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СЪКРАЩЕНИЯ: 

БДУВЧР Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район 

ГДОС Годишен доклад по околна среда 

ЕРИПЗ  Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 

ЗБУТ здравословни и безопасни условия на труд 

ИСУ Интегрирана система за управление 

ИЧ на УС Изпълнителен член на Управителния съвет 

КД коригиращо действие 

КЕ  Кризисен екип 

КР комплексно разрешително 

НИС наръчник на ИСУ 

ОВ отпадъчна вода 

ОС околна среда 

ПИС процедура от ИСУ 

ПМ пункт за мониторинг 

РИ работна инструкция от ИСУ 

СУОС система за управление на околната среда 

УК управление на качеството 

Ф формуляр от ИСУ 

ОХВС опасни химични вещества и смеси 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ОДЛ отговорно длъжностно лице 

СГИ      средна горивна инсталация
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УВОД 

1.1.Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително: 

 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ЗАГОТОВКИ ЧРЕЗ ТОПЕНЕ И 

ЛЕЕНЕ (РУЛОНИ И ПРЪТИ) -  т.2.5. „а“ и 2.5. „б“ от Приложение № 4 на ЗООС 

 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЕЛОКСАЦИЯ – т. 2.6. от Приложение № 4 на ЗООС 

1.2.Адрес по местонахождение на инсталациите; 

АЛКОМЕТ АД 

гр. Шумен 

ул."Втора индустриална зона" 

тел.: 054/858 601 

факс: 054/858 688 

e-mail: office@alcomet.eu 

Ръководители: Хюсеин Йорюджю и Хюсеин Умут Индже - Изпълнителни членове на УС 

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

1.4. Първоначална дата на подписване на КР                                                                                                        
08.10.2008 г.,   

1.5. Дата на влизане в сила на КР                                                                                               
04.07.2012 г. 

1.6. Последна актуализация/изменение  на КР                                                                                                                            
актуализирано с Решение № 341-Н1-И0-А4/2018г                                                                          

1.7. Оператор на  инсталацията                                                                                                            
АЛКОМЕТ АД, гр. Шумен 

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

9700   гр. Шумен 

Втора индустриална зона 

тел.: 054/858 601;  факс: 054/858 688 

Е-mail: office@alcomet.eu  

1.9. Лице за контакти                                                                                                                             

Росица Браилска – еколог                                                                                                                                 

1.10. Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти; 

9700   гр. Шумен 

  Втора индустриална зона 

тел.: 054/ 858 634 
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Е-mail: rositsa.brailska@alcomet.eu  

 1.11. Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталациите 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ЗАГОТОВКИ 

В цех "Леярен" се извършва топене на първичен и вторичен алуминий, получаване на 

различни сплави и произвеждане на заготовки за валцоване и пресоване на различни изделия. 

В участък "Непрекъснато леене" работят четири броя пламъчно-отражателни газови пещи 

за непрекъснато леене. Чрез зареждане на определени количества суровини и спомагателни 

материали, се отливат заготовки от различни марки сплави. 

След рафиниране на стопилката и постигане на необходимия химичен състав, течният метал 

се прелива в миксер, където се поддържа постоянна температура. Течният метал изтича 

контролирано през улейната система до водоохлаждащи се валци, където кристализира във вид на 

лента и се навива на рулони. 

Отлятите рулони са заготовки за последващо валцоване в цех "Валцов", където се 

произвеждат листа, ленти и фолио.  

В участък "Полунепрекъснато леене" работи една наклоняема топилна пещ, с линия за 

леене "Wagstaff". Процесът е аналогичен, но при кристализацията се получават кръгли плътни 

блокове, които се окрайчват на автоматизирана линия. Получените блокове постъпват за 

хомогенизация в електросъпротивителни или газови пещи. 

Отлятите кръгли плътни блокове са заготовка за последващо пресоване в цех "Пресов", 

където се произвеждат профили, тръби и пръти. 

В резултат на обработка на стопилката при процесите на леене се образува шлака. Шлаката 

се събира в специализирани корита, в които същата се подлага на операция за допълнително 

уплътняване. В процеса на уплътняване се отделя течен метал, който се връща в топилните 

агрегати. Втвърдената пресована шлака се изнася на площадка за предварително съхраняване. 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЕЛОКСАЦИЯ 

Инсталацията представлява автоматична линия за анодно оксидиране на профили от 

алуминиеви сплави. Анодното оксидиране се прилага с цел защита от корозия, електроизолация, 

повишаване износоустойчивостта на изделията, като им придава разнообразен и декоративен вид. 

Елоксираните изделия могат да бъдат оцветени в: златисто (чрез химично/адсорбционно 

действие) и в бронзов, кафяв и черен цвят (чрез електрохимично действие). 

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

всяка със своето предназначение.  

Технологичния ред на операциите е:  

 обезмасляване; 

 промиване; 

 алкално байцване; 

 неутрализация; 

 анодно оксидиране или химично (адсорбционно) оцветяване; 

 уплътняване (фиксиране) на покритието; 

 сушене  (в специални сушилни камери). 
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Парният котел, произвеждащ пара за промишлени цели в участък „Елоксация”, използва като 

гориво природен газ. 

 

 1.12. Производствен капацитет на инсталациите 

№ 

по 

ред 

Инсталации, които попадат в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Позиция на 

дейността 

по 

Приложение 

№ 4 на ЗООС 

Капацитет  

по КР (t/y) 

Капацитет 

по КР 

Произведена 

продукция 

(t/y) 

1 Инсталация за производство на 

алуминиеви заготовки чрез топене и 

леене (рулони и пръти)  

т. 2.5. "а" и 2.5. 

"б" 
146 000 - 

84 440.600 

 

2 
Инсталация за елоксация  

парен котел – 2 тона пара/час. 
т. 2.6. - 

417.1 m
3
 

2.2 MW 

 

2 354.469 

 

 

№ 

по 

ред 

Инсталации, които не попадат в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Позиция на 

дейността 

по 

Приложение 

№ 4 на ЗООС 

Капацитет  

по КР  

(t/24h) 

 

Брой 

отработени 

дни 

 

Капацитет 

изчислен                  

(t/24h) 

1 

Третиране на шлака и пепел – 

пресоване под налягане на 

територията на цех Леярен на отпадък 

с код и наименование 10 10 03-шлака 

от пещи 

т. 5.3.2.“в“ 8 

 

 

365 

 

 

3.135 

 

1.13.Организационна структура на фирмата, отнасяща се до системата за управление на 

околната среда; 

   Със заповед на ИЧ на УС е определен представител на ръководството по ОС, който пряко да 

се занимава с въпросите, свързани с ООС. 

   Дружеството е разработило и внедрило СУОС съгласно издаденото КР, която е  част от 

Интегрирана система за управление, съгласно изискванията на стандартите                                                

EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015. 

 

 

 

 

1.14.РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията                                                                                        
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РИОСВ –  Шумен                                                                                                                            

9700  гр. Шумен                                                                                                                       

ул.“Съединение“ № 71; ет.3                                                                                                              

e-mail: riosv-shn@icon.bg 

 1.15. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията   

      Басейнова дирекция за Управление на водите в Черноморски район с център Варна                          

9000  гр.Варна                                                                                                       

ул.“Александър Дякович“ № 33  ; e-mail: bdvarna@bsbd.org                                                                                                          
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2.  УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УВЕДОМЯВАНЕ 

2.1. Управление на околната среда  (Условие 5 )

В "Алкомет" АД се прилага система за управление на околната среда, разработена и 

сертифицирана съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2015. 

  Дружеството има разработени процедури и работни инструкции, прилагани за: 

 Експлоатация и поддръжка на съоръженията, разположени на площадката  (Условие 5.1.)

 Мониторинг на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в 

условията на разрешителното (Условие 5.2.) 

   Периодична оценка на съответствието, на стойностите на емисионните и технически 

показатели с определените в условията в  Разрешителното(Условие 5.3.) 

 За установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия  (Условие 5.4.) 

 За периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на 

инсталациите по Условие 2 (Условие 5.5 .) 

В Организацията се прилага утвърдена  процедура , която регламентира общите изисквания     

за идентифициране, създаване, разпространение, ползване, съхранение, архивиране                                  

и унищожаване на документите, доказващи съответствие с утвърдените изискванията                                          

в СУОС.  (  Условие 5.6.)

Генерираните записи  се съхраняват на определени места в съответното организационно 

звено, като се осигурява опазването им от непозволен достъп и повреждане. Записите са означени с 

поредни номера по реда на тяхното съставяне и са надлежно подредени в папки или описани в 

електронни регистри.  (  Условие 5.7.)

Изпълнителният директор на ИАОС  е съгласувал разработеният през 2018г.                               

„План за собствен мониторинг, съобразен с условията на Комплексното разрешително“                     

с писмо  № 1755/26.06.2018г.   (  Условие 6.20.)

2.2.Уведомяване (Условие 7) 

 На площадката на оператора не са възниквали извънредни ситуации, свързани със   

замърсяване на компонентите на ОС. Не са възниквали предпоставки за причиняване на екологични 

щети и уведомяване на компетентните органи  ( Условие 7.1.;7.5 ;7.6.;7.7. ) 

 За отчетния период  има един случай на уведомяване на компетентния орган за очакваната   

продължителност на изпитвания по смисъла на ЗУТ за въвеждане в нормална експлоатация на нови 

съоръжения с писмо наш изх. № 356/13.04.2018г. за „Сушилня за редуциране на обема на 

образуваният производствен отпадък след пречистване на производствени отпадъчни води“  

(Условие 7.2.) 

