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Информация ·· .;/. .... г. 

за преценяване на необходимосnа от ОВОС 

(Сьгласно Приложение 2 кьм чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, 

обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. ДВ. бр.3 от 10 януари 2006г., изм. и доп. ДВ, 
бр.80 от 9 октомври 2009 г. изм. и доп. ДВ, бр.29 от 16 април 2010 г., изм. ДВ бр.3 от 

11 Януари 2011г.) 

Въвеждане в експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци 

посредством структурното им разграждане до вещества, годни за повторна 

употреба. 

Възложител: 

ЕМАКС ООД, ЕИК 118549445, гр . Силистра, yr.. „Пеrьр Бояджиев" № 396, тел. 0878882888, 

гр . Силистра, ул. „Пеrьр Бояджиев" № 39Б, Пълен пощенски адрес: гр. Силистра, ул. 

„Пеrьр Бояджиев" № 39Б 

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0878882888, emaxltd@mail.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител : Максим Георгиев 

Куманов 

Лице за контакти : Максим Куманов, тел . 0878882888 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

1. Информация за контакт с Възложителя: 

ЕМАКС ООД, ЕИК 118549445, гр . Силистра, ул . „ Пеrьр Бояджиев" № 39Б, тел . 0878882888, гр. 

Силистра, ул . „ Пеrьр Бояджиев" № 39Б, Пълен пощенски адрес: гр . Силистра, ул. „Пеrьр 

Бояджиев" № 39Б 

За контакти : тел . 0878882888 



11. Характеристики на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението: 

1.1. Въвеждане в експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци 

посредством структурното им разграждане до вещества, годни за повторна 

употреба. 

Предвижда се въвеждане в експлоатация на мобилна инсталация за третиране на 

неопасни и някои опасни отпадъци чрез деструктивна дестилация, отпадъци от 

биологично и/или химично замърсяване от човешката дейност, в резултат на 
производствени аварии или случили се по други причини замърсявания . 

Инсталацията е мобилна и е разположена на прикачен прицеп, което позволява тя да 

бъде транспортирана до временни работни площадки, където да обработи струпаните 
отпадъчни суровини. Предвижда се същата да работи на терени съвместими за 

производствени и складови дейности. 

Първоначално е предвидено инсталацията да бъде разположена на терен с 

идентификатор 66425.514.138, с площ 4 012 кв .м. , гр . Силистра, общ. Силистра, съгласно 

представена скица - в приложение. 

Горе-посоченият терен (площадка) е съвместим за производствени и складови дейности и 
отговаря за целите на инвестиционното предложение. 

Същия терен ще се използва и за стоянка (паркинг), на инсталацията във времето когато 
не работи . 

Инсталацията е с автономно захранване и произвежда сама всичките необходими 

енергоносители, което и позволява да работи самостоятелно. Характеризира се с 

непрекъснат цикъл на действие за постигане на ниски загуби на енергия, гарантиране на 

технологичния режим и рециклиране на вложената енергия . 

Течните фракции получени от структурно разлагане на полимерни отпадъци и отпадъчни 

нефтопродукти, , са евтини, с висока калоричност, екологични, удобни за съхранение, 

транспорт и употреба . Тези горива поради широката суровинна база са в състояние да 

заместят до 50% от използваните сега конвенционални горива : въглища, природен газ и 
нефт. Производството на новите течни горива разполага с широка суровинна база, евтини 
и лесно достъпни суровини. Получените горива са широко приложими,екологично чисти и 

не на последно място икономически изгодни и са в lъстояние да променят облика на 

енергийния пазар. Характерът на инвестиционното предложение е за нова дейност. 

Във връзка с писмо АО - 3291-6/ 24.10.2019 г. даваме следните разяснения, както 

следва: 

Уточняваме, че се предвижда инсталацията да е експериментална с изпитвателна цел на 

проби от образци, като в случая оценка на съответствието и по Наредба 4 за условията и 
изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации 

за съвместно изгаряне на отпадъци е неприложима. 

