ПЕТ приети за третиране, какво точно е извършено с тях към датата – 
31.12.2011 год. С писмо техен Изх. № ВА-92-ЮД(0022) / 10.01.012 год. и наш Вх. № 41 / 20.01.2012 год. 
получихме три броя сертификати, от които имаме, както следва - 

за ДВАТА отпадъка класифицирани:  
с кода за отпадък 11.01.09* е издаден - СЕРТИФИКАТ за ОБЕЗВРЕЖДАНЕ № D-ОО-168-Р-1 / 10.01.2012 год.        
От същия е видно, че количеството от 295 кг по транспортна карта за отпадъка е ОБЕЗВРЕДЕНО чрез 
операции D13, D14, D15, последвани от операция D10. Последната дейност е извършена на 12.12.2011 год.  
съгласно Нотификация BG 001411 на МОСВ издадена за изпълнителя в държавата от ЕС – Германия.; 
с кода за отпадък 15.02.02* е издаден - СЕРТИФИКАТ за ОБЕЗВРЕЖДАНЕ № D-ОО-168-Р-2 / 10.01.2012 год.        
От същия е видно, че количеството от 740 кг по транспортна карта за отпадъка е ОБЕЗВРЕДЕНО чрез 
операции D13, D14, D15, последвани от операция D10. Последната дейност е извършена на 12.12.2011 год.  
съгласно Нотификация BG 001411 на МОСВ издадена за изпълнителя в държавата от ЕС – Германия.; 

и за ЕДИНИЯ отпадък класифициран:  
с кода за отпадък 20.01.21* е издаден - СЕРТИФИКАТ за РЕЦИКЛИРАНЕ № S-LL-087-1 / 10.01.2012 год.        
От същия е видно, че количеството от 86 кг по транспортна карта за отпадъка е ОПОЛЗОТВОРЕНО чрез 
операции R13, последвани от операции R4 и R5. Последите дейности по рециклиране са извършени на 
19.12.2011 год. съгласно Нотификация BG 001711 на МОСВ издадена за изпълнителя в държавата от ЕС – 
Румъния. 

По отношение на предадените на тях, от нас, други два отпадъка,  
то ни уведомиха, че на този етап към 31.12.2011 год. е извършено следното: 

за отпадъка класифициран с кода 20.01.35*, на този етап, количеството от 30 кг по транспортна карта е
ОПОЛЗОТВОРЕНО чрез операции R13. Предстои в 2012 год. да се извършат съответните операции R4 и R5
вероятно с издадена нова нотификация на МОСВ за изпълнителя в държавата от ЕС – Румъния.; 
за отпадъка класифициран с кода 16.01.03, на този етап, количеството от 190 кг по транспортна карта, въпреки, 
че товара не е с опасни харатеристики, но е натоварен с опасни отпадъци, то е също ОПОЛЗОТВОРЕН чрез 
операции R13. Предстои в 2012 год. да се извършат съответните операции R вероятно с издадена нова 
нотификация на МОСВ за изпълнителя в държавата от ЕС, като не са уточнили точно коя ще бъде. Има 
голяма вероятност това да стане и на територията на страната, за което няма да е нужна нотификация.

В следващата Таблица 11.8, 

към ГДОС-2011 докладваме конкретни данни за количествата предадени отпадъци от “МЕТАЛ” АД – 

гр. Варна на външни фирми с цел – ползване лицензирани услуги за следващото им обезвреждане, което се 

извършва безопасно за околната среда в инсталации/съоръжения извън територията на фирмената площадка. 
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Таблица 11.8. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ на отпадъци

Отпадък Код Обезвреж- 
дане 
на отпадъци 
на територията
на площадката

от страна на 
оператора

Обезвреж- 
дане 
на отпадъци 
извън 
територията на 
площадката

от страна на 
други  

оператори

Описание 
на кода за 
обезвреж -
дане 
извършван 
в услуга от 
външната 
фирма  

Име    
на външната фирма
извършваща 
междинната 
операция и  
операцията                      
по  
обезвреждане 
през 2011 год.

Съот-
вет-
ствие 

  Да 
/код 
(D..)

Не  
се 
извър-
шва 

Да 
/код 
(D..)

Коли -
чество 

(t/
2011y)

код (D..)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Битови отпадъци 
Биораз-
градими 
отпадъци 
от кухни и 
заведения 
за 
обществено
хранене 

20.01.08 - D -
Не  
се 
извър-
шва 

D1 -
се извър-
шва 

Общо
на 3: 

0,171,
като 

на 1. – 
0,048

и 
на 2. – 

0,123

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D1 -
депониране 
(наземно или 
подземно) на депо в 
землището на            
с. Въглен, Общ. 
Аксаково

1. “ОМЕГА 
ИНТЕРКЛИНЪР” АД - гр. 
Варна, Общ. Варна  
и  
2. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
3. “СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ.  

да 

Смесени 
битови 
отпадъци 

20.03.01 - D -
Не  
се 
извър-
шва 

D1 -
се извър-
шва 

Общо
на 3: 

14,847,
като 

на 1. – 
8,400

и 
на 2. – 

6,447

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D1 -
депониране 
(наземно или 
подземно) на депо в 
землището на            
с. Въглен, Общ. 
Аксаково

1. “ОМЕГА 
ИНТЕРКЛИНЪР” АД - гр. 
Варна, Общ. Варна  
и  
2. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
3. “СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ.  

да 

Производствени отпадъци 
с неопасен характер 
Отпадъчни  
покривни 
прахове 

08.02.01 - D -
Не  
се 
извър-
шва 

D1 -
се извър-
шва 

0,000

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D1 -
депониране 
(наземно или 
подземно) на депо в 
землището на            
с. Въглен, Общ. 
Аксаково

1. “СЕМИЗ” ООД –
с. Езерово, Обл. Варна  
и 
2. “СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ.  

да 

Други 
облицо-
въчни и 
огнеупорни 
материали 
от 

16.11.04 - D -
Не  
се 
извър-
шва 

D1 -
се извър-
шва 

0,000

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D1 -
депониране 
(наземно или 
подземно) на депо в 
землището на            

Нямаме ВрС  
и не са генерирани такива 
отпадъци в отчетния 
период  
2005 ÷ 2011 год. 

да 
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металург.  
процеси и 
процеси, 
различни от 
упоменатит
е в 16.11.03 

с. Въглен, Общ. 
Аксаково

Абсорбенти
, филтърни 
материали, 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
различни от 
упомена-
тите  
в 15.02.02 

15.02.03 –
1. От дейност

– при 
полирането 
на детайли в 
Цех “Леярна 
и шлайф”; 

2. От дейност

– при 
праховото 
боядисване – 
негодни 
филтри.

- D -
Не  
се 
извър-
шва 

D1 -
се извър-
шва 

0,020

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D1 -
депониране 
(наземно или 
подземно) на депо в 
землището на          
с. Въглен, Общ. 
Аксаково

“ОМЕГА 
ИНТЕРКЛИНЪР” АД - гр. 
Варна, Общ. Варна  
и 
“СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ. 

да 

Текстилни 
материали 

19.12.08 - D -
Не  
се 
извър-
шва 

D1 -
се извър-
шва 

Общо
на 3: 

0,080,
като 

на 1. – 
0,030

и 
на 2. – 

0,050

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D1 -
депониране 
(наземно или 
подземно) на депо в 
землището на            
с. Въглен, Общ. 
Аксаково

1. “ОМЕГА 
ИНТЕРКЛИНЪР” АД - гр. 
Варна, Общ. Варна  
и  
2. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
3. “СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ. 

да 

Производствени отпадъци  
с опасен характер 
Утайки от 
филтърен 
кейк 
съдържащ
и опасни 
вещества 

11.01.09* - D -
Не  
се 
извър-
шва 

D13,
D14 ,
D15 -
се извър-
шват, 
като след 
това е 
извър-
шена  
D10

0,295 междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D13 -
предварително 
третиране до код 
19. 02. 11*;
D14 -
препакетиране 
преди предаване за 
обезвреждане;
D15 -
съхраняване до 
извършване на 
която и да е от 
операциите по  
обезврежданеот 
букви от “а” до “о”, 
освен ВрС до 
събиране на 
отпадъците от 
мястото им на 
образуването им.

Всички  
горецитирани 
дейности,              
са последвани от  
D10 -
наземно изгаряне 
(инсинерация).

“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 
с издадена за периода на 
2011 год. 
НОТИФИКАЦИЯ  
№ BG 001411 на МОСВ 
за съвместна дейност по 
ПРЕДАВАНЕ на 
ОПАСНИЯ ОТПАДЪК   на  
SAVA GmbH & Co. KG –
Osterweute 1, 25541
Brunsbuettel. Germany

Забележка!
Отпадъка е ПРЕДАДЕН за  
следващо обезвреждане на 
12.12.2011 год. от изпълнителя 
по договора ни, като в уверение 
на извършеното ни е издал 
СЕРТИФИКАТ  
за ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 
№ D-OO-168-P-1 / 10.01.2012 год.

да 
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Абсорбенти,

филтърни 
материали 
(вкл. масл. 
филтри, 
неупоменати 

другаде),
кърпи  
за 
изтриване  
и

предпазни 
облекла, 
замърсени 
с  
опасни 
вещества 

15.02.02* –
1. От дейност

– при 
попиване на 
пръски от 
масла около 
някои 
машини  с 
дървени 
опилки; 

2. От дейност

–  със 
замърсяване 
на ръкавните 
филтри в 
Цех “Леярна 

и шлайф”;

3. От дейност

– при 
нанасяне на 
електро-
химично 
покритие във 
вани, от 
където се 
вадят забити  
пластмасови 
филлтърни 
платна в Цех 
“Галваничен”.

- D -
Не  
се 
извър-
шва 

D13,
D14 ,
D15 -
се извър-
шват, 
като след 
това е 
извър-
шена  
D10

Общо
0,740,
като 

от 1. – 
0,640;
от 2. – 
0,070

и 
от 3. – 
0,030

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D13 -
предварително 
третиране до код 
19. 02. 11*;
D14 -
препакетиране 
преди предаване за 
обезвреждане;
D15 -
съхраняване до 
извършване на 
която и да е от 
операциите по  
обезврежданеот 
букви от “а” до “о”, 
освен ВрС до 
събиране на 
отпадъците от 
мястото им на 
образуването им.

Всички  
горецитирани 
дейности,              
са последвани от  
D10 -
наземно изгаряне 
(инсинерация).

“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 
с издадена за периода на 
2011 год. 
НОТИФИКАЦИЯ  
№ BG 001411 на МОСВ 
за съвместна дейност по 
ПРЕДАВАНЕ на 
ОПАСНИЯ ОТПАДЪК   на  
SAVA GmbH & Co. KG –
Osterweute 1, 25541
Brunsbuettel. Germany

Забележка!
Отпадъка е ПРЕДАДЕН за  
следващо обезвреждане на 
12.12.2011 год. от изпълнителя 
по договора ни, като в уверение 
на извършеното ни е издал 
СЕРТИФИКАТ  
за ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 
№ D-OO-168-P-2 / 10.01.2012 год.

да 

Лаборатор-
ни химични 
вещества  
и  
препарати с 
висока 
степен на 
чистота, 
състоящи се 
от  
или 
съдържащи 
опасни 
вещества, 
включи-
телно смеси 
от 
лаборатор-
ни химични 
вещества  
и  
препарати с 
висока 
степен на 
чистота 

16.05.06* - D -
Не  
се 
извър-
шва 

D14 ,
D15 -
се извър-
шват, 
като след 
това е 
извър-
шена  
D10

0,000 междинна дейност  
(Т)  
и следващо 
третиране по 
договор 
D14 -
препакетиране 
преди 
предаванто им за 
обезвреждане по 
която и да е от 
операциите по 
букви от “а” до 
“н”; 
и  
D15 -
съхраняване до 
извършване на 
която и да е от 
операциите по  
обезврежданеот 
букви от “а” до 
“о”, освен ВрС до 
събиране на 
отпадъците от 
мястото им на 
образуването им; 
за извършване  в 

ГЕРМАНИЯ на 
D10 -
наземно изгаряне 
(инсинерация) 

Имаме ВрС,  
и са  генерирани, но 
не сме ги предалави, 
въпреки че имаме 
сключен договор с  
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 

да 
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Химични 
вещества  
и  
препарати, 
състоящи се 
от  
или 
съдържащи 
опасни 
вещества 

18.01.06* - D -
Не  
се 
извър-
шва 

D14 ,
D15 -
се извър-
шват, 
като след 
това е 
извър-
шена  
D10

0,000 междинна дейност  
(Т)  
и следващо 
третиране по 
договор 
D14 -
препакетиране 
преди 
предаванто им за 
обезвреждане по 
която и да е от 
операциите по 
букви от “а” до 
“н”; 
и  
D15 -
съхраняване до 
извършване на 
която и да е от 
операциите по  
обезврежданеот 
букви от “а” до 
“о”, освен ВрС до 
събиране на 
отпадъците от 
мястото им на 
образуването им; 
за извършване  в 

ГЕРМАНИЯ на 
D10 -
наземно изгаряне 
(инсинерация) 

Имаме ВрС,  
и са  генерирани, но 
не сме ги предалави, 
въпреки че имаме 
сключен договор с  
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 

да 

Нехлори-
рани 
моторни, 
смазочни и 
масла  
за зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

16.07.08* - D -
Не  
се 
извър-
шва 

D9 -
се извър-
шва 

4,640 междинна дейност  
(Т)  
и следващо 
D9 -
физико-химично 
третиране, 
неупоменато в 
друга 
 операция по 
обезвреждане 
(например изпарение, 
сушене, калциниране, 
микровълнова 

обработка и други),
при което се 
получават 
съединения или 
смеси, които се 
обезвреждат по 
която и да е от 
операциите по 
букви от “а”до “м”.

“Поддържане чистотата 
на  
морските води” АД – гр. 
Варна  

-

«МЕТАЛ» АД – гр. Варна НЕ РАЗПОЛАГА със СОБСТВЕНО ДЕПО за извършване на дейност с кодове за 
обезвреждане на  генерираните си съпътсващи битови, строителни и производствени неопасни отпадъци! 

За целта -
Ползваме задължително за обезвреждане на смесените битови неопасни отпадъци - РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО находящо се в землището 
на с. Въглен, Община Аксаково, Област Варна. Негов оператор е Община Аксаково, като е предоставена дейността временно на фирма 
«СПАРТАК ТАКСИМ» ООД – гр. Варна. Експлоатираното депо има издадено РЕШЕНИЕ № 345-Н0-И0-А0 / 08.10.2008 год. от 
г-н Джевдет Чакъров – бивш МИНИСТЪР на ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, при което, на база – подадено от страна на общината 
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително е разработено за нуждите им - КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 345-Н0 / 
08.10.2008 год. на МОСВ.  

Към ГДОС-2011 на дружеството,
сме приложили следващите три снимки с номера – 3, 4 и 5 на ползваното от нас през 2011 год. и от предните периоди 
РгД по обезвреждане на твърди битови отпадъци и не само тях в неговата клетка-2. 
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3. 4. 5.

На снимки 3 и 4 са показани изглед на РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО в близък и в отдалечен план. 

На снимка 5 е показано част от землището - с. Въглен, а в далечина и самото РЕГИОНАЛНО ДЕПО. 

            Боклукът на Варна и Аксаково, повече от 30 години се депонира на сметището в землището на с. Въглен, разположено на 368 
метра надморска височина. Към края на 2010 год., по данни от документацията на оператора, ТО Е С ПОЧТИ изчерпан капацитет, 
поради което е предстояло да бъде изведено от експлоатация. В началото на 2011 год. е възложено да му се направят и геодезични 
заснемания, с оглед на това, да се даде по-добра представа за състоянието на сметището и колко още свободен обем има реално да се 
усвои, до неговото запълване. Въпросното депо е използвано и към края на 2011 год., както и до момента на 2012 год. и след това, 
докато кахпацитета му се изчерпва. В средата на 2011 год. започна и дългоочакваното компостиране на отпадъци в новооткритият завод 
в с. Езерово, което също ще доведе до удължаване живота на сметището.  

 По проект, има през ІІ-то Полугодие на 2011 год. разработен ПУП – ПЗ за ПИ 000207 по КВС на землище с. Въглен, Община 
Аксаково, Област Варна, с отреждане на имота, за изграждане на друго РЕГИОНАЛНО ДЕПО за неопасни отпадъци с хигиеннозащитна 
зона от 1000 м., при което ще се засегнат също имотите попадащи в масиви 24, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на  с. Въглен, 
както и имоти в масиви 22, 25, 26, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 в землището на с. Яребична. Тази площ за новото модернизирано депо е 
непосредствено до съществуващото, между двете варненски села. Новото съоръжение, би трябва да е готово до края на 2013 година. 
Ще обслужва вече три общини – Асаково, Варна и Белослав за безвреждане там, на твърдите неопасни отпадъци включително неопасни 
производствени отпадъци и отпадъци, генерирани от дейностите при събаряне и ново строителство. Предвидено е, да се разположи на 
обща площ от 180 дка. ТОВА ДЕПО, ще е част от обновената регионална система за управление на отпадъците, която всяка българска 
община трябва да въведе и ще отговаря на всички европейски изисквания. От дейността на експлоатиранато понастоящем депо има 
регистрирани в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ и в други инстанции, сигнали и оплаквания от населението, че особено през летният 
сезон, се носи неприятен мирис и се стича мръсна вода към близкото дере, а оттам в река Батова, която пък се влива в Черно море. 
При това, района на с. Яребична е вододойна зона. В бъдеще, тамошните жители независимо от изразеното си мнение, би следвало да са  
спокойни за своето здраве, за развитието на поминака си, както и за околната среда, че ТЯ няма да бъде увредена, защото ще се наложат  
мерки на оператора с превантивен характер. Той и сега има задължения да извършва на контролен собствен мониторинг по 
компонените на ОС и да докладва резултатите от изпитването на взетите облазци.     

