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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) 

 

„АВТОРЕАЛТЕХ” ЕООД, гр. Ловеч, площадка № 1 с ПИ идентификатор 

43952.519.203 по плана на гр.Ловеч на бул.”Освобождение” 10 притежава Комплексно 

Разрешително № 439-Н0/2012 год. за Инсталация за производство на алуминиеви 

сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап). Настоящият Годишен доклад по 

околна среда се изготвя на основание чл.123в, т.6 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС). 
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1. УВОД 

 Наименованието на инсталацията, за която е издадено комплексното 

разрешително (КР)  

           Инсталация за производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви 

отпадъци (скрап), съгласно т.2.5. „а” от Приложение № 4 на ЗООС и включва: 

 - два броя пламъчно отражателни пещи (отворен тип) 

 Адрес по местонахождение на инсталацията:  

гр.Ловеч, бул. ”Освобождение” № 10, Площадка № 1, ПИ идентификатор 

43952.519.203, Община Ловеч 

 Регистрационен номер на КР:             № 439-Н0/2012г. 

 Дата на получаване на КР:                  30.08.2012 г. 

 Дата на влизане в сила на КР:            14.09.2012 г. 

 Дата на последно изменение на КР:  12.08.2019 г. 

 Оператор на инсталацията, притежател на КР:  
От 01.01.2019 г. до 11.08.2019 г. „ФЕНИКС ИНВЕРС”ООД, гр.Ловеч 

От 12.08.2019 г. до 31.12.2019 г. „АВТОРЕАЛТЕХ” ЕООД, гр.Ловеч 

С Решение № 439-Н0-И2-А1/2019 г. , Комплексното разрешително е изменено и 

„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД става оператор . 

 Адрес, телефон,факс и е-mail  на оператора: 

5500 гр.Ловеч, бул.”Освобождение” 10 

тел.:068/603 407; факс 068/603 413; е-mail  fenixlv@abv.bg 

 Лице за контакти:  
Галина Генова – Икономист „Управление на персонала” 

 Адрес, телефон,фaкс и е-mail  на лицето за контакти: 

5500 гр.Ловеч, ул.”Панайот Волов” № 5 

тел.:068/603 407; факс 068/603 413; е-mail  fenixlv@abv.bg 

 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията/инсталациите: 
„АВТОРЕАЛТЕХ”ЕООД, гр.Ловеч извършва дейности по рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци. Основните източници на алуминиева скрап за 

осъществяване на дейността на Инсталацията за производство на алуминиеви сплави на 

блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап) са: скрап от процеси, употребявани капачки 

от консерви, фолиа, преси, комерсиален скрап, стружки, стари рулони или метални 

отливки. Допълнително алуминий се извлича и от шлаката. При производството на 

алуминиева сплав се спазва следната последователност на дейностите: 

- В зависимост от марката на алуминиевата сплав, която трябва да се произведе, 

се извършва сортиране на алуминиевата скрап във външен склад; 

- Сортирания скрап се претегля. Информацията за марката и количеството и 

данните са записва Тетрадката-Дневник; 

- Зареждат се пещите с алуминиевата скрап; 

- Взема се контролна проба за спектрален анализ; 

- Корекция на стопилката – добавяне на необходимите елементи (Si  и Cu ); 

mailto:fenixlv@abv.bg
mailto:fenixlv@abv.bg
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- Отново се взема контролна проба; 

- Рафиниране на стопилката; 

- Почистване на образуваната шлака; 

- Разливане на готовата сплав в кукили; 

- По средата на разливането се вземат още 2 (две) окончателни проби; 

- След охлаждане сплавта се изважда от кокилите; 

- Стифиране и чембероване на готовата сплав; 

- Измерване и маркиране; 

- Складиране и съхранение. 

 Производствен капацитет на инсталацията, която попада в Приложение 

№ 4 на ЗООС: 

 Производственият капацитет на Инсталацията за производство на алуминиеви 

сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап) е 5 t/24 h за двете пещи. През 2019 

г. е експлоатирана само Пещ №2. 

Инсталация 

Капацитет  

съгласно 

КР 

Пещ №1 Пещ №2 
Общо за двете 

пещи 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е 

  тон/24 ч. тон/24 ч. тон/год. тон/24ч. тон/год. тон/24 ч. тон/год. да/не 

Инсталацията за 

производство на алуминиеви 

сплави на блокчета от 

алуминиеви отпадъци (скрап                              

-два броя пламъчно 

отражателни пещи (отворен 

тип)                                             

*за периода: 0.01.2019-

11.08.2019г. 

5 0 0 0.292 59.949 0.292 59.949 да 

Инсталацията за 

производство на алуминиеви 

сплави на блокчета от 

алуминиеви отпадъци (скрап                              

-два броя пламъчно 

отражателни пещи (отворен 

тип)                                             

**за периода: 12.08.2019-

31.12.2019г. 

5 0 0 0.065 13.292 0.065 13.292 да 

Инсталацията за 

производство на алуминиеви 

сплави на блокчета от 

алуминиеви отпадъци 

(скрап) Всичко 2019 г.                

5 0 0 0.357 73.241 0.357 73.241 да 
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 Организационна структура на фирмата отговорна за управлението на 

околната среда: 

Управителят на Дружеството е определил отговорните длъжностни лица във 

връзка с изпълнението на Комплексното разрешително и управлението на околната 

среда. 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 

Регионална инспекция по околната среда и водите 

ул. „Александър Стамболийски” № 1а 

гр. Плевен, п.код 5800 

 Басейнова Дирекция,  на чиято територия е разположена инсталацията: 

Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен 

ул. „Чаталджа” №60, п.кутия 1237, 

гр. Плевен, п.код 5800 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 Структури и отговорности 

Изготвени са Списък на персонала  отговорен за изпълнение на условията на КР 

и Списък на персонала, който ще извърши конкретните дейности по изпълнение на 

условията в КР. 

 Обучение 
Изготвена е и се прилага Инструкция „Определяне на потребностите от 

обучение на персонала“. 

На 11.10.2019 г. е проведено обучение на персонала отговорен за изпълнението 

на условията по Комплексното разрешително. За проведеното обучение е изготвен 

Протокол. 

 Обмен на информация 
На информационното табло на Инсталацията за производство на алуминиеви 

сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап) са поставени Списъка на 

персонала отговорен за изпълнението на условията на КР и Списък на персонала, който 

ще извърши конкретните дейности по изпълнението на условията на КР с имена, 

длъжност, работно място и телефони за контакти (включително и за спешни случаи). 

Изготвен е и разпространен до заинтересованите лица Списък на 

органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на КР€ 

Списъкът се актуализира при промяна на лицата и/или данните за контакт. 

 Документиране 

съгласно Условие 5.1. на КР 

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани от КР са 

документирани.  

съгласно Условие 5.2. на КР 

Всички инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

изисквани от КР са изготвени, утвърдени и се прилагат.  

съгласно Условие 5.3. на КР 

Всички инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, 

са изготвени, утвърдени и се прилагат.   
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съгласно Условие 5.4. на КР 

Всички инструкции за установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия са изготвени, утвърдени и се 

прилагат.   

 Управление на документите 
съгласно Условие 5.5. на КР 

 Изготвена  е  Инструкция   „Периодична оценка на наличие на нови нормативни 

разпоредби към работата на инсталацията за производство на алуминиев сплави на 

блокчета от алуминиеви отпадъци, произтичащи от нови нормативни актове“. 

Актуалните  документи  свързани  с  изпълнението на условията в Комплексното 

разрешително са предоставени на отговорните лица, които ги прилагат съобразно 

инструкциите. 

съгласно Условие 5.6. на КР 

Изпълняват се изискванията на условията на комплексното разрешително за 

документиране. Изготвен е Ф5.6.-01 „Списък на документи, доказващи съответствие с 

условията на КР“.   

съгласно Условие 5.7. на КР 

Резултатите от прилагането на Инструкция   „Периодична оценка на наличие на 

нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията за производство на 

алуминиев сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци, произтичащи от нови 

нормативни актове“, се документират в Ф5.5.-01 „Списък на нормативните документи 

по околна среда, регламентиращи работата на инсталацията“. 

 Оперативно управление 
съгласно Условие 5.1. на КР 

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, които се изискват в 

Комплексното разрешително, са разработени и са разпространени хартиени копия.  

Същите се  съхраняват и се предоставят на  компетентните органи при поискване. 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращо действие 

съгласно Условие 5.2. на КР 

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели, съгласно условията на КР. 

съгласно Условие 5.3. на КР 

Прилагат се писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и  технически показатели с определените в условията на 

КР. 