Основание за горното е чл . 2 ал . 2 т.2 от горе-цитираната Наредба, където е разписано че 

изискванията на наредбата не се прилагат към опитни инсталации за изследователски, 

развойни и изпитвателни цели във връзка с подобряване процеса на изгаряне, в които се 

третират по-малко от 50 тона отпадъци годишно, каквато е и идеята на инвеститора . 

Посочените в уведомлението количества, са отправни, като уточняваме, че предвиждаме 

инсталацията да третира под 50 тона отпадъци за година. 
В приложение се представя техническа документация за съоръжението, уточняваме, че на 

най-ранен е трудно да се предоставят подробни технически характеристики. При 

въвеждането в експлоатация на инсталацията, предвид, че същата ще е от 
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експериментален тип, то при третиране на пробите от образци може да се проследи в 

реално време нейната работа и мониторира процеса на емисии в т.ч , да се види 

получавания отпадъчен продукт, като същия физически може да се анализира, с цел 

неговата класификация. Предвид на горното е трудно към момента да се класифицира 

вида отпадък, както и да се посочат адекватни количества които може да се генерират, в 

резултат експлоатационния режим на съоръжението. 

Към момента не могат да се приложат никакви анализи, понеже инсталацията не е на 

етап проби, след изпитване на пробите от образци, на изход от инсталацията, същите ще 

се охарактеризират, съгласно действащото екологично законодателство. 

По отношение на отпадъците образувани в резултат на работата на инсталацията и 

алтернативи за тяхното предаване, то всичко това може да стане ясно, след преминала 

процедура за охарактеризиране на отпадъците, в контекста на изискванията на 

екологичното законодателство. 

Технологичния процес при третиране на омазнени парцали и пластмаси е същия като на 

нефтопродукти, не се предвижда съществено отклонение от заявения в уведомлението 

технологичен цикъл, като при третирането на същите, на изход следва да се извърши 

допълнителна класификация на отпадъка, и понеже казахме, че инсталацията е опитна, 

работеща с малки количества до 50 т./год., то очакванията са на изход да имаме 

безопасен отпадък, но всичко това след извършено изпитване на съответния отпадъчен 

материал, за да се класифицира като код съгласно Наредбата 2 за класификация на 
отпадъците. 

По отношение на дейностите с отпадъци, наистина се предполага дейност RЗ и РlЗ. 

На площадката не се предвижда да има складово стопанство за дизелово гориво. 

Параметри на изпускащите устройства са представени в приложение, към настоящата 

информация за преценяване необходимостта от ОВОС, както и технически паспорти на 

съоръжението . 

Относно обезпечаване на филтриране !-fa газовете под2вани от работната към горивната 
камера, то уточняваме, че технологично не се налага монтиране на специални филтри, 

понеже подаваната газова компонента изгаря напълно (1100 Cj, като изходните емисии са 
приравними до такива на изгаряне на природен газ . При реално замерване на емисиите, 

ако в хода на експерименталното третиране на отпадъците, се установи някакво 

отклонение, то инсталацията може да бъде спряна веднага до постигане на съответствие, 

чрез интегриране на техническо решение - по формата на филтрираща система. Всичко 

би могло да се контролира в реално време. Подчертаваме, че инвеститора ще осигури 

прозрачност на процеса, като дори предвижда да държи компетентния орган в постоянен 

уведомителен режим за предприеманите от него действия с постигане на съответствие 

със секторните изисквания. Предв1-1д, че такъв тип инсталации са сравнително иновативни 

на нашия пазар, и превръщането на една такава в конвенционална е подчинено на 

икономическа логика, инвеститора, не случайно залага на пилотен проект, от който 

следва да се дефинира по-нататъшния процес на изпълнение, дали инсталацията да 

прерастне в конвенционална, планиране ':ia инвестиционните разходи, финансовата 

рентабилност на инвестицията и отчита.не на ползите за околната среда. 