Сдружение "ГРИЙН ПЛАНЕТ", което е мотивирано да съблюдава опазването на защитените природни територии и зони в 
България по смисъла на Закона за защитените територии, Закона за биологичното развитие и Закона за опазване на околната среда
е ПРОТИВ - инвестиционното предложение на Община Аксаково за изграждането на още едно депо за отпадъци в землището на 
с. Въглен, Община Аксаково в ПИ № 000207 с обща площ 28,607 дка, защото землището се намира на територията на защитена зона 
от мрежата НАТУРА 2000 - ЗЗ "Батова", с код BG 0002082. Това вероятно няма да повлияе на процедурата и след години ще 
фунционира новото РгД. 

4.4.7.  Контрол и измерване на отпадъците - Усл. 11.7. на КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.7. 1. на КР.  

През 2011 год. оператора е контролирал и измервал генерираните свои отпадъци, като не е 

регистрирано отклонение от тези стойности, които са получени за годината съгласно метода за пресмятане, 

с едно изключение, за което е дадено обяснение.     

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.7. 2., Усл. 11.7.3. и  Усл. 11.7.4. на КР.  

През 2011 год. оператора е изготвил и има утвърдени ИНСТРУКЦИИ и ИЗИСКВАНИЯ, които прилага 

за контрола на генерираните свои отпадъци. Информацията се обработва и подава по кодове описани в Усл. 

11.1.1. на КР 
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4.4.8.  Анализ на отпадъците - Усл. 11.8. на КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил за 2011 год. ангажиментите си по Усл. 11.8.1. на КР

Въпреки, че имаме класифицирани отпадъци с огледални кодове, съгласно нормативната база, 

то за тях преди години не ни се е налагало да извършваме изпитване за доказване на съответствието 

на неопасния код и на опасния код.    

Разполагаме за 2011 год. с анализи съгласно изискванията на Усл. 11.8.1. на КР за някои 

метални отпадъци, на които им е направено изпитване чрез лабораторията на лицензираната фирма 

«СОФИЯ МЕД» АД – гр. София с Комплексно разрешително № 142 / 2006 год. на МОСВ. Това  

цялостно пълно обследване важи за нашите неопасени отпадъци с кодове 11.01.99, 12.01.03 и 

12.01.04., които всъщност се оползотворяват в тяхната инсталация и впоследствие се предлагат 

преработени отново на пазара на територията на Р България. Във взаимен интерес е особено при 

работа на ишлеме (какъвто е нашия случай), да се знае какъв е процента на примесите и да се констатира 

чрез получените резултати отразени в ПРОТОКОЛА от ИЗПИТВАНЕ, каква е  степента на 

евентуална опасност от наличието/отсъствието на тежки метали в металните цветни отпадъци, които 

при неправилно третиране биха емитирали в околната среда и негативно да въздействат. 

Пробонабирането и разработването на образците от отпадъчният наш материал се извършва на място 

от правоимащи лица с акредитация от БСА, като това включва и също оглед с ПРОТОКОЛ от 

ВИЗУАЛЕН КОНТРОЛ. Обследването е приложено към Годишният ни доклад по отпадъците към 

Приложение № 1 на писмото ни Изх. № 200-71 / 30.03.2012 год. до Директора на РИОСВ – гр. Варна 

към МОСВ с копие на същото и до Кмета на Община Варна.  

4.4. 9.  Документиране и докладване - Усл. 11.9.  На КР

По Усл. 11.9. 1. на КР. - оператора документира и докладва дейностите по управление на 

отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9 / 28.09.2004 год. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите с отпадъците, както и воденето на публичен регистър на 

издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.  
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Оператора има заверени за 2011 год. обобщени - 6 броя отчетни книги от страна на РИОСВ - 

гр. Варна към МОСВ. Всички отчетни книги се водят и попълват, съгласно нормативните изисквания.  

              Водим отчетност на отпадъците в съответствие с изискванията на българското законодателство и 
съобразно Европейските изисквания, като документацията се съхранява и предава за в бъдещ период. При това 
за отчета, някои от отпадъците се претеглят на фирменият автокантар, за други отпадъци ползваме услугите на 
друга фирма с по-голям от нашият авто-кантар, но сме ползвали и такива услуги при необходимост, след което 
се описват количествата в заверените отчетни книги. Имаме отпадъци, за които количествата се вписват по 
заложен в инструкциите ни изчислителен метод, като се ползва коефициент за преизчисляване и засичане на 
обема на съда, в който се С и ВрС.  
               С наше писмо Вх. № 26-00-2565 (2) / 15.07.2009 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ внесохме за 
утвърждаване ОТЧЕТНА КНИГА – 1 (един) обединен том № 6. Същия, ще се води със записи за периода: 
10.08.2009 год. ÷  31.12.2013 год.  
               С наше писмо Вх. № 26-00-966 (2) / 10.03.2011 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ внесохме за 
утвърждаване ОТЧЕТНИ КНИГИ – 5 (пет) обединени тома, както следва от № 1 до № 5, които ги вземахме на 
28.03.2011 год. Същите, ще се водят със записи за периода: 01.04.2011 год. ÷ 31.12.2013 год.  

4. 5. Шум – Докладване по Усл. № 12.

 4. 5. 1.  Жалби. 
През 2011 год. не са регистрирани жалби на живущи, които имат постоянно местоживеене на 

отстояние и в околностите на прилежащия основен терен на "МЕТАЛ" АД - гр. Варна. В посока от 
Западна промишлена зона – североизточно около 1 500 метра към централната част на града е 
разположен в населеното място - кв. "Младост" на гр. Варна, а в другата посока на отстояние 800 метра е 
разположена най-близката жилищна сграда на бул. “Владислав Варненчик” - бл. 50. Именно това са 
местата на най-голямо въздействие от шумовите ни генерирани замърсители в околната среда върху 
жителите на гр. Варна.  

Задълженията на нашия оператор по Усл. 12.2. на  КР – Контрол и измерване е, това да се  
извършва на всеки две години по отношение на оценката на общата звукова мощност на обекта и на 
шумовото въздействие по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие.  

През 2010 год. – е извършвано замерване в изпълнение на нашето задължение. С ГДОС-2010 сме 
представили ПОСЛЕДНИТЕ НАШИ ДАННИ, които са от датата - 11.11.2010 год. и същите са включени 
към приложенията, както на предния доклад, така и на този доклад.    

През 2011 год. – не е извършвано следващо замерване, поради периодиката – на всеки две 
години. По тази причина, за пълнота към настоящия ГДОС ще ги представим повторно и докладваме,               
за да се отчете изпълнението на това условие от регионалния контролен орган на МОСВ.   

Ръководството на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна се стреми да следва линия за редуциране на 
вредното шумово въздействие върху околната среда и върху здравето на работещите в предприятието 
хора. Най-уязвими са работещите на машини, предизвикващи шумово и вибрационно натоварване с 
високи фонови нива на шум. Мерките, които се предприемат за тяхната защита от вредното 
въздействие на шума са комплексни – организационни, индивидуални и колективни, а именно: 

1) Периодично се мери от акредитирани лица шума в работната среда, което е част от организационните мерки 
за наблюдение и измерване; 

2) Индивидуалните мерки се отнасят до употребата на лични предпазни средства – каски, шумозаглушители и 
други подобни от самите работещи на тези машини;       

3) Колективните средства за защита включват направа на шумозащитни преградни стени, направа на 
шумоизолиращи кабини, проучване за вътрешнофирмена реорганизация на разположението на някой машини и 
отделянето им в блок от машините, които имат минимални шумови въздействия  и други подобни дейности.  
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В табличен вид по-долу към точка 4.5.2. на методиката при подготовката на ГДОС-2010 сме 
посочили получените резултати от  проведеният собствен перодичен мониторинг по компонент 
“ШУМ в ОС”, които са отразени в ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ № 104 / 11.11.2010 год. на ОКА 
“ЕКОАКУСТИК-А” ЕООД – гр. Варна. В забележка отразяваме, че всички прилежащи терени се 
класифицират, като част от промишлената Западна зона - ВАРНА, в която свободните терени се 
редуцират постепенно и така, тя се разраства с бързи темпове.   

Шумовият режим,  
създаден от промишленият ни обект в околната среда се формира от различни източници на 

шум, разположени, както почти изцяло в самите помещения, цехове и складове, така и на открити 
площадки, които са съвсем малко. Шумът преминава през външните ограждащи конструкции на сгради 
или през монолитните фасади. Редица са факторите, които влияят за проникването на шума. Звуковото 
поле на нашата територия и около нея, се формира от наслагването на шума, излъчван от всички външни 
и вътрешни източници и представлява сложна имисинонна картина с резултантни нива на шум във всяка 
точка.  

Режима на работа на "МЕТАЛ” АД - гр. Варна е 
ПРЕКЪСНАТ – 

5 работни дни в седмицата на 8-ем часов график от 730 часа до 1600 часа! 
Следва да се отбележе, че тъй като в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не се работи денонощно 

(всички производства работят на една смяна, но понякога се налага извънредно да се работи от някои цехове, 

включително и някои от инсталациите в Цех “Галваничен” на две смени, т.е. с удължен работен ден), то през 
нощта въобще няма излъчване на шумови емисии от предприятието. 

 4. 5. 2.  Резултати от извършени наблюдения на общата звукова мощност на площадката; 
нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; нивата на звуково 
налягане в мястото на въздействие - Има изготвена Инструкция по Усл. 12.2.1. КР, която се прилага на 
всеки 2 години за оценяване и документиране на резултатите от шумови замърсявания в резултат от 
производствената дейност на оператора! 

Извършеното е наблюдение през 2010 год. за определяне на общата звукова мощност на 
площадката на "МЕТАЛ” АД - гр. Варна при възможно натоварване на инсталациите в деня на 
ползваната външна услуга над минимално определеното – 70 % от работния режим на дружеството. 
Предприехме ефективни действия, като изпратихме запитване до една лаборатория, тази на фирма ОКА 
“ЕКОАКУСТИК-А” ЕООД – гр. Варна. Сключен беше ДОГОВОР № М-ЕКО-1004 / 10.11.2010 год. с тях 
и реализирана услугата им на 11.11.2010 год.  

С писмото ни Изх. № 526-176 / 02.12.2010 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ внесохме 
документацията от собствените периодични измервания под формата на ДОКЛАД СПИ за ШУМ. 
Имайки в предвид предстоящото застудяване през зимният сезон предвидихме и по-дълъг срок на 
изпълнение на услугата, но се оказа, че имаше възможност и още следващия ден - 11.11.2010 год. беше 
изключително благоприятен за измерванията със спокойно сухо време с влажност на въздуха 50,00 Hr %, 
скорост на вятъра – 0,60 m/s, температура за деня - 21,30 0С и подходящо барометрично налягане (mbar). 
В протокола е отразено, че услугата се извърши при 80 % натовареност на оборудването във фирмата. 
Въпросния доклад беше върнат УТВЪРДЕН от ДИРЕКТОРА на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с писмо 
техен Изх. № 26-00-5707 (1) / 21.12.2010 год. (с наш Вх. № 578 / 23.12.2010 год.). Получените резултати от 
обследването са представени във формата на ТАБЛИЦА 6 от Приложение 1 към ГДОС-2010, като за 
пълнота сме ги оставили и в ГДОС-2011,  като неразделна негова част.  

Представяме в табличен вид – полезна информация, 
в следващите три Таблици 4.5.2. (1-3) сме посочили и получените резултати от проведеният 

мониторинг за 2010 год. по компонент “ШУМ в ОС” на Дружеството, които са отразени в 
ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ № 104 / 11.11.2010 год. на ОКА “ЕКОАКУСТИК-А” ЕООД – гр. Варна. 
В забележка отразяваме, че всички прилежащи терени се класифицират, като част от индустриалната 
градска западна зона. 
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Таблица 4.5.2.1. – По Усл. 12.1.1.  
Регистрирани шумове от обща звукова мощност през деня на производствената 

площадка на “МЕТАЛ” АД  - гр. Варна 

Измерена средна стойност и 
допуск на показателя по метода            

на 11.11.2010 год. през 

Място на 
измерването 
в “МЕТАЛ” АД 
– гр. Варна 

Ниво на звуково 
налягане  
в dB (А)  
по КР ДЕНЯ 

да / не / 
не е мерено 

НОЩТА 
да / не / 

не е мерено 

 съответствие 

Ниво на  
общата 
звукова  
мощност, Lp

За деня – dB (А); 

За нощта – dB (А)

100,80 dB

не е мерено 

да 

Таблица 4.5.2.2.  – По Усл. 12.1.1.  

Регистрирани са само през деня нива на звуково налягане в определените общо – 8 броя 
точки по контур от  производствената площадка на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна.  

Измерена средна стойност и 
допуск на показателя по метода            

на 11.11.2010 год. през 

Място на 
измерването 
по контура  
от терена на 
“МЕТАЛ” АД – 
гр. Варна 

Ниво на звуково 
налягане  
в dB (А)  
по КР ДЕНЯ 

да / не / 
не е мерено 

НОЩТА 
да / не / 

не е мерено 

 съответствие 

Измервателен 
Контур - т. 1  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

61,20 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 2  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

62,60 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 3  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

60,40 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 4  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

58,20 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 5  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

56,30 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 6  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

54,70 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 



…………………………………………………………………………………………………………
…………..

Годишен Доклад по ОС – 2011 на “М Е Т А Л” – гр. Варна за изпълнение на дейностите,   
           за които е предоставено Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ 

Измервателен 
Контур - т. 7  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

56,10 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 8  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

58,50 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Таблица 4.5.2.3. – По Усл. 12.1.1.  

Регистрирани са шумови замърсявания само през деня в мястото на въздействие
(най-близката хигиенна зона в населеното място) извън границите на производствената 
площадка на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна 

Измерена средна стойност и 
допуск на показателя по метода            

на 11.11.2010 год. през 

Място на 
измерването 
в “МЕТАЛ” АД 
– гр. Варна 

Ниво на звуково 
налягане  
в dB (А)  
по КР ДЕНЯ 

да / не / 
не е мерено 

НОЩТА 
да / не / 

не е мерено 

 съответствие 

Ниво на  
ШУМ  
в мястото на 
въздействие
~ 800 м   
по посока на 
бул.  
“Владислав 
Варненчик”, 
бл. 50 –  
гр. Варна  

За деня –
55 dB (А); 

За нощта –
45 dB (А), 
съгласно ХН 0-64 
(ДВ, 16 / 1975 
год. 
– ОТМЕНЕНИ и 
ЗАМЕНЕНИ 
2006 год. с нови) 

58,80 dB

не е мерено 

да 

L -

звукова 
мощност,
/чрез изчисление/

За деня – dB (А); 

За нощта – dB (А)

29,90 dB

не е изчислено 

да 

5. 3. Резултати от оценка на съответствието  -  
за изпълнение на Усл. 12.2.3. КР имаме изготвена инструкция, по която се работи през 2010 год. 
и през 2011 год. 

Определеното оценъчно ниво на шум за деня – тъмна и светла част и през нощта в: 
- предприятието ни е еднакво нивото за ден и вечер и съгласно Условие 12.1.1., същото е определено 

да не превишава - 70 dB (А).; 
- не е така, обаче за мястото на въздействие, където нормата е по-ниска и се различава през деня и за 

вечерта и нощта. По преценка на контролния орган е допустимо да не бъде повече от 55 dB (А), а 
през нощта до населената територия да не се емитират шумови замърсявания над – 45 dB (А).  
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Това сме задължени да спазваме, съгласно действащите и през 2005 год. и част от 2006 год. - 
Хигиенни норми 0-64 от 1972 год. утвърдени тогава от Министъра на  здравеопазването и Министъра 
на строежите и архитектурата (обн., ДВ, бр. 87 / 1972 год., изм. и доп., бр. 16 / 1975 год.). Същите, вече са 
отменени поради издадена нова от Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и 
водите Наредба № 6 от 26.06.2006 год. за показателите за шум в околната среда, методите за 
оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шумо върху здравето 
на населението провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от 
промишлените източници на шум в околната среда (обн., ДВ, бр. 58 / 18.07.2006 год., в сила от деня на обнародването).
В тази връзка няма да се наложи да се нанасят промени по издаденото за “МЕТАЛ” АД – гр. Варна КР, 
защото посочените в него норми отговарят по максимална стойност на посочените по Приложение № 2 
към чл. 5 от наредбата в Таблица № 2. Стойностите за разрешени максимуми на еквивалентното ниво на 
шума са отразени в следващата наша Таблица 4.5.3.1., като данните са следните (цитираме извадка от 

наредбата):

Таблица 4.5.3.1. Приложение № 2 към чл. 5 - 
Таблица № 2

Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях Еквивалентно ниво на 
шума в dB(A) 

ден вечер нощ 

1 2 3 4

1. Жилищни зони и територии 55 50 45

6. Производствено-складови територии и зони 70 70 70

Забележка: Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство 
над определена територия е 85 dB(A). 

Оценката на получените резултати показва добро състояние на оборудването, което 
излъчва шум в околната среда при производствената дейност. Друга част от оборудването, което е 
амортизирано и морално остаряло е изведено от експлоатация, и предадено на съответните 
лицензирани оператори от МОСВ за третиране, разкомплектовне и следващо 
оползотворяване/обезвреждане.    

Отчетените стойности са замерени съгласно методиката на прекъсната работа на процесите само 
за ПРЕЗ ДЕНЯ в предприятието. Същите СА ПОД определото ни по Комплексно разрешително № 25 / 
2005 год. на МОСВ за Дружеството ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМО НИВО.

Разположението на обследваните 8-ем точки е направено НЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ТЕРЕНА на 
предприятието, а по вътрешен контур, съгласно промените в методиката за пробовземане на шумови 
замърсители.   