съгласно Условие 5.4. на КР 

Прилага се писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  

съгласно Условие 5.5. на КР 

Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови 

нормативни разпоредби към работата на Инсталацията за производство на алуминиеви 

сплави от алуминиеви отпадъци (скрап), произтичащи от нови нормативни актове, 

както и уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите 

организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни 

разпоредби. 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
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съгласно Условие 14.1. на КР 

Изготвена е и се прилага Инструкция „Оценка на риска от аварии при 

извършване на организационни и технически промени“. През докладвания период не са 

възниквали аварийни ситуации и/или аварии.   

„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД е разработил Авариен план, който е утвърден от 

контролните органи. 

 Записи 
Извършва се документиране, в съответствие с изискванията на условията на 

Комплексното разрешително. 

Документират  се   резултатите   от   прилагането    на    писмената   инструкция   

за периодична оценка на наличието на нови нормативни разпоредби към работата на 

инсталацията за производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви 

отпадъци (скрап). 

Документират се и се  съхраняват  данни  за причините  при установяване  на 

несъответствия  и предприемане на коригиращи действия. 

Изготвен е Списък с инструкциите и документите, които се изискват и са 

разработени във връзка с изпълнението на условията в Комплексното разрешително. 

Всички документи, разработени в изпълнение изискванията на Комплексното 

разрешително, се съхраняват и се предоставени при поискване от компетентните 

органи. 

 Докладване 
Резултатите от собствения мониторинг се докладват в РИОСВ гр.Плевен и в БД 

Дунавски Район гр.Плевен. 

Ежегодно до 31 март на съответната година, следваща годината на отчетния 

период се изготвя Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено КР № 439-Н0/2012 г. Годишният доклад се изготвя в съответствие с 

Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за което е предоставено 

комплексното разрешително, като е съобразен с изискванията на разработения модул 

за докладване на замърсителите.  

При поискване от компетентните органи се предоставя допълнителна 

информация относно изпълнението на условията на КР. 

 Актуализация на системата за управление на околната среда 
През 2019 г., във връзка с изменението на КР и смяната на Оператора, Системата 

за управление на околната среда е актуализирана. 

 Уведомяване 

съгласно Условие 7.1/7.4 на КР 

През докладвания период не са установени аварийни или други замърсявания, 

поради което не се е налагало уведомяване на Областния Управител, Кмета на 

Общината, РИОСВ - Плевен и териториалните структури на ГД „ПБЗН” – МВР. Не е 

имало замърсяване на повърхностни и/ или подземни води, поради което не е 

уведомявана Басейнова Дирекция Дунавски Район гр.Плевен за нарушения на 

установените с Комплексното разрешително или нормативен акт норми на изпускане 

на замърсяващи вещества в околната среда. 

съгласно Условие 7.2/7.4 на КР 

В КР на „АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД не е поставено условие за ипровеждане на 

мониторинг на отпадъчните и подземните води.  
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съгласно Условие 7.3 на КР 

МОСВ ще бъде информирано своевременно при планиране на промяна в 

работата на инсталацията за производство на алуминиеви сплави на блокчета от 

алуминиеви отпадъци (скрап). 

съгласно Условие 7.5 на КР 

През отчетния период, в резултат от дейността на Дружеството, не е възниквала 

непосредствена заплаха. 

съгласно Условие 7.6 на КР 

През отчетния период, в резултат от дейността на Дружеството, не са причинени 

екологични щети. 

съгласно Условие 7.7/7.8 на КР 

През отчетния период, „АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД не е извършвал приемните 

изпитвания по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ) или по реда на 

друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална 

експлоатация на инсталации/пречиствателни съоръжения.  

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ  

3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА 

             съгласно Условие 8.1. на КР 

При производствено-технологичния процес в инсталацията за производство  на 

алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап) не се използва вода.  

Доставката на вода за производствени нужди (включително охлаждане) се 

извършва на  основание сключен договор с “В и К”АД- гр. Ловеч и при спазване на 

условията в документите, уреждащи законосъобразното използване на вода. 

3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

            съгласно Условие 8.2. на КР 

Таблица 3.2. съдържа информация за консумация на електроенергия за 

производство на единица продукт от инсталацията за производство на алуминиеви 

сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап) през 2019 година. Видно от 

данните в Таблица 3.2, консумираната електроенергия  не превишава стойностите, 

посочени в Таблица 8.2.1.1. от КР.  

Таблица 3.2. 

Инсталация 

Годишна норма за 

ефективност при 

употреба на 

електроенергия 

Използвано 

количество 

електроенергия за 

единица продукт 

Съответствие 

  MW/ton MW/ton да/не 

Инсталацията за производство на 

алуминиеви сплави на блокчета 

от алуминиеви отпадъци (скрап                              

-два броя пламъчно отражателни 

пещи (отворен тип)                                             

*за периода: 0.01.2019-

11.08.2019г. 

0.0497 0.0013 да 
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Инсталацията за производство на 

алуминиеви сплави на блокчета 

от алуминиеви отпадъци (скрап                              

-два броя пламъчно отражателни 

пещи (отворен тип)                                             

**за периода: 12.08.2019-

31.12.2019г. 

0.0497 0.0013 да 

Инсталацията за производство на 

алуминиеви сплави на блокчета 

от алуминиеви отпадъци (скрап) 

Всичко 2019 г.                

0.0497 0.0013 да 

 

Разработена е и се прилага Инструкция И 8.2.1.2 „Експлоатация и поддръжка на 

мотор-редуктора на конвейера към Инсталацията за производство на алуминиеви 

сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци“. 

Прилага се Инструкция „Измерване, изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия“. 

Консумацията на ел.енергия се отчита ежемесечно, като данните от 

измервателното устройство се записват в Дневник. Ежемесечно се изготвя Справка за 

консумираната ел.енергия от Инсталацията за производство на алуминиеви сплави на 

блокчета от алуминиеви отпадъци, съдържаща информация за: 

- Месечната консумация на електроенергия;   

- Годишната консумация на електроенергия за производствени нужди; 

- Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на 

електроенергия. 

Отчитането на изразходваното количество електроенергия се извършва 

посредством измервателно устройство, чието местоположение е отбелязано на 

Приложение II.I.7-2 „Разположение на електромер” към Заявлението за издаване на КР.  

Прилага се Инструкция „Оценка на съответствието на измерените количества 

електроенергия, с определените такива в КР“.  

Резултатите от прилагането на Инструкция „Експлоатацията  и  поддръжка  на   

мотора-редуктор на конвейра на Инсталацията за производство на алуминиеви сплави 

на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап)“ се документират в Дневник. 

В Таблица 3.2. е представена информация за изчислените стойности на 

годишните норми за ефективност при употреба на електроенергия за инсталацията по 

Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, за 2019 година.  

В съответствие с Инструкция „Оценка на съответствието на измерените 

количества електроенергия, с определените в КР“, оценяването на съответствие, се 

извършва ежемесечно и годишно. През докладвания период, несъответствия не са 

установени.  

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ,СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

И ГОРИВА 

       съгласно Условие 8.3. на КР 

При работа на Инсталацията за производство на алуминиеви сплави на блокчета 

от алуминиеви отпадъци (скрап) като гориво се използва природен газ. 

Таблица 3.3. съдържа информация за консумация на природен газ за 

производство на единица продукт от инсталацията за производство на алуминиеви 

сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап) през 2019 година. Видно от 
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данните в Таблица 3.3, консумираният природен газ  не превишава стойностите, 

посочени в Таблица 8.3.1.1 от КР.  

Таблица 3.3. 

Гориво 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество  

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

  Nm
3
 Nm

3
/тон Nm

3
 Nm

3
/тон да/не 

Разход на природен газ 

от Инсталацията за 

производство на 

алуминиеви сплави на 

блокчета от алуминиеви 

отпадъци (скрап                              

-два броя пламъчно 

отражателни пещи 

(отворен тип)                                             

*за периода: 0.01.2019-

11.08.2019г. 

- 500 13 885 232 да 

Разход на природен газ 

от Инсталацията за 

производство на 

алуминиеви сплави на 

блокчета от алуминиеви 

отпадъци (скрап                              

-два броя пламъчно 

отражателни пещи 

(отворен тип)                                             

**за периода: 

12.08.2019-31.12.2019г. 

- 500 4 962 373 да 

Разход на природен газ 

от Инсталацията за 

производство на 

алуминиеви сплави на 

блокчета от алуминиеви 

отпадъци (скрап) 

Всичко 2019 г.                

- 500 18 847 257 да 

 

Прилага се Инструкция И 8.3.2.1.„Измерване, изчисляване и документиране на 

изразходваното количество на природен газ“. 

Консумацията на природен газ се отчита ежемесечно, като данните от 

измервателното устройство се записват в Дневник. Изготвя се ежемесечна Справка за 

количеството консумиран природен газ от инсталацията за производство на 

алуминиеви сплави на блокчета  от алуминиеви отпадъци (скрап). Ежемесечно се 

изготвя Справка за количеството консумиран природен газ от Инсталацията за 

производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци, съдържаща 

информация за: 

- Месечната и годишна консумация на природен газ;   

- Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на природен 

газ; 
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- Резултатите от оценката на съответствието на стойностите, с определените в 

усл. 8.3.1.1. на КР. 