 За отчетния период не е имало случай на уведомяване на компетентния орган за въвеждане   

на съоръжения в експлоатация. (Условие 7.3.) 
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 За отчетният период Операторът няма случай на уведомяване на компететнтният орган за   

планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2. (Условие 7.4.) 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на вода (Условие 8.1.) 

 Използване на вода по инсталации 

Дружеството се снабдява  с   вода   от собствени водоизточници (два броя сондажни 

кладенци –  Р 150х и Р 151х) при наличие  на издадени разрешителни № 2153 0078/19.04.2010г и № 

21530010/02.07.2007г, продължено с Решение № 49/20.06.2017г   (Условие 8.1.1.)

Добитите и разпределени количества от водоизточниците за 2018г са представени                             

в табл. 3.1.1: 

Таблица 3.1.1. 

     

Сондаж 

Разрешено 

общо 

годишно 

количество 

по 

разрешител

ни, 

 м
3
/год  

Общо 

добито, 

м
3
/год 

Питейно-битови 

нужди, , м
3
/год 

Промишлени цели, 

м
3
/год 

Охлаждане, м
3
/год 

р
а

зр
еш

ен
о

 

д
о

б
и

т
о

 и
 

р
а

зп
р

ед
ел

ен
о

 

р
а

зр
еш

ен
о

 

д
о

б
и

т
о

 и
 

р
а

зп
р

ед
ел

ен
о

 

р
а

зр
еш

ен
о

 

д
о

б
и

т
о

 и
 

р
а

зп
р

ед
ел

ен
о

 

Р 150х 946 100 383 414 31 500 19 129 75 000 47 761 839 600 316 524 

Р 151х 946 080 79 31 500 79 75 000 - 839 580 - 

Общо   383 493  19 208  47 761  316 524 

  

              Количествата са под поставените ограничения в посочените Разрешителни. 

       Отчитането на изразходваната вода става чрез измервателни устройства. През отчетния 

период няма подмяна на разходомерни устройства.  

Около водоизточниците са изградени и маркирани поясите на санитарно-охранителната зона, 

които са приети от комисия, назначена от директора на БДУВЧР с център Варна. 

           Изготвени са и се прилагат инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на леярската маса за охлаждане (към процеса охлаждане на 

заготовки от линия Wdgstaff) 

 проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течеове и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване 

 измерване и документиране на изразходваните количества вода 

 годишната консумация на  вода за производствени нужди (включително и за охлаждане) в 

"Инсталация за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене" и 

"Инсталация за елоксация"; 

 оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди 

 годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода. 

mailto:office@alcomet.eu


Годишен доклад по околна среда за 2018г. 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  КР № 341-Н1/2012г.                                                        

на „Алкомет“ АД – гр. Шумен - допълнен 

 

 

АЛКОМЕТ АД 

гр. Шумен,  Втора индустриална зона 

т. 054/858601; ф. 054/858688; e-mail: office@alcomet.eu                                                                                                          стр. 11 от 34 

  Изчислената годишна норма за ефективност при употребата на вода за производствени цели 

(за всяка инсталация), е посочена в Таблица 3.1.  (Условие 8.1.2.)

 

Таблица 3.1. 

 

   През отчетният период няма констатирани несъответствия за консумирана вода при работа 

на инсталациите по Условие 2. При направените проверки на водопроводната мрежа не са 

констатирани течове  . (Условие 8.1.6.1.) 

 

3.2.Използване на енергия  (Условие 8.2.)

 

Разходът на електро- и топлоенергия на производствената площадка се отчитат чрез 

наличните на площадката измервателни устройства. 

 

Разработени са и се прилагат инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на електросъпротивителните пещи за термообработка, основни 

консуматори на електроенергия и пещите за топене на алуминий основни консуматори на 

топлоенергия 

 проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване. 

 измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и 

топлоенергия за производствени нужди 

 годишна консумация и   нормата за ефективност при употребата на електро- и 

топлоенергия за инсталациите по Условие 2 

 оценка на съответствието на измерените количества консумирана електро-и топлоенергия, 

причини за несъответствия и предприети коригиращи действия 

 експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното оборудване, основни 

консуматори на електро- и топлоенергия 

 

В резултат от извършените проверка на технологичното оборудване за отчетния период няма 

установени несъответствия. (Условие 8.2.2.3.) 

 

Източник на 

вода 
Инсталации  

Годишна норма 

за ефективност, 

съгласно КР, m
3
/t 

Използвано 

количество, 

m
3
/y 

Годишна норма 

за 

ефективност, 

изчислена, m
3
/t 

Съответ-

ствие 

 

Собствени 

водоизточници 

Инсталация за производство 

на алуминиеви заготовки 

чрез топене и леене - 

6.0867 267 460 3.167 да 

Инсталация за елоксация 45.4 30 774 13.1 да 
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Изчислените годишни стойности на нормите за ефективност при употребата на електро- и 

топлоенергия (за всяка инсталация), са представени  в  Таблица 3.2. Не са констатирани 

несъответствия при оценка на съответствието на изразходваните количества електро- и 

топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното.  (Условие 8.2.3.1.)

 

Таблица 3.2 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ/ 

ТОПЛОЕНЕРГИЯ 
ИНСТАЛАЦИИ 

Годишна 

норма за 

ефективно

ст, 

съгласно 

КР 

Годишно 

количество 

(консумирана) 

Годишна норма 

за ефективност, 

изчислена 
Съответ

ствие 

Да/не 

MWh/t MWh MWh/t 

 

 

 

 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

Инсталация за 

производство на 

алуминиеви 

заготовки чрез топене 

и леене (рулони и 

пръти)  

0.265 8 387.0 0.099 да 

Инсталация за 

елоксация 
2.383 2 039.5 0.866 да 

 

 
 

 

ТОПЛОЕНЕРГИЯ 

Инсталация за 

производство на 

алуминиеви 

заготовки чрез топене 

и леене (рулони и 

пръти)  

1.195 81 512.51 0.965 да 

Инсталация за 

елоксация  
8.155 5 915.70 2.513 да 

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива  (Условие 8.3.1.)

  Дружеството прилага писмени инструкции за : 

 измерване/изчисляване и документиране на годишните стойности на нормите за 

ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по 

Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

 оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на 

ползваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2, 

попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 
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Изчислените годишни стойности на нормите за ефективност при използване на суровини, 

спомагателни материали и природен газ (за всяка инсталация), са представени в  Таблици 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3.  (Условие 8.3.3.1.)

При оценка на съответствието на годишни стойности на нормите за ефективност при използване 

на суровини, спомагателни материали и природен газ не са установени несъответствия. . (Условие 

 8.3.3.2.)

 

Таблица 3.3.1

 

 

Инсталация Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

съгласно КР,  

t/t 

Употребено 

годишно 

количество, 

t/y 

Годишна 

норма за 

ефективност 

t/t 

Съответств

ие 

 Да/не 

Инсталация за 

производство 

на алуминиеви 

заготовки чрез 

топене и леене 

(рулони и 

пръти) 

Алуминий 

първичен /блок/ 

 

- 
0.8 58 053.8          0.688 да 

Алуминий 

вторичен 

/блок/ 

 

- 0.1 6 168.7 0.073 да 

АlTiB – жица 

(алуминий, 

титан, бор) 

 

- 0.002 115.3 0.001 да 

 

 

 

 

 

 

Инсталация 

за елоксация 

Алуминиеви 

профили 
- 1 2 356.014 1.0 да 

Сярна 

киселина – 

акумулаторна 

– (92 – 94) % 

- 0.0821     189.150 0.080 да 

Натриева 

основа 45% 
- 0.085 143.927 0.061 да 

Химикал за 

обезмасляване 
- 0.002 0.300 0.0001 да 

Добавка за 

байцване 
- 0.0045 9.880 0.0042 да 

Химикал за 

ел. оцветяване 
- 0.015 5.095 0.0022 да 

Багрило за 

хим. 

оцветяване 

- 0.011 0.250 0.0001 да 
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Таблица 3.3.2 

 

 

Инсталация 
Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

съгласно КР,  

t/t 

Употребено 

годишно 

количество, 

t/y 

Годишна 

норма за 

ефективност 

t/t 

Да/не 

Съответств

ие  

Инсталация за 

производство 

на алуминиеви 

заготовки чрез 

топене и леене 

(рулони и 

пръти) 

Флюси 

/покривно 

рафиниращи/ 

 

- 0.003 105.2         0.001 да 

Графитна 

смазка 

 

- 0.0044 0.36 0.000004 да 

Азот 
 

- 
0.8 (Nm

3
) 58 900.0 0.698 да 

 

Инсталация 

за елоксация 

Солна 

киселина – за 

регенериране 

на 

йонообменна 

смола 

 

 

- 
0.08 0.300 0.000 да 

 

 

Таблица 3.3.3 

 

 

Инсталация Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

съгласно КР,  

Nm
3
/t 

Употребено 

годишно 

количество, 

t/y 

Годишна 

норма за 

ефективност 

t/t 

Да/не 

Съответств

ие  

Инсталация за 

производство 

на алуминиеви 

заготовки чрез 

топене и леене 

(рулони и 

пръти) 

Природен газ 

 

 

 

- 230 8 764 785 104 да 

 

Инсталация 

за елоксация 

 

Природен газ 

 

 

- 

850 636 096 270 да 
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Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 3.4. (Условие 8.3.4.) 

Съхранението на суровини, спомагателни материали, горива и продукти в „Алкомет“АД се 

осъществява в резервоари и складови помещения. 

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

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

опаковането на вещества и смеси и "Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и 

етикетиране на химични вещества и смеси" са снабдени с информационни листи за безопасност и се 

съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в тях.   (Условие 8.3.4.1.)