4. 6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване при дейността – Докладване по 

Усл. № 13.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна няма задължения по Условие № 13 - Опазване на почвата и 
подземните води от замърсяване на  КР 25 / 2005 год. на МОСВ да ДОКЛАДВА към съответния 
ГДОС резултати от периодични собствени измервания за почви и подземни води. Поради тази 
причина няма изградени и утвърдени с протокол координати на такива пунктове, разположени 
на неговата територия, нито на извън нея, които да стопанисва. 
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4.6.1. В случай, че от площадката пряко се отвеждат отпадъчни води в подземни водни обекти - 

От площадката на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не са се отвеждали в минало време, като и 
през 2011 год. пряко отпадъчни води в подземни водни обекти – (Виж направените обяснения по-долу).

4.6.2. В случай, че от площадката пряко не се отвеждат отпадъчни води в подземни водни обекти - 

Няма отделна изградена канализация за събиране и отвеждане на само дъждовните води и на 
водите от обилно снеготопене, поради което, те се заустват заедно в смесен поток с битово-фекалните 
и производствените води (оборотни/охлаждащи) в канализацията, като от там се отвежда към ГПСОВ 
“Варна” в с. Тополи. 

Всички отпадъчни води включително атмосферните от дъждовалене и при обилното 
снеготопене, с изключение на тези, които директно се пропускат/просмукват през почвения слой на 
зелените тревни площи, се отвеждат в площадковата канализация, а от нея постъпват в градската 
канализация, където по силата на договор с “ВиК - ВАРНА” ООД – гр. Варна се третират. Тъй като 
състоянието на канализацията ни се поддържа, въпреки нейното изграждане от преди десетилетия,   
то не се е случвало и през 2011 год. да имаме случаи от дейността, когато генерираните отпадъчни 
води да повлияят негативно върху качеството на подземните води и почвения слой, нито пък е имало 
умишлено изпускане. Ежемесечно се извършва проверка и почистване от попаднали механични 
примеси от естествени/изкуствени материали на/под решетките на ревизионните шахти на 
площадковата канализационна система на Дружеството. По наша инициатива, за да се гарантира 
добрата пропускливост на подземната тръбопреносна мрежа за отпадъчните водни обеми, които се 
заустват в селищната канализационна схема на ВиК-оператора, то като превантивна мярка сме 
възприели мерки за тези тръби, да се почистват основно 1 път в годината. Обичайно дейността по 
профилактика се прави през летния сезон или в ранна есен, като се ползва – ВОМА с тънка струя 
вода под налягане. 

Предприятието се намира в  Западната промишлена зона на гр. Варна /ЗПЗ/, която се третира, 
като техногенна зона. Поради характера на изградената инфраструктура в промишлената зона, няма 
прилежащи терени, които да се ползват за земеделие и за които да се очаква промяна на почвеното 
плодородие. На и в близост до площадката на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не се извършва и дейност 
свързана с производство и/или пакетиране на хранителни продукти, за да се овреди тяхното качество.  

През 2010 год. по границите на нашия терен има направена промяна при заснемането от 
специалисти за изготвяне на новия Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Варна. Внесено е 
ЗАЯВЛЕНИЕ Вх. № УТ-06-55 / 17.12.2009 год. от страна на дружеството в Община Варна за 
изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ за няколкото обекта попадащи  в 
УПИ-та в кв. 34 по плана на Западна Промишлена зона – ВАРНА, одобрен с Решение № 196-13 от 
Протокол № 8 / 28.01.2004 год. на Общински съвет – Варна. Получихме на 20.04.2010 год. издадената 
ЗАПОВЕД № 042 / 16.04.2010 год. на ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ на Община Варна с негово разрешение 
за следващи дейности и процедури, но при поставени няколко условия. Именно, за да разполагаме с 
време за подготовка на нужните документи, то на основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ – ОБЩИНАТА 
СПРЯ прилагането на действащия устройствен план в определения обхват за период – максимум от 
една година, т.е. до датата - 19.04.2011 год. (вкл.). Едно от условията, касаеха дейностите на 
ЕКОЛОГА на дружеството, защото: 

От Община Варна ни се изиска да представим -  

СТАНОВИЩЕ на РИОСВ – Варна към МОСВ от страна на общинска администрация - Варна,  

при представянето на ПРОЕКТА на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. Това е  само, при условие, че 
нашите инвестиционни намерения за строителство на новите обекти включително и масивната ограда 
(частично преместване на съществуващата ограда) попадат в Приложение № 1 и Приложение № 2 от ЗООС.  
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Тъй като – сме оператор с комплексно разрешително на МОСВ и попадаме в обхвата на 
т. 2. 6. от Приложение № 4 от ЗООС за дейности, то след проведена консултация с регионалната 
сруктура на МОСВ, отправихме писмено запитване за издаване на необходимото СТАНОВИЩЕ – 
директно към МОСВ с писмо наш Изх. № 240-75 / 13.05.2010 год. От тяхна страна след разглеждане и 
обсъждане на приложената документация към преписката ни отговориха с писмото си Изх. № ОВОС-
1329 / 09.07.2010 год. (наш Вх. № 340 / 14.07.2010 год.), с копие до ИАОС към МОСВ, РИОСВ – гр. Варна и 
Община Варна, че представените така дейности, не могат да бъдат отнесени към позициите на двете 
приложения към ЗООС. Предвид изложението, не намират основание за провеждане на процедура по 
Глава VІ от ЗООС.  

Оказа се обаче, че поради липса на ПУП на фирмата, на този етап и въпреки издадената 
кметска заповед - ще е невъзможно да се премине към процедура за неговото изменение чрез план 
/ПУП/-ПРЗ, а и опеделения едногодишен период изтече, без да е започната новата процедура.  

 Замърсители, изпускани евентуално в почвите 
Замърсяване на почвите на площадката на оператора може да стане от прахо-газови емисии, 

включително и увлечени с тях метали, отчасти и наличие на киселинни аерозоли от комбинация на  
сярна, солна и азотна к-ни или в самостоятелен вид, както и от алкални цианидни аерозоли. Всички 
те са емитери и при слаба активност на вятъра в района, могат да се задържат по-продължително 
време в атмосферния въздух без да се разнесат извън границите на площадката, като така, същите се 
адсорбират от почвения слой и отчасти от повърхността на листната/тревната маса, когато има такава 
в зависимост от сезона и е варираща,от максимум - за лятото и есента, към средна - за пролетта и 
минимум – за зимата. 
 В двора на фирмата се поддържат на места карета от цветни лехи, зелени площи и дървестни 
видове – плодни, игролистни и широколистни, както и храстовидна растителност ниско/високо 
стеблена. Този зелен пояс е в добро състояние и определено спомага, не само за по-благоприятен 
микроклимат на персонала през работно време по обедната му почивка и междинните почивки, но и 
за самия терен – спрямо компонентите на околната среда, тук да се възстановят по-бързо, 
в сравнение, ако нямаше такава растителност. 

Известно замърсяване на почвите респективно на подпочвените води, може да се очаква 
около местата за съхранение: 

- на суровини, материали, горива, които притежават опасни химични вещества, както и при 
преноса им по тръбопреностана мрежа. Такива случаи през 2011 год. не са регистрирани;  

- на отпадъци, като през 2005 год. се осъществиха мерки за обособяване или доизграждане на 
площадки за тяхното съхранение, заложени и в инвестиционната програма на предприятието.   

По посочените тук потенциални източници на замърсяване някои са отдаван елиминирани, 
а други са сведени до минимум въздействията им. Правят се постоянно подобрения в тази връзка.  

Основен потенциален източник на замърсяване на почвата и подземните води се “явяваше”
заварения МАТЕРИАЛ в 6-те бр. сушилни утаечни полета към неработещата от 1996 год. 
НЕУТРАЛИЗАЦИОННА станция за пречистване на отпадъчните води от галванично производтво. 
Същият е класифициран с код: 11.01.09* и наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни 
вещества – галваничния шлам. Направено му беше основно обследване за опасностите в края на 2007 
год. С оглед на обемността на материала, само споменаваме, че подробна информация за 
извършеното обследване от страна на акредитираната лаборатория “ЛАБОРЕКС” ЕАД – гр. София 
към МЗ и НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР по ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, които 
издадоха ЗДРАВНО-ЕКОЛОГИЧНО СТАНОВИЩЕ със ЗАКЛЮЧЕНИЕ за степента на опасност на 
отпадъка от дата 27.11.2007 год. е предоставена с писмо наш Изх. № 141-54 / 14.03.2008 год. до 
Директор РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с копие на същото до Община Варна. От направените 
изводи, може да се очаква, че ако се наложи да се обследва ПОЧВАТА в съседство и на самата 
неработеща ПСОВ, то резултатите, НЕ БИ СЛЕДВАЛО - да са обезпокоителни за този компонент на 
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околната среда. Същото, очакваме да важи и за бетоновото съоръжение, което е контактувало с 
отпадъка за същия продължителен перод. 

 Във връзка с извършената в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна контролна съвместна проверка от 
страна на експерти на Регионалните структури на МОСВ в дните 16, 17 и 18 юни 2009 год. беше 
направено специално предписание по т. № 8 от Обобщения констативен протокол № 5-КР-25 / 
08.07.2009 год. на РИОСВ – гр. Варна. То ни задължаваше да представим в срок – 30.09.2009 год. 
(вкл.) по Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на част от тях на 
Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ – ПЛАН за действия по закриване на 
площадката, на която се е съхранявал производственият отпадък на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна – 
галваничен шлам с код: 11.01.09* и наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни 
вещества класифициран в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за 
класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ (обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 год.). Планът беше подготвен от 
наша страна с обхват съгласно Условие 16.2. на разрешителното и представен с писмо наш Изх. 
№ 411-160 / 30.09.2009 год., като за краен срок по реализиране на дейностите за ПОЧИСТВАНЕ и  
следваща РЕКУЛТИВАЦИЯ на почвата в прилежащите терени на площадката - “ДЕПО за 

ГАЛВАНИЧЕН ШЛАМ” се предвиждаще да стане до датата - 30.06.2010 год. (вкл.).

Впоследствие, 

поради предприети следващи дейности, които се съгласуваха по време на комплексната 
проверка извършена от страна на експерти на Регионалните структури на МОСВ в дните 25 и 26 
февруари 2010 год., беше обсъдено – наше ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на проучвателна дейност 
там поради инвестиционно намерение за ползване на това място в бъдеще, като складова база за 
метали. Не ни се направи писмено предписание в Обобщения констативен протокол № 6-КР-25 / 
24.03.2010 год. на РИОСВ – гр. Варна, т.е. доброволно трябваше да обследваме това освободено 
съоръжение, още от м. септември 2008 год. Респективно, това наложи да актуализираме и 
представеният план, като удължихме срока за изпълнението му до дата - 30.09.2010 год. (вкл.). Всичко, 
което имахме намерение да извършим и това, което вече бяхме извършили до 30.06.2010 год. го 
включихме в разширения вариант на плана, като го представихме в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с 
писмо техен Вх. № И-791 (14) / 30.06.2010 год. (наш Изх. № 326-103 / 30.06.2010 год.).

С ГДОС-2010 сме докладвали,  

какво точно е направено по въпросния ПЛАН и какви всъщност са РЕЗУЛТАТИТЕ от 
извънредното обследване по компонента на ОС – ПОЧВА.    

Оказа се, че въпреки престоя на отпадъцка в съоръжението на открито, поради благоприятният фактор с 
много стабилен потенциал за миграция на тежките метали и техните металоиди, при обичайните сезонни промени на 
атмосферните условия през годините – всъщност, ТОЙ НЕ Е оказал негативно въздействие, както на компонентите на 
ОС, така и на РС. С проведеното обследване, съмненията ни бяха разсеяни, а действията - ОПРАВДАНИ, защото не се 
констатира замърсяване, което да е над допустимите емисионни норми. Индустриалния терен е запазен и в доказано 
добро състояние, спрямо статута си, както и прилежащите му площи. Не сме предприели следващи действия за 
допълнителна рекултивация на терена.  

 В началото на 2011 год. предприехме дейности за поетапно засипване на обема от клетките в  
съоръжението.  

При това сме се съобобразили с издаденото СТАНОВИЩЕ на “ЛАБОРЕКС” ЕАД – гр. София към 
МЗ, което ни задължава да започнем да правим – засипване и уплътняване със свеж хумусен слой на свободния 
обем на съоръжението. Предвидили сме, като превантивна мярка, в дънната част и на нивото 1,6 м да положим 
инертен материал с дебелина на слоя около – 0,25 м (чакъл и пясък), с оглед изолиране на всякакви остатъчни 
“вредности” и получаване на нужната степен на стабилност (товаро- и насипо-) при уплътняването, преди да стане 
това повърхностно запечатване. Постепенно и над този слой, от края на м. януари 2011 год. започна постепенно 
засипване на ТРИ от ШЕСТЕ клетки с условна наша номерация – А2, В2 и С2 с подходящ материал доставян ни 
от фирма “СЕМИЗ” ООД – с. Езерово, Обл. Варна. Този материал е с известен произход на земни маси от други 
обекти в гр. Варна, където има започнали строителни дейности с изкопни работи на чисти терени и няма да се 
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налага после, дупката да се засипва. Към 31.12.2011 год. сме засипали само част от трите горецитирани клетки, 
което е констатирано и при огледа от проверката на Гл. Експерт “Мониторинг и контрол на почвите” от РИОСВ 
– гр. Варна към МОСВ - инж. Йордан Йорданов в деня – 20.01.2012 год.   

Полагането на новата армировка на самата стоманобетонна плоча, която ще бъде ПОД на складовата 
площадка,  ще се стане по-късно – може би през 2013 год., на здрава улегнала почва, което именно изисква 
известно време и то достатъчно, заради улягането на земните слоеве, които да не бъдат само тромбовани, а и по 
естествен път сплъстени. Дебелината на бъдещата основа-ПОД на новата площадка за метални консумативи, 
ще е такава, че да покрие всичко на 100 % от съществуваща конструкция, като е плътна и се ползва подходяща 
марка бетон с голяма здравина и непропускливост, устойчив на атмосферни и механични въздействия.       

Важно, от екологична гледна точка е използването на естествен начин за възстановяване и 
подобряване качеството на почвата на този терен. Това сме го проучили, че е възможно да стане, като се 
залеси с няколко фиданки. Открихме, че е подходящ ценния род – Paulownia за екологичното равновесие и за 
биологичното разнообразие на страната. Pa u lo wn ia  подо бр ява  ка че ство то на по чва та.  Тя  ко нтролир а за мър сява не то  на  поче вните води о т 

те жки  ме та ли ,  химика ли  и  живо тински  о тпадъци ,  ка кто  ко нтролир а  и  еро зията  на  почва та .  Служи ,  ка то  слънче ва  и  ве тро ва  бариера ,  очиства въздуха  о т 
за мър сители  и  доста вя  го лем и  количе ства кисло ро д.  Не  на по сле дно  м ясто  е  зна че ние то  на Pa u lo wn ia  и  за  о бога тява не  на  ла ндшафта  и  биологично то 
р а зноо бра зие на стра на та ,  в  ко ято  расте.   

 НЕПРЕКИ емисии във водни обекти/канализации 
Емисиите на замърсители във водите от дейността са изчислени на база данните от 

точки 2 и 3:    
- Т. 1. Получени резултати от протоколите за мониторинг извършван от ВиК-дружеството по техен 

утвърден вътрешнофирмен график. За отчетния период, това е направено в 4-ри дена през 2011 
год. в дните: 10.02.2011 год., 27.05.2011 год., 04.08.2011 год. и 13.10.2011 год.;

- Т. 2. Получени резултати от протоколите за двукратен ежегоден мониторинг извършван от 
собствени измервания на водите на изход от локалната ПСОВ, като сме възложили услугата на 
ЛИК към ВиК-оператора. За отчетния период, това е направено в дните – 10.02.2011 год. и 
13.11.2011 год.

- Т. 3. Получени резултати от протокол за контролен планов еднократен мониторинг извършен при 
ежегодната проверка по КР. Взета е проба от страна на РЛ-Варна към ИАОС на МОСВ по 
поръчка на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ от шахтата за краен контрол на изход от локалната 
ПСОВ. Това е направено в деня – 10.02.2011 год.

 Вижда се – от т. 2, че има извършен двукратен собствен мониторинг на водите в единия от 
случаите, точно, когато  се заусктват в канализацията и пречистевните производствени води на изход 
от локалната ПСОВ към цехове “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти”. Резултатите са – 
ОТЛИЧНИ при това съчетаване и това е видно от протоколите от изпитване на ЛИК към “ВиК - 
ВАРНА” ООД – гр. Варна.  