Разработена е и се прилага Инструкция И 8.3.2.2. „Оценка на съответствието на 

стойностите на годишните норми на ефективност на изразходения природен газ с 

условията на КР“. Инструкцията включва реда за установяване на причините за 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират 

и съхраняват на площадката. 

3.4.СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ 

МАТЕРИАЛИ, ГОРИВА И ПРОДУКТИ 

       съгласно Условие 8.3.4. на КР 

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории 

на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и 

снабдени с информационни листове за безопасност.  

Информационните листове за безопасност са в съответствие с изискванията на 

Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Копия от информационните 

листове за безопасност се съхраняват на площадката и се предоставят при поискване на 

РИОСВ. 

Съхраняването на опасните вещества и смеси се осъществява съгласно 

посочените в информационните листи условия за безопасност и Наредбата за реда и 

начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД е представил в РИОСВ- Плевен актуален план на 

площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични 

вещества използвани като суровини, спомагателни материали и горива, описани в 

комплексното разрешително. 

През 2019 г.,  „АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД не е планирал промяна на място за 

съхранение на опасни химични вещества. 

Води се Ф 8.3.5 „Дневник за извършени проверки на съответствието на 

съоръженията, складовете и площадките за съхранение на опасни химични вещества Ф 

8.3.5“.  

През докладвания период са извършени 12 проверки на площадките за 

съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. Резултатите от проверките 

потвърждават съответствие на съоръженията, складовете и площадките за съхранение 

на опасни химични вещества с изискванията на нормативната уредба за реда и начина 

на съхранение на опасни химични вещества   

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

4.1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА 

ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЕРЕВВ) И PRTR 

В Приложение 1, Таблица 1 е представена информацията за годишните 

количества на замърсителите в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководството 

за прилагане на ЕРИПЗ.  

4.2.ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ 

ВЪЗДУХ 

       съгласно Условие 9.А. на КР 
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През 2019 г., пречиствателното съоръжение за емисии в атмосферния въздух не е 

изградено и въведено в експлоатация. Съгласно ИППСУКР, срока за въвеждане в експлоатация 

на пречиствателно съоръжение за емисии в атмосферата-Ръкавен филтър към изпускащо 

устройство № K за пречистване на отпадъчните газове от два броя пламъчно-отражателни 

(отворен тип) и аспирацията над зоната за зареждане на всяка една пещ и отнемане на 

образуваната шлака е 30.06.2020 г.  

съгласно Условие 9.1 на КР 

Резултатите от проведените през 2019 г., собствените периодични измервания 

показват, че дебитът на технологичните и вентилационните газове, и емисиите в 

атмосферния въздух не превишават нормите за допустими емисии, определени в 

Таблици 9.1.2.– продължение, 9.1.3. – продължение от КР.  

На площадаката, за която е издадено КР не са налични и не се експлоатират 

други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния 

въздух, освен описаните в Условия 9.1.2. означени на Приложение № II.-5а от Решение 

№ 439-Н0-И2-А1/2019г. 

В Приложение 1, Таблица 2 е представена информация за резултатите от СПИ на 

емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.    

При процеса на производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви 

отпадъци, емисиите на вредни вещества се улавят непосредствено от източниците им. 

При топенето на алуминий не се употребява хексахлоретан. 

Прилага се Инструкция И 9.1.6.„Оценка на съответствието на измерените 

стойности на контролираните параметри на емисиите в атмосферния въздух,  с 

определените в КР“. 

Емисиите на вредни вещества от инсталацията, попадаща в Приложение 4 на 

ЗООС, се изпускат организирано от изпускащи устройства № К1 и К2.  

Поради намален брой на поръчки за производство на алуминиеви сплави на 

блокчета от алуминиеви отпадъци и през 2019 година, пещ № 1 не е работила /спряна/, 

от което следва, че вредни емисии не са изпускани от изпускащо устройство К 1 и за 

него не  са провеждани СПИ.  

Прилага се Инструкция И 9.2.2 „Периодична оценка на наличието на източници 

на неорганизирани емисии  на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии и предприемане на мерки за ограничаването им“.   

Прилага се Инструкция И 9.2.3.„Оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии“.   

Съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за 

допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, са предприети всички 

необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества.  

Дейностите на площадката на „АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД се извършват по начин, 

недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената 

площадка.   

През докладвания период не са получавани оплаквания за неприятни миризми.  

Прилага се Инструкция И 9.3.3„Оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества ”.  

Проведените, през 2019 г. СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 

газове, генерирани от дейностите на производствената площадка на „АВТОРЕАЛТЕХ“ 

ЕООД показват, че не се нарушават нормите за вредни вещества в атмосферния въздух 

и другите действащи норми за качество на въздуха.   

Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове се провеждат съгласно изискванията на глава 5 от Наредба № 

6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
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изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, при спазване на 

регламентираните срокове в Таблица 9.5.1.1. от КР. 

Провеждането на СПИ се възлага на акредитирана лаборатория за изпитване, 

която измерва параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 

от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. 

В Приложение 1, Таблица 1 е представена информацията за годишните 

количества на замърсителите в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководството 

за прилагане на ЕРИПЗ.  

Изготвен е и е съгласуван от РИОСВ - Плевен план за мониторинг на емисиите в 

атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, съобразен с условията на 

КР. 

Резултатите от мониторинга на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 

газове от изпускащи устройства се документират и съхраняват за всяка календарна 

година отделно, и се предоставят при поискване от компетентния орган. 

Информацията за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането 

на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ) се 

документират и съхраняват на площадката.  

      През докладвания период  са направени 12 (дванадесет) проверки спазването на 

мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизирани емисии. Резултатите от 

проверките се документира в Ф 9.2.2-01 „Дневник за оценка наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката“.  Проверките не установяват неорганизирани 

емисии на площадката. 

През докладвания период  са направени 12 (дванадесет) проверки спазването на 

мерките за предотвратяване/ намаляван на интензивно миришещи вещества. 

Резултатите от проверките се документира в Ф 9.3.3-01 „Дневник за оценка спазването 

на мерките за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи 

вещества“.  Проверките не установяват случаи на интензивно миришещи вещества.  

През докладвания период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от 

дейностите, извършвани на площадката.  

Резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на 

контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. 

степента и времевия период на превишаването им), установените причини за 

несъответствия и предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват за 

всяка календарна година отделно в Ф 9.1.6 „Резултати от проведени СПИ на емисиите в 

атмосферния въздух и оценка на съответствието“.  

През отчетния период не са констатирани несъответствия на емисиите на вредни 

вещества изпускани в атмосферния въздух, като резултатите от извършените СПИ и 

оценката на съответствието са представени в Приложение 1, Таблици 2.1. и 2.2.  

4.3.ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

             съгласно Условие 10. на КР 
При работа на инсталацията по Условие 2 не се генерират производствени 

отпадъчни води.  

Смесения поток битово-фекални води, формирани на територията на 

площадката се заустват в градска канализация на гр. Ловеч, на основание сключен 

актуален договор за отвеждане на отпадъчните води от плащадката, с „ВиК“ АД – гр. 

Ловеч. 
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Прилага се Инструкция И 10.1.4.„Поддържане чистотата на площадката, с цел 

недопускане на замърсяване/ смесване на падналите върху площадката дъждовни води 

със суровини или отпадъци“. 

      През отчетния период са направени 12 (дванадесет) периодични проверки, като 

резултатите са документирани Ф 10.1.4-01 „Дневник за поддържане чистотата на 

площадката “. Дневникът се предоставя при поискване от компетентните органи. 

Резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество и за 

количеството на отпадъчните води се документират и съхраняват.  

4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Докладване по Условие 11. на КР№ 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС 

ИНВЕРС“ЕООД 

Отпадъците, образуваните през периода 01.01-11.08 2019 година, не се 

различават по вид и не превишават количествата, посочените в Таблици от 11.1. до 

11.6. от КР. В Приложение 1, Таблица 4 е представена информацията за годишните 

количества на образуваните отпадъци.  

Прилага се Инструкция „Периодична оценка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци с определените в КР“, регламентираща 

реда, дейстивята, отговорностите при оценяване на съответствието, установяване на 

причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от 

оценката на съответствието се документират. 

„Феникс Иневрс“ ООД събира всички образувани на площадката отпадъци, в 

съответствие с приложимите нормативни изисквания. 

При събирането на образуваните на площадката отпадъци, същите се подлагат 

на обработка за намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за 

транспортиране и съхраняване вид.   

Прилага се Инструкция „Периодична оценка на съответствието на събирането на 

отпадъците с условията на КР”. 

Отпадъците се приемат за операция по оползотворяване на основание на 

сключен писмен договор, по предварително уточнен график и направена и приета 

заявка с притежателя на отпадъците.  