Операторът съхранява на площадката и представя при поискване от контролните органи 

копия от ИЛБ на съхраняваните суровини, спомагателни материали, горива и продукти. (Условие 

 8.3.4.1.1.)

Дружеството е изготвило и прилага документирани процедури за: 

 поддръжка на резервоарите за съхранение на суровиниу материали и горива 

 поддръжка и периодична оценка на съответствието на съоръженията, складовете и 

площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

 установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и 

помпите по тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали и горива 

 управление на дейностите по доставка и използване на ХВС 

 

Във връзка с влязло в сила изискване на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни 

химични вещества и смеси, Дружеството има изготвена „Оценка за безопасно съхранение на опасни 

химични вещества и смеси“. Оценката се преразглежда и актуализира при всяка настъпила промяна 

при съхранението на ОХВС.  (Условие 8.3.4.1.2.) 

През отчетният период няма промяна на мястото за съхранение на опасни спомагателни 

материали и горива.  (Условие 8.3.4.4.)

През 2018г. са извършени две проверки на складовете за съхранение на суровини и 

спомагателни материали, оценено е състоянието на складовите помещения, опаковката, 

маркировката и изискванията за съвместно съхранение на опасни ХВС.                                                                        

Не са констатирани несъответствия  (Условие 8.3.6.1.)

През 2018г  на територията на площадката са извършени общо 40 планови  проверки на 

резервоарите за валцовъчно масло, натриева основа, солна и сярна киселина.    Не са констатирани 

несъответствия  .    

Резервоарите за течен аргон, азот и въглероден диоксид, подлежат на периодична проверка 

от "Държавен технически надзор" и имат издадени ревизионни актове. 

През 2018г година са извършени 6 планови проверки на тръбопроводите за валцовъчно 

масло и газопроводите, съгласно утвърден годишен график. Не са констатирани  несъответствия. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.1. Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители 

   В Таблица 1 са представени замърсителите, контролирани съгласно КР № 341-Н1/2012 г. и 

Разрешително за емисии на парникови газове № 139-Н1/2013 г., за които има определени 

граничните стойности, посочени в Приложение ІІ на Регламент № 166/2006. 

 Замърсители по ЕРИПЗ  Таблица 1 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) 
Праг за пренос 

на 
замърсители 

извън 
площадката 

(колона 2) 
 

Праг за 
производство, 

обработка 
или употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 1b) 

в почва 

(колона 1c) 

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

2# 630-08-0 Въглероден оксид (CO) - (0) -  - - 

3# 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) -(24 553 000) -  - - 

8#  Азотни оксиди (NOx/NO2) - (25 916)   - - 

11#  Серни оксиди (SOx/SO2) -(0) -  - - 

12#  Общ азот - - (32.158)  - - 

13#  Общ фосфор  - (70.778)  - - 

21# 7439-97-6 
Живак и съединенията му 

(като Hg) 
- - (0.0033)  - - 

47#  PCDD +PCDF (диоксини 

и фурани) 

(като Teq) 

- (0)     

76#  Общ органичен въглерод 

(TOC) (общ C или ХПК/3) 
-(80 031) - (196.39)  - - 

79#  Хлориди (като общ Cl) - (0) - (19 519.7) 

)) 
 - - 

80#  Хлор и неорганични 

съединения (като HCl) 
-  -  - - 

83#  Флуориди (като общ F) -  - (6.40)  - - 

84#  Флуор и неорганични 

съединения (като HF) 
- (0)   - - 

86# 
 Фини прахови час-

тици,    <  10 μm (РМ10) 
- (16 483) -  - - 

 

Данните за СО2 са изчислени и верифицирани в "Годишен доклад за емисии на парникови 

газове" за 2018г. – Приложение № 1 от настоящия доклад 

Резултатите от изчисленията на емисиите във въздуха са извършени на база измерени 

стойности от акредитирана лаборатория и са представени в Приложение № 2 на Доклада 

Резултатите от изчисленията на емисиите в отпадъчните води са извършени на база 

резултатите от проведен  собствен мониторинг и проверки от РИОСВ, които са представени в             

Приложение № 3 от настоящия доклад. 

Не са установени стойности, превишаващи емисионните прагове, посочени в Регламент 

№ 166/2006. 
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух  (Условие 9).

Емисиите на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух 

организирано чрез испускащи устройства (ИУ) . 

Организацията е изготвила и прилага документирани процедури за: 

 експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения към ИУ 

 периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива 

 периодична оценка на наличието на източници на  неорганизирани емисии   

 извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 

ограничаване на неорганизираните емисии 

 извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 

намаляване на емисиите  на интензивно миришещи вещества 

За осигуряване на нормална работа на пречиствателните устройства към експлоатираните 

съоръжения са определени писмено следните технологични параметри  : (Условие 9.1.2.)

ЛЕЯРЕН ЦЕХ 

комин  
№ 

място на изпускащото устройство 
пречиствателно 
съоръжение 

честота на 
мониторинг 

оптимална 
стойност 

резервно 
оборудване 

18.1/1 Пещ за непрекъснато леене, към І-ва линия регенератор 1 път седмично 20 – 70 mbar 

Керамични 

сфери –  

50 kg 

18.2/1 Пещ за непрекъснато леене, към II-ра линия регенератор 1 път седмично 20 – 70 mbar 

18.4/1 Пещ за непрекъснато леене, към IV-та линия регенератор 1 път седмично 20 – 70 mbar 

18.5/1 Пещ за непрекъснато леене, към V-та линия регенератор 1 път седмично 20 – 70 mbar 

18.6/1 Пещ за непрекъснато леене, към VІ-а линия регенератор 1 път седмично 20 – 70 mbar 

19.1/1 
Наклоняема топилна пещ за леене на 
заготовки № 1 

регенератор постоянен 20 – 70 mbar 

22 
Наклоняема топилна пещ за леене на 
заготовки № 2 

регенератор постоянен 20 – 70 mbar 

19.1/3 Аспирация при окрайчване на заготовки 
циклон, филтър 
текстилен  

1 път седмично 5 – 10 mbar 
Ръкави -16 

бр. 
17 Машини за обработка на леярски дюзи 

циклон, ръкавен 
филтър 

1 път седмично 5 – 10 mbar 

ПРЕСОВ ЦЕХ  

 комин                       
№ 

място на изпускащото 
устройство 

   пречиствателно 

        устройство 

честота на 
мониторинг 

оптимална 
стойност 

резервно 
оборудване 

3.1 Вана за обезмасляване филтър метална мрежа 1 път седмично 5 – 10 mbar 

Решетки, 
лагери, 
ремъци, 
тръби 

3 Вана за алкално байцване  скрубер 1 път седмично 5 – 10 mbar 

4 Вана за алкално байцване  скрубер 1 път седмично 5 – 10 mbar 

5 Вана за анодно оксидиране  филтър метална мрежа 1 път седмично 5 – 10 mbar 

6 Вана за анодно оксидиране филтър метална мрежа 1 път седмично 5 – 10 mbar 

7 Вана за анодно оксидиране  филтър метална мрежа 1 път седмично 5 – 10 mbar 

1 Линия за прахово боядисване 
циклон, ръкавен 
филтър 

1 път седмично 5 – 10 mbar 
Филтри, 

лагери, тръби 
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ВАЛЦОВ ЦЕХ 

комин    
№ 

място на изпускащото 
устройство 

пречиствателно 
устройство 

честота на 
мониторинг 

оптимална 
стойност 

резервно 
оборудване 

20.1/1 Студено валцов стан 
филтър   (метална 
мрежа, текстилни 
платна) 

1 път седмично 5 – 10 mbar 

Решетки, 
лагери, 
ремъци, 
тръби 

21.1/3 
Пневмо-транспортна система 
за сухи обрезки от  фолио 

циклон 1 път седмично 5 – 10 mbar - 

48 
Пневмо-транспортна система 
за омаслени обрезки от  
фолио 

циклон и филтър 
текстилен 

1 път седмично 5 – 10 mbar Решетки, 
лагери, 

ремъци, тръби 
15 

Машина за надлъжно рязане 
на фолио 

циклон и филтър 
текстилен 

1 път седмично 5 – 10 mbar 

54 
Филтърна система за 
пречистване на маслени 
аерозоли 

Абсорбционна 
колона  

1 път седмично 
постоянен 

до 80 cSt 
15 - 60% 

Абсорбиращ 
агент, датчик, 
пълнеж и др. 

 

Контрол на пречиствателните съоръжения се извършва ежедневно от ОДЛ за съответния цех, 

а един път седмично се измерва разликата в налягането (∆ Р) на всички пречиствателни съоръжения 

(с изключение на пещ към линия "Wagstaff"). Измерването на показателя ∆ Р на ИУ към линия 

"Wagstaff" е автоматично и непрекъснато се записва в компютърната система. 

 През отчетния период не е извършвана актуализация на параметрите за контрол, 

осигуряващи оптимална работа на пречиствателните съоръжения.   (Условие 9.1.3.)

 При извършените проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри 

за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива не са констатирани несъответствия. 

 (Условие 9.1.6.2.)

Оборудването, съдържащо флуорирани парникови газове се експлоатира в съответствие  с 

изискванията на Регламент (ЕО) № 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове и за отмяна  на 

Регламент (ЕО) №842/2006 . Изготвена и представена е  информация по утвърден формуляр в 

РИОСВ – Шумен с писмо изх. № 143/06.02.2019г.  (Условие 9.3.5)

  През 2018г. няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани 

на площадката.    (Условие 9.4.2. )

Операторът е изготвил и съгласувал с ИАОС „План за собствен мониторинг, съобразен с 

условията на Комплексното разрешително“. Изпълнителният директор на ИАОС е съгласувал плана 

с писмо № 1755/26.06.2018г.  (Условие 9.6.1.1.1.)