 Вижда се – от т. 3, че има извършен контролен мониторинг на водите в случая, точно, когато  
се заусктват в канализацията и пречистевните производствени води на изход от локалната ПСОВ към 
цехове “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти”. Резултатите също са – ОТЛИЧНИ, като за 
информация с писмо наш Изх. № 328-120 / 27.06.2011 год. сме изпратили копие от протокола от 
изпитване до БДЧР – гр. Варна към МОСВ, тъй като нямаше техни предсавители на комплексвата 
проверка и също, до “ВиК - ВАРНА” ООД – гр. Варна. За целта в писмото дадохме следните 
разяснения:   

В “МЕТАЛ” АД – гр. Варна се извърши контролна проверка от страна на експерти на 
РИОСВ – гр. Варна към МОСВ в периода: 09.02.2011 год. ÷ 10.02.2011 год., в рамките на 
работното ни време, като през вторият ден:

- в 1050 часа, се  извърши по ПОРЪЧКА № 20 / 03.02.12011 год. на РИОСВ до Регионална 
лаборатория – ВАРНА /РЛ-Вн/ към ИАОС към МОСВ в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, по утвърден 
ГРАФИК за контрол на проверяващият орган – извънредно пробовземане на водна проба от 
акредитираната лаборатория от БСА, с неделима част към документацията им за преакредитиране - 
Сертификат рег. № 116 ЛИ (валиден до 31.03.2013 год.). Отбраният воден образец от КОНТРОЛНАТА
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ШАХТА на изход от локалната ПСОВ, се обследва за съдържание на вредни вещества по обичайните                        
12-ет показателя, като не беше включен само анализа за доказване наличие/отсъствие на олово. 
Заустването на пречистените производствени води се извърши във времето от 800 часа до 1200 часа;     

- малко преди това, в 1010 часа, се  извърши по ПОРЪЧКА на ЗАЯВИТЕЛЯ “В и К - Варна” 
ООД – гр. Варна от Лабораторен изпитвателен комплекс /ЛИК/ към ВиК-дружеството в “МЕТАЛ” 
АД – гр. Варна, по утвърден ГРАФИК за контрол на оператора – планирано ПЪРВО пробовземане за 
2011 год. на съставна водна проба от акредитираната лаборатория със Заповед № 333 / 31.03.2009 год. 
на БСА, с неделима част към документацията им за преакредитиране - Сертификат рег. № 103 ЛИ 
(валиден до 31.03.2013 год.). Отбраният воден образец в съотношение 1 : 2 съответно от ШАХТА № 1 –
БФК след административната сграда и от ШАХТА № 2 – смесен поток след локалната ПСОВ,
се обследва за съдържание на вредни вещества по обичайните 9-ет показателя, с изключение –
за доказване наличие/отсъствие на олово и на кадмий.    

Видно,  

от получените резултати при извършеният мониторинг на водите е, че съгласно: 

- документацията на присъствалите на проверката Регионални контролни 
органи на МОСВ - регистрираното съдържание на замърсители при обследването 
на производствената пречистена отпадъчна вода на изхода от локалната ПСОВ               
е в границите на нормативно определеното. За целите на нашето запознаване                 
с тези  резултати, се наложи обаче, да подадем до Директора на РИОСВ – гр. Варна 
към МОСВ по образец - ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществената информация, 
съгласно законовите изисквания. Същото имаше поставен наш Изх. № 182-63 / 
28.03.2011 год. и техен Вх. № 26-00-1935 / 28.03.2011 год. С писмо Изх.                     
№ ЗДОИД-1935 (1) / 11.04.2011 год. ни уведомиха за тяхното РЕШЕНИЕ № 58 / 
11.04.2011 год. за предоставяне на наличната информация, която получихме на 
хартиен носител на 27.04.2011 год. с ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ              
№ 58, чрез пълномощник и входирахме в дружеството под № 243 / 28.04.2011 год.;  

- документацията на ВиК-оператора за гр. Варна – регистрираното съдържание на 
замърсители при обследването на представителната обобщена водна проба на двата 
пункта-изходи от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна отговаря на ПЪРВА СТЕПЕН                 
на ЗАМЪРСЯВАНЕ, което е от значение за начисляване и плащане на дължимата от 
нас ТАКСА за ПРЕЧИСТВАНЕ на заустените води в смесен поток и третирани в 
селищната ПСОВ за гр. Варна. За целите на нашето запознаване с тези  резултати 
имаме обменена кореспонденция с “В и К - ВАРНА” ООД – гр. Варна. С тяхно 
писмо Изх. № ИП-144 / 22.02.2011 год. и наш Вх. № 136 / 28.02.2011 год., съгласно 
чл. 7 от писмения ни ДОГОВОР № М-ЕКО-1003 / 30.04.2010 год. за ползване на 
услуги за ПРОДАЖБА на вода и ОТВЕЖДАНЕ на отпадъчните потоци, 
ни изпратиха приложено протокола от проведеното изпитване.  

В уверение на горецитираното,   

за получената добра оценка на качеството на заустваните наши отпадъчни води,  

сме изпратили копия на документите на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна цитрани по-горе,
както следва: 

1) ЗАЯВЛЕНИЕ подадено на основание чл. 4 от ЗДОИ и чл. 17 и чл. 26 от ЗООС
с Вх. № 26-00-1935 / 28.03.2011 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ; 

2) РЕШЕНИЕ № 58 / 11.04.2011 год. на ДИРЕКТОРА на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ                  
за предоставяне на достъп до исканата обществена информация при някои параметри;

3) ПРОТОКОЛ (недооформен) за вземане на водна проба за изпитване № 99 от 10.02.2011 
год. на РЛ-Вн; 

4) ПРОТОКОЛ от изпитване № 104 / 21.02.2011 год. на РЛ-Вн.
5) ПИСМО за информирането ни на степента на замърсеност на отпадъчните води

с Изх. № ИП-144 / 22.02.011 год. на “В и К - ВАРНА” ООД – гр. Варна; 
6) ПРОТОКОЛ (недооформен) за вземане на проба /извадка/ № 48 от 10.02.2011 год. на ЛИК; 
7) ПРОТОКОЛ от изпитване № 32 – ОВ / 16.02.2011 год. на ЛИК.
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В другия случай, за съжаление не е обаче така, а именно: 

Аналогично, с този за почвата,  

и тук нямаме правен до сега мониторинг за качеството и обичайното средногодишно 
количество на плиткотечащите подземни води, които преминават през територията ни. Нямаме за 
тях, каквато и да било информация от обследване включително, данни за минали замърсявания също 
не знаем дали е имало. Факт е обаче, че това предприятие функционира на тази територия над 50 
години, като е създадено още през 1910 год. за дейност от браш – МАШИНОСТРОЕНЕ, но през 60-те 
години на ХХ век е започнало строиелството на обекта на оператора – “МЕТАЛ” АД – гр. Варна.  

Не се допуска, водите от обектите да се включват директно и да замърсяват подземните води. 
При това самата почва изпълнява изключително важна филтрираща роля, като частично пречиства 
при прехода по вертикала на замърсителя и задържа в себе си вредни вещества, а впоследствие се 
самопречиства и по този начин се набогатява минерлното съдържание. По този начин се нейното 
съдържание на проследявани параметри не е константна величина, а варира, като същото важи 
отчасти и за подземните води. За да се гарантира резултата от изпитването, то и самото пробовземане 
на ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ трябва да се изпълни качествено и от акредитирано лице, като се спазят 
стандартните методи. 

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна не разполага с геоложки или хидрогеоложки доклад на площадката, 
въпреки, че има от този ресурс и то предполагаме, че е в достатъчно количество, особено през 
определени по-влажни сезони на годината, като водата може да се ползва за производсвените му 
нужди, а при недостиг, само тогава да се ползва скъпо струващата вода за питейно-битови цели 
предлагана от ВиК-орепатора за гр. Варна.  

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на 
КР (ИППСУКР)

В периода 2005 год. ÷ 2011 год. са изпълнени дейностите заложени в Таблица № 1 – Инвестиционна 
програма /ИП/ за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително /КР 25 от 17.01.2005 
год./ на МОСВ, за което е докладвано към съответните ГДОС. Тук обобщаваме докладваното, както следва: 

- по т. 1 от ИП – Подмяна на съществуващата Инсталация 680, която е демонтирана в Цех 
“Галваничен”, а на свободно място е изградена новата линия. Това е предприето в съответствие с Усл. 9.2.4.1.1. 
на КР 25 / 2005 год. през 2005 год.;  

- по т. 2 от ИП – Подмяна и ремонт съгласно Усл. 9.2.4.4.1. на КР 25 / 2005 год. на Инсталация 687, 
като е спазен срока – 31.10.2007 год. В случая през периода от 10.06.2005 год. до 25.08.2006 год. на 
освободеното място на старата инсталация 680 се извърши реконструкцията нановата галванична линия.; 

- по т. 3 от ИП – Преместване на шлайфовете в Цех “Леярна и шлайф” съгласно Усл. 9.2.2.1. на КР 25 
/ 2005 год., като е спазен срока – 31.02.2005 год.; 

- по т. 4 от ИП – Организиране на емисиите на дихлоретан от инсталацията за прахово боядисване, на 
прерхлоретилен от инсталация 680 и на инсталацияна за Производство и монтаж на заключващи системи и 
брави. В изпълнение на Усл. 9.2.13. на КР 25 / 2005 год. е спазен срока – 30.06.2005 год.; 

- по т. 5 от ИП – Изграждане на оборотен цикъл на охлаждащата вода на 8 броя апарати за точково 
заваряване в Производство на брави, врати и панти. В изпълнение на Усл. 8.1.5. на КР 25 / 2005 год. е спазен 
срока – 31.01.2005 год.; 

- по т. 6 от ИП – Замянана паровата централа с отопление с газови топлообменници за студените 
зимни дни при отопление на част от производствените помецения. В изпълнение на Усл. 8.2.1.5. на КР 25 / 2005 
год. това е изпълнено още през зимния сезон 2005 – 2006 год., преди поставения краен срок – 31.10.2007 год. 
Поради това измерване на емисиите от азотни оксиди под формата на NОx е отпаднало от задължение на 
Дружеството. Част от генерираните отпадъци от метал при извършени демонтажни работи на оборудването към  
централата са предадени до 2007 год. С Приложение № 4 към писмо наш Изх. № 459-187 / 11.08.2008 год. сме 
изпратили до МОСВ, с копие до ИАОС, РИОСВ – гр. Варна и БДЧР – гр. Варна към МОСВ комплекта 
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информация по Усл. 16.2. от края на м. април и от 17.07.2008 год. във връзка с изпълнение на условие 8.2.1.5. на 
КР № 25/2005 год. на МОСВ за предприемане на действия от наша страна по демонтаж и освобождаванена 
помещението, където се намира ПАРОВАТА ЦЕНТРАЛА – т.е. ПЛАН за окончателно прекратяване на 
дейността и почистване на заетата от нея територия и прилежащи терени на производствената площадка 
на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. По силата на сключен договор с фирма “Надин Комерс” ООД – гр. София Клон 
в гр. Девня се изърши демонтаж на коминното тяло, което представляваше Изпускателно устройство /ИУ/ № 
42, а от 05.12.2008 год. с фирма “Континвест” ООД – гр. София по силата на еднократен договор извършихме 
продажба на 2 (два) броя употребявани котли ПкТМ-4 от централата окомплектовани с принадлежностите към 
тях – помпи 2 броя х 2 котела, газови горелки с газов тракт до вход и горивен вентилатор и таблото им за 
управление. През І-то Тримесечие на 2009 год. помещението беше осбоводено и готово за отдаване под наем за 
други цели. През това време всички генерирани неопасни/опасни отпадъци от дейността съгласно ЗУО са  или 
предадени на лицензирани фирми за следващо третиране или временно съхранени на съответните места.; 

- по т. 7 от ИП – Оптимизиране на режимите на промиване в инсталациите 681 и 676 след етап 
проучване. В изпълнение на Усл. 8.1.6. на КР 25 / 2005 год. е спазен срока – 31.12.2005 год.; 

- по т. 8 от ИП – Проучване на възможността за промяна на технологиятана оцветяване в Инсталация 
692. Прекратена е употребата на сяра на прах, която предварително се налагаше да се топи. За нуждите на 
почерняване се ползва друг химикал. В изпълнение на Усл. 8.3.1.6. на КР 25 / 2005 год. е спазен срока – 
30.06.2005 год.; 

- по т. 9 от ИП – Снабдяване на резервоарите за съхранение на химикали със средства на защита на 
почвите и на подземните води от замърсяване. В изпълнение на условие от КР 25 / 2005 год. е спазен срока – 
30.06.2005 год.; 

- по т. 10 от ИП – Монтаж на измервателни устройства за отчитане консумацията на вода по 
инсталациите. В изпълнение на Усл. 8.1.4. на КР 25 / 2005 год. е спазен срока – 31.12.2005 год.; 

- по т. 11 от ИП – Монтаж на електромери и топломери за отчитане консумацията по инсталациите.      
В изпълнение на Усл. 8.2.1.2. на КР 25 / 2005 год. е спазен срока – 31.12.2005 год.; 

- по т. 12 от ИП – Предприемане на мерки за прекратяване на употребата на ЛОС с R-фрази - R45, 
R46, R49, R60 и R61 и халогенирани ЛОС с R40. Това е  преустановено много преди срока - 31.12.2006 год. 
За целта работата с перхлоретилен е заменена с употреба на алтернативен обезмаслител с различна от 
изброените по-горе R-фрази. С Поръчка-Договор е закупена 1 бр. екологично почистваща Маса IBS тип -            
К № 25977, където се ползва почистващото вещество поставено в метален варел – тип на специален почистващ 
продукт – El/Extra 200. Той има следното химическо описание – комплексна смес от де-ароматизирани 
въглеводороди, т.е. изопарафини на ... с С10-13 (средно молекулно тегло: 158). Има GAS № 68551-17-7, EINECS 
№ 271-366-9 и EG № 002-713-66-9. За дихлоретана именно в преписката сме посочили, че е преустановена 
употребата му още от 2002 год. и се ползва, преди да бъде извършено качествено прахово електростатично 
боядисване на окачени на подвески детайли. В случая по изпълнение на Усл. 9.2.15. на КР 25 / 2005 год. е 
спазен срока – 31.12.2006 год. 

За отчетният период сме изпратили наш факс Изх. № 202 / 23.05.2008 год. до РИОСВ – гр. Варна към 
МОСВ, с което сме ги уведомили за преустановяване в преходният период на м. април 2008 год. на дейността 
по лакиране на детайли с лак и препоръчан за него разредител, които съдържат ЛОС. Това се правеше до тогава 
в отделно помещение в кабина с водна завеса, като на атмосфера се емитираше замърсител, за който имахме 
задължение да извършваме ежегоден мониторинг на вредни емисии – ЛОС от ИУ № 29. Тук след поставяне на 
детайлите на подвески се пръскаха с пистолет за нанасяне на лаково покритие, където се ползва лак и 
съответния препоръчан от производителя разредител за него. Лака, който се използва е продукт за покритие на 
основа органичен разтворител. Фирмата, на която сме ползвали продуктите за известен период от време е 
“СЕЛТ” ООД – гр. Пловдив. Във връзка с тази дейност на територията на производствената площадка 
периодично се генерираха отпадъци от неизползваемите впоследствие метални опаковки – кутии и флакони, в 
които се закупуват материалите. Подобни масово разпространени отпадъци от опаковки се предават разделно 
на лицензирана/и фирма/и за следващо третиране. Разполагаме с информационният лист за безопасност на 
нововъведеният водобазиран лак – HYDROCLEAR WATED BASED LACQUER (ревизия 3 от 22.02.2011 
год. на английски език) произведен от фирма “MacDeremid” Plc. - Италия , който при този вид употреба е 
безопасен за работната и за околната среда. Той се доставя в пластмасови туби от български дистрибутор 
“ВЕКО” ООД – гр. Варна с НЕТО тегло – 25 кг, които опаковки, след изпразването си допринасят за генериране 
на разделно събрани отпадъци от пластмасви опаковки от цялостната дейност на предприятието. За 2011 год. 
сме внесли извършената ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ на емисиите на ЛОС от “МЕТАЛ” АД- гр. Варна в РИОСВ – гр. 
Варна с писмо техени Вх. № 26-00-1265 / 01.03.2012 год. с данни за потреблението на нововъведения лак – 
0,025 тона без съдържание на ЛОС и разредител за него, който представлява – вода в общо количество - 0,075 
тона.;  
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- по т. 13 от ИП – Увеличаване нависочината на изпускащите устройства с номера – 8, 39 и 44. В 
изпълнение на Усл. 9.2.17. на КР 25 / 2005 год. е спазен срока – 01.06.2006 год.; 

- по т. 14 от ИП (последна) – Изграждане на площадка за временносъхранение на отпадъка – Утайки и 
филтърен кек, съдържащи опасни вещества с код 11 01 09* - то в изпълнение на Усл. 11.3.6. на КР 25 / 2005 год. 
Тук поставения срок - 31.12.2005 год. беше просрочен, за което дружеството има наложена санкция. 
Не е изградена нова площадка, като през м. Август 2008 год. – са освободени шестте стоманобетонови утаячни 
полета от съдържанието на приблизително ~  100-те т утайка и те са предадени приоритетно за оползотворяване.  

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна има задължения по Условие № 16 – Прекратяване работата на 

инсталациите или на част от тях на  КР 25 / 2005 год. на МОСВ да ДОКЛАДВА към съответния 
ГДОС резултати от дейността си в тази връзка.  

През отчетния период на 2011 год. сме подали информация по Условие 16 на КР       
до Директорите на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ и на БДЧР – гр. Варна към МОСВ.                   
С писмото наш Изх. № 81-14 / 03.02.2011 год. сме ги уведомили за намеренията ни да се 
изведат от експлоатация в Цех “Галваничен” две линии, а именно: Инсталация № 676 (стара) 
и Инсталация № 692. Към писмото сме приложили и одобрени от ИД ПЛАНОВЕ по Усл. 
16.2. на КР, както и технологична инструкция за пускане и спиране на новата 
реконструирана Инсталация № 676. С допълнително писмо наш Изх. № 420-149 / 11.08.2011 
год. сме ги уведомили, че е приключило на 29.07.2011 год. демонтажа на оборудването и на 
комуникациите към тези стари инсталации, при което на освободеното пространство ще се 
реализира в бъдеще инвестиционно намерение за преместване и реконструкция на 
Инсталация № 681 в рамките на този цех.  

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения, ведно с подадени сигнали
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна има задължения по Условие № 14 – Предотвратяване и 

действия при аварии на КР 25 / 2005 год. на МОСВ да ДОКЛАДВА към съответния ГДОС 
резултати от дейността си в тази връзка.  