По отношение избягване на органолепт!-1ЧНИ дразнения от зареждането и съхранението 

на получените фракции от процеса, то се предвижда да не се ползва на вход битов 

отпадък, който принципно е със неприят_на миризма, а основно чист индустриален такъв, 

който е преминал контрол на всяка партида, за чистота и хомогенност в това число и за 

наличие на миризми. На изход крайните отпадъчни вещества, ще се съхраняват в 

затворени съдове, което практически _ елиминира потенциално разпространение на 

неприятни миризми. 
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Уточняваме, че по отношение на нормаланата работа на инстлацията, инсталации с 

инсталирана мощност 0,3 MW не попадат в обхвата на чл. 9г, ал. 2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, вследствие на което не подлежат на 

регистрационен режим, какъвто е предмета на настоящото инвестиционно 

предложение. 

Същите горивни инсталации не попадат в обхвата на чл. 21, ал 1 от Наредба № 
1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители}, изпускани 
в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

Отделената от работната камера газова компонента енергийно се оползотворява в 

горивната камера, като изгарянето е пълно. Точно ситуиране, в границите на имота в 

т.ч и отстоянията до потенциални обекти предмет на здравна защита се 

представят в приложение, към настоящата преписка. 

Няма да се извършват дейности които са вредни за околната среда и здравето на хората. 

1.2.Водоснабдяване и канализация 

Инсталацията използва само оборотна вода, в затворен цикъл, за осигуряване на процеса 

на топлообмен, както е споменато по-горе. За целите на структорното разграждане, или 

по-конкретно казано за работата на горивната и работна камера, практически вода не е 

необходима. Вода няма да има контакт с отпадъчната маса, както и да се генерират 

производствени отпадъчни води, в резултат на експлоатационния режим на 

съоръжението. Понеже инсталацията е мобилна, то за строителни цели такава няма да се 

ползва . Нуждата от осигуряване на вода в топлообменниците е строго индивидуална и е в 

корелация с масата на третирания материал, времето на експозиция на същия, както и 

като цяло работните часове на съоръжението. Подчертаваме, че отпадъчни води от 

работата на инсталацията няма да се генерират. 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: 

Необходимостта от предложението е продиктувана от : 

• местоположението на имота в район с развита инфраструктура 

• имота е подходящ за обособяване на площадка за третиране на отпадъци 

• създаване на трудова заетост. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности: 
Общината и обществеността не е възразила относно реализацията на настоящото 

инвестиционно предложение. 

Предвид характера на инвестиционното намерение и изискванията към необходимия 

терен не се предлагат алтернативни начини на реализация. 
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5. Местоположението на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството: 

Терен с идентификатор 66425.514.138, с площ 4 012 кв.м., гр. Силистра, общ. Силистра 

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет: 

Инсталацията се състои от камера за суровини, горивна камера, топлообменници и 

резервоари за добита маса вещество. Тук следва да се подчертае, че няма изгаряне на 
отпадъците в прекия смисъл на термина . Горивната камера работи в температурен 
диапазон от 1100 С, а работната температура на работната камера е 600 до 750°С. 
Отпадъците не са контактни с горивната камера, тоест нямат контакт с пламък. Датчици 

следят за нивата на температурата най-малко в две точки и подават сигнал на 

програматор, който регулира температурата така, че тя да е равна във всички области на 

камерата. Това се извършва чрез промяна на наклона на камерата до 45°С, което се 

осъществява чрез механизма за повдигане или сваляне, монтиран в предния край между 

камерата за суровини и платформата. Инсталацията е компактна и монтирана върху 

превозно средство. 

Горивна камера е свързана с горелка . Колекторът за изпарения е свързан чрез 

въздуховоди, разположени в камерата за суровини, с най-малко два топлообменника 

извън нея, които чрез 

тръбопроводи, също разположени извън камерата за суровини, са свързани с резервоари 
за добити в резултат на технологИчния процес вещества, като топлообменниците и 
резервоарите са разположени компактно около корпуса на камерата за суровини, извън 

нея. 

Предимството на инсталацията за обработка на отпадъци се състои в нейната мобилност, 

постигната благодарение на опростения процес на осъществяване на материален разпад 
и изравняване на температурата в работната камера, чрез промяна на наклона на 

камерата за суровини спрямо платформата, на която е разположена. 