През 2018г мониторингът на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух е извършен 

от акредитирана лаборатория, съобразно условията на Разрешителното. Резултатите от мониторинга 

и копие на протоколите са представени в РИОСВ – Шумен под формата на доклад  с писмо изх.№ 

61/14.01.2019г., съгласно изискванията на чл. 39 на  Наредба №6 от 26.03.1999г за реда и начина за 

измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници   (Условие 9.6.2.6. )

При извършените проверки и оценка на съответствието за емисионните норми определени с 

разрешителното, неорганизирани емисии, интензивно миришещи вещества и контролираните 

параметри на пречиствателното оборудване не са констатирани несъответствия.    (Условие 9.6.2.6. )
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  На площадката има документирана информация за всички вещества и техните количества, 

свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители– 

Приложение № 2 на Доклада  (Условие 9.6.2.7. ) 

Като Оператор на СГИ, Алкомет АД представя следната информация в съответствие с чл.21,  

ал.7 от НАРЕДБА за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в 

атмосферата от средни горивни инсталации: 

 
 

№ 

 

     Вид на СГИ и номинална входяща топлинна 

мощност - MW 

 

Вид и дял на 

използваните горива 

Дата на 

започване на 

експлоатаци

я на СГИ 

Код по  

NACE 

1 Парен котел, тип „ Еренсан“ HDR200/6 – 2.2 MW Природен газ- 100 % 2006 27.42 

2 Парен котел, тип „ Еренсан“ HDR200/6 – 1.5 MW Природен газ- 100 % 2006 27.42 

3 Водогреен котел, тип „ Еренсан“ HDR200/6 – 2.2 MW Природен газ- 100 % 2006 27.42 

 

  
 

№ 

 

     Вид на СГИ и номинална входяща 

топлинна мощност - MW 

Очакван брой 

експлоатационни 

часове годишно, h 

Средно работно 

натоварване, h 

Информация по 

чл.21, ал.7, т.7 

1 Парен котел, тип „ Еренсан“ HDR200/6 – 

2.2 MW 

            8 760 8760 неприложимо 

2 Парен котел, тип „ Еренсан“ HDR200/6 – 

1.5 MW 

8 760 3 618 неприложимо 

3 Водогреен котел, тип „ Еренсан“ HDR200/6 

– 2.2 MW 

5 110 3 862 неприложимо 

 
 

№ 

 

     Вид на СГИ и номинална 

входяща топлинна мощност - 

MW 

Наименование, ЕИК и 

седалище на оператора 

Годишни 

емисии SO2, 

кг/год. 

Годишни 

емисии NOx, 

кг/год 

Годишни 

емисии 

прах и СО 

кг/год 

1 Парен котел, тип „ Еренсан“ 

HDR200/6 – 2.2 MW 

 

Алкомет АД, ЕИК -

837066358, гр. Шумен, Втора  

Индустриална зона 

0 1503,3 0 

2 Парен котел, тип „ Еренсан“ 

HDR200/6 – 1.5 MW 

0 481,5 0 

3 Водогреен котел, тип „ 

Еренсан“ HDR200/6 – 2.2 MW 

0 1207,9 0 

По чл.21, ал.7, т.10 – концентрацията на СО в емисиите и на 3-те бр. СГИ е 0 % 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води  ( Условие 10 )

На територията на производствената площадката се формират четири потока отпадъчни води -  

– битово-фекални, производствени, охлаждащи и дъждовни . Смесеният поток  води на изход от 

площадката се заустват в р. Теке дере. 
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Експлоатират се  локални пречиствателни станции за отпадъчни води към цеховете „Пресов” и 

„Валцов”, както и модулна  пречиствателна станция за  битово-фекални отпадъчни води.                        

 ( Условие 10.1.1.1. )

За всички пречиствателни съоръжение , разрешени с Условие 10.1.1.1  са определени : .

 Контролирани технологични параметри 

 Оптимални стойности за всеки от контролираните параметри 

 Честота на мониторинг 

 Вид на оборудването, използвано при мониторинга на контролираните параметри 

Контролираните параметри , оптималните им стойности, честотата на мониторинг и вида на 

оборудването за мониторинг  за осигуряване на оптимална работа на пречиствателното оборудване 

за отпадъчни води са предсавени в следните таблици  : 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БФОВ  

Контролиран параметър 
Оптимална 

стойност 

Честота на 

мониторинг 

Оборудване за 

мониторинг 

площ на решетката, запълнена с механ 

ични примеси 
≤ 20 % веднъж седмично 

ръчни 

инструменти 

налягане във въздуходувката 0.2 Bar веднъж седмично манометър 

концентрацията на активната утайка, 

след 1 час престояване 
10 ÷ 20 % (об.) веднъж на 2 седмици 

мерителен 

цилиндър от 100 

ml 

налягане в хидрофорната уредба, 

захранваща пясъчен и въгленов филтър 
< 4.0 Bar веднъж седмично манометър 

разтворен кислород в биореактора 2 ÷ 4 mg/l ежедневно оксиметър 

съдържание на нитратен азот в 

изходящата вода 
< 9.5 mg/l веднъж седмично лабораторно 

ЛПС "ПРЕСОВ ЦЕХ" 

Контролиран параметър 
Оптимална 

стойност 

Честота на 

мониторинг 

Оборудване за 

мониторинг 

рН във вана за смесване 7.0 ÷ 10.0 два пъти на смяна рН -метър 

рН във вана за третиране с Са(ОН)2 10.0 ÷ 11.5 
ежедневно при работа 

на ЛПС 
рН -метър 

рН във вана за регулиране на рН 7.0 ÷ 8.5 
ежедневно при работа 

на ЛПС 
рН -метър 

мътност на изходящата вода от ламерен 

утаител 
отсъствие три пъти на ден визуално 

рН във вана за концентрирани р-ри 7.0 ÷ 9.0 

ежедневно при 

постъпване на алкални 

води  

рН -метър 

налягане на филтър-пресата < 5.0 Bar два пъти на смяна манометър 
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ЛПС "ВАЛЦОВ ЦЕХ" 

Контролиран параметър 
Оптимална 

стойност 

Честота на 

мониторинг 

Оборудване за 

мониторинг 

наличие на свободно масло в приемен 

резервоар 
отсъствие 

ежедневно при 

работа на ЛПС 
визуално 

рН в резервоара Т101 9.5 ÷ 11.2 
ежедневно при 

работа на ЛПС 
рН - метър 

рН в резервоара за коагулация Т102 7.5 ÷ 7.8 
ежедневно при 

работа на ЛПС 
рН - метър 

ниво на разтвора в съда с 

полиелектролит 
над 0.2 m 

ежедневно при 

работа на ЛПС 
лата 

Височина на свободния обем над   

утайката в резервоара Т 104 
над 1 м   

ежедневно при 

работа на ЛПС 
лата 

налягане във филтър-пресата < 5.0 Bar 
ежедневно при 

работа на ЛПС 
манометър 

 

  Техническото състояние на пречиствателните  съоръжения се следи   съгласно изготвен и 

утвърден план-график . Прегледът включва оглед на корпус, двигател, фланци, ел.табло, арматура.                    

През 2018г на ПСБФОВ, ЛПС цех Пресов и ЛПС цех Валцов са извършени общо 16 планови 

проверки. При огледите не са констатирани несъответствия.  

Мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за отпадъчни 

води се извършва от  отговорните длъжностни лица. Стойноститете на замерените параметри се 

записват в „Дневници за мониторинг на ПСБФОВ, ЛПС цех Пресов и ЛПС цех Валцов“.                             

 ( Условие 10.1.1.5. )

През 2018г. няма извършена промяна на технологичните параметри на пречиствателните 

съоръжения за отпадъчни води.   ( Условие 10.1.1.6.1.1. )

За правилен контрол и експлоатация на пречиствателното оборудване, дружеството е 

разработило и прилага документирани процедури за : 

 периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения    с определените такива 

 периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води 

 мониторинг на пречиствателните съоръжения 

      

 Информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните 

параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива са представени в 

следната таблица:    ( Условие 10.1.1.6.3.1. )

 

Контролиран параметър Оптимална 

стойност на 

наблюдаваният 

параметнър 

Брой 

извършени 

проверки 

Брой 

несъответст

вия 

Коригиращ

и действия 

mailto:office@alcomet.eu


Годишен доклад по околна среда за 2018г. 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  КР № 341-Н1/2012г.                                                        

на „Алкомет“ АД – гр. Шумен - допълнен 

 

 

АЛКОМЕТ АД 

гр. Шумен,  Втора индустриална зона 

т. 054/858601; ф. 054/858688; e-mail: office@alcomet.eu                                                                                                          стр. 22 от 34 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БФОВ 

площ на решетката, запълнена 

с механични примеси 
≤ 20 % 52 0 - 

налягане във въздуходувката 0.2 Bar 52 0 - 

концентрацията на активната 

утайка, след 1 час престояване 
10 ÷ 20 % (об.) 26 0 - 

налягане в хидрофорната 

уредба, захранваща пясъчен и 

въгленов филтър 

< 4.0 Bar 
52 0 - 

разтворен кислород                    

в биореактора 
2 ÷ 4 mg/l 188 0 - 

съдържание на нитратен азот в 

изходящата вода 
< 9.5 mg/l 52 0 - 

ЛПС "ПРЕСОВ ЦЕХ" 