През отчетният период на 2011 год. няма допусната и регистрирана авария,  
вследствие, на което да са се получили оплаквания или възражения от нашите работещи 
и/или от външни лица, свързани със замърсяване на компоненти на ОС.  

7. 1. Аварии 
 По вина на фирмата ни нямаме случай на допусната авария през 2011 год., за която с 
ГДОС-2011 да се докладва.  

7.2. Оплаквания и възражения 
Не са постъпили през 2011 год. от обществеността или от съседните фирми, включително и от 

фирмите наши наематели оплаквания и възражения от дейността ни.  
От  страна на нашите наематели и по тяхна вина,  
в този едногодишен отчетен период на 2011 год. не е имало също регистриран/и случай/и на 

допусната/ти авария/и, за която до тях респективно до “МЕТАЛ” АД – гр. Варна да са постъпили 
оплаквания и възражения от дейността им от трети лица или от населението, обитаващо района на 
ЗПЗ - Варна. 
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През отчетният период продължи съвместната работа на ЕКОЛОГА с фирмите-наематели. 
Предприели сме тази превантивна мярка, като с нея целим единствено и само да контролираме: 

- не само тези, които са вече известени официално през 2008 год. с отделни 
писма за наличието на документа КР на МОСВ издадено за нашите нужди;  

- а и тези, които са нови наематели за задълженията по законодателството 
свързано с опазване на околната среда от замърсяване и увреждане.

С това, на всички е разяснено при срещите на място при тях, какви са ни задълженията, които 
касаят околната среда – респетктивно, което и те трябва да включат в политиката си на 
екологосъобразна работа. Определено усилията ни не са напразни и допринасят за по-обстойно 
запознаване от наша стана с контрола, който И НА ТЯХ им се оказвал през 2011 год. от  
регионалните структури на МОСВ и другите контролни органи и институциите.  

Тези юридически лица, с които имаме сключени договори или анекси към договорите за 
предоставяне на нашите дълготрайни материални активи бяха, към дата : 

- 01.01.2011 год. общо – 35 фирми;
- 31.12.2011 год. общо – 35 фирми.

Както е видно, 
от представените по-горе данни за 2011 год., спрямо началото на 2010 год., когато сме имали 

38-ем наемателя, то броят им се е редуцирал. Текучеството е продиктувано от задълбочилата се  
световна икономическа криза започнала през ІІ-то Полугодие на 2009 год.  

Надяваме се, до края на 2012 год. да не се откажат още от наемателите ни, а в същото време 
работим по два въпроса с тях: 

1) за задържането им, като се поддържат взаимоотношения в духа “БОН ТОН”; 
2) за привлечане на нови такива, като се пускат обяви в пресата, за да има покритие 

и възвръщаемост на вложените средства от извършени основни ремонти на офисите в 
административната сграда – етажи: 3, 4 и 5. Там са поставени индивидуални електромери на 
помещенията и общ водомер за всеки етаж за отчитане на потреблението по договорите.  

7.3. Отправени сигнали от оператора с КР -  
по “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” и ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ 
по “СИН ТЕЛЕФОН” и ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА в БДЧР – гр. Варна към МОСВ. 

През м. Август 2011 год. под пореден № 3 с Вх. № С-4330 / 04.08.2011 год. на РИОСВ – гр. 
Варна към МОСВ е приет, подадения от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, сигнал по електронната 
поща за намерена мъртва една горска ушата сова (неопръстена) в границите на нашата територия по 
южния контур. Сигнала беше подаден едновременно и по факса, като се изведе с наш Изх. № 224 / 
04.08.2011 год. и приложихме няколко направени снимки на индивида, който вероятно е починал 
през нощта или в ранните часове на сутринта. След като се свърза с ЕКОЛОГА на фирмата 
Ст. експерт “ЗТ” – инж. Христо Костадинов Димов от Отдел “ОВОС, ЕО и ЗП” предложи два 
варианта за действие, единия от които, като по-експедитивен и удачен, приехме да изпълним, 
а именно: Занесохме мъртвия екземпляр при тях, както за оглед, така и за правилно съхранение в 
горещите августовски топлини, тъй като в РИОСВ разполагат с хладилна база за такива случаи,
до изясняване на причините, които са довели смъртта на животното. На 05.08.2011 год. се състави 
Констативен протокол № 0000021992 за предаване респективно за приемане на мъртвото пернато. 
Г-н Димов заедно с Гл. експерт “ЗТ” – Миглена Стоянова Иванова от същия отдел, констатираха след 
справка и взеха единодушно решение, че това всъщност не е вид сова (както бяхме подали СИГНАЛА), а е 
друг защитен екземпляр, който е малък бухал от вида “Bubo Bubo”. Той също е включен в 
Приложение № 3 на ЗАКОНА за биологичното разнообразие /ЗБР/. Състоянието му беше 
изключително запазено, без видими наранявания и фрактури по тялото. Съгласно чл. 39, ал. 2, т. 3 
от ЗБР - птицата, след като я оставихме там, предстоеше да бъде предложена по служебен път на 
Варненския ПРИРОДОНАУЧЕН МЕЗЕЙ - Раздел “ЖИВОТИНСКИ СВЯТ” за научна цел. При 
условие, че имат вече такъв екземпляр в млада възраст и не им е нужен друг, при което нямат интерес 
да бъде препариран, ще се предложи на друга организация. Процедурата по ЗБР изисква мъртвото 
предадно птиче тяло да получи документ за произхода си и съответното РАЗПОРЕЖДАНЕ на МОСВ 
за следващи действия с мъртво намерената птица.  
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8. Подписване на годишния доклад 

Декларация 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в изготвения  
Годишнен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО 
РАЗРЕШИТЕЛНО № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ за оператора - Акционерно Дружество –
МЕТАЛ – гр. Варна (посочва се името на обекта и неговия оператор). 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ – гр. Варна, БДЧР – гр. 
Варна или МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

Изготвил –  

Еколог,  

Подпис:_________________________________                       Дата: 30.03.2012 год.  

   (инж. Ирина Г. Христова - Данкова)                                     Място: гр. Варна  

Утвърдил –  

Подпис:_________________________________                       Дата: 30.03.2012 год.  

    (представляващ оператора лице)                                          Място: гр. Варна 

Име на подписващия – инж. Иван Станев Лупов       

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор   

Забележка: 

Неразделна част от настоящият ГДОС-2011  на оператора и подписаната декларация са приложените 

документи за актуално състояние на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна издадени по фирмено дело 6354 / 1993 

год. от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България, които 

отразяват всички извършени промени по партидата за периода на 2011 год. и към 31.12.2011 год., 

както и към датата – 20.03.2012 год., а именно: 

- УДОСТОВЕРЕНИЕ Изх. № 20110530150547 от дата 30.05.2011 год.; 

-     УДОСТОВЕРЕНИЕ Изх. № 20120320130333 от дата 20.03.2012 год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТАБЛИЦИ 
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ОПИС на ТАБЛИЦИТЕ:  

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (охлаждащи води) 
във водни обекти/канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с 
дейността на инсталациите, за която е предоставено КР
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               ЗАМЪРСИТЕЛИ 

Таблица 1. Изпускания по PRTR за 2011 год.

Емисиони прагове 
(колона 1) 

№ 

п 
о 

р 
е 
д 

CAS номер 
–
точен 
идентификатор 
в                          
Chemical
Abstracts
Service

Замърсител

във въздух 
(колона 1а)

във води 
(колона 1b)

в почви 
(колона 1с)

Праг на 
пренос на 
замърси -
тели 
извън 
площ. 
(колона 2) 

Праг за 
произ - 
водство, 
обработка 
или 
употреба 
(колона 3)

наш 
Kg /год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

1-
2#

630-08-0 Въглероден 
оксид 
(СО) 

-
(0.0000) /С/ 

/нямаме такъв 
замърсител от 2005 год./ 

- - - *

2-
3#

124-38-9 Въглероден 
диоксид 
(СО2)

-
(0.0431) /С/  

- - - *

3-
7#

 Неметанови 
летливи 
органични 
съединения   
(NMVOS)

-
(0.0000) /С/ 

/нямаме такъв 
замърсител от 2008 год./

- - - *

4-
8#

 Азотни  
оксиди 
(NOx/NO2)

-
(1 476.8208) /С/

- - - *

5-
11#

 Серни 
оксиди 
(SOx/SO2)

-
(107.7120) /С/ 

- - - *

6-
12#

 Общ  
азот  - -

(1.7423) /С/ 
- - 10 000

7-
17#

 Арсен и 
съединенията му

(изразени 
като As) (8) 

-
(0.00??) /С/ 
/не е обследван                    
през 2011 год./

- - - 50

8-
18#

 Кадмий и 
съединенията му

(изразени 
като Cd) (8) 

-
(0.00??) /С/ 
/не е обследван                    
през 2011 год./

- - - 5

9-
19#

 Хром и 
съединенията му

(изразени 
като Cr) (8) 

-
(1.7154) /С/ 

-
(0.0330) /С/ 

- 200 10 000
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10-
20#

 Мед и 
съединенията му

(изразени 
като Cu) (8) 

-
(4.8699) /С/ 

-
(0.0930) /С/ 

- 500 10 000

11-
22#

 Никел и 
съединенията му

(изразени 
като Ni) (8) 

-
(0.8779) /С/ 

-
(0.0968) /С/ 

- 500 10 000

12-
23#

 Олово и 
съедине-
нията му 
съединенията му

(изразени 
като Pb) (8) 

-
(0.4724) /С/ 

-
(0.0263) /С/ 

- 50 50

13-
24#

 Цинк и 
съединенията му

(изразени 
като Zn) (8) 

-
(0.0828) /С/ 

-
(0.2400) /С/ 

- 1 000 10 000

14-
50#

1336-36-3 Полихлори -
рани 
бифенили 
(РСВ) 

-
(0.0000) /С/ 

/нямаме такъв 
замърсител от 2005 год./ 

- - - **

15-
76#

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

-
(29.1272) /С/ 

- - - **

16-
80#

 Хлор  
и негови 
неорганични 
съединения 
(изразен 
като НСl)

-
(0.0718) /С/

- - - *

17-
82#

 Цианиди 
/свободни/ - 
(изразени 
като общ CN)

-
(33.1200) /С/ 

-
(0.0045) /С/ 

- 500 10 000

18-
85#

74-90-8 Циано-
водород 
(НСN) 

-
(0.0000) /С/ 

- - - -

19-
?#

 Перхлор -
етилен -

(0.000) /С/
/нямаме такъв 

замърсител от 2005 год./ 

- - - *
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20-
86#

 Вещество 
под формата 
на  
финни 
прахови  
малки твърди
или  
течни 
частици  

< µm
(РМ10)  

-
(562.9452) /С/ 

- - - *

Няколко ВАЖНИ забележки към Таблица 1.: 
1. Една звездичка (* ) означава, че за този замърсител следва да се използва по скоро емисионният праг в 
колона (1) (подколона а), отколкото прагът за производство, обработка или употреба. 
2. Две звездички (** ) означават, че при този замърсител следва да се използва по скоро емисионният праг в 
колона (1) (подколона b), отколкото прагът за производство, обработка или употреба. 
3. Знакът # обозначава замърсител, еднакъв и за PRTR и за EPEBB. 
4. За всяка емисия следва да се посочи начина на определяне на същата, като: 
- М (измерена стойност);   - Е (стойност, получена на база експертна оценка);   - С (изчислена стойност). 
5. В кулона № 3 - Число в скоби след изписаното наименование на замърсителя – в нашият случай е числото 
ОСЕМ - (8) озвачава, че всички метали се докладват, като обща маса на елемента във всички химични форми, 
които се срещат в емисиите. 

Внимание: 
Съгласно усл. 4.1. на Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на 
годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено разрешителното то в ГДОС операторът е 
докладвал всяко вещество, чието годишно количество е:  
- по-голямо от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл.1 се записват така: 

притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя 
надвишава записаната в таблицата над емисионния праг без скоби изчислено, а на средата в клетката има 
поставено тире "-", което всъщност  представлява  нашият праг, който сме надхвърлили; 

- по-малко от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл. 1 са записват така: 
притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя не 
превишава определения емисионен праг за даденото вещество, като се посочва стойността, реално получената, 
като мястото в средата на клетката на таблицата се отбелязва с тире ”-“, за да покаже, че прагът не е превишен и 
в скоби, от долу на клетката се посочва изчисленото количество.  

- Докладва се и методът, използван за получаване на резултатите - ИЗЧИСЛИТЕЛЕН метод е ползван.  
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух за 2011 год. 

Обседван 
параметър 
на  
Р № -?- 

Единица НДЕ 
съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинга 
/собствен 
периодичен/ 

Честота на 
мониторинга,
ВАЖНО! 
За някои 
параметри 
имаме данни  
от две 
обследвания 
през 2011 год., 
които 
резултати сме 
осреднили

Съответ-
ствие 

№ 2 – Прах 

(утвърдена пробовземна точка

през 2010 год.)

(mg/Nm3) 150 46.610000 2 да 

№ 2 
Прахообразни 

неорг. в-ва 

(mg/Nm3) 5 0.655000 1 да

№ 2 - Cu (mg/Nm3) 5 0.490000 1 да
№ 2 - Cr (mg/Nm3) 5 0.109000 1 да
№ 2 - Ni (mg/Nm3) 5 0.056000 1 да
№ 2 - Pb (mg/Nm3) - < 0.000300 1 да
№ 2 - As (mg/Nm3) - нямаме резултат за 2011 год. 0 да
№ 2 - Cd (mg/Nm3) - нямаме резултат за 2011 год. 0 да
№ 2 - Sn (mg/Nm3) - < 0,000200 1 да
№ 2 - Cо  (mg/Nm3) - < 0.000150 1 да
№ 2 - Sb (mg/Nm3) - < 0,000300 1 да
№ 2 - Sе  (mg/Nm3) - < 0.000300 1 да

№ 18 – Прах 

(утвърдена пробовземна точка  

 през 2005 год.)

(mg/Nm3) 150 0.711000 2 да

№ 18 
Прахообразни 

неорг. в-ва 

(mg/Nm3) 5 0.003000 1 да

№18 - Ni (mg/Nm3) 5 < 0.001000 1 да
№18 - Cu (mg/Nm3) 5 < 0.003200 1 да
№ 18 - Cr (mg/Nm3) 5 0.003000 1 да
№ 18 - Pb (mg/Nm3) - < 0.000300 1 да
№ 18 - As (mg/Nm3) - нямаме резултат за 2011 год. 0 да
№ 18 - Cd (mg/Nm3) - нямаме резултат за 2011 год. 0 да
№ 18 - Со (mg/Nm3) - < 0.000150 1 да
№ 18 - Sb (mg/Nm3) - < 0,000300 1 да
№ 18 - Sе  (mg/Nm3) - < 0.000300 1 да

№ 19а или 49 –
Прах 

(утвърдена пробовземна точка  

 през 2005 год.)

(mg/Nm3) 150 0.761000 2 да
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№ 19а или 49 -
Cr

(mg/Nm3) 5 0.003870 1 да

№ 19б – Прах 

(утвърдена пробовземна точка  

 през 2005 год.)

(mg/Nm3) 150 0.961000 2 да

№19 б -
Прахообразни 

неорг. в-ва 

(mg/Nm3) 5 0.009270 1 да

№ 19б - Cu (mg/Nm3) 5 0.000700 1 да
№ 19б - Cr (mg/Nm3) 5 0.001600 1 да
№19б - Ni (mg/Nm3) 5 0.000600 1 да
№ 19б - Pb (mg/Nm3) - 0.006370 1 да
№ 19б - As (mg/Nm3) - нямаме резултат за 2011 год. 0 да
№ 19б - Cd (mg/Nm3) - нямаме резултат за 2011 год. 0 да
№ 19б - Со (mg/Nm3) - < 0.000150 1 да
№ 19б - Sb (mg/Nm3) - < 0,000300 1 да
№ 19б - Sе  (mg/Nm3) - < 0.000300 1 да

№ 19б – СN св. (mg/Nm3) 1 0.822000 1 да
№ 19в – Прах 

(би трябвало, да е също утвърдена 

пробовземната точка през 2005 год.)

(mg/Nm3) 150 1.111000 2 да

№19в -
Прахообразни 

неорг. в-ва 

(mg/Nm3) 5 0.011300 1 да

№ 19в - Cu (mg/Nm3) 5 0.008000 1 да
№ 19в - Cr (mg/Nm3) 5 0.001400 1 да
№ 19в - Ni (mg/Nm3) 5 0.001900 1 да
№ 19в - Pb (mg/Nm3) - < 0.000300 1 да
№ 19в - Со (mg/Nm3) - < 0.000150 1 да
№ 19в - Sb (mg/Nm3) - < 0,000300 1 да
№ 19в - Sе  (mg/Nm3) - < 0.000300 1 да

№ 24 - 
Аерозоли на 

H2SO4

(mg/Nm3) 6 2.950000 1 да

№ 25 – 
Прах

(mg/Nm3) 150 0.000000 1 да

№ 25- 
Аерозоли на 

H2SO4

(mg/Nm3) 6 2.900000 1 да

№ 26 –  
HCN

(утвърдена пробовземна точка  

през 2009 год.)

(mg/Nm3) 6 0.000000 1 да

№ 27- 
Аерозоли на 

H2SO4

(утвърдена пробовземна точка  

 през 2009 год.)

(mg/Nm3) 6 4,000000 1 да
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№ 28 –  
HCN

(mg/Nm3) 6 0.000000 1 да

№ 29 –  
ЛОС 

(демонтирана през 2008 год.)

(mg/Nm3) - 0.0000
/преустановена 

употребата/ 

1 да

№ 29 –  
ТОС 

(mg/Nm3) - 0.0000
/преустановена 

употребата/ 

1 да

№ 30 -  
 Киселинни 
аерозоли на 

H2SO4, HCl и HNO3

(mg/Nm3) 6 2,600000 1 да 

№ 32- 
Аерозоли на 

H2SO4

(mg/Nm3) 6 4,100000 1 да

№ 33 – Прах 

(утвърдена пробовземна точка  

през 2009 год.)