Преди приемането на отпадъците, за извършване на операция по 

оползотворяване, притежателят им предоставя на „Феникс Инверс” ООД информация 

за вида и количеството на отпадъците, данни за физическите характеристики и 

съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците 

за третиране в Инсталацията за производство на алуминиеви сплави на блокчета от 

алуминиеви отпадъци. 

При приемане на отпадъците се предприемат следните действия:  

• проверка на придружаващата отпадъците документация;  

• визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието 

с предварително предоставената информация; 

• измерване на количеството на приеманите отпадъци; 

• отразяване в “Отчетната книга”. 

Отпадъците се съхраняват предварително при спазване на сроковете, поставени 

в условията на КР. 

На площадката се съхраняват предварително само отпадъците, посочени в 

условие 11.1.1. на КР.  Предварителното съхраняване на образуваните отпадъци, се 

осъществява на площадките, обозначени на Приложение №II.7.4.-1 „Схема с 

разположение на площадките за отпадъци“ от заявлението за издаване на КР. 
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Осигурени са съдове, подходящи за презрително съхраняване на опасни 

отпадъци, обозначени с надпис „Опасен отпадък”. Прилагат се изискванията на Глава 

ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци.  

При предварителното съхраняване на отпадъците се предприемат мерки и 

действия с цел недопускане на смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, 

смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни 

отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.  

Прилага се Инструкция „Оценка на съответствието на предварителното 

съхраняване на отпадъци”.  

Отпадъците, образувани на площадката се предават за транспортиране извън 

територията на площадката на лица, притежаващи разрешение и/или регистрация по 

реда на Закона за управление на отпадъци  или комплексно разрешително и въз основа 

на писмен договор.  

При предаване на производствени отпадъци за транспортиране се изготвя 

сертификат на отпадъка или съпроводителен документ. При предаване на опасни 

отпадъци се изготвят: сертификат на отпадъка или съпроводителен документ, 

Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и 

.образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публични регистри и “Писмени инструкции за действие при аварии.  

Прилага се Инструкция „Периодична оценка на съответствието на 

транспортирането  на отпадъци с условията на КР”.  

Образуваните отпадъците се предават за оползотворяване, преработване и 

рециклиране извън територията на площадката на лица, притежаващи документ по чл. 

67 във връзка с чл. 35 от Закона за управление на отпадъците или комплексно 

разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз 

основа на писмен договор.  

В Приложение 1, Таблица 5. е представена информация за отпадъците, приетите 

за извършване на операции по оползотворяване.  

Оползотворените през 2019 г. отпадъци не се различават по вид и не превишават 

количеството, посочено в условието на КР.  

Площадките за съхраняване на отпадъци преди извършване на операция по 

оползотворяване, отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, 

приета с ПМС № 53/19.03.1999г, като площадките имат трайна бетонова настилка, ясни 

надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се третират в тях и са  ясно 

отделени от останалите съоръжения на обекта. 

Площадките за предварително третиране на ИУЕЕО отговарят на изискванията 

на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 

оборудване и третиране и транспортиране на ЕЕЕО. 

Предварителното третиране на ИУЕЕО се осъществява в съответствие с 

изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и 

електронно оборудване и третиране и транспортиране на ЕЕЕО. 

Операцията по оползотворяване, обозначена с код R13 се осъществява на 

площадките,  посочени в Приложение №II.7.4-1  към заявлението за издаване на КР. 

Площадките, на които се осъществяване на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R13 на ИУЕЕО, отговарят на следните изисквания: 

 С непропускливо покритие са, оборудвани са със съоръжения за събиране 

на разливи, и където е необходимо- с утаител и съоръжения за 

обезмасляване; 
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 Снабдени са с навес и/или затворени контейнери; 

 Оборудвана е с везна за измерване на теглото па приеманото и предаван 

ИУЕЕО. 

Площадките, на които се осъществяване на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R13 на ИУМПС, отговарят на следните изисквания: 

 С непропускливо покритие са, оборудвани са със съоръжения за събиране 

на разливи, с утаител и със съоръжения за обезмасляване; 

 Съхранението на течности и горива, отделени при разкомплектоването на 

ИУМПС се извършва в специализирани съдове, които са затворени извън 

времето на извършване на манипулации. Изработени са от материал,  

който не взаимодейства с тях. Обозначени са с надпис „Опасни масла“ 

и/или „Отпадъчни нефтопродукти“, код и наименование на отпадъка. Не 

се допуска разливане и/или изтичане 

 Разполагат с необходимите съоръжения за третиране на води, 

включително дъждовни.  

Съхраняването на отпадъци, преди извършване на операция по оползотворяване 

се осъществява при спазване срока, указан в условието на КР. 

Прилага се Инструкция „Периодична оценка на съответствието на 

оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на КР”. 

Образуваните отпадъците се предават за обезвреждане извън територията на 

площадката на лица, притежаващи документ по чл. 67 във връзка с чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и 

за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор.  

През докладвания период, не е извършвана операция по обезвреждане, 

обозначена с код D15, на отпадък с код 16 08 02*. 

Прилага се Инструкция „Периодична оценка на съответствието на 

обезвреждането на отпадъци, с условията на КР“.  

Извършва се измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката 

отпадъци, с цел определяне на: 

• Годишното количество образувани отпадъци за инсталацията, която попада в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2; 

• Годишното производство за инсталацията, която попада в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2; 

• стойностите на годишните норми за ефективност при образуване на отпадъци (за 

отпадъците, който се генерират пряко от производствения процес). 

Прилага се Инструкция „Измерване на образуваните количества отпадъци и 

изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци ”.  

Прилага се Инструкция „Оценка на съответствието на наблюдаваните годишни 

количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при 

образуването на отпадъци ”. 

На площадката не се образуват отпадъци,  класифицирани с огледален код. 

През 2019 г., за депониране са предавани само битови отпадъци.  

При необходимост, вземането на проби и изпитването на отпадъците ще бъде 

направено съгласно изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 

6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.   

„Феникс Инверс“ ООД, не предава производствени отпадъци за депониране.  

Дейностите по управление на отпадъците са документирани и докладвани 

съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които 
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се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри.  

Годишните количества генерирани отпадъци са представени в Таблица 4 от 

Приложение 1 към настоящия доклад. Информация за ежемесечните количества 

генерирани отпадъци, се отразява в отчетните книги за отпадъци.  

Оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани 

отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци се 

прави ежемесечно в Справка „Норма за ефективност при образуването на отпадъците“ 

През докладвания период не са установени несъответствия между вида и количествата 

образувани отпадъци, и посочените в Таблица 11.1 от КР.  

Оценката на съответствие на събирането на отпадъци се извършва ежемесечно в 

Справка „Вид и количества на събраните  отпадъци“. През докладвания период не са 

установени несъответствия между вида и количествата на събираните отпадъци, и 

разрешените в КР. 

Оценката на съответствие на предварителното съхраняване на отпадъци се 

извършва ежемесечно в „Протокол за периодична оценка на съответствието на 

предварителното съхранение с условията на КР, на причините за установените 

несъответствия и за предприемане на коригиращи действия“. През докладвания период 

не са установени несъответствия между вида и количествата предварително 

съхранявани отпадъци, и разрешените от КР.  

Оценката на съответствие на транспортирането на отпадъци се извършва 

ежемесечно в „Протокол за проверка транспортирането на отпадъци“. През 

докладвания период не са установени несъответствия между транспортирането на 

отпадъци и условие 11.4 от КР.  

Оценката на съответствие на обезвреждането на отпадъци се извършва 

ежемесечно в Справка „Протокол от проверка обезвреждането на  отпадъци“. През 

докладвания период не са установени несъответствия между вида и количествата на 

обезврежданите отпадъци, и разрешените в КР. 

 

Докладване по Условие 11. на КР, Решение № 439-Н0-И2-А1/2019 г., Оператор 

„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД 
Отпадъците, образуваните през 2019 година, не се различават по вид и не 

превишават количествата, посочените в Таблици от 11.1. , 11.2 и 11.4. от КР. В 

Приложение 1, Таблица 4 е представена информацията за годишните количества на 

образуваните отпадъци.  

Прилага се Инструкция И 11.1.2 „Оценка на съответствието на нормите на 

ефективност при образуване на отпадъци , с определените в КР“, регламентираща реда, 

дейстивята, отговорностите при оценяване на съответствието, установяване на 

причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от 

оценката на съответствието се документират. 

През докладвания период, приети на територията на площадката отпадъци, с цел 

извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 4 (рециклиране или 

възстановяване на метали и метални съединения) в Инсталацията за производство на 

алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап) не се различават по 

вид и не превишава количаството, посочено в усл. 11.2.6 на КР.  В Приложение 1, 

Таблица 5.А. е представена информация за отпадъците, приетите за извършване на 

операции по оползотворяване. 