рН във вана за смесване 7.0 ÷ 10.0 730 0 - 

рН във вана за третиране с 

Са(ОН)2 
10.0 ÷ 11.5 365 0 - 

рН във вана за регулиране на 

рН 
7.0 ÷ 8.5 365 0 - 

мътност на изходящата вода от 

ламерен утаител 
отсъствие 1095 0 - 

рН във вана за концентрирани 

р-ри 
7.0 ÷ 9.0 730 0 - 

налягане на филтър-пресата < 5.0 Bar 730 0 - 

ЛПС "ВАЛЦОВ ЦЕХ" 

наличие на свободно масло в 

приемен резервоар 
отсъствие 148 0 - 

рН в резервоара Т101 9.5 ÷ 11.2 148 
0 - 

рН в резервоара за коагулация 

Т102 
7.5 ÷ 7.8 

148 
0 - 

ниво на разтвора в съда с 

полиелектролит 
над 0.2 m 

148 
0 - 

Височина на свободния обем 

над   утайката в резервоара Т 

104 

над 1 м   

148 
0 - 

налягане във филтър-пресата < 5.0 Bar 148 
0 - 

 

За заустване на отпадъчни води в повърхностни води Дружеството представя в БДУВЧР до 

31 януари на текущата година Декларация по чл. 194б от Закона за водите. Дължимите такси за 

добити, рапределени и зауствани количества води са представени с писмо изх. № 106/28.01.2019г  

Таксата се заплаща след потвърждение от компетентния орган , съгласно разпоредбите на Закона за 
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водите и Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. ( Условие 

 10.1.4.5.  )

Смесеният поток отпадъчни води се зауства в р. Теке дере (ТЗ №1).За 2017 г. измереното 

количество на заустените отпадъчни води в пункт № 4 (последна шахта на изход от площадката) е 

414 600 m
3
.  

Мониторинга на формираните отпадъчни води се извършва с честота определена с условията 

на Разрешителното. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. След 

получаване, копие от резултатите  с писмо се представят на РИОСВ-Шумен и БДУВЧР-Варна. 

Данните от собственият мониторинг за всяка точка на пробовземане  и за всяко измерване са 

представени в Приложение № 5 от настоящият Доклад. 

Дружеството е разработило и прилага документирани процедури за : 

 извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води 

 оценка на съответствието на резултатите от собственият мониторинг с индивидуалните 

емисионни ограничения определени с Разрешителното    

За 2018г. Операторът е извършил 14 бр. проверки, свързани с оценка на съответствието на 

показателите за качество на отпадъчните води   с индивидуалните емисионни ограничения 

определени такива с Разрешителното.  Констатирани са следните  несъответствия                                          

:    ( Условие 10.5.2. )

   

№ Констатирано несъответствие Анализ на причините Предприети коригиращи 

действия 

1 Несъответствието е установено 

при оценка на съответствието 

на резултатите от собствения 

мониторинг с ИЕО. Отчетено е 

превишаване на 

индивидуалните емисионни 

ограничения определени в КР 

на смесен поток отпадъчни 

води - РШ 4 по показател  

активна реакция - рН. 

Причина за завишената 

стойност по показател активна 

реакция – рН е краткотрайна 

повреда в дозиращата система 

за коригиращи разтвори в ЛПС 

„Пресов цех“ 

Като коригиращо 

действие е предприето 

следното:  

1.Профилактика на 

дозиращата система за 

коригиращи разтвори.     

 2.Извънреден 

инструктаж на 

обслужващия ЛПС 

персонал .   

 

Изчислените годишни количества на замърсителите в отпадъчните води и преносът им извън 

площадката,  докладвани в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на 

замърсители са  представена в Приложение № 3 на Доклада. Не са констатирани превишения на 

праговите стойности. ( Условие 10.5.4. ) 

 Управление на отпадъците 4.4. (Условие 11) 

 

   За  изпълнение на   Условие 11 от Разрешителното дружеството е разработило и прилага 

документирани процедури за : 

 образуване, приемане, предварително съхраняване и предаване на отпадъци 
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 оценка на съответствието на годишните количества образувани отпадъци и  на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на 

Разрешителното   

 оценка на съответствието на приемането на отпадъци за оползотворяване     

 оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с условията на 

Разрешителното     

 периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците     

 оценка на съответствието на оползотворяване, в това число рециклиране на отпадъци     

 оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци   

 измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци   

 

Отпадъците, образувани при работата на Инсталация за производство на алуминиеви заготовки 

чрез топене и леене (рулони и пръти) са представени в таблица 11.1.  (Условие 11.1.1.)

 

 

таблица 11.1. 

Място на 

образуване 
Код 

Наименование на 

отпадъка 

количество, t/y 
Норма за 

ефективност 

Норма за 

ефективност 

разрешено измерено 
t/t продукт t/t продукт 

изчислина 

Леярен цех 

10 10 03 шлака от пещи 4 000 1976.343 0.027 0.023 

10 10 09* 

прах от пречистване на  

отпадъчни газове 

(аспирация)  

 
2.79 0 - 

 
- 

 

16 11 04 
облицовъчни и 

огнеупорни материали   
112 0 - 

 
- 

 

Не са констатирани несъответствия при направената оценка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуването на отпадък с код 10 10 03 – шлака от пещи  (Условие 11.1.2.) 

Приетите отпадъци за третиране по   не се различават по вид и количество от Условие 11.2.1

разрешените. Всяка партида отпадък е проверена и оценена за пригодността и да бъде третирана в 

инсталацията за оползотворяване на алуминиеви отпадъци. 

 

 

 

Приетите за третиране кодове отпадъци през 2018г  са представени в Таблица 11.2.: 

Таблица 11.2. 

Вид на отпадъка код Количество, тона 

Стружки и изрезки от цветни метали 12 01 03 837.590 

Алуминий  17 04 02 83.427 

Цветни метали 19 12 03 160.934 

Общо  1 081.951 

mailto:office@alcomet.eu


Годишен доклад по околна среда за 2018г. 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  КР № 341-Н1/2012г.                                                        

на „Алкомет“ АД – гр. Шумен - допълнен 

 

 

АЛКОМЕТ АД 

гр. Шумен,  Втора индустриална зона 

т. 054/858601; ф. 054/858688; e-mail: office@alcomet.eu                                                                                                          стр. 25 от 34 

 

При направената оценка на съответствието на приемането на отпадъци за третиране няма 

констатирани несъответствия.  (Условие 11.2.3)

Образуваните от дейността на дружеството отпадъци се съхраняват разделно, на 

обособените за целта места  и съгласно изискванията на екологичното законодателство. 

Площадките, на които могат да бъдат съхранявани отпадъците са представени в Таблица 

11.1. 

През 2018г. няма планирана промяна на мястото за съхранение на образуваните на 

площадката отпадъци.  (Условие 11.3.2.1.)

Генерираните отпадъци от инсталациите по Условие 2 се сахраняват разделно, като не се 

допуска тяхното смесване. Площадките и местата за съхранение са ясно обозначени с код и 

наименование на отпадъка. 

Количествата на отпадъците, разрешени за съхранение на територията на площадката и 

наличните количествата към 31.12. на предходната година са представени в Таблица 11.3.      

(Условие 11.3.4.) 

 

                                                                                                                                        Табл. 11.3. 

Място на 

съхранение, 

площадка 

№ 

Код Наименование на отпадъка 

годишно количество за 

съхранение, t/y 

разрешено 
налично към 

31.12. 

2 10 10 03 шлака от пещи 4000 148.222 

6 10 10 09* прах от пречистване на  отпадъчни газове  5 0 

1; 2; 20 11 01 09* 
утайки и филтърен кек, съдържащи опасни 

вещества  

620 
107.506 

1; 2 11 01 09* 
утайки и филтърен кек, съдържащи опасни 

вещества 9 
4.138 

11 12 01 01 стружки и изрезки от черни метали 200 0.543 

3 12 01 03 стружки и изрезки от цветни метали 48000 251.991 

6 12 01 14* шлам от машинно обработване, съдържащо ОВ  40 4.321 

6 12 01 20* отработени шлифовъчни тела  4 0 

7 13 01 10* отработени хидравлични масла 48 0 

7 13 02 05* 
отработени моторни и смазочни масла на 

минер. о-ва 70 
0 

7 13 02 06* 
отработени смазочни масла на синтетична 

основа   

1.4 
 0 

7 13 03 07* 
нехлорирани изолационни масла на минерална 

о-ва  50 
 0 

7 13 03 10* други изолационни и топлопредаващи масла 200  0 

7 13 05 03* утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 5 0 

16 15 01 01  хартиени и картонени опаковки 60 0.041 

1 15 01 02  пластмасови опаковки 15 0.008 

17 15 01 03  опаковки от дървесни материали 300 0.460 

19 15 01 07  стъклени опаковки 5 0.048 

8 15 01 10* опаковки, замърсени с опасни вещества 10 0.015 
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8; 16 15 02 02* 
замърсени с ОВ кърпи, ръкавици и филтърни 

материали 75 
4.844 

1 15 02 02* отработена филтърна смес 140 0 

10 16 01 03 излезли от употреба гуми 1 0.085 

10 16 01 07* маслени филтри 1 0.046 

10 16 01 11* спирачни накладки, съдържащи азбест 0.5 0 

13 16 02 13* 
излязло от употреба ел. оборудване, съдържащо 

ОВ  1 
0 

13 16 02 14 
излязло от употреба ел. оборудване, 

несъдържащо ОВ  
1 0 

10 16 06 01* акумулаторни батерии 2 0.026 

6 16 11 04 облицовъчни и огнеупорни материали   112 0 

16 17 06 04 изолационни материали, несъдържащи азбест  5 0 

14 19 08 05 
 утайка от пречистване на отпадъчни води от 

населени места 
5.5 1.380 

  19 09 05 наситени или отработени йонообмени смоли 0.5 за 12 г.  0 

1; 2 19 11 01* отработени филтруващи глини 295 81.200 

1 19 12 02 скрап от черни метали 4 000 2.432 

1 19 12 03 скрап от цветни метали 1 000  0 

4 20 01 21* флуоресцентни тръби и др., съдържащи живак 0.3 0 

 

При направените проверки на площадките за предварително съхранение на отпадъци  с 

условията на Разрешителното не са констатирани несъответствия.    (Условие 11.3.9.)