(mg/Nm3) 150 0.000000 1 да

№ 34 – Прах 

(утвърдена пробовземна точка  

през 2009 год.)

(mg/Nm3) 150 0.000000 1 да

№ 36 - Прах (mg/Nm3) 150 0.000000 1 да
№ 37/38  

обединено – Прах

(утвърдена пробовземна точка  

през 2009 год.)

(mg/Nm3) 150 - 1 да

№ 37/38 
обединено  -

Сажди  

(mg/Nm3) 50 < 10,000000 1 да

№ 37/38 
обединено - THC

(mg/Nm3) 200 11,760000 1 да

№ 16 – СO2 (mg/Nm3) - 0,000000 1 да 
№ 17 – СO2 (mg/Nm3) - 0,000000 1 да 
№ 43 – СO2 (mg/Nm3) - 0,006437 1 да 
№ 44 - SO2 (mg/Nm3) 500 300.000000 1 да

№ 44 – CN св. (mg/Nm3) 5 0.000000 1 да
№ 44 - HCl (mg/Nm3) 6 < 0.200000 1 да

№ 45 - Прах 
(демонтирана през 2010 год.)

(mg/Nm3) 150 - 1 да

№ 46 - Прах (mg/Nm3) 150 0,100000 2 да
№ 46 – СN св. (mg/Nm3) 5 0.000000 1 да 
№ 47 - Прах (mg/Nm3) 150 0.000000 1 да

№ 48 - SO2
(демонтирано през 2008 год.)

(mg/Nm3) - - - да

№ 31 – Прах 

(утвърдена пробовземна точка

през 2010 год.)

(mg/Nm3) 150 0,002800 1 да

№ 31 – 
Прахообразни 

неорг. в-ва

(mg/Nm3) 6 0,021127 1 да
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№ 31 - Cu (mg/Nm3) 5 0.005290 1 да
№ 31 - Cr (mg/Nm3) 5 0,008290 1 да
№ 31 - Ni (mg/Nm3) 5 0.007110 1 да
№ 31 - Pb (mg/Nm3) - < 0.000300 1 да
№ 31 - Zn  (mg/Nm3) - 0.003000 1 да
№ 31 - Со (mg/Nm3) - 0.000437 1 да
№ 31 - Sb (mg/Nm3) - < 0,000300 1 да
№ 31 - Sе  (mg/Nm3) - < 0.000300 1 да

№ 83 - SO2

(утвърдена пробовземна точка през 

2010 год.)

(mg/Nm3) - 0,000000 1 да 

№ 83 –  
NOx/NO2

(mg/Nm3) - 85,000000 1 да 

№ 83 – СO (mg/Nm3) - 0,000000 1 да 
№ 83 – СO2 (mg/Nm3) - 0,000000 1 да 
№ 84 - SO2

(утвърдена пробовземна точка 

през 2010 год.)

(mg/Nm3) 500 0,000000 1 да 

№ 84 –  
NOx/NO2

(mg/Nm3) - 97,000000 1 да 

№ 84 – СO (mg/Nm3) - 0,000000 1 да 
№ 84 – СO2 (mg/Nm3) - 0,000000 1 да 

№ 85 -  
Киселинни 
аерозоли на 

H2SO4, HCl и HNO3

(утвърдена пробовземна точка 

през 2010 год.)

(mg/Nm3) 6 3,000000 1 да 

Няколко ВАЖНИ забележки към Таблица 2.: 
1.  Знакът( < ) означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод. 

Внимание и бележки при попълване на тези изчислени данни в Таблица № 1 на 
основание докладваното в настоящата Таблица 2 : 
Съгласно усл. 4.1. на Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на 
годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено разрешителното то в ГДОС операторът е 
докладвал всяко вещество, чието годишно количество е:  
- по-голямо от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл.1 се записват така: 

притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя 
надвишава записаната в таблицата над емисионния праг без скоби изчислено, а на средата в клетката има 
поставено тире "-", което всъщност  представлява  нашият праг, който сме надхвърлили; 

- по-малко от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл. 1 са записват така: 
притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя не 
превишава определения емисионен праг за даденото вещество, като се посочва стойността, реално получената, 
като мястото в средата на клетката на таблицата се отбелязва с тире ”-“, за да покаже, че прагът не е превишен и 
в скоби, от долу на клетката се посочва изчисленото количество.  

- Докладва се и методът, използван за получаване на резултатите - ИЗЧИСЛИТЕЛЕН метод е ползван.  
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Таблица 3. Eмисии в отпадъчни води за 2011 год. (производствени, охлаждащи, битово-
фекални и/или дъждовни) включени към канализацията на ВиК-оператора за гр. Варна

Параметър Единица НДЕ 
съгласно 
КР  

Резултати от 
мониторинга 
/периодичен/ 

Честота на 
мониторинга Съответ-

ствие 

Собствен 
мониторинг - 

2 пъти през  
2011 година

Да 
Дебит 
пречистени 
отпадъчни води 

m3/ден ср. ден 
m3/ макс.час 
m3/ ср. год. 

22.560
9.000

5 640.000

14.706
4.902

750.000

Контролен
мониторинг – 

извънреден  
1 път през  

2011 година

Да 

От пробоотбиране на 02.06.2011 год.  на изход ПСОВ - отразени резултати в ПРОТОКОЛ от изпитване: 
1. № 196-ОВ / 07.06.2011 год. на ЛИК към “ВиК - ВАРНА” ООД – гр. Варна, 

рН единици рН 6.50 – 9.00 7.500 ±
0.100

1 да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 300.00 < 2.000 1 да 

Азот амониев mg/dm3 35.00 0.940 ±
0.040

1 да 

Сулфати mg/dm3 400.00 72.000 ±
7.000

1 да 

Нефтопродукти mg/dm3 15.00 < 0.100 1 да 
Хром 
/шест валентен/ 

mg/dm3 0.50 0.055 ±
0.003

1 да 

Хром 
/общ/ 

mg/dm3 2.50 0.057 ±
0.003

1 да 

Мед mg/dm3 2.00 0.040 ±
0.003

1 да 

Никел mg/dm3 2.00 0.080 ±
0.010

1 да 

Цинк mg/dm3 5.00 0.220 ±
0.020

1 да 

Цианиди 
/свободни/ 

mg/dm3 1.00 0.010 ±
0.001

1 да 

Цианиди 
/общо/ 

mg/dm3 1.50 0.012 ±
0.001

1 да 

Олово mg/dm3 Не се 
регламентира

0.030 ±
0.002

1 да 

Всяка непряка 
емисия на заустените 
количества води е 
докладвана 
В ТАБЛИЦА 1; 
колона 1, подколона 1 b. 

Kg за 2011 год. 
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От пробоотбиране на 13.10.2011 год.  на изход ПСОВ - отразени резултати в ПРОТОКОЛ от изпитване: 
2. № 470-ОВ / 18.10.2011 год. на ЛИК към “ВиК - ВАРНА” ООД – гр. Варна, 

рН единици рН 6.50 – 9.00 7.500 ±
0.100

2 да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 300.00 < 2.000 2 да 

Азот амониев mg/dm3 35.00 < 0.010 2 да 
Сулфати mg/dm3 400.00 166.000 ±

15.000
2 да 

Нефтопродукти mg/dm3 15.00 < 0.100 2 да 
Хром 
/шест валентен/ 

mg/dm3 0.50 0.029 ±
0.001

2 да 

Хром 
/общ/ 

mg/dm3 2.50 0.029 ±
0.001

2 да 

Мед mg/dm3 2.00 0.020 ±
0.001

2 да 

Никел mg/dm3 2.00 0.120 ±
0.010

2 да 

Цинк mg/dm3 5.00 0.230 ±
0.020

2 да 

Цианиди 
/свободни/ 

mg/dm3 1.00 0.003 ±
0.001

2 да 

Цианиди 
/общо/ 

mg/dm3 1.50 0.004 ±
0.001

2 да 

Олово mg/dm3 Не се 
регламентира

0.040 ±
0.002

2 да 

Всяка непряка 
емисия на заустените 
количества води е 
докладвана 
В ТАБЛИЦА 1; 
колона 1, подколона 1 b. 

Kg за 2011 год. 
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От пробоотбиране на 10.02.2011 год.  на изход ПСОВ - отразени резултати в ПРОТОКОЛ от изпитване: 
3. № 104 / 21.02.2011 год. на акредитирата Регионална лаборатория – Варна (03)  

при ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА  
към МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, 

рН единици рН 6.50 – 9.00 8.140 ±
0.020

3 да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 300.00 42.000 ±
1.000

3 да 

Азот амониев mg/dm3 35.00 6.030 ±
0.670

3 да 

Сулфати mg/dm3 400.00 122.000 ±
2.000

3 да 

Нефтопродукти mg/dm3 15.00 < 1.500* 3 да 
Хром 
/шест валентен/ 

mg/dm3 0.50 < 0.046* 3 да 

Хром 
/общ/ 

mg/dm3 2.50 < 0.046* 3 да 

Мед mg/dm3 2.00 < 0.020 3 да 
Никел mg/dm3 2.00 0.188 ±

0.019
3 да 

Цинк mg/dm3 5.00 0.509 ±
0.051

3 да 

Цианиди 
/свободни/ 

mg/dm3 1.00 < 0.002* 3 да 

Цианиди 
/общо/ 

mg/dm3 1.50 < 0.002* 3 да 

Олово mg/dm3 Не се 
регламентира

- 3 да 

Всяка непряка 
емисия на заустените 
количества води е 
докладвана 
В ТАБЛИЦА 1; 
колона 1, подколона 1 b. 

Kg за 2011 год. 

Няколко ВАЖНИ забележки към Таблица 3.: 
1.  Знакът( < ) означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод. 
2. Знакът от една звездичка ( * ) означава, че действителната стойност на съдържанието на обследвания 
параметър е по-малко от границата на определяне на метода. 

Внимание и бележки при попълване на тези изчислени данни в Таблица № 1 на 
основание докладваното в настоящата Таблица 3 : 
Съгласно усл. 4.1. на Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на 
годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено разрешителното то в ГДОС операторът е 
докладвал всяко вещество, чието годишно количество е:  
- по-голямо от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл.1 се записват така: 

притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя 
надвишава записаната в таблицата над емисионния праг без скоби изчислено, а на средата в клетката има 
поставено тире "-", което всъщност  представлява  нашият праг, който сме надхвърлили; 

- по-малко от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл. 1 са записват така: 
притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя не 
превишава определения емисионен праг за даденото вещество, като се посочва стойността, реално получената, 
като мястото в средата на клетката на таблицата се отбелязва с тире ”-“, за да покаже, че прагът не е превишен и 
в скоби, от долу на клетката се посочва изчисленото количество.  

- Докладва се и методът, използван за получаване на резултатите - ИЗЧИСЛИТЕЛЕН метод е ползван.  
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Таблица 4. Образуване на  отпадъци

Отпадък Код Годишно 
количество 

(t/2011 y)

Годишно 
количество 
за  

единица продукт

(t/1m2 2011 y)

Вре-
менно 
съхра-
нение на 
площад-
ката*  
(t/
01.01.2011 y)
И  
(t/
31.12.2011 y)

Транспор-
тиране - 
собствени 
трансп. ср. / 
външни 
фирми 

Съот-
вет-
ствие 

  Коли-
чества 
определени

с КР 

Реално 
измерено 

Коли-
чества 
определени

с КР 

Реално 
измерено

Начало/ 
Край 
с посочен  
№  
на 
площадката

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Строителни отпадъци   
Бетон 17.01.01 81.000 0.00 6.750 0.0000000 (0.000 t/

01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2 

Външен на 
“Семиз” ООД –  
с. Езерово, Обл. 
Варна  

да 

Керемиди, 
плочки, 
фаянсови 
и 
керамични 
изделия 

17.01.03 30.000 0.00 2.500 0.0000000 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2 

Външен на 
“Семиз” ООД –  
с. Езерово, Обл. 
Варна  

да 

Смеси от 
бетон, 
тухли, 
керемиди, 
плочки, 
фаянсови 
и 
керамични 
изделия, 
различни 
от упомен. 
17 01 06

17.01.07 - 3.00 - 0.0009772 (2.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(5.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2 

Външен на 
“Семиз” ООД –  
с. Езерово, Обл. 
Варна  

-

Битови отпадъци 
Външен на 
“Омега 
Интерклинър” АД 
–
гр. Варна  

Биораз-
градими 
отпадъци 
от кухни и 
заведения 
за 
обществено
хранене 

20.01.08 0.260 0.164 0.022 0.0005400 (0.017 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.010 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 4  
в общо 4-те

броя 
контейнера - 
Тип “Бобър” 

Външен на 
“ЕЛБИМЕКС” 
ООД –  
гр. София с клон в 
гр. Варна  

да 
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Външен на 
“Омега 
Интерклинър” АД 
–
гр. Варна  

Смесени 
битови 
отпадъци 

20.03.01 100.000 14.800 8.333 0.0482090 (0.150 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.103 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 4  
в общо 4-те

броя 
контейнера - 
Тип “Бобър” 

Външен на 
“ЕЛБИМЕКС” 
ООД –  
гр. София с клон в 
гр. Варна  

да 

Производствени отпадъци с неопасен характер 
Външен на 
“Титан - АС” 
ООД –   
гр. София с клон в 
гр. Варна 

Отпадъци 
от 
пластмаса 

07.02.13 1.687
в това 
число

0.177 –
от произв. 

брави, врати и 
панти

и
1.510

- от
ремонтна 
дейност и 

струговане

1.447
в това 
число

0.062 –
от произв. 

брави, врати 
и панти

и
1.385 -

от 
ремонтна 
дейност и 

струговане

0.141

0.0000210

и
0.0045114

(0.002 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2 

Външен на  
“Надин Комерс”  
ООД – гр. София 
с клон в  
гр. Девня 

да 

Отпадъчни  
покривни 
прахове 

08.02.01 0.100 0.0342 0.0083 0.0001114 (0.00300 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.03720 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2 

Външен на 
“Семиз” ООД –  
с. Езерово, Обл. 
Варна  

да 

Шлака 
от  
пещи 

10.10.03 40.000 4.700 3.333 0.0153095 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 1 

Външен на 
“Валенсия 
Метали”  
ЕООД –  
гр. Тетевен  

да 

Отпадъци 
неупо-
менати 
другаде  

/медни 
аноди 

и 

 цинкови 
аноди/

11.01.99 2.770
в това 
число

2.300 –
медни
аноди 

и
0.470 –

цинкови
аноди

0.048
в това 
число

0.020 –
медни
аноди 

и
0.028 –

цинкови 
аноди

0.231 0.0001564 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2 

За  
собствена  
сметка до   
“СОФИЯ МЕД”  
АД –  гр. София 

да 

Външен на 
“Валенсия 
Метали”  
ЕООД –  
гр. Тетевен  

Стърго-
тини, 
стружки и 
изрезки от 
черни 
метали 

12.01.01 589.000 198.877 49.083 0.6478078 (0.323 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.250 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 1 

Външен на  
“Надин Комерс”  
ООД – гр. София 
с клон в  
гр. Девня 

да 
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За  
собствена  
сметка до   
“СОФИЯ МЕД”  
АД –  гр. София 
Външен на  
“Надин Комерс”  
ООД – гр. София 
с клон в  
гр. Девня 

Стърго-
тини, 
стружки  
и  
изрезки  
от 
цветни 
метали 

12.01.03 124.100
в това 
число

123.000 –
от произв. 

общи за 
оператора

и
1.100

- от
ремонтна 

дейност в Цех 
“Галваничен”

28.644
в това 
число

28.489 –
от произв. 

брави, врати 
и панти

и
0.155 -

от 
ремонтна 
дейност и 

струговане

10.342

0.0907981

и
0.0005049

(0.200 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 1 

Външен на 
“Валенсия 
Метали”  
ЕООД –  
гр. Тетевен  

да 

Прах  
и  
частици  
от  
цветни 
метали 

12.01.04 3.350 0.541 0.279 0.0001762 (0.019 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.010 t/
31.12.2011 y)

1- № 2 

За  
собствена  
сметка до   
“СОФИЯ МЕД”  
АД –  гр. София 

да 

Външен на 
“Титан - АС” 
ООД –   
гр. София с клон в 
гр. Варна 

Хартиени 
и 
картонени 
опаковки 

/произв. 
дейност 

и 

разделно 
събрани/

15.01.01 3.500
в това 
число

1.400 –
произв. 

д-ст  
и

2.100 –
разделно 
събрани

1.204
в това 
число

0.860 –
произв. 

д-ст  
и

0.344 –
разделно 
събрани

0.117

0.0028013

и
0.0011205

(0.166 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.050 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 41 и 2 

в общо 2-та

броя 
контейнера - 
Тип “Бобър” 
за разделно 
събиране

Външен на 
“ЕЛБИМЕКС” 
ООД –  
гр. София с клон в 
гр. Варна  

да 

Външен на 
“Титан - АС” 
ООД –   
гр. София с клон в 
гр. Варна 

Пластма -
сови 
опаковки 
/произв. 
дейност 

и 

разделно 
събрани/

15.01.02 - 1.002
в това 
число

0.602 –
произв. 