Отпадъците се приемат за рециклиране на основание на сключен писмен 

договор, по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя 

на отпадъците, и въз основа на писмен договор. 
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Преди приемането на отпадъците, притежателят им предоставя на 

„АВТОРЕАЛТЕХ” ЕООД информация за вида и количеството на отпадъците, данни за 

физическите характеристики и химическия състав на отпадъците. 

При приемане на отпадъците се предприемат следните действия: 

• проверка на придружаващата отпадъците документация;  

• визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието 

с предварително предоставената информация; 

• измерване на количеството на приеманите отпадъци; 

• отразяване в “Отчетната книга”.  

Отпадъците се съхраняват предварително при спазване на сроковете, поставени 

в условията на КР. 

На площадката се съхраняват предварително само отпадъците, посочени в 

условие 11.1.1. на КР.  Предварителното съхраняване на образуваните отпадъци, се 

осъществява на площадките, обозначени на Приложение №II.7.4.-1а - „Схема на 

площадките за съхранение на отпадъци” към Решение № 439-Н0-И2-А1/2019 г. 

През 2019 г. не е планирана промяна в място за съхранение на образуваните на 

площадката. 

Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се съхраняват в 

добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат 

с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и 

наименование на отпадъка, съгласно наредбата по чл. 3 , ал. 1 на Закона за управление 

на отпадъците и в съответствие с изискванията на други подзаконови нормативни 

актове. 

През 2019 г. предварително съхраняваните отпадъци не се различават по вид и 

не превишават количествата, посочени в условие 11.3.4. от КР. 

Предварителното съхраняване на отпадъците се извършва в съответствие с 

изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци. 

При предварителното съхраняване на отпадъците се предприемат мерки и 

действия с цел недопускане на смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, 

смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни 

отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.  

Прилага се Инструкция И 11.3.8 „Оценка на съответствието на предварителното 

съхраняване на отпадъците с условията на КР“.  

Отпадъците, образувани на площадката се предават за транспортиране извън 

територията на площадката на лица, притежаващи разрешение и/или регистрация по 

реда на Закона за управление на отпадъци  или комплексно разрешително и въз основа 

на писмен договор.  

При предаването на опасни отпадъци за оползотворяване/ обезвреждане се 

изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публични регистри. 

При предаване на производствени отпадъци за транспортиране се изготвя 

сертификат на отпадъка или съпроводителен документ. При предаване на опасни 

отпадъци се изготвят: сертификат на отпадъка или съпроводителен документ, 

Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и 

.образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публични регистри и “Писмени инструкции за действие при аварии.  

Образуваните отпадъците се предават за оползотворяване, преработване и 

рециклиране извън територията на площадката на лица, притежаващи документ по чл. 
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67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и 

за извършване на съответната дейност, и въз основа на писмен договор. 

„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД предава отпадъците, образувани от дейността си, 

приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане. 

Оползотворените през 2019 г. отпадъци не се различават по вид и не превишават 

количеството, посочено в условие 11.5.2 на КР.  

„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД извършва дейността по оползотворяване, обозначена с 

код R 12 (Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11, 

като сортиране, разделяне по вид и големина преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11), в съответствие с усл. 11.5.2.1 на КР. 

„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД извършва дейността по оползотворяване, обозначена с 

код R13 (Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите, 

обозначени с кодове  R 1 – R 12 , с изключение на временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на образуване до събирането им), в съответствие с усл. 

11.5.2.2 на КР. 

Съоръженията за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код 

R13 по Условие 11.5.2.2., отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, 

като площадките трябва са с трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ 

материал), обозначени са с ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, 

които се третират в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта. 

Съхраняването на отпадъци, преди извършване на операция по оползотворяване, 

обозначена с код R13 се извършва при спазване срока, указан в усл.11.5.10 на КР. 

Образуваните отпадъците се предават за обезвреждане извън територията на 

площадката на лица, притежаващи документ по притежаващи разрешение по чл. 35 от 

ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на 

съответната дейност, и въз основа на писмен договор.  

Извършва се измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката 

отпадъци, с цел определяне на: 

• Годишното количество образувани отпадъци за инсталацията, която попада в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2; 

• Годишното производство за инсталацията, която попада в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2; 

• стойностите на годишните норми за ефективност при образуване на отпадъци (за 

отпадъците, който се генерират пряко от производствения процес). 

Прилага се Инструкция И 7.2.3. „Измерване на образуваните количества 

отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на 

отпадъци ”.  

Прилага се Инструкция И 7.3.3. „Оценка на съответствието на наблюдаваните 

годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност 

при образуването на отпадъци ”. 

Пред докладвания период, „АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД не е предавал за 

обезвреждане производствени отпадъци. 

Анализите на отпадъците ще бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в 

съответствие с чл. 3 ал. 7 от ЗУО. 

Дейностите по управление на отпадъците са документирани и докладвани 

съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които 

се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри.  
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Годишните количества генерирани отпадъци са представени в Таблица 4.А от 

Приложение 1 към настоящия доклад. Информация за ежемесечните количества 

генерирани отпадъци, се отразява в отчетните книги за отпадъци.  

Оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани 

отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци се 

прави ежемесечно в Справка „Норма за ефективност при образуването на отпадъците“ 

През докладвания период не са установени несъответствия между вида и количествата 

образувани отпадъци, и посочените в Таблица 11.1, 11.2 и 11.4 от КР.  

 „АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД съхранява всяка информация, чието документиране 

се изисква от Условие 11. Управление на отпадъците за срок не по-кратък от пет 

календарни години.  Информацията се предоставя при поискване от компетентните 

органи. 

4.5.ШУМ 

съгласно Условие 12. на КР 
Резултатите от проведеното през 2018 г. наблюдение на шума, показват, че 

дейностите, извършвани на производствената площадка, се провеждат недопускащ 

предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно 

ниво на шума, посочени в условието на КР.  

През декември 2018 г. външна акредитирана лаборатория извърши измерване на:  

 общата звукова мощност на площадката; 

 еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на 

площадката; 

 еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. 

Протоколите от измерванията на шума са предоставени на РИОСВ – Плевен.  

Прилага се Инструкция И 12.2.2. „Наблюдение на показателите на шум.”  

Прилага се Инструкция И 12.2.3. „Оценка на съответствието на еквивалентните 

нива на шум.” 

Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 

от Наредба № 2/05.04.2006г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата 

звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и 

определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.  

Резултатите от наблюдението на определените показатели на шум се 

документират и съхраняват на площадката. Предоставят се на контролните органи при 

поискване. 

Резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по 

границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените с 

условията на КР такива, се документират и съхраняват на площадката. Предоставят се 

на контролните органи при поискване. 

През 2019 г. не са постъпили и регистрирани жалби и оплаквания от живущите в 

близост до площадката.  

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ  ОТ 

ЗАМЪРСЯВАНЕ 

съгласно Условие 13. на КР 
„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД не извършва пряко или непряко отвеждане на 

замърсители, включително приоритетно опасни вещества в подземните води/почвите. 

Прилага се Инструкция И 13.2. „Периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито ”.  
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Прилага се Иинструкция И 13.3 „Периодична проверка и поддръжка на 

канализационната система за отпадъчни води на площадката“.  

През докладвания период не е имало случаи на разливи и/или изливане на 

вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в 

обвалованите зони). 

Осигурени са достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за 

почистване, в случай на разливи на определени за целта места.  

Прилага се Инструкция  И 13.5. „Отстраняване на разливи от 

вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води/ почвите и третиране на 

отпадъчните води ”.  

Товаро-разтоварните дейности, които биха могли да доведат до 

течове/изливания се извършват на определените за целта места. 

През докладвания период, на площадката не са изграждани конструкции, 

инженерно строителни съоръжения и др. 

Проверките за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени 

на открито се извършват ежемесечно. Резултатите се документират в Протокол от 

проверка и се предоставят при поискване от компетентния орган. През докладвания 

период не са установени течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито. 

Периодичните проверки на канализационната система за отпадъчни води на 

площадката се извършват ежеседмично и се документират в Дневник, който се 

предоставя при поискване от компетентния орган. 

През докладвания период не е имало случаи на разливи и/или изливане на 

вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в 

обвалованите зони). При възникване на разливи, ще се документират предприетите 

действия по отстраняването им. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В    

СЪОТВЕСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

В инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР на 

„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД е заложено,  в срок до 30.06.2020 г., Дружеството да изгради 

и пусне в експлоатация пречиствателно съоръжение тип „ръкавен филтър“, два броя 

смукателни чадъри тип „козирка“ над всяка от пещи и ново изпускащо устройство № К, 

в съответствие с изискванията на Решение 2016/1032 за формулиране на заключения за 

най-добри налични техники (НДНТ) в цветната металургия. През 2019 г., 

4АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД не е предприел действия по изграждането и въвеждането в 

експлоатация на пречиствателните съоръжения.    