Друго предимство, като резултатът от работата на инсталацията е, начина на преработка 
на отпадъчните фракции, не остават неизползваеми материали, освен, че се очистват от 
замърсителите, т.е . всички замърсители се събират и/или е предвидено предаване на 
оператори по реда на ЗУО, или в случай, че остават в газообразна фаза, след пречистване 

се изгарят от инсталацията. 

Едно конкретно примерно изпълнение на мобилна инсталация за обработка на опасни 

отпадъци е осъществено за пречистване на почва, замърсена с петролни продукти. 

Мобилната инсталация за обработка на опасни отпадъци, е изградена от камера за 
суровини разположена върху платформа и свързана с платформата чрез шарнир. На 

срещуположния край на шарнира между платформата и камерата за суровини е 
разположен механизма за повдигане или сваляне. Камера за суровини е снабдена с капак 

за бързо отваряне и механизирана транспортна система за обработваните, пречиствани 

материали, в която са поместени горивна камера и колектор за изпарения . В камера за 
суровини са разположени срещуположно най-малко два температурни датчика, свързани 

с програматор, който служи за управление на механизма за повдигане или сваляне. 

Около корпуса, в горния край на камера за суровини, компактно са разположени двата 

топлообменника, а в долния край под тях са разположени два резервоара за добито маса 

вещество. Горивна камера е свързана с горелка, разположена на входа на камерата . 

Горивна камера е снабдена с два димохода. Колекторът за изпарения е свързан чрез два 
въздуховода с два топлообменника, които от своя страна чрез тръбопроводи са свързани 
с два резервоара за добитата маса, като топлообменниците, резервоарите и 

тръбопроводите са разположени компактно около корпуса на камерата за суровини, 

извън нея. Цялата инсталация е монтирана на мобилна платформа. 

Съоръжението е регистрирано като полезен модел .. 
В камера за суровини (отпадъци) се зарежда материала за обеззаразяване.След 
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зареждането с материала, камерата се затваря плътно с капака за бързо отваряне . 

Предвижда се инсталацията да работи като опитна в ограничението до 50 т./год. Запалва 
се горелката, която загрява горивна камера, която се намира под основния съд. 

Постепенно температурата в камера за суровини се увеличава и достига работни 

стойности от 600°С до 750°С. Предвидения работен режим при едно зареждане на 
отпадък в работната камера е в порядъка на 5 до 10 часа . Като предвижданията са на 

фаза експериментално ниво инсталацията да третира до 50 т./год. 
Датчици следят за нивата на температурата най-малко в две точки, за равномерното 

загряване в целия обем на камера за суровини - отпадъци подават сигнал на 
програматор, който съобразно зададените параметри регулира температурата така, че тя 
да е равна във всички области на камерата. 
След достигане на предварително зададената температура петролните продукти се 

изпаряват, а парите постъпват в колектор за изпарения, разположен в горната част на 

камерата, а оттам, чрез два въздуховода постъпват в охладителите, където парите се 

кондензират и изтичат през тръбопроводи в резервоара за добито крайно вещество, 
преминавайки през варно мляко. 

Съоръжението намира ефективно приложение при обработка на опасни отпадъци, 

получени в резултат на биологично и/или химично замърсяване в резултат на човешката 
дейност, в резултат на промишлени, производствени аварии или случили се по други 

причини замърсявания. Инсталацията може да се използва също и като средствата за 

екологично добиване на дървени въглища чрез способа на сухата дестилация. 

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура : 

Транспортният подход до площадката се осъществява от съществуващата пътна 

инфраструктура и не се предвижда изграждане на нови пътища. Реализацията на 

инвестиционното предложение не е свързано със мащабно строителство. Не се 

предвиждат взривни работи. 

Площадката е урбанизирана територия и пригодна за производствени и складови 

дейности. 

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и 

повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията. 

8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване: 

Не се предвиждат строително-монтажни и/или ремонтни работи по основен сграден 

фонд. 

9. Използвани методи за строителство: 

На площадката няма да се извършва мащабно строителство. 