д-ст  
и

0.400 –
разделно 
събрани

-

0.0019609

и
0.0013029

(0.068 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.020 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 41 и 2

в 2-та броя 
контейнера - 
Тип “Бобър” 
за разделно 
събиране

Външен на 
“ЕЛБИМЕКС” 
ООД –  
гр. София с клон в 
гр. Варна  

-

Метални 
опаковки 

15.01.04 0.400 0.025 0.0333 0.0000814 (0.005 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 41 и 2 

в 2-та броя 
контейнера - 
Тип “Бобър” 
за разделно 
събиране

Външен на 
“Титан - АС” 
ООД –   
гр. София с клон в 
гр. Варна 

да 
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Стъклени 
опаковки 

/произв. 
дейност 

и 

разделно 
събрани/

15.01.07 - 0.110
в това 
число

0.000 –
произв. 

д-ст  
и

0.110 –
разделно 
събрани

-

0.0000000

и
0.0003583

(0.010 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.120 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 41 и 2 

в 2-та броя 
контейнера - 
Тип “Бобър” 
за разделно 
събиране

Външен на 
“Титан - АС” 
ООД –   
гр. София с клон в 
гр. Варна 

-

Отработени 
шлифовъчни 
тела и 
материали за 
шлифоване, 
различни от 
упоменатите 
в 12.01.20 

12.01.21 3.200 0.1078 0.2667 0.0003511 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 1 

За  
собствена  
сметка до   
“СОФИЯ МЕД”  
АД –  гр. София 

да 

Абсорбенти, 
филтърни 
материали, 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
различни от 
упоме-натите 
в 15.02.02 

15.02.03 0.041
в това 
число

0.010 –
от леярна и 

шлайф

и
0.031 –

от прахово 

боядисване

0.020
в това 
число

0.006 –
от леярна 

и шлайф

и
0.014 –

от прахово 

боядисване

0.0034

0.0000195

и
0.0000456

(0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 1 

Външен на 
“Омега 
Интерклинър” АД 
–
гр. Варна  

да 

Излезли  
от 
употреба 
гуми 

16.01.03 1.400 0.080 0.1167 0.0002606 (0.110 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2 

Външен  
на  
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” 
АД –  
гр. София 

да 

Други 
облицо-
въчни  
и 
огнеупорни 

материали 
от 
металур-
гични 
процеси, 
различни 
от упоме-
натите  
в 16.11.03 

16.11.04 10.000 0.000 0.833 0.0000000 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2 

Нямаме  
ВрС  
и не са 
генерирани 

да 

Текстилни 
материали 

19.12.08 0.223 0.080 0.0190 0.0002606 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2 

Външен на 
“Омега 
Интерклинър” АД 
–
гр. Варна  

да 
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Производствени отпадъци с опасен характер 
Други 
отпадъци 

11.03.02* 1.000 0.000 0.0833 0.0000000 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 3 

Нямаме  
ВрС и не са 
генерирани 

да 

Утайки от 
филтърен 
кейк 
съдържащ
и опасни 
вещества 

11.01.09* 1.000 0.0702 0.0833 0.0002287 (0. 2248 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.0000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 3 

Външен  
на  
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” 
АД –  
гр. София 

да 

Машинни 
масла 
на 
минерална 
основа, 
несъдър-
жащи 
халогенни 
елементи 

12.01.07* 2.000 0.000 0.1667 0.0000000 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2-3 

Нямаме  
ВрС и не са 
генерирани 

да 

Машинни 
емулсии и 
разтвори, 
несъдър-
жащи 
халогенни 
елементи 

12.01.09* До 2.000 0.000 0.1667 0.0000000 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2-3 

Нямаме  
ВрС и не са 
генерирани 

да 

Нехлори-
рани 
хидравли-
чни  
масла 
на 
минерална 
основа 

13.01.10* 8.300 0.000 0.6917 0.0000000 (0.300 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.300 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2-3 

ВрС  
не са 
предадени 

да 

Нехлори-
рани 
моторни, 
смазочни  
и 
масла  
за зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

13.02.05* 3.200 0.000 0.2667 0.0000000 (0.300 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.300 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2-3 

ВрС  
не са 
предадени 

да 

Облицо-
въчни и 
огнеупорни 
материали 
от  
немета-
лургични 
процеси, 
съдържащи 
опасни 
вещества

16.11.05* 5.420 0.000 0.4517 0.0000000 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 3 

Нямаме  
ВрС и не са 
генерирани 

да 
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Оловни 
акумула-
торни 
батерии

16.06.01* 5 броя 0 броя По 
1 брой       

за                  
2 месеца от 

годината

0.0000000 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 3 

Нямаме  
ВрС и не са 
генерирани 

да 

Абсор-
бенти,

филтърни 
материали 
(вкл. масл. 
филтри, 
неупоменати 

другаде),
кърпи за 
изтриване и
предпазни 
облекла, 
замърсени 
с опасни 
вещества 

15.02.02* 7.750
в това 
число

0.040 –
от леярна и 

шлайф,

0.010 –
от галвани-

чен цех

и
7.700 –

от дървени 

опилки

0.230
в това 
число

0.020 –
от леярна 

и шлайф,

0.010 –
от галва-

ничен цех

и
0.200 –

от дървени 

опилки

0.6458

0.0000652

и
0.0000326

и
0.0006515

(0.070 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№  3 

и 
(1.960 t/
01.01.2011 y)
И  
(1.520 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 2-3 

Външен  
на  
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” 
АД –  
гр. София 

да 

Изола-
ционни 
материали, 
съдържащи 
азбест

17.06.01* 0.160 0.000 0.0133 0.0000000 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 3 

Нямаме  
ВрС и не са 
генерирани 

да 

Наситени 
или 
отработени 
йонообмен-
ни  
смоли

19.08.06* 1 600
литра на 
5 години

0.000 По 
26.6667

литра 
за                 

1 месец 
от 

годината

0.0000000 (0.000 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.000 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 3 

Нямаме  
ВрС и не са 
генерирани 

да 

Флуорес-
центни 
тръби 
и  
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20.01.21* 256
броя

< 256
броя, 

или 
това са 
205 бр. 

=
0.0585

тона

По 21 
или

това са 
22 броя 

за                      
1 месец 

от 
годината

0.0001905
или 

това са
приблизи -

телно по 17 
броя 

за                      
1 месец от 

2011 год.

(0.040 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.0125 t/
31.12.2011 y)
или това са 
50 броя пури 

1-
№ 3 

Външен  
на  
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” 
АД –  
гр. София 

да 

Нехлори-
рани 
моторни, 
смазочни 
и 
масла  
за зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

16.07.08* - 4.488 - 0.0146189 (2.2400 t/
01.01.2011 y)
И  
(2.0880 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 6 

Външен  
на  
“ПЧМВ” АД –  
гр. Варна  

-



…………………………………………………………………………………………………………
…………..

Годишен Доклад по ОС – 2011 на “М Е Т А Л” – гр. Варна за изпълнение на дейностите,   
           за които е предоставено Комплексно разрешително № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ 

Излязло  
от  
употреба 
електри-
ческо  
и 
електронно 
оборудване, 
различно  
от упомена-
тото в 

20.01.21
и  
20.01.23,
съдържащо 
опасни 
компоненти 
(3)

20.01.35* - 0.000 - 0.0000000 (0.050 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.020 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 3 

Външен  
на  
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” 
АД –  
гр. София 

да 

Лабораторни 
химични 
вещества  
и  
препарати с 
висока 
степен на 
чистота, 
състоящи се 
от  
или 
съдържащи 
опасни 
вещества, 
включително 
смеси  
от 
лабораторни 
химични 
вещества  
и  
препарати с 
висока 
степен на 
чистота 

16.05.06* - 0.050 - 0.0001629 (0.050 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.100 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 3 

ВрС  
не са 
предадени 

-

Химични 
вещества  
и  
препарати, 
състоящи се 
от  
или 
съдържащи 
опасни 
вещества 

18.01.06* - 0.000 - 0.0000000 (0.043 t/
01.01.2011 y)
И  
(0.043 t/
31.12.2011 y)

1-
№ 3 

ВрС  
не са 
предадени 

-

Някои забележки към Таблица 4.: 
1. В колона 2,

където има поставена една звездичка (* ) след изписаният 6-ст цифрен код на отпадъка означава, че същият 
е опасен отпадък, по което се различава с обозначението си от изписването на отпадъка с неопасен код. 

2. В колона 7,
където има поставена звездичка (* ) на ред 1 в началото на таблицата озвачава, че срещу всеки отпадък 
трябва да се посочи номера на площадката за временно съхранение /ВрС/ на оператора. “МЕТАЛ” АД – 
гр. Варна има само една площадка, на която обаче има определени няколко места в границите на 
терена си за ВрС на отпадъци. Поради тази причина сме сложили следното номериране: “1 - № …?...  
(вътрешен наш друг номер за определените места)!”;
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код Оползотво-
ряване 
на отпадъци 
на 
площадката 
от страна 
на оператора

Обезвреж-
дане 
на отпадъци 
на 
площадката 
от страна  
на оператора

Описание 
на услугата 
на външната  
фирма  
извършваща 
операция през 
2011 год. 
по
ОПОЛЗО-
ТВОРЯВАНЕ
или по  
ОБЕЗ- 
ВРЕЖДАНЕ

  Име на външната  
фирма  
/ БУЛСТАТ 
/ Разрешителен 
документ  
на МОСВ, 
респективно на 
РИОСВ към МОСВ 
извъшваща 
съответната операция с 
отпадъците и  тяхното  

количество (t/2011 y)

Съот-
вет-
ствие 

  Да 
/код 
(R..)

Не  
се 
извър-
шва 

Да 
/код 
(D..)

Не  
се 
извър-
шва 

код  
(R..)/(D..)
и 
наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Строителни отпадъци   
Бетон 17.01.01 - R - Не 

се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо  
R10 -
обработване на 
земната 
повърхност, 
благоприятства
що земеделието 
или подобряващо 
качествата на 
ОС

“СЕМИЗ” ООД –
с. Езерово, Обл. Варна  
/ 103791688
/ № 03-РД-50-00 от 
27.04.2005 год. на 
РИОСВ – гр. Варна; 
“СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ  

- количество (0,000 t).

да 

Керемиди, 
плочки, 
фаянсови 
и 
керамични 
изделия 

17.01.03 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо  
R10 -
обработване на 
земната 
повърхност, 
благоприятства
що земеделието 
или подобряващо 
качествата на 
ОС

“СЕМИЗ” ООД –
с. Езерово, Обл. Варна  
/ 103791688
/ № 03-РД-50-00 от 
27.04.2005 год. на 
РИОСВ – гр. Варна; 
“СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ  

- количество (0,000 t).

да 

Смеси от 
бетон, 
тухли, 
керемиди, 
плочки, 
фаянсови 
и 
керамични 
изделия, 
различни 
от упомен. 
17 01 06

17.01.07 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо  
R10 -
обработване на 
земната 
повърхност, 
благоприятства
що земеделието 
или подобряващо 
качествата на 
ОС

“СЕМИЗ” ООД –
с. Езерово, Обл. Варна  
/ 103791688
/ № 03-РД-50-00 от 
27.04.2005 год. на 
РИОСВ – гр. Варна; 
“СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ  

- количество (0,000 t).

-
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Битови отпадъци 
Биораз-
градими 
отпадъци 
от кухни и 
заведения 
за 
обществено
хранене 

20.01.08 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D1 -
депониране 
(наземно или 
подземно) на 
депо в 
землището на            
с. Въглен, Общ. 
Аксаково

“ОМЕГА 
ИНТЕРКЛИНЪР” АД - гр. 
Варна, Общ. Варна  
/ 8318323620019
/ № 03-ДО-183-00 от 
31.08.2005 год. на 
РИОСВ – гр. Варна 

- количество (0,048 t);
“ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
/ 175048145
/ № 03-ДО-307-01 от 
18.08.2009 год. на МОСВ 

- количество (0,123 t);
“СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ  

- Общо 
количество 
(0,171 t).

да 

Смесени 
битови 
отпадъци 

20.03.01 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D1 -
депониране 
(наземно или 
подземно) на 
депо в 
землището на            
с. Въглен, Общ. 
Аксаково

“ОМЕГА 
ИНТЕРКЛИНЪР” АД - гр. 
Варна, Общ. Варна  
/ 8318323620019
/ № 03-ДО-183-00 от 
31.08.2005 год. на 
РИОСВ – гр. Варна 

- количество (8,400 t);
“ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
/ 175048145
/ № 03-ДО-307-01 от 
18.08.2009 год. на МОСВ 

- количество (6,447 t);
“СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ  

- Общо 
количество 
(14,847 t).

да 

Производствени отпадъци с неопасен характер 
Отпадъци 
от 
пластмаса 

07.02.13 –
1. Дейност –
при ремонт и 
струговане;

2. РVС –
фолио-
изрезки.

- R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

Договор за 
възлагане на 
Обществена 
поръчка за 
междинна дейност  
(Т)  
за следващо  
R7 -
възстановяване 
на компонети, 
използвани за  
намаляване на 
замърсяването

“ТИТАН - АС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
/ 121317720
/ № 00-ДО-186-00 от 
25.07.2005 год. на МОСВ 

- количество (0,529 t);
“Надин Комерс”  
ООД – гр. София и Клон в 
гр. Девня, Общ. Девня,  
Обл. Варна / 131103818 
/ № 03-ДО-185-00 от 
25.07.2005 год. на МОСВ и 
Удостоврение Изх. № 2645 / 
23.06.2005 год. на  
РИОСВ – гр. Варна. 

- количество (0,920 t). 
- Общо 

количество 
(1,449 t).

да 
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Отпадъчни  
покривни 
прахове 

08.02.01 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D1 -
депониране 
(наземно или 
подземно) на 
депо в 
землището на            
с. Въглен, Общ. 
Аксаково

“СЕМИЗ” ООД –
с. Езерово, Обл. Варна  
/ 103791688
/ № 03-РД-50-00 от 
27.04.2005 год. на 
РИОСВ – гр. Варна; 
“СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ  

- количество (0,000 t).

да 

Шлака 
от  
пещи 

10.10.03 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване 
на метали и 
метални 
съединения

“Валенсия Метали”  
ЕООД – гр. Тетевен  
/ 110568365 / № ..от 2007 год. 
и Удостоврение  
Изх. № 2641 / 
11.06.2007 год. на  
РИОСВ - гр. Плевен 

- количество (4,700 t).

да 

Отпадъци 
неупо-
менати 
другаде  

11.01.99 –
1. Cu –
аноди;

2. Zn –
аноди.

- R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване 
на метали и 
метални 
съединения

“СОФИЯ МЕД”  
АД – гр. София 
/ 130144438
/ КР № 142 от 25.06.2007 год. 
на МОСВ 

- количество (0,020 t)  
и 
-  количество  (0,028 t), 

- Общо 
количество 
(0,048 t).

да 

Стърго-
тини, 
стружки и 
изрезки от 
черни 
метали 

12.01.01 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване 
на метали и 
метални 
съединения

“Валенсия Метали”  
ЕООД – гр. Тетевен  
/ 110568365 / № ..от 2007 год. 
и Удостоврение Изх. № 2641 
/ 11.06.2007 год. на  
РИОСВ - гр. Плевен 

- количество (1,225 t);
“Надин Комерс”  
ООД – гр. София и Клон в 
гр. Девня, Общ. Девня,  
Обл. Варна / 131103818 
/ № 03-ДО-185-00 от 
25.07.2005 год. на МОСВ и 
Удостоврение Изх. № 2645 / 
23.06.20057 год. на  
РИОСВ – гр. Варна 

- количество (197,725 t).
- Общо 

количество 
(198,950 t).

да 

Стърго-
тини, 
стружки и 
изрезки от 
цветни 
метали 

12.01.03 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване 
на метали и 
метални 
съединения

“СОФИЯ МЕД”  
АД – гр. София 
/ 130144438
/ КР № 142 от 25.06.2007 год. 
на МОСВ 

- количество (27,956 t);
“Валенсия Метали”  
ЕООД – гр. Тетевен  
/ 110568365 / №..от 2007 год.  
и Удостоврение Изх. № 2641 
/ 11.06.2007 год. на  
РИОСВ - гр. Плевен 

- количество (0,888 t). 
- Общо 

количество 
(28,844 t).

да 
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Прах и 
частици от 
цветни 
метали 

12.01.04 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване 
на метали и 
метални 
съединения

“Надин Комерс”  
ООД – гр. София и Клон в 
гр. Девня, Общ. Девня,  
Обл. Варна 
/ 131103818
/ № 03-ДО-185-00 от 
25.07.2005 год. на МОСВ и 
Удостоврение Изх. № 2645 / 
23.06.20057 год. на  
РИОСВ – гр. Варна 

- количество (0,550 t).

да 

Хартиени 
и 
картонени 
опаковки 

15.01.01 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

По договори 
междинна дейност  
(Т)  
за следващо  
R7 -
възстановяване 
на компонети, 
използвани за  
намаляване на 
замърсяването

“ТИТАН - АС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
/ 121317720
/ № 00-ДО-186-00 от 
25.07.2005 год. на МОСВ 

- количество (0,960 t);
“ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
/ 175048145
/ № 03-ДО-307-01 от 
18.08.2009 год. на МОСВ 

- количество (0,360 t). 
- Общо 

количество 
(1,320 t).

да 

Пластма-
сови 
опаковки 

15.01.02 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

По договори 
междинна дейност  
(Т)  
за следващо  
R7 -
възстановяване 
на компонети, 
използвани за  
намаляване на 
замърсяването

“ТИТАН - АС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
/ 121317720
/ № 00-ДО-186-00 от 
25.07.2005 год. на МОСВ 

- количество (0,900 t);
“ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
/ 175048145
/ № 03-ДО-307-01 от 
18.08.2009 год. на МОСВ 

- количество (0,150 t). 
- Общо 

количество 
(1,050 t).

-

Метални 
опаковки 

15.01.04 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

По договор 
междинна дейност  
(Т)  
за следващо  
R4 -
рециклиране или 
възстановяване 
на метали и 
метални 
съединения

“ТИТАН - АС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
/ 121317720
/ № 00-ДО-186-00 от 
25.07.2005 год. на МОСВ  

- количество (0,030 t).