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ИЛИ НА 

ЧАСТИ ОТ НЕЯ 

съгласно Условие 16. на КР 

През докладвания период, инсталацията не е прекратявала  работата си. През 

периода е експлоатирана пещ № 2. Пещ № 1 не е работила поради намаления обем на 

поръчки за алуминиеви сплави на блокчета от алуминиева скрап.  

За отчетния период по този доклад не се е налагало временно прекратяване на 

дейността на инсталацията. 

При необходимост от прекратяване на дейността или временно прекратяване на 

дейността на инсталацията, ще бъде изготвен и представен план в РИОСВ. 
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7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1.АВАРИИ 

 През докладвания период не са възниквали и не са регистрирани аварийни 

ситуации, свързани с въздействие върху здравето на населението и околната среда. 

 Разработена е и се прилага се Инструкция И 14.1. „Оценка на риска от аварии 

при извършване на организационни и технически промени план“.   

7.2. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА, ЗА КОЯТО Е ИЗДАДЕНО 

КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 През 2019 г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с 

дейността на инсталацията за производство на амбалажно стъкло. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

 

№ 

 

 

CAS 

номер 

 

   Замърсител 

  Емисионни прагове (колона 1) Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ 

(колона 2) 

Праг за 

производство,  

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1b) 

В почва 

(колона 

1с) 

      Kg/год.  Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

2# 630-08-0 Въглероден 

оксид(СО) 
500 000 - - - * 

8#  

Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

100 000 

”-” 

(3,251) 

(С) 

- - - * 

11#  Серни оксиди 

( SОx/SO2) 

150 000 

 
- - - * 

47#  PCDD +PCDF 

(диоксини и  

фурани) 

(катоТеq) 

0.001 

”-” 

(0.0000000007)
 

(С) 

0.001 0.001 0.001 0.001 

76#  Общ органичен 

въглерод(ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

- 

 
- - - ** 

80#  
Хлор и неорга-

нични съедине-

ния(като HCl) 

10 000 

”-” 

(275.386) 

(С) 

- - - 10 000 

84#  
Флуор и неор-

ганични съеди-

нения (катоНF) 

5 000 

”-” 

(165.525) 

(C) 

- - - 10 000 

86#  Финни прахови 

частици <1µm 

(РМ 10) 

50 000 

(157.468) 

(C) 

- - - * 
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Методи за изчисляване на количествата на емисиите на замърсители: 

  Посочените стойности на Азотни оксиди (NOx/NO2), PCDD +PCDF (диоксини 

и фурани) (като Teq) и Фини прахови частици <10μm (PM10) в Таблица 1. са 

изчислени съгласно Актуализирана методика за изчисляване по балансови методи на 

емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух 

(ЕМЕР/CORINAIR 1997 и 2000г., 3 - то издание от месец септември 2004г., SNAP 

CODE: 030310). 

         Изчисленията за емисиите на HCl и HF са направени на база емисии, посочени в 

BREF „Reference Document on Best available techniques in the Non Ferrous Metals 

Industries’ (декември 2001 г.), тъй като липсват емисионни коефициенти (направени са 

справки в CORIN AIR, ръководство за прилагането на ЕРИПЗ и др.) за тези два 

замърсителя. 

 

Изчисленията за азотни оксиди (NOx/NO2) са извършени по формулата: 

E = EF x A,  

където E – годишна емисия, а EF – емисионен фактор  за дадения атмосферен 

замърсител (g/GJ), А – дейност (GJ). 

Предварително изчисляваме  дейността А по следния начин: 

А = F x Q
r 

i  x Aстат, 

където:                     

F - специфична консумация на гориво (m3/Mg продукт)                

Q
r
 i - долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/ Mg).  

Actat - продукция за година (Mg)                            

 

 

Изчисления на емисиите на PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq), Фини 

прахови частици <10μm (PM10) g/Mg, HCl и HF са направени по формулата  

E = EF x Acтат,  

където E – годишна емисия,  

EF – емисионен фактор  за дадения атмосферен замърсител (g/Mg),  

Aстат - продукция за година (Mg) 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Таблица 2.1. За изпускащо устройство (комин) № К1             

 

Параметър 

 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг ¹) 

Съответствие 

Брой / % непрекъснат 

мониторинг 

периодичен 

мониторинг 

прах   mg/Nm³ 10 
 

- 

 

- 

Веднъж на две    

      години 

да 

NOх mg/Nm³ 200 
 

- 

 

- 

Веднъж на две   

      години 
да 

SO2 mg/Nm³ 35 
 

- 

 

- 

Веднъж на две   

      години 
да 

Газообразни 

неорганични 

съединения на 

хлора, определени 

като HCl 

mg/Nm³ 30 
 

- 

 

- 

Веднъж на две   

      години 
да 

Газообразни 

неорганични 

съединения на 

флуора, 

определени като 

НF 

mg/Nm³ 5 
 

- 

 

- 

Веднъж на две   

      години 

да 

Органични 

вещества, 

определени като 

общ въглерод 

mg/Nm³ 50 
 

- 

 

- 

Веднъж на две   

      години 

 
да 

Диоксини и 

Фурани (общо 

съдържание, при 

отчитане на 

съответния 

еквивалент на 

токсична 

еквивалентност 

mg/Nm³ 0.1 
 

- 

 

- 

Веднъж на две   

      години 

да 

През 2019 г., пещ №1 не е експлоатирана. 
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Таблица 2.2. За изпускащо устройство (комин) № К2      

 

Параметър 

 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

Мониторинг* 

Съответствие 

Брой / % непрекъснат 

мониторинг 

периодичен 

мониторинг* 

прах   mg/Nm³ 
 

10 

 

- 

 

4,72 

Веднъж на 

две  години 
да 

NOх mg/Nm³ 
 

200 

 

- 

 

108 

Веднъж на 

две  години 
да 

SO2 mg/Nm³ 
 

35 

 

- 

 

0 

Веднъж на 

две  години 
да 

Газообразни 

неорганични 

съединения на хлора, 

определени като HCl 

mg/Nm³ 
 

30 

 

- 

 

0,54 

Веднъж на 

две  години 

да 

 

Газообразни 

неорганични 

съединения на флуора, 

определени като НF 

mg/Nm³ 
 

5 

 

- 

 

<0.1 

Веднъж на 

две  години 
да 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

mg/Nm³ 
 

50 

 

- 

 

13.9 

Веднъж на 

две  години 
да 

Диоксини и 

Фурани (общо 

съдържание, при 

отчитане на 

съответния еквивалент 

на токсична 

еквивалентност 

mg/Nm³ 
 

0.1 

 

- 

 

<5*10
-6

 

Веднъж на 

две  години 
да 

   

 

Таблица 3. Емисии в отпадните води във водни обекти/ канализация  

параметър единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинга 

съответствие 

Всяка емисия*, 

докладва  

на в таблица 1, 

колона 1 

 

- 

   

Дебит на отпадни 

води 

m³/ден 

m³/час 

m³/год 

- 
 

  

pH Mg/dm
3
 -    

Неразтворени 

вещества 
Mg/dm

3
 -    

БПК5 Mg/dm
3
 -    

ХПК Mg/dm
3
 -    

Други Mg/dm
3
 - 

 
 

 
Таблица 3 не е попълнена, тъй като в Комплексното разрешително на 

„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД не са включени условия за мониторинг на отпадъчните води. 
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КР№ 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС ИНВЕРС“ЕООД  

Таблица 4.1. Образувани  отпадъци   от  Инсталацията  за  производство  на  

алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап)   

За периода 01.01.2019 г.-11.08.2019 г. 
 

Отпадък 

 

код 

Годишно 

Количество (тон) 

Годишно 

количество (тон) 

за ед.  продукт 

Временно 

съхранение 

на  

площадката 

Транспортиране -

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

„
Д

А
”

/ 
„

Н
Е

”
 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Шлака от пещи 10 10 03 44,8 1,447   0,035 0,024 № 1 R 4 да 

Други 

облицовъчни  и 

огнеупорни 

материали от 

металургични 

процеси, 

различни от 

упоменатите в 

16 11 03* 

 

16 11 04 
 

1,28 

 

0 
 

0 

 

0 

 

№ 2 

 

- 

 

да 

КР№ 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС ИНВЕРС“ЕООД  
Таблица 4.2. Образувани  отпадъци   от   предварително третиране и разкомплектоване 

на ИУЕЕО 

През периода 01.01.2019 г.-11.08.2019 г., не е извършвано предварително третиране на 

ИУЕЕО. 
 