Образуваните от дейността на дружеството отпадъци се предават   за транспортиране извън 

територията на площадката на фирми притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, въз основа на 

писмен договор.  (Условие 11.4.1)

За предадените през 2018г. опасни отпадъци дружеството е изготвило, съхранява и представя 

при поискване от компететния орган 68 броя  „Идентификацион документ“ , оформен по реда  на 

Наредба № 1 / 4.06.2014г  за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  (Условие 11.4.2.)

Разрешените за образуване отпадъци от дейноста на дружеството се предават на фирми 

притежаващи документ по чл.67, чл.78 от ЗУО, Комплексно разрешително  или при спазване на 

изискванията на Регламент  ( ЕО ) 1013/2006, относно трансграничния превоз на отпадъци, въз 

основа на писмен договор.   (Условие 11.5.1.)

Видовете и количества отпадъците  предадени за оползотворяване  и третирани в „Инсталация 

за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене“  операции по оползотворяване с код 

R 4  (рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения)   са представени в Таблица 

5.1 и Таблица 5.2 на Приложение  7 от настоящият Доклад  (Условие 11.5.2.)

През 2018г Дружеството е извършило следните операции по оползотворяване , като вида и 

количеството на отпадъците са посочени в таблица 11.4.  (Условие 11.5.4. ; 11.5.5. ; 11.9.2.)

 операции по оползотворяване с код R 12   

Таблица 11.4. 
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Код на 

отпадъка 

Наименование 

на отпадъка 

Извършена 

дейност по 

оползотворя

ване  

Код на 

операц

ията по 

оползот

ворява

не 

Площадка 

№ 

Разрешено 

количество 

за 

оползотворя

ване 

съгласно КР 

, 

 t/y 

Действително 

оползотворено 

количество , 

 t/y 

10 10 03 Шлака от 

пещи 

Пресоване 

под налягане 

R 12   цех 

Леярен 

4 000 1144.446 

 

12 01 03 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

цветни 

метали 

 

Пресоване в 

балир-преса 

R 12    

3 

 

15 000 

6249.079 

  

 С отпадъците с код  11 01 09*; 15 01 10*; 19 12 02 и 19 12 03 не е извършвана операция по 

оползотворяване, обозначена с код R 12, разрешена с условия 11.5.4. и 11.5.7. от Разрешителното. 

  

През отчетения период на площадката не е извършвана операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла) на 

отпадк с код 13 03 10*  разрешена с Условия 11.5.4. от  Разрешителното. (Условие 11.5.4.) 

 

Образуваните от дейността на дружеството отпадъци, предназначени за обезвреждане се 

предават на лица притежаващи документ по чл. 67 от ЗУО или КР , въз основа на писмен договор. 

 (Условие 11.6.1.)

През изминалият отчетен период на площадката не е извършвана операция по обезвреждане, 

обозначена с код D 13 (предварителни дейности преди обезвреждане, вкл. предварителна обработка 

на отпадъците) на отпадъци с код 10 10 03; 11 01 09* и 15 01 10*  разрешена с Условия 11.6.2. и 

11.6.3. на Разрешителното.  (Условие 11.6.2.; 11.6.3. )

Годишното количество образувани отпадъци от инсалациите, разположени на площадката и 

годишната норма за ефективност за отпадък с код 10 10 03 са представени в Таблица 4 от 

Приложение 6 към Доклада  (Условие 11.7.1..)

При направената годишна оценка на съответствието по  от настоящото Условие 11.7.3.

Разрешително не е установено несъответствие по отношение на образуваните годишни количества 

отпадъци и и изчислените стойности на нормите за ефективност при образуването на отпадъци. 

През 2018г Дружеството не е имало случай на извършване на анализ на отпадъци по Условие 

 с цел: 11.8.1

 Класификация на отпадък с огледален код , съгласно изискванията на Наредба № 2 / 

23.07.2014г 

За отчетния период Дружеството има  стартирана една процедура по основно охарктеризиране 

на отпадък с писмо изх. № 297/22.03.2018г.  (Условие 11.8.2.) 
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 Основно охарактеризиране на отпадък с код и наименование 11 01 09* Утайки и филтърен 

кек, съдържащи опасни вещества, предназначен за обезвреждане чрез  депониране, съгласно 

изискванията на Наредба № 6 / 27.08.2013г. 

 

Вземането на пробите и изпитването на отпадъците по Условие 11.8.2. е извършено съгласно 

изискванията на приложимото законодателство – Протокол за вземане на извадки от отпадъци № 

1192/14.08.2019г. (Условие 11.8.2.1.) 

Анализът на отпъдъка е извършен от ЛАКОС към „Еко-Консулт Инженеринг“ ООД, 

притежаваща сертификат за акредитация № 75 ЛИ/29.07.2016г., валиден до 29.07.2020г. – Протокол 

от изпитване №№ 1211; 1212; 1213 / 19.09.2018г.  (Условие 11.8.3.)

Операторът документира и докладва  дейностите по управление на отпадъците  по Условие 

 както следва :   11.9.1.

 

Отчетни книги,  водени на територията на площадката: 

 Отчетна книга за образувани производствени/опасни отпадъци – Приложение 1 към чл.7,т.1 

на Наредба № 1 / 04.06.2014г 

 Отчетна книга за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци – Приложение 4 към чл.7,т.5 и 

т. 8 на Наредба № 1 / 04.06.2014г 

 Отчетна книга за търговци и брокери  на отпадъци – Приложение  5  към чл.7,т.6 на Наредба 

№ 1 / 04.06.2014г – за черни и цветни метали 

 

За отчетния период Операторът не е имал дейност като търговец/брокер на отпадъци. 

Съгласно изискванията на Наредба № 1 / 04.06.2014г за реда и образците, по които се 

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

дружеството е представило „Годишни отчети за дейности с отпадъци за 2018г.“ до Изпълнителният 

директор на ИАОС с писмо изх.№ 240 / 08.03.2019г.  

Видовете и количествата образувани отпадъци  и стойностите на нормите за ефективност са 

представени в Таблица 4  на Приложение  6 от Доклада (Условие 11.9.2.) 

Данни за приетите на територията на площадката отпадъци са представени в Таблица 5.2.  на 

Приложение  7 от Доклада  (Условие 11.9.2.1.)

Обобщени данни от извършените проверки, свързани с дейностите по управление  на 

отпадъците ( : Условие 11.9.3.)    

 по Условие 11.1.2. - една проверка за годишната норма за ефективност при образуване на  

отпадък с код 10 10 03 - няма несъответствия; 

 по Условие 11.2.3. - две проверка за приемане на външни отпадъци от алуминий за 

оползотворяване - няма несъответствия; 

 по Условие 11.3.9. – две  проверки на  площадките за предварително съхраняване отпадъци – 

няма несъответствия; 

 по Условие 11.7.3. - една проверка за годишните количества отпадъци, разрешени за 

образуване – няма несъответствия. 

 

 В националната информационн система за докладване по ЕРИПЗ  (Регламент 166/2006г.)  е 

представена информация за следните кодове отпадъци ( .    : Условие 11.9.4 ) 
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 10 10 03; 11 01 09*; 12 01 03; 12 01 14*; 13 01 10*; 13 02 05*;  15 02 02*; 19 11 01* 

 

 

4.5. Шум (     Условие 12) 

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ 

предизвикващ шум в околната среда  над граничните стойности на еквивалентното ниво на шума, 

както следва (Условие 12.1.1.)    :  

По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво – 70 dB (A) 

- вечерно ниво - 70 dB (A) 

- нощно ниво - 70 dB (A) 

 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 

- дневно ниво – 55 dB (A) 

- вечерно ниво - 50 dB (A) 

- нощно ниво - 45 dB (A) 

Дружеството е разработило и прилага работни инструкции за  : 

 наблюдение  на общата звукова мощност и еквивалентните нива на шум     (Условие 12.2.2.)

 оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на 

производствената площадка и в мястото на въздействие  (Условие 12.2.3.) 

Последните измерванията на еквивалентното ниво на шум са извършени  в 24 точки, 

разположени по границата на производствената площадка. Честотата на мониторинга, определена с 

условията на Разрешителното  е един път в рамките на две последователни години. 

Последното замерване на шума е направено през 2017г. от ЛИПГЕИ към "Пехливанов 

инженеринг" ООД, притежаваща Сертификат за акредитация № 5 ЛИК , валиден до 30.06.2021г., 

издаден от ИА БСА. 

При направените замервания са издадени протоколи за проведени собствени измервания на 

нивата на шум №№ 159А.32; 159А.33; 159А.34 /04.10.2017г. .Копие на протоколите са представени 

в РИОСВ-Шумен с писмо изх. № 1201/22.11.2017г.    (Условие 12.2.3.1.)

Извършена е оценка на съответствието на замерените стойности с граничните такива 

определени с условията в Разрешителното. Няма констатирани несъответствия.   (Условие 12.2.3.2.)