10. Природни ресурси, предвидени за 11зползване по време на строителството и 

експлоатацията: 

Експлоатацията не е свързана с използване на природни ресурси. По време на 

експлоатацията ще се ползват основно вода и електроенергия. 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране: 

Отпадъците, които се очаква да се генерират са битови - от персонала, и производствени. 

От обекта се генерират: битови отпадъци с код 20 03 01. Съгласно нормата на 
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натрупване 1,3 м3/раб.год. и броя на персонала (до 10 човека), годишното количество на 
генерираните ТБО от площадката ще бъде около 12 м3/год, или 4 т./год. Събирането и 
извозването на битовите отпадъци се извършва по утвърдената схема за Общината. 

Използваната система за събиране на 60 е несменяеми съдове. 

Относно планираните дейности с отпадъци, както се коментира по-горе инсталацията има 

арсенал да покрие следните дейности с отпадъци : 

R3 Рециклиране/възстановяване на органични материали. 

R5 Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали. 
R7 Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването. 

RlO Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или 

околната среда. 

Предвижданията на инсталацията е да третира отпадъци замърсени с нефтопродукти, 

като омазнени парцали, филтри и др ., белилна пръст, пластмаси. 

Кодовете които се планира да се третират са: 

19 11 01 * Отработени филтруващи глини, 

16 01 07* маслени филтри, 
05 01 05 * разливи от нефт и нефтопродукти, 
05 01 03 * дънни утайки от резервоари, 
05 01 06 * утайки от нефтопродукти, получени от дейности по подцръжка на инсталации 

или оборудване, 

05 01 07 * кисели катрани 
05 01 08 * други катрани, 

05 0112 * нефтопродукти, съдържащи киселини, 
15 02 02 * абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, 

16 0119 пластмаси, 

07 02 13 отпадъци от пластмаси, 

12 01 05 стърготини, стружки и изрезки от пластмаси, 

16 0119 пластмаси, 

20 01 39 пластмаси, 

07 02 13 отпадъци от пластмаси, 

12 01 05 стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаси, 

15 01 02 пластмасови опаковки . 

На площадката е предвидено временно съхранение на отпадъците, в количества до 40 т., 

с цел да не се наруши работния процес. 

Доставката на отпадъци ще следва регламента съгласно 3УО. 

Очаква се от дейността на инсталацията да се образуват следните кодове, отпадъци: 

190207* - МqСЛа и концентрати от сепариране/разделяне 

190299 - отпадъци неупоменати другаде 

190999 - отпадъци неупоменати другаде 
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191202 - черни метали 

191209 - минерали (например пясък, камъни) 

За всички образувани отпадъци от дейността е предвидено временно съхранение до 

предаването им на оператори в разрешителен режим съгласно действащото екологично 

законодателство. Не може да се даде точна прогноза за количествата образувани 

отпадъци, поради относителността на извършваните дейности с отпадъци . 

Инвеститорът е предвидил, че към момента не е необходимо да представя доказателства 

за край на отпадъка, предвид че същите ще се реализират директно, като се предават на 

оператори в разрешителен режим по ЗУО и/или КПКЗ, за по-нататъшно третиране. 

До предаване на съответния оператор, отпадъците образувани от експлоатацията на 

съоръжението ще се съхраняват в закрити съдове, на пожаробезопасно място при 

спазване на всички законови изисквания в т.ч и при работа с отпадъци, като ще се 

разработят съответните инструкции . 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия: 

• Организирано събиране и извозване на 60 по съществуващата до сега схема в 

Общината; 

• При събирането и съхраняването на производствените и опасните отпадъци ще се 

спазват изискванията, посочени в чл .8, чл . 14 и т. 2.1.12 от Приложение №2 към чл . 12 

от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци (ПМС 53/19.03.1999 г., ДВ, бр . 29/99 г.}; 

• Отпадъците, образувани от дейността на инсталацията ще се предават за последващо 

третиране на лица, пр~1тежаващи документ, издаден по реда на ЗУО, въз основа на 

писмени договори; 

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на 
баластра, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и 

третиране на отпадъчните води): 

~ добив на строителни материали - НЕ 

~ нов водопровод- НЕ 

;... добив или пренасяне на енергия - НЕ 

~ жилищно строителство - НЕ 

~ Третиране на отпадъчните води - ДА 

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и 

повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията. 