Отпадък 

 

код 

Годишно 

количество 

Годишно 

количество 

за ед. продукт 

Временно 

съхранение 

на  

площадката 

Транспортиране -

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

„
Д

А
”

/ 
„

Н
Е

”
 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Компоненти, 

отстранени от ИУ 

оборудване 

различно от 

упоменатите в код 

16 02 15 

 

16 02 16 
 

20 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

 

- 

Черни метали 19 12 02 3 500 - - - - - - 

Цветни метали 19 12 03 1 000 - - - - - - 

Пластмаса и 

каучук 
19 12 04 1 500 - - - - - - 

стъкло 19 12 05 100 - - - - - - 

Горими отпадъци 

(RDF- 

модифицирани 

горива, получени 

от отпадъци 

19 12 10 50 - - - - - - 

други отпадъци 

(вкл.смеси от 

метали) от мех.  

третиране на 

отпадъци различни 

от упоменатите в 

19 12 11 

19 12 12 50 - - - - - - 
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КР№ 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС ИНВЕРС“ЕООД 

 

Таблица 4.3. Образувани опасни  отпадъци   от   предварително третиране и   

разкомплектоване на   ИУЕЕО 

През периода 01.01.2019 г.-11.08.2019 г., не е извършвано предварително третиране на 

ИУЕЕО. 
 

Отпадък 

 

код 

Годишно 

количество 

Годишно 

количество за ед. 

продукт 

Временно 

съхранение 

на  

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

„
Д

А
”

, 
„

Н
Е

”
 

Количества 

определени 

с КР  тон 

Реално 

измерено 
тон 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Хлорофлуоро- 

въглеводороди, 

HCFC,HFC 

 

14 06 01* 
1,5 

 

0,021 

 

- 

 
- 

 

№7 

 

- 

 

ДА 

Абсорбенти, 

филтърни мате-

риали (включи-

телно маслени 

филтри,  

неупоменати 

другаде),кърпи, 

замърсени с 

опасни 

вещества омас-

лени отпадъци 

15 02 02* 0,1 - - - 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Опасни компо- 

ненти,отстране- 

ни от излязло  

от употреба 

оборудване 

16 02 15* 0,05 - - - 

 

 

- 

 

 

- - 

Други отпадъци 

(включително 

смеси от мета-

ли)от механич-

но третиране на 

отпадъци,съдър- 

жащи опасни 

вещества 

19 12 11* 50 - - - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- - 
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КР№ 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС ИНВЕРС“ЕООД  

Таблица 4.4.  Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

За периода 01.01.2019 г.-11.08.2019 г. 
 

Отпадък 

 

код 

Годишно 

количество 

Годишно 

количество за ед. 

продукт 

Временно 

съхранение 

на  

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

„
Д

А
”

, 
„

Н
Е

”
 

Количества 

определени 

с КР  тон 

Реално 

измерено 

тон 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Стомана,стружки 

и изрезки от  

черни метали 

12 01 01 1 0,340 - - № 10 

Писмен договор и 

документ по чл.67 

от ЗУО 

 

да 

Прах и частици 

от черни метали 
12 01 02 0,3 0,075 - - № 3 

Писмен договор и 

документ по чл.67 

от ЗУО 

 

да 

Стомана,стружки 

и изрезки от 

цветни метали 

12 01 03 0,4 - - - - - - 

Прах и частици 

от цветни метали 
12 01 04 0,1 - - - - 

 

- 
- 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

пластмаса 

12 01 05 0,2 - - - - - - 

Хартиени и  

картонени 

опаковки 

15 01 01 0,1 0,055 - - № 14 

Писмен договор и 

документ по чл.67 

от ЗУО 
да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 0,2 0,050 - - 

№ 12 

№ 13 

Писмен договор и 

документ по чл.67 

от ЗУО 
да 

Метални 

опаковки 
15 01 04 0,1 - - - - - - 

Композитни/ 

многослойни 

опаковки 

15 01 05 0,05 - - - - - - 

Смесени 

опаковки 
15 01 06 0,05 - - - - - - 

ИУ превозни 

средства,които не 

съдържат течнос- 

ти  или други опа 

-сни компоненти 

16 01 06 80 - - - - - - 

ИУоборудване, 

различно от упо-

менатото в 

кодове от 16 02 

09 до 16 02 13 

16 02 14 1 - - - - - - 

Мед,бронз,месинг 17 04 01 1 - - - - - - 

алуминий 17 04 02 0,05 - - - - - - 
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Отпадък 

 

код 

Годишно 

количество 

Годишно 

количество за ед. 

продукт 

Временно 

съхранение 

на  

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

„
Д

А
”

, 
„

Н
Е

”
 

Количества 

определени 

с КР  тон 

Реално 

измерено 

тон 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Олово 17 04 03 0,05 - - - - - - 

цинк 17 04 04 0,05 - - - - - - 

Желязо и стомана 17 04 05 2 - - - - - - 

калай 17 04 06 0,05 - - - - - - 

Смеси от метали 17 04 07 1 - - - - - - 

Кабели,различни 

от упоменатите в 

17 04 10 

17 04 11 
 

1 
- - - - - - 

Отпадъци от  

желязо и стомана 

 

19 10 01 
 

140,4 
- - - - - - 

Отпадъци от 

цветни метали 
19 10 02 

 

0,1 
- - - - - - 

 

Хартия и картон 
19 12 01 0,2 - - - - - 

 

- 

Хартия и картон 20 01 01 0,1 0,040 - - № 14 

Писмен договор и 

документ по чл.67 

от ЗУО 

да 

стъкло 20 01 02 0,1 - - - - - - 

облекла 20 01 10 0,2 - - - - - - 

ИУЕЕО,различно 

от упоменатото в 

20 01 21 и 20 01 

23 и 20 01 35 

20 01 36 1 - - - - - - 

пластмаси 20 01 39 0,2 - - - - - - 
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КР№ 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС ИНВЕРС“ЕООД  

Таблица 4.5.  Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

За периода 01.01.2019 г.-11.08.2019 г. 

 
 

Отпадък 

 

код 

Годишно 

количество 

Год.количество за 

ед. продукт 

Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт  

/външна фирма 

С
ъ

о
тв

е
тс

тв
и

е
 

„Д
А

”,
 „

Н
Е

” 

Количества 

определени 

с КР  тон 

Реално 

измерено 

тон 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали(вклю-

чително маслени 

филтри,неупоме-

нати другаде), 

кърпи замърсени 

с опасни вещест-

ва (омаслени 

отпадъци) 

 

 

15 02 02* 

 

 

0,128 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Излезли от  

употреба 

превозни 

средства 

 

16 01 04* 
 

70 
- - - - - - 

Излязло от упот-

реба оборудване, 

съдържащо хло-

рофлуоровъглево 

дороди,HCFC, 

KFC 

16 02 11* 0,05 - - - - - - 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, съдър-

жащи живак 

20 01 21* 0,002 - - - - - - 

Излязло от упот-

реба оборудване, 

различно от упо-

менатото в 20 01 

21 и 20 01 23,  

съдържащо 

опасни 

компоненти 

 

20 01 35* 
 

0,2 
- - - - - - 

 

КР№ 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС ИНВЕРС“ЕООД  

Таблица 4.6.   Битови отпадъци, образувани от цялата площадка 

За периода 01.01.2019 г.-11.08.2019 г. 
 

Отпадък 

 

код 

Годишно 

количество 

Год.количество за 

ед. продукт 

Временно 

съхранение 

на площад-

ката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответ-

ствие 

„ДА”, 

„НЕ” 

Количества 

определени 

с КР  тон 

Реално 
измерено 

тон 

Количества 
определени 

с КР 

Реално 
измерено 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01      2  0,620     -    -   Външна      

  фирма 

 да  
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Таблица 5.1.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци  посочени Условие 

11.5.2 от КР № 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС ИНВЕРС“ЕООД 

За периода 01.01.2019 г.-11.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпадък Код Оползотворяване на 

площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операция по 

оползотворяване/ 

  обезвреждане 

Съответ-

ствие 

„ ДА ”, 

„НЕ” 

Шлака от пещи 

 

Стърготини,стру-

жки и изрезки от 

цветни метали 

 

прах и частици 

от цветни метали 

 

метални 

опаковки 

 

мед,бронз,месинг 

 

алуминий  

 

смеси от метали 

 

отпадъци от 

цветни метали 

 

цветни метали 

10 10 03 

 

 

12 01 03 

 

 

 

12 01 04 

 

 

15 01 04 

 

17 04 01 

 

17 04 02 

 

17 04 07 

 

 

19 10 02 

 

19 12 03 

 

Оползотворяване 

обозначено с R 4  

 

Определено  

количество по 

КР  

      1459,4 t/y     

 

 

 

Реално оползот-

ворено  

количество   R 4 

 

55,780 t 

 

за отчетния  

период                

от 01.01.2019 г    

до 11.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставчици 
„БАЛКАНСКО    

ЕХО”ЕООД; 

„МОНТАЖХАРТ“ 

ЕООД 

„КРИС Р“ ЕООД 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    да 
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Таблица 5.2.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци  посочени Условие 

11.5.3 от КР № 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС ИНВЕРС“ЕООД 

За периода 01.01.2019 г.-11.08.2019 г. 