Резултатите за измереното еквивалентно ниво на шум по границите на производствената 

площадка, както и изчислените нива на шум в мястото на въздействие и на общата звукова 

мощност, които са представени в Таблица 6. от Приложение № 8.   (Условие 12.3.2.)

През 2018г. няма постъпили жалби от живущи около площадката, няма установени 

несъответствия с поставените в Разрешителното максимално допустими нива и затова няма 

предприети коригиращи действия.  (Условие 12.3.3.)

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  (Условие 13)
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4.6.1.  Опазване на почвата от замърсяване  (Условие 13.1.)

Дружеството е разработило и прилага утвърдени процедури за : 

 периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположено на 

открито   (Условие 13.1.1.)

 През 2018г. са извършени четири проверки на тръбопроводите за технологично масло,  

четири проверки на резервоарите за технологично масло и две проверки на газопроводите. Няма 

констатирани несъответствия.  

 Периодична проверка и поддръжка на канализационната система  (Условие 13.1.2.)

За отчетният период са извършени четири проверки на канализационната система. Няма 

констатирани несъответствия. 

 отстраняване на разливи/изливания на вредни и опасни вещества върху производствената 

площадка   (Условие 13.1.3.)

 През 2018г. не са възниквали аварийни ситуации   свързани ОС, предизвикани от течове 

 или разливи на опасни вещества върху производствената площадка. 

 периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почви и базовото 

състояние на почвите (Условие 13.4.3.)   

 

В случай на разливи на площадката са разположени достатъчни количества подходящи 

сорбиращи материали. 

  В изпълнение на  операторът е разработил План за собствен мониторинг, Условие 13.2.1.

съобразен с условията на Комплексното разрешително. Изпълнителният директор на ИАОС е 

съгласувал плана с писмо № 1755/26.06.2018г.  Собственият мониторинг на почви  се извършва през 

десет години -  честота определена с Условията на Разрешителното. 

Последният мониторинг е извършен през 2015 г., в четирите пункта за мониторинг от 

„Лаборатория за анализ компонентите на околната среда“ към "Еко-консулт-инженеринг" ООД, 

притежаваща Сертификат за акредитация № 75 ЛИ, валиден до 31.07.2016 г. Налични са протоколи 

за вземане на проби от четирите пункта за мониторинг - № 0954/29.10.2015г. 

Изпитването на пробите е извършено в Лаборатория за екология и технически изпитвания  

"АКВАТЕРАТЕСТ ПРИ ИССЕ ООД ", гр. София, притежаваща Сертификат за акредитация № 130 

ЛИ, валиден до 30.01.2017 г. 

 

Резултатите са представени в следните протоколи от изпитване :  

 ПМ-1 - № А 650-1/16.11.2015г 

 ПМ-2 -  № А 650-2/16.11.2015г 

 ПМ-3 – № А 650-3/16.11.2015г 

 ПМ-4 -  № А 650-4/16.11.2015г 

 

  Данни от изпитването на пробите са представени в Таблица 8. от  Приложение № 10. 

 (Условие 13.4.4.)  

Измерените стойности в четирите мониторингови пункта показват леко отклонение  от 

регистрираните базови състояния по показател цинк в мониторингов пункт № 2   
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 Извършена е една периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга.  

Регистрирано е несъответствие № ОС – 01 / 13.01.2016г. Възникналото (Условие 13.4.3.)  

несъответствие се обяснява  с реакциите на граничната повърхност почва-почвен разтвор-коренова 

система, които са ключови по отношение на лабилноста и придвижването на тежките метали по 

почвения профил. Механизма на реакция е чрез адсорбция-десорбция или чрез повърхностен или 

дълбочинен отток и отмиване по цепнатини  и празнини в почвения профил. Отчита се и факта, че 

растенията извличат тежките метали посредством кореновата система и чрез листна абсорбция, 

което от своя страна води до натрупване на йони на тежки метали в корените и листата им. Като 

коригиращо действие Операторът е предпиел почистване  на региона на и около мониторинговия 

пункт и извършване на повторен анализ на почвена проба по показател цинк. Резултатите от 

повторният анализ са под стойноста на показатела от базовото замерване и са предоставени на 

компетентният орган с писмо изх. № 388/16.03.2016г.   

 

4.6.2. Подземни води 

 

Разработени са  и се прилагат  утвърдени процедури за : 

 периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположено на 

открито  

През 2018г са извършени четири проверки на тръбопроводите за технологично масло,  

четири проверки на резервоарите за технологично масло и две проверки на газопроводите. Няма 

констатирани несъответствия 

 отстраняване на разливи/изливания на вредни и опасни вещества върху производствената 

площадка  

През 2018г. не са възниквали аварийни ситуации   свързани ОС, предизвикани от течове  

или разливи на опасни вещества. 

 периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почви и базовото 

състояние на почвите   (Условие 13.4.3.)

 При извършената оценка за 2018г  не са констатирани несъответствия  . 

 

В изпълнение на  операторът е изготвил и съгласувал План за собствен Условие 13.3.1.

мониторинг, съобразен с условията на Комплексното разрешително. Изпълнителният директор на 

ИАОС е съгласувал плана с писмо № 1755/26.06.2018г. 

На територията на площадката има изградени три пункта за мониторинг на подземни води. 

Извършен е анализ на   състоянието на подземните води на територията на площадката. Анализът 

на взетите проби от пунктовете е извършен  от акредитирани лаборатории. 

Резултатите са представени в следните протоколи от изпитване :  

 ПМ-1 - № 1475/03.10.2018г.;   

 ПМ-2 - № 1476/03.10.2018г.;   

 ПМ-3 - № 1477/03.10.2018г.;   

 

        Данни от изпитването на пробите са обобщени в Таблица 7 от Приложение № 9. (Условие 

13.4.4.)   
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        Водното ниво в трите пункта за мониторинг, измерено в метри през 2018г., е както следва: 

месец ПМ № 1 ПМ № 2 ПМ № 3 

Февруари 0,97 8,72 8,83 

Октомври  0,91 8,62 8,79 

  

 Резултатите от мониторинга са предоставени на РИОСВ-Шумен и  БДУВЧР                                        

с писмо изх. № 1047/09.11.2018г 

 

 

   

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР  

С условията на разрешителното на „Алкомет“АД няма заложени изисквания за инвестиционна 

програма за привеждане в съответствие. 

 

6. ПРЕХОДНИ И АНОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА 

 

„Алкомет“ АД е разработило и прилага следните документирани процедури за : 

 за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения при преходни и анормални режими 

на работа (Условие 15.1) 

 за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2 от Разрешителното (Условие 15.2) 

 план за мониторинг при анормални режими на работа на инсталациите по Условие 2 от   

    Разрешителното (Условие 15.4) 

 

През 2018 г. не са възникнали анормални условия, свързани с дейността на "Инсталация за 

топене и леене на заготовки" и "Инсталация за елоксация". 

 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

 

През 2018г. от страна на Дружеството са предприети следните действия, свързани с 

прекратяване на дейността на инсталациите по Условие 2 или на части от тях : 

 временно прекратяване дейността на линия за полунепрекъснато леене, тип Wagstaff – 

писмо изх.№ 156/06.02.2018г., с приложен „План-график за спиране и ремонт“ 

8. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ  
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8.1. Аварии 

Дружеството има разработен „Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи при извънредни ситуации, възникнали на територията на 

„Алкомет” АД – гр. Шумен”. ( Условие 14) 

Разработени са и се прилагат следните документи: 

 оценка на риск от аварии при извършване на организационни и технически промени 

 отстраняване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните 

води 

 готовност и реагиране при извънредни ситуации 

 пускане и спиране на пречиствателните съоръжения при преходни и анормални условия на 

работа 

 

През 2018 г. не са възникнали аварийни ситуации, за които е било необходимо уведомяване 

на РИОСВ, съгласно изискванията на   Таблица 9. от Приложение № 11.  Условие 14.4

8.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено 

КР 

През 2018г. няма постъпили възражения и оплаквания, свързани с дейността на инсталациите, 

разположени на територията на "Алкомет" АД - Таблица 10. от Приложение № 11. 
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Приложение № 2 

СО NOX SO2

диоксини,.

10
-6 общ С HCl HF прах СО NOX SO2

диок-

сини
общ С HCl HF прах

18.1/1 Пещ за непрекъснато леене, към I-ва линия 3.74 9.58 3 430 8 496  109.0  279.2

18.1/2 Миксер, към I-ва линия 4.810 5.85 996 8 496  40.7  49.5

18.2/1 Пещ за непрекъснато леене, към II-ра линия 3.210 7.11 3 184 7 976  81.5  180.6

18.2/2 Миксер, към II -ра линия 3.740 4.22 1 490 7 976  44.4  50.2

18.4/1 Пещ за непрекъснато леене към IV-та линия 88.67 2.14 6.69 3 672 8 736 2 844.4  68.6  214.6

18.4/2 Миксер, към IV-та линия 1.60 4.08 1 520 8 736  21.2  54.2

18.5/1 Пещ за непрекъснато леене, към V-та линия 185.3 6.41 4.4 3 886 8 424 6 066.9  209.8  144.0

18.5/2 Миксер, към V-та линия 82.33 6.41 3.64 1 330 8 424  922.4  71.8  40.8

19.1/1 Наклоняема топилна пещ за леене на заготовки № 1 195.7 9.09 7.94 3 936 8 088 6 229.0  289.4  252.8

14 Пещ за хомогенизация на заготовки 1 669 6 918

19.1/3 Аспирационна система при окрайчване на заготовки 0.30 4 484 2 696  3.6

17 Машини за обработка на леярски дюзи 3.48 8 815 2 920  89.6

8 Парен котел – участък елоксация 2,2MW 105.7 1 624 8 760 1 503.3

1 Линия за прахово боядисване 40.08 4.67 10 123 4 400 1 785.2  208.0

1.1 Локална аспирация над камерата за полимеризация 18.7 3.31 1 275 4 400  104.9  18.6