14. Необходимост от други разрешителни, свърза1т с инвестиционното предложение. 

8 



* Предвижда се стартиране на процедура по издаване на разрешително за дейности 

с отпадъци. 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда : 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване 

и дискомфорт на околната среда тъй като: 

~ не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители 

в околната среда; 

~ не се засягат чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни зони и др.; 

~ предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на генерираните 

отпадъци; 

~ реализирането на проекта няма пряко или косвено да засегне елементи от НЕМ, тъй 

като е извън от означените местоположения на приоритетни бозайници, птици, 

растителни видове и хабитати. 

16. Риск от инциденти 
(нова -ДВ, бр.3 от 200бг.) 

Предлаганото инвестиционно намерение не съдържа дейности и съоръжения, 

които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда. Инсталацията се 

оценява като такава с нисък рисков потенциал. 

111. Местоположение на площадката на инвестиционното предложение: 

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и 

за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа : 

Представени са : 

Скица на имота предмет на преценка 

~ Договор за наем 

• Друга приложна информация, относно характера на инвестиционното 

предложение 

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката на 

инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи : 

• Площадката, на която ще се извършват дейностите ще с оператор фирма ЕМАКС 

ООД, съгласно договор за наем представен в Приложение. 
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• Предлагания обект е добре приспособим към тази територия. 

З . Зониране или земеползване съобразно одобрени планове : 

Разглежданата площадка представлява урбанизирана територия и е съвместима с 

дейности за третиране на отпадъци . 

4. Чувствителни територии, в т.ч . уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни 

зони и др. Национална екологична мрежа : 

Площадката не е район с консервационно значими местообитания. Няма данни за 

наличие на местообитания на видове растения или животни на територията или в близост 

до нея, включени в Приложение №1 и Приложение №2 на Закона за биологичното 

разнообразие /ДВ, бр.77 / 2002 г., с последващи изменения/. Теренът, предвиден за 
реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по 

смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. 

4а . Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

(нова -ДВ, бр.З от 2006г. ) 

С реализиране на инвестиционно.rо намерение няма да се засягат природни ресурси. Не 

се предвижда мащабно ново строителство, а предвидените дейности не са свързани с 

използване на значими ресурси . Качеството и регенеративната способност на природните 

ресурси в района няма да се променят. 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 
Не се предлагат алтернативни варианти за реализиране по отношение на 

местоположение. 

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните 
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, като се 

вземат предвид следните фактори): 

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, 

атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, 

природните обекти, минералното разно_образие, биологичното разнообразие и неговите 

елементи и защитените територии, на единични и групови паметници на културата, както 

и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните 

видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, 

вибрации, радиации, както и генетично модифицира.ни организми : 

~ Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеnолзване, материалните активи 

Предлаганият обект не съдържа дейности и rехнологии, които да представляват 

риск за неблагоприятно влияние върху здравосповния статус на хората. 

Реализирането на инвестиционното предложение не засяга материални активи на 

физически или юридически лица извън тези на възложителя. 

~ Въздействие върху атмосферния възДух и атмосферата - НЕ 
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Източници на неорганизирани емисии: 

Други неорганизирани емисии ще се емитират от товарните автомобили 

доставящи и извозващи отпадъци. Трафика на МПС от И към базата ще е до 10 
автомобила дневно, което на фона на трафика в района е незначително. 

Неорганизираните емисии от обекта са незначителни и няма да доведат до 

промяна в качеството на въздуха в района. 

Източници на организирани емисии: 

Обекта НЯМА да бъде значим източник на емисии на замърсители в атмосферния 

въздух на района, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително. 

Въздействие върху качеството на водите - имота е съвместим за дейности по третиране 

на отпадъци. Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на 

подземните и повърхностни води в района. 

~ Въздействие върху почвата и земните недра - НЕ 

Реализацията на проекта не е свързана със замърсяване на почви. 

~ Въздействие върху ландшафта - НЕ 
С инвестиционното предложение не се предвижда мащабно ново строителство. 