да 

Стъклени 
опаковки 

15.01.07 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

По договор 
междинна дейност  
(Т)  
за следващо  
R7 -
възстановяване 
на компонети, 
използвани за  
намаляване на 
замърсяването

“ТИТАН - АС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
/ 121317720
/ № 00-ДО-186-00 от 
25.07.2005 год. на МОСВ  

- количество (0,000 t).

-

Отработени 
шлифовъчни 
тела и 
материали за 
шлифоване, 
различни  
от 
упоменатите 
в 12.01.20 

12.01.21 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R4 -
рециклиране или 
възстановяване 
на метали и 
метални 
съединения

“СОФИЯ МЕД”  
АД – гр. София 
/ 130144438
/ КР № 142 от 25.06.2007 год. 
на МОСВ 

- количество (0,1078 t).

да 
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Други 
облицовъчни 
и огнеупорни 
материали от 
металургичн
и процеси и 
процеси, 
различни от 
упоменатите 
в 16.11.03 

16.11.04 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

Нямаме сключен 
договор 

Нямаме ВрС  
и не са генерирани такива 
отпадъци в отчетния 
период  
2005 ÷ 2011 год. 

да 

Излезли от 
употреба 
гуми 

16.01.03 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
R13 -
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операците по букви 
от “а” до “м” освен 
ВрС до събирането 
им от мястото на 
образуване.
Следват:  
R4 -
рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения 
и R5 -
рециклиране или 
възстановяване на 
други неорганични 
материали.

- количество (0,190 t) на
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 
/ 834020850
/ № 00-ДО-06-(04 ÷ 09)  
от 2004 год. до 2010 год.  
ведно с последното 
РЕШЕНИЕ на МОСВ  
/ № 00-ДО-06-10  
от 28.02.2011 год.  

Забележка!
Отпадъка подлежи  
на следващо ПРЕДАВАНЕ  
за оползотворяване от 
изпълнителя по договора 
ни през 2012 год.! 

да 

Абсорбенти
, филтърни 
материали, 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
различни от 
упомена-
тите  
в 15.02.02 

15.02.03 –
1. От дейност
– при 
полирането на 
детайли в Цех 
“Леярна и 
шлайф”; 

2. От дейност
– при праховото 
боядисване – 
негодни филтри.

- R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D1 -
депониране 
(наземно или 
подземно) на 
депо в 
землището на            
с. Въглен, Общ. 
Аксаково

“ОМЕГА 
ИНТЕРКЛИНЪР” АД - гр. 
Варна, Общ. Варна  
/ 8318323620019
/ № 03-ДО-183-00 от 
31.08.2005 год. на 
РИОСВ – гр. Варна; 
“СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ  

- количество (0,020 t).

да 

Текстилни 
материали 

19.12.08 - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D1 -
депониране 
(наземно или 
подземно) на 
депо в 
землището на            
с. Въглен, Общ. 
Аксаково

“ОМЕГА 
ИНТЕРКЛИНЪР” АД - гр. 
Варна, Общ. Варна  
/ 8318323620019
/ № 03-ДО-183-00 от 
31.08.2005 год. на 
РИОСВ – гр. Варна 

- количество (0,030 t);
“ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. 
София и Клон в гр. Варна 
/ 175048145
/ № 03-ДО-307-01 от 
18.08.2009 год. на МОСВ 

- количество (0,050 t);
“СПАРТАК ТАКСИМ” 
ООД – гр. Варна, Обл. Варна 
/ 81398789,
като подизпълнител на  
Община Аксаково оператор с  
/ КР № 345-Н0  
от 08.10.2008 год. на МОСВ  

- Общо 
количество 
(0,080 t).

да 
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Производствени отпадъци с опасен характер 
Други 
отпадъци 

11.03.02* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

Нямаме 
договор 

Нямаме ВрС  
и не са генерирани 

да 

Оловни 
акумула-
торни 
батерии

16.06.01* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

Нямаме 
договор 

Нямаме ВрС  
и не са генерирани 

да 

Утайки от 
филтърен 
кейк 
съдържащ
и опасни 
вещества 

11.01.09* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D13 -
предварително 
третиране до 
код 19. 02. 11*; 
D14 -
препакетиране 
преди предаване 
за обезвреждане; 
D15 -
съхраняване до 
извършване на 
която и да е от 
операциите по  
обезврежданеот 
букви от “а” до 
“о”, освен ВрС до 
събиране на 
отпадъците от 
мястото им на 
образуването им. 

Всички  
горецитирани 
дейности,              
са последвани от  
D10 -
наземно изгаряне 
(инсинерация).

- количество (0,295 t) на
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 
/ 834020850
/ № 00-ДО-06-(04 ÷ 09)  
от 2004 год. до 2010 год.  
ведно с последното 
РЕШЕНИЕ на МОСВ  
/ № 00-ДО-06-10  
от 28.02.2011 год.  
ведно с издадена за периода 
на 2011 год. 
НОТИФИКАЦИЯ  
№ BG 001411 на МОСВ 
за съвместна дейност по 
ПРЕДАВАНЕ на 
ОПАСНИЯ ОТПАДЪК   на  
SAVA GmbH & Co. KG –
Osterweute 1, 25541
Brunsbuettel. Germany

Забележка!
Отпадъка е ПРЕДАДЕН за  
следващо обезвреждане на 
12.12.2011 год. от изпълнителя 
по договора ни, като в уверение 
на извършеното ни е издал 
СЕРТИФИКАТ  
за ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 
№ D-OO-168-P-1 / 10.01.2012 год.

да 

Машинни 
масла на 
минерална 
основа, 
несъдър-
жащи 
халогенни 
елементи 

12.01.07* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

Нямаме 
договор 

Нямаме ВрС  
и не са генерирани 

да 

Машинни 
емулсии и 
разтвори, 
несъдър-
жащи 
халогенни 
елементи 

12.01.09* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

Нямаме 
договор 

Нямаме ВрС  
и не са генерирани 

да 

Нехлори-
рани 
хидравли-
чни масла 
на 
минерална 
основа 

13.01.10* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

Нямаме договор 
за межд. д-ст  (Т)  
и следващо 
R9 -
повторно 
рафиниране на 
масла или друга 
повторна 
употреба на 
масла

Имаме ВрС,  
но не са  генерирани 

да 
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Нехлори-
рани 
моторни, 
смазочни 
и масла за  
зъбни 
предавки 
на 
минерална  
основа 

13.02.05* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

Нямаме договор 
за межд. д-ст  (Т)  
и следващо 
R9 -
повторно 
рафиниране на 
масла или друга 
повторна 
употреба на 
масла

Имаме ВрС,  
но не са  генерирани 

да 

Абсорбенти,

филтърни 
материали 
(вкл. масл. 
филтри, 
неупоменати 

другаде),
кърпи  
за 
изтриване  
и
предпазни 
облекла, 
замърсени 
с  
опасни 
вещества 

15.02.02* –
1. От дейност
– при попиване 
на пръски от 
масла около 
някои машини  
с дървени 
опилки; 

2. От дейност
–  със 
замърсяване на 
ръкавните 
филтри в Цех 
“Леярна и 
шлайф”; 

3. От дейност
– при нанасяне 
на електро-
химично 
покритие във 
вани, от където 
се вадят забити  
пластмасови 
филлтърни 
платна в Цех 
“Галваничен”.

- R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
за следващо 
D13 -
предварително 
третиране до 
код 19. 02. 11*; 
D14 -
препакетиране 
преди предаване 
за обезвреждане; 
D15 -
съхраняване до 
извършване на 
която и да е от 
операциите по  
обезврежданеот 
букви от “а” до 
“о”, освен ВрС до 
събиране на 
отпадъците от 
мястото им на 
образуването им. 

Всички  
горецитирани 
дейности,              
са последвани от  
D10 -
наземно изгаряне 
(инсинерация).

- количество (0,740 t) на
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 
/ 834020850
/ № 00-ДО-06-(04 ÷ 09)  
от 2004 год. до 2010 год.  
ведно с последното 
РЕШЕНИЕ на МОСВ  
/ № 00-ДО-06-10  
от 28.02.2011 год.  
ведно с издадена за периода 
на 2011 год. 
НОТИФИКАЦИЯ  
№ BG 001411 на МОСВ 
за съвместна дейност по 
ПРЕДАВАНЕ на 
ОПАСНИЯ ОТПАДЪК   на  
SAVA GmbH & Co. KG –
Osterweute 1, 25541
Brunsbuettel. Germany

Забележка!
Отпадъка е ПРЕДАДЕН за  
следващо обезвреждане на 
12.12.2011 год. от изпълнителя 
по договора ни, като в уверение 
на извършеното ни е издал 
СЕРТИФИКАТ  
за ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 
№ D-OO-168-P-2 / 10.01.2012 год.

да 

Флуорес-
центни 
тръби 
и  
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

20.01.21* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
и следващо 
вместо D,
изпълнени са: 
R13 -
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операците по 
букви от “а” до 
“м” освен ВрС до 
събирането им 
от мястото на 
образуване;
R4 -
рециклиране или 
възстановяване 
на метали и 
метални 
съединения; 
R5 -
рециклиране или 
възстановяване 
на други 
неорганични 
материали.

- количество (0,086 t) на
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 
/ 834020850
/ № 00-ДО-06-(04 ÷ 09)  
от 2004 год. до 2010 год.  
ведно с издадена за периода 
на 2011 год. 
НОТИФИКАЦИЯ  
№ BG 001711 на МОСВ 
за съвместна дейност по 
ПРЕДАВАНЕ на 
ОПАСНИЯ ОТПАДЪК   на  
GREENLAMP
RECICLARE SRL, Frasinu
Ind. Park –
DJ 203D Buzau-Sloboziaq
127640, Tintesti, Buzau.
Romania

Забележка!
Отпадъка е ПРЕДАДЕН за  
следващо оползотворяване на 
19.12.2011 год. от изпълнителя 
по договора ни, като в уверение 
на извършеното ни е издал 
СЕРТИФИКАТ  
за РЕЦИКЛИРАНЕ 
№ S-LL-087-1 / 10.01.2012 год.

да 
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Облицо-
въчни и  
огнеупорни 
материали  
от немета-
лургични 
процеси, 
съдържащи 
опасни в-ва 

16.11.05* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

Нямаме 
договор 

Нямаме ВрС  
и не са генерирани 

да 

Излязло  
от  
употреба 
електри-
ческо  
и 
електронно 
оборудване, 
различно  
от упомена-
тото  
в 
20.01.21
и  
20.01.23,
съдържащо 
опасни 
компоненти 
(3)

20.01.35* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
и следващо 
вместо D,
изпълнени са: 
R13 -
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операците по 
букви от “а” до 
“м” освен ВрС до 
събирането им 
от мястото на 
образуване;
R4 -
рециклиране или 
възстановяване 
на метали и 
метални 
съединения; 
R5 -
рециклиране или 
възстановяване 
на други 
неорганични 
материали.

- количество (0,030 t) на
“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 
/ 834020850
/ № 00-ДО-06-(04 ÷ 09)  
от 2004 год. до 2010 год.  
ведно с последното 
РЕШЕНИЕ на МОСВ  
/ № 00-ДО-06-10  
от 28.02.2011 год.  

Забележка!
Отпадъка подлежи  
на следващо ПРЕДАВАНЕ  
за оползотворяване от 
изпълнителя по договора 
ни през 2012 год.! 

да 

Лаборатор-
ни химични 
вещества  
и  
препарати с 
висока 
степен на 
чистота, 
състоящи се 
от  
или 
съдържащи 
опасни 
вещества, 
включи-
телно смеси 
от 
лаборатор-
ни химични 
вещества  
и  
препарати с 
висока 
степен на 
чистота 

16.05.06* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
и следващо 
третиране по 
договор 
D14 -
препакетиране 
преди 
предаванто им за 
обезвреждане по 
която и да е от 
операциите по 
букви от “а” до 
“н”; 
и  
D15 -
съхраняване до 
извършване на 
която и да е от 
операциите по  
обезврежданеот 
букви от “а” до 
“о”, освен ВрС до 
събиране на 
отпадъците от 
мястото им на 
образуването им; 
за извършване  в 

ГЕРМАНИЯ на 
D10 -
наземно изгаряне 
(инсинерация) 

Имаме ВрС,  
и са  генерирани, но 
не сме ги предавали, 
въпреки че имаме 
сключен договор с  

“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 

да 
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Изола-
ционни 
материали, 
съдържащи 
азбест

17.06.01* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

Нямаме 
договор 

Нямаме ВрС  
и не са генерирани 

да 

Наситени 
или 
отработени 
йонообмен-
ни смоли

19.08.06* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

Нямаме 
договор 

Нямаме ВрС  
и не са генерирани 

да 

Химични 
вещества  
и  
препарати, 
състоящи се 
от  
или 
съдържащи 
опасни 
вещества 

18.01.06* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
и следващо 
третиране по 
договор 
D10 -
наземно изгаряне 
(инсинерация); 
и  
D15 -
съхраняване до 
извършване на 
която и да е от 
операциите по  
обезврежданеот 
букви от “а” до 
“о”, освен ВрС до 
събиране на 
отпадъците от 
мястото им на 
образуването им; 
за извършване  в 
БЪЛГАРИЯ на 
D10 -
наземно изгаряне 
(инсинерация) 

Имаме ВрС,  
и са  генерирани, но 
не сме ги предавали, 
въпреки че имаме 
сключен договор с  

“БАЛБОК 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. 
София 

да 

Нехлори-
рани 
моторни, 
смазочни и 
масла  
за зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

16.07.08* - R - Не 
се 
извър-
шва 

- D - Не 
се 
извър-
шва 

междинна дейност  
(Т)  
и следващо 
D9 -
физико-химично 
третиране, 
неупоменато в 
друга 
 операция по 
обезвреждане 
(например изпарение, 
сушене, калциниране, 
микровълнова 

обработка и други),
при което се 
получават 
съединения или 
смеси, които се 
обезвреждат по 
която и да е от 
операциите по 
букви от “а”до “м”.

- количество (4,640 t) на
“Поддържане чистотата 
на  
морските води” АД – гр. 
Варна  
/ 813109299
/ № 03-ДО-173-01 от 
05.09.2006 год.  
на МОСВ 

-

Някои забележки към Таблица 5.: 
1. В колона 2,

където има поставена една звездичка (* ) след изписаният 6-ст цифрен код на отпадъка означава, че същият 
е опасен отпадък, по което се различава с обозначението си от изписването на отпадъка с неопасен код. 
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Таблица 6. Шумови емисии – данните от 2010 год. важат и за периода на 2011 год.
Измерена средна стойност

през 
Място на 
измерването 
по контура  
от терена на 
“МЕТАЛ” АД – 
гр. Варна 

Ниво на звуково 
налягане  
в dB (А)  
по КР 

ДЕНЯ – 
11.11.2010 год. 

да /
не / 

не е мерено 

НОЩТА 

да / 
не / 

не е мерено 

 съответствие 

Измервателен 
Контур - т. 1  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

61,20 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 2  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

62,60 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 3  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

60,40 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 4  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

58,20 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 5  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

56,30 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 6  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

54,70 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 7  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

56,10 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 

Измервателен 
Контур - т. 8  

За деня –  
70 dB (А); 
За нощта – 
70 dB (А) 

58,50 ±
0,30 dB

не е мерено 

да 
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Измерена средна стойност
през 

Място на 
измерването 
в “МЕТАЛ” АД 
– гр. Варна 

Ниво на звуково 
налягане  
в dB (А)  
по КР 

ДЕНЯ – 
11.11.2010 год. 

да /
не / 

не е мерено 

НОЩТА 
да / не / 

не е мерено 

 съответствие 

Ниво на  
ШУМ  
в мястото на 
въздействие
~ 800 м   
по посока на 
бул. “Владислав 
Варненчик”  
бл. 50  
– гр. Варна  

За деня –
55 dB (А); 

За нощта –
45 dB (А), 
съгласно ХН 0-64 
(ДВ, 16 / 1975 
год. 
– ОТМЕНЕНИ и 
ЗАМЕНЕНИ 
2006 год. с нови) 

58,80 dB не е мерено да 

L –
чрез изчисления 

 29,90 dB   да 

Измерена средна стойност
през 

Място на 
измерването 
в “МЕТАЛ” АД 
– гр. Варна 

Ниво на звуково 
налягане  
в dB (А)  
по КР 

ДЕНЯ – 
11.11.2010 год. 

да /
не / 

не е мерено 

НОЩТА 
да / не / 

не е мерено 

 съответствие 

Ниво на  
общата 
звукова  
мощност, Lp

За деня – dB (А); 

За нощта – dB (А)

100,80 dB

не е мерено 

да 
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Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 8. Опазване на почвите

9. Аварийни ситуации

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

КРАЙ на ГДОС-2011 на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

Показател Точка на 
пробовземане 

Концен-
трация  

на 
подзем-

ните 
води, 

съгласно 
КР 

Резултат от 
мониторинга 

Честота 
на 
монито-
ринга

Съответ-
ствие  

Няма изисквания -          - - - 

Показател Концентрация 
в 

почвите/базово 
състояние/ 

съгласно КР 

Пробо-
вземна 
точка 

Резултат от 
мониторинга 

Честота 
на 
монито-
ринга

Съответ-
ствие  

Няма изисквание - - - 

Дата на 
инцидента 

Описание  
на  

инцидента 

причини Предприети 
действия 

Плани-
рани 
действия

Органи, 
които са 

уведо-
мени  

Няма 
регистрирани 
инциденти             
през 2011 год. 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Преносител на 
възражението 

причина Предприети 
действия 

Плани-
рани 
действия

Органи, 
които са 

уведо-
мени  

Няма случаи на 
постъпили 
оплаквания 
или  
възражения  
през 2011 год. 

- - -