Отпадък Код Оползотворяване на 

площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външна 

фирма извършваща 

операция по 

оползотворяване  

обезвреждане 

Съответ-

ствие 

„ДА”, 

„НЕ” 

Стърготини,стру

жки и изрезки 

от пластмаса 

 

пластмасови 

опаковки 

 

пластмаси  

 

пластмаса и  

каучук 

 

пластмаси 

 

   12 01 05 

 

 

   15 01 02 

 

   

 16 01 19 

 

 19 12 04 

 

   

 20 01 39 

   

Определено  

количество по 

КР  

      1 966 t/y     

 

 

 

 

 

 

 

Оползотворяване 

обозначено с R3 

         0 t 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            - 

 

 

            - 

 
 

Забележка:     
инсталацията за 

ротационно леене не 

може да работи с 

рециклиран материал 

(пудра получена от 

оползотворяването на 

пластмасовите отпа-

дъци) Същата работи 

само със свеж 

материал.       

 

 

 

 

   да 

 

 

 

 

     

 

Таблица 5.4. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци  посочени в Условие 

11.5.4 от КР№ 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС ИНВЕРС“ЕООД 

За периода 01.01.2019 г.-11.08.2019 г. 

      Отпадък      Код Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане    

         на 

площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

оползотворяване/  

обезвреждане 

Съответ-

ствие 

„ДА”, 

„НЕ” 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

 

композитни/ 

многослойни 

опаковки 

 

смесени 

опаковки 

 

хартия и картон 

 

хартия и картон 

 

15 01 01 

 

 

15 01 05 

 

 

15 01 06 

 

 

19 12 01 

 

20 01 01 

Оползотворяване 

обозначено с  

R 12, R 13  

  

Определено ко- 

личество по КР  

      3 030 t/y     

 

Реално оползот-

ворено количес-

тво   R 12, R 13  

       111,708  t  

за отчетния  

период  

от 01.01.2019 г    

до 11.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

           - 

 
 

 

 

 

 

„ ФЕНИКС 

ЕКСПОРТ” ООД 
 

„РЕСАЙКЛИНГ”

ООД 

 

 

 

 

 

 

    да 
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Таблица 5.5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци  посочени в Условие 

11.5.5 от КР№ 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС ИНВЕРС“ЕООД 

За периода 01.01.2019 г.-11.08.2019 г. 

 
Отпадък Код Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външна 

фирма извършваща 

оползотворяване  

обезвреждане 

Съответ-

ствие 

„ДА”;”НЕ” 

Желязо и 

стомана 

 

Отпадъци от 

желязо и 

стомана 

 

Черни метали 

17 04 05 

 

 

19 10 01 

 

 

 

16 01 17 

Оползотворяване 

обозначено с R 

12,  R 13 

Определено  

количество по 

КР 

1 642,4 t/y 

Реално оползот-

ворено количес-

тво   R 12, R 13 

1 433,3 t 

за отчетния  

период     

от 01.01.2019 г    

до 11.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Доставчици 
„БОНЧЕВ 

ДЕМОНТАЖ”ЕООД; 
„БИППА“ ЕООД 

„ШАКЕР“ ООД 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    да 

 

 

 

    

 

Таблица 5.6. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци  посочени в Условие 

11.5.6 от КР№ 439-Н0/2012г., Оператор „ФЕНИКС ИНВЕРС“ЕООД 

За периода 01.01.2019 г.-11.08.2019 г. 

 
Отпадък Код Оползотворяване на 

площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външна фирма, 

извършваща операция 

по оползотворяване и 

обезвреждане 

Съответствие 

„ДА”;”НЕ” 

 

 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

черни метали 

 

 

 

 

прах и частици 

от  

черни метали 

 

 

   

   

 

 

12 01 01 

 

 

   

    

 

 

12 01 02 

 

  

Оползотворяване  

обозначено с  

   R 12 , R 13 

 

Определено ко- 

личество по КР  

      20 500 t/y     

 

Реално оползот-

ворено количес-

тво   R 12, R 13 

       569,909 t  

 

за отчетния  

период  

от 01.01.2019 г    

до 11.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

         - 

 

 

Доставчици 

„ПАЛФИНГЕР“ЕООД 

„ЕМЦ 

ДИСТРИБЮШЪН” 

ЕООД  

  

 

 

 

 

 

 

     да 
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Докладване по Условие 11. на КР, Решение № 439-Н0-И2-А1/2019 г., Оператор 

„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД 

 

Таблица 4.1.А. Образувани  отпадъци   от  Инсталацията  за  производство  на  

алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап) 
 

Отпадък 

 

код 

Годишно 

количество 

Годишно 

количество 

за ед.  продукт 

Временно 

съхранение 

на  

площадката 

Транспортиране -

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

„
Д

А
”

/ 
„

Н
Е

”
 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Шлака от пещи 10 10 03 44,8 0,425 0,035 0,032 № 1 R 4 да 

Други 

облицовъчни  и 

огнеупорни 

материали от 

металургични 

процеси, 

различни от 

упоменатите в 

16 11 03* 

 

16 11 04 
 

1,28 

 

0 
 

0 

 

0 

 

№ 2 

 

- 

 

да 

  

Таблица 4.2.А. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 
 

Отпадък 

 

код 

Годишно 

количество 

Годишно 

количество за ед. 

продукт 

Временно 

съхранение 

на  

площадката 

Транспортиране-

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

„
Д

А
”

, 
„

Н
Е

”
 

Количества 

определени 

с КР  тон 

Реално 

измерено 

тон 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Прах от димни 

газове,съдържащ 

опасни вещества 

10 10 09* 0,075 - 5,85*10
-5

 - - - 
 

да 

 

Таблица 4.3.А.  Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

 

Отпадък 

 

код 

Годишно 

количество 

Годишно 

количество 

за ед. продукт 

Временно 

съхранение 

на  

площадката 

Транспортиране 

-собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

С
ъ

о
т
в

ет
ст

в
и

е
 

„
Д

А
”

/ 
„

Н
Е

”
 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Смесени опаковки 
 

15 01 06 
 

0,075 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 
 

 

да 
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Докладване по Условие 11. на КР, Решение № 439-Н0-И2-А1/2019 г., Оператор 

„АВТОРЕАЛТЕХ“ ЕООД 

 
Таблица 5.А. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпадък Код Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна 

фирма извърш-

ваща операция 

по оползотво-

ряване/ 

  обезвреждане 

Съответ-

ствие 

„ ДА ”, 

„НЕ” 

 

 

 

 

Шлака от пещи 

 

 

Стърготини,стру-

жки и изрезки от 

цветни метали 

 

прах и частици 

от цветни метали 

 

метални 

опаковки 

 

мед,бронз,месинг 

 

алуминий  

 

смеси от метали 

 

отпадъци от 

цветни метали 

 

цветни метали 

 

 

 

 

10 10 03 

 

 

12 01 03 

 

 

 

12 01 04 

 

 

15 01 04 

 

 

17 04 01 

 

17 04 02 

 

17 04 07 

 

 

19 10 02 

 

19 12 03 

Оползотворяване 

обозначено с R 4  

 

Определено  

количество по 

КР  

      1459,4 t/y     

 

 

 

Реално оползот-

ворено  

количество   R 4 

 

10,50 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          - 

 

 

 

„Феникс Инверс” 

ООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    да 
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Таблица 6. Шумови емисии                                   

Място на 

измерването 

Гранични 

стойности на ниво 

на звуково 

налягане в dB   

Дневно ниво на 

шум 

Съответствие 

(А) (А) да/не 

Фоново ниво 70 43 Да 

ИТ 2 по ИК 70 57,6 Да 

ИТ 3 по ИК 70 59,0 Да 

ИТ 4 по ИК 70 57,0 Да 

ИТ 5 по ИК 70 56,1 Да 

ИТ 6 по ИК 70 55,5 Да 

ИТ 7 по ИК 70 56,0 Да 

ИТ 8 по ИК 70 53,6 Да 

ИТ 9 по ИК 70 53,0 Да 

ИТ 10 по ИК 70 56,5 Да 

Ниво на обща 

звукова мощност 
- 101,1±4,1 Да 

 

7.Опазване на подземните води  

Забележка: Таблица 7. не е попълнена - в Комплексното разрешително няма 

постановено условие за мониторинг на подземните води. 

 

8.Опазване на почвите 

Забележка: Таблица 8. не е попълнена - в Комплексното разрешително няма 

постановено условие за мониторинг на почвите. 

 

9.Аварийни ситуации 

Забележка:  Таблица 9. не е попълнена  - през отчетния  периода 01.01.2019 г. – 

31.12.2019 год. не са възникнали аварийни ситуации. 

 

10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е 

предоставено Комплексното разрешително 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

Таблица 10 не е попълнена, тъй като през 2019 г. не са постъпвали оплаквания от 

дейността на „АВТОРЕАЛТЕХ” ЕООД. 

 