Въздействие върху ландшафта не се очаква . 

~ Въздействие върху природните обекти и минералното разнообразие - Конкретно на 

разглежданата територия няма установени и регистрирани в националния геофонд 

находища на подземни природни богатства . 

~ Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени 

територии 

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в 

защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

~ Въздействие върху единични и групови паметници на културата 

На терена няма паметници на културата и строителството не засяга такива паметници. 

~ Очаквано въздействие от естествени и антропоr·енни вещества и процеси, различни 

видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници -
шумове, вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми : 

С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се промени тъй 

като предлаганата дейност не е източник на значими шумови излъчвания. Шумовото 

натоварване се очаква да бъде в 

производствено-складови територии 

№6/26.06.2006 г. за показателите за 

рамките на 11ределно допустимите нива за 

и зони, определени съгласно Наредба 

шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението: 
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Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и Еквивалентно ниво на 

извън тях шума в dB(A) 

ден вечер нощ 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

2. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително и 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение: 

Района около площадката не е с консервационно значими местообитания. Няма 

данни за наличие на местообитания на видове растения или животни на територията или 

в близост до нея, включени в Приложение №1 и Приложение №2 на Закона за 

биологичното разнообразие /ДВ, бр.77 /2002 г ., с последващи изменения/. Теренът, 
предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена 

територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла 

на Закона за биологичното разнообразие. 

З . Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и 

дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно) . Обхват на 

въздействието (географски район, брой на засегнатото население/местообитания 

/видове). Вероятност на поява на въздействието. Продължителност, честота и обратимост 

на въздействието . Мерки, включени в инвестиционното предложение за 

предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 

въздействия: 

12 



МА ТРИЦА 1. Обобщена оценка но въздействията от инвестиционногr· ·~„_е_дл_ож_е_н_и_е ______ „,. ---------..-----
ха„~.Jперистика на вьздействието Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието2 