2 Линия за прахово боядисване (камера за полимеризация) 45.96 8.66 3 736 4 400  755.5  142.4

3.1 Вана за обезмасляване 40.08 1 669 8 112  542.6

27 Пещ за стареене на профили № 1 93.67 502 6 113  287.4

12 Пещ за стареене на профили № 2 95 493 7 010  328.3

50 Пещ за стареене на профили № 3 105.3 525 2 831  156.5

51 Пещ за стареене на профили № 4 83.33 495 6 259  258.2

13 Пещ за загряване на заготовки към преса 1700 тона 90.33 516 8 418  392.4

28 Пещ за загряване на заготовки към преса 1300 тона 86.67 527 8 436  385.3

29 Пещ за загряване на заготовки към преса 2000 тона 80 611 8 207  401.2

59 Пещ за загряване на заготовки към преса 600 тона 105.7 695 8 511  625.1

61 Пещ за азотиране №1 15.33 2.3 2 524 0.09

20.1/1 Студено валцов стан 28.32 4.82 63 717 8 135 14 679.3 2 498.4

 54
Междинен валцов стан, универсален стан, първи и втори 

фолиев стан
33.67 6.02 195 527 8 178 53 839.0 9 626.1

35 Пещ за отгряване на алуминиеви рулони 19 2 805 6 614  352.5

36 Пещ за отгряване на алуминиеви рулони 41.67 2 784 6 368  738.7

37 Пещ за отгряване на алуминиеви рулони 33 2 739 6 486  586.3

52 Пещ за отгряване на алуминиеви рулони 20.33 2 796 6 142  349.1

21.1/3 Пневмо-транспортна система за  сухи обрезки от  фолио 9.39 11 843 8 164  907.9

15 Машина за надлъжно рязане на фолио 6.07 5 870 5 436  193.7

33 Аспирационна система на линия за обезмасляване 2-14 44.89 1 991 3 258  291.2

34
Аспирационна система на линия за обезмасляване 

„Kampf“
44.36 2 128 4 167  393.4

45 Машина CCTL-пара 45.43 2 162 6 124  601.5

46 Машина CCTL-горелки 108.7 2 590 6 124 1 723.6

48 Пневмо-транспортна система за омаслени обрезки от  фолио 47.560 11.92 15 685 8 180 6 102.1 1 529.4

9 Парен котел – Валцов цех 1,5 MW 100.7 1 322 3 618 481.5

11 Водогреен котел – Битов корпус 0,2 MW 68.67 197 5 578 75.5

10 Водогреен котел – Битов корпус 2,2 MW 140 2 234 3 862 1207.9

25 916 80 031 16 483

 2 # 8 # 11 # 47 # 76 # 80 # 84 # 86 #номер на замърсителя по ЕРИПЗ

количество на замърсителя, kg/y

Изчисляване на замърсителите по ЕРИПЗ във въздуха през 2018 г.

изчислени замърсители, kg/y

място на изпускащото устройство
комин  

№ 

дебит  на 

газове, 

Nm
3
/h

отработени 

часове за 

годината

приведена емисия на замърсителя (от СПИ), mg/Nm
3 



Приложение № 3

16.01. 22.02. 20.03 17.04 15.05. 20.06 10.07. 14.08 19.09. 04.10. 12.11. 11.12. 7.03. 7.08.

Активна реакция рН РН единици 6.0-8.5 7.76 7.52 7.52 7.61 7.39 7.43 7.46 7.62 7.41 7.46 7.43 7.43 7.70 7.53 7.52 - -

Неразтворени вещества* mg/dm
3 50 3.0 3.3 2.6 2.6 2.88 102.12 -

Хлориди* mg/dm
3 300 12.88                                                                    12.60 14.0 11.0 12.62  448.3 79

Общ фосфор (като РО4) mg/dm
3 2.0 0.52 0.05 0.22 1.14 0.15 0.07 0.25 0.58 0.43 0.05 0.05 0.05 1.60 0.3 0.390 13.85 13

АПАВ* mg/dm
3 1 0.10 0.10 0.05 0.05 0.08 2.66 -

Екстрахируеми вещества* mg/dm
3 3.0 1.31 0.3 0.3 0.3 0.55 19.62 -

Нефтопродукти mg/dm
3 0.3 0.036 0.051 0.053 0.096 0.02 0.020 0.024 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1 0.1 0.043 1.52 -

ХПК mg/dm
3 70 14 43 27 38 10 15 10 10 10 10 10 10 4 8.7 15.69  557.4 76

БПК5 mg/dm
3 15 1.45 0.88 6.73 6.07 0.50 3.0 1.37 1.35 0.5 0.5 0.5 0.55 1.10 2.2 1.91  67.7 -

Азот-амониев mg/dm
3 2.0 0.039 0.039 0.039 0.060 0.039 0.150 0.49 0.22 0.35 0.039 0.047 0.060 0.33 0.50 0.172 6.09

Нитритен азот mg/dm
3 0.04 0.003 0.003 0.003 0.033 0.003 0.003 0.04 0.003 0.003 0.003 0.003 0.032 0.01 0.01 0.0111 0.39

Нитратен азот mg/dm
3 10 1.96 0.12 1.02 2.89 0.02 0.26 0.492 1.0 0.50 0.68 0.51 0.366 0.14 0.16 0.723 25.67

Активна реакция рН mg/dm
3 7,0-10,0 7.62 7.48 7.53 7.55 7.42 7.45 7.48 7.56 7.40 7.41 7.40 7.35 7.83 7.55 7.50 - -

Неразтворени вещества mg/dm
3 25 3 3 3.0 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2.60 2.6 3.01 49.42 -

Общ фосфор (като РО4) mg/dm
3 5.0 0.05 0.050 0.050 0.050 0.050 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.6 0.3 0.107 1.76 13

АПАВ mg/dm
3 1 0.1 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.093 1.52 -

Нефтопродукти mg/dm
3 10 0.091 0.120 0.02 0.033 0.02 0.02 0.020 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1 0.1 0.045 0.73 -

Флуориди mg/dm
3 20 0.67 0.41 0.31 0.27 0.31 0.25 0.33 0.10 0.47 0.27 0.29 0.715 0.66 0.41 0.390 6.40 83

Живак* mg/dm
3 0.01 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002  0.003 21

Алуминий mg/dm
3 0.2 0.0147 0.0058 0.0274 0.0083 0.0066 0.0139 0.0133 0.0058 0.0105 0.0069 0.0058 0.0177 0.099 0.019 0.0182 0.30 -

Активна реакция рН mg/dm
3 6.0-8.5 7.73 7.68 7.65 7.76 7.74 8.07 7.85 7.86 7.84 7.85 7.59 7.84 8.04 7.85 7.81 - -

Неразтворени вещества mg/dm
3 50 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.6 3.2 3.06 5.74 -

АПАВ mg/dm
3 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.093 0.17 -

ХПК mg/dm
3 70 16 38 34 13 50 10 10 10 10 10 10 10 4.0 11.6 16.90 31.76 76

Екстрахируеми вещества mg/dm
3 3.0 0.30 0.30 1.55 0.30 0.3 0.49 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.40 0.76 -

Нефтопродукти mg/dm
3 0.3 0.102 0.037 0.02 0.145 0.071 0.065 0.02 0.040 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1 0.1 0.056 0.10 -

Активна реакция рН mg/dm
3 6.0-8.5 7.57 7.65 7.67 7.61 7.55 7.54 7.48 8.41 7.86 8.19 7.99 7.95 8.10 8.74 7.88 - -

Неразтворени вещества mg/dm
3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 13.0 4.0 3.857 1 599.2 -

Хлориди mg/dm
3 300 9.57 10.74 8.30 9.9 9.94 12.70 15.57 66.88 248 53.96 46.57 113.0 22.0 32.0 47.08 19 519.7 79

Нефтопродукти mg/dm
3 0.3 0.267 0.043 0.059 0.122 0.02 0.02 0.02 0.02 0.020 0.020 0.02 0.02 0.19 0.1 0.07  27.87 -

Общ фосфор (като РО4) mg/dm
3 2.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.74 0.05 0.05 0.05 0.05 0.80 0.3 0.171 70.778 13

Екстрахируеми вещества mg/dm
3 3.0 0.30 0.300 0.63 0.3 0.67 1.02 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.31 0.3 0.402 166.728 -

АПАВ mg/dm
3 1 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 0.093 38.499 -

414 600

Забележка:  * Мониторингът на показателя е на шест месеца, съгласно КР  общ азот 32.158 12

общ фосфор 70.778 13

1.В пункт № 4 се включват всички потоци  от локалните пречиствателни станции-ПСОБФВ,ЛПС цех "Пресов",ЛПС цех "Валцов" живак 0.0033 21

ТОС 196.39 76

хлориди 19 519.7 79

флуориди 6.40 83

12

Пункт № 3- ЛПС цех "Валцов" 

Пункт № 2- ЛПС цех "Пресов"

414 600

Пункт № 4- последна шахта на площадката

35 520

средноаритм. 

стойност, 

мг/дм
3

Годишно 

количе-

ство, м
3

Единица на 

величината

Наименование на 

показателя

Общо 

замърси-

тели

Пункт № 1-ПСОБФВ

Годишно количество заустени води, м
3

16 396

1 879

РИОСВ

            Изчисляване емисиите на замърсители в отпадъчните води през 2018 г.

замърся-

ване, кг/г
Норма

№ по 

ЕРИПЗ
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