t. . Jia въздействието Степенна 

въздействието3 

пq време на експлоатация 

1.1. Върху ВЪЗдУХа 

1.2. Върху водите 

1.3. Върху земните 
недра 

1.4. Върху nочеата 

1----------

не се очаква 

не се очаква 

не се очаква 

не се очаква 

не 

.!Ш 

не 

не 

не 

Положително/ 

отрицателно 

Пряка/ непряка 

ниска 

ниска 

ниска 

ниска 

ниска 

Честота4 
Продължи

телнаст5 

1.5. Върху флората 1 не се очаква ----f--
фауната и ЗПТ -----

1- ----- -------------! З .. S. Върху . 1 JШ се очаква -----1 --1-

~~~афп'-----~ 
1·7· Р.ьr~·у 1 t'&..ce о~.;ак~ш -- -+----

не ниска 

не ниска 

n м.-е1ници на 

културата 

1.8. От генериране не се очаква не ниска 1 1 1 

Кумулатив 

ност 

1 

Мерки за предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно въздействие 

Генерираните отnадъци ще 

с" тоl'тиоат по реда на ЗУО ~адъци _ ---!- , __ ·r -· ··r - · . 

1.9. От вредни 1 не се очаква 1 .!Ш · 1 - • - ; 

. фиэич>1и фактори , ± j 

l~~,~::;, __ .1 ~~ L __ не -~=---~--~-·-- ---~- _[ 
Очак11а се, не се очаква 

2 В рамкщnе на площадка, t1.'11ьн рамките на площадката 
3 Н11ска, средно, висока 
4 Пастаянно, временно 
5 Краткотрайно, средно или дълготрайно 

fрансграничен характер на въздействията - НЕ 

ниска 

ниска 

Възложи 

1 
~-

1 
! _ __l_ ___ _ __ 
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КЪМ БЮДЖЕТА 

Платете на - име на получателя 

РИОСВ - РУСЕ 

IBAN на получателя BIC на банката на получателя 

BGЗOFINV91503104264 1 05 FINVBGSF 

При банка - име на банката на получателя Вид плащане'„ 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 

ГFЕВОД1-Ю НАРЕЖДАНЕ/ ВНОСНА БЕЛЕЖКА Валута Сума 

за ппащане оrtкъм бюджета BGN 500 . 00 

Основание за мащане 

такса по ч л . 1 ' а л . 5 , т . 1 

Още пояснения 

Вид' и номер на документа. по който се плаща Дата (Адммrm} на документа 

9 

Период. за който се маща От дата (Адммrm} До дс;та (Адммrm) 

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице 

ЕМАКС оод 

БУЛСТАТ на задълженото лице ЕГН на задълженото лице ЛНЧ на задълженото лице 

1 18549445 

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице 

ЕМАКС оод 

IBAN на наредителя BIC на банката на наредителя 

BG32TTBB94001527178480 TTBBBG22 

Платежна система / РИНГС или БИСЕРА"'' Такси„ Вид плащане„. 

БИСЕРА 2 

Декларирам( е), че превежданите средства не са свързани със сделки по чл. 4, ал. 1 и 2 от Валутния закон . 

Herewith l(we) dedare. that the traпsferтed amouпt is поt соппесtеd \Vith deals uпder art 4, par. 1 апd 2 ot the Foreigп Exchaпge Low. 

Известна ми(ни) е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства . 

l(we) recogпise that if апу of the coпteпts of this dedara~oп is fake ог frauduleпt. the uпdersigпed is(are) subJect to legal peпalty uпder art 313 of the 
Репаl Code. 

'Вид документ: 1 - декларация : 2 - ревизионен акт; з - ~;аказ. постановление; 4 - авансова внОС1<а ; 5 - парт. номер на имот; 6 - постановление 

за принудително събиране ; 9 - други 

-такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя 

-вид плащане: попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет 

„„За суми под 100.000 лв. , ако полето "платежна система" не е попълнено, банката изпълнява нареждането чрез БИСЕРА 

СЪЗДАВАНЕ 

последно РЕдАКТИРАЛ 

МАКСИМ ГЕОРГИЕВ КУМАНОВ 

подписи 

ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ 

22.11 .2019 16:28 

ИЗПРАТЕН: 22.11.201916:28 

СТАТУС : В ПРОЦЕС НА ОБРАБОТКА 

ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ 

22.11 .2019 16:28 

ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ 

МАКСИМ ГЕОРГИЕВ КУМАНОВ 

ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

22.11 .2019 

https://bankonweb.expressbank.bg/corporate/page/default.aspx?user _ id=bd92cad7b... 22.11 .2019 г. 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ , КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СИЛИСТРА 
1soo. ПОЩЕНСКА КУТИЯ 198, Ул. ·илия Блъсков· Nt1 , ет.э. О8б/822ээ1; 821788, 

silistra@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 1ЗОЭ6290Э 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-888773-01.10.2019 г. 

Поземлен имот с идентификатор 66425.514.138 

Гр. Силистра, общ. Силистра, обл . Силистра 
По кадастралната карта и кадастралните регистри. одобрени със Заповед РД-18-66/02.06.2008 r. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АП<К 
Последно изменение със заповед.: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: rp. Смлистра, п.к. 7500, ул. "ТУТРАКАН", ПЗ - "ЗАПАД" № 25 
Площ: 4012 ICB.M 
Трайно предназначение на територията: Урбанмэирана 
Начин на трайно ползване: За друr вмд производствен, складов обект 

Координатна смстеuа ККС2005 

1Н 

м 1:1000 



Собственици : 

Аl'Е'НLIИЯ по r~E'ЭIOI, 

КАРЮrРАФИЯ И t<дААСf'ЬР 

1. ГАЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА 
Ид. част 3011 кв.м. , площ 5150 кв.м. ат правото на собственост 

Cov. я 1618. ,,.._ м. '" н1 
т:л .. 02/818 83 83. 'tд 0:?1955 53~lllJll 
дcAD~CADASTRC.BG • WW'N.CAOASП1!5~~~ 

стр. 2 от2 

Нотариален акт № 152 том 6 per. 4914 дело 1307 ат 08.05.2001г. , издаден от Служба по вписванията 
гр.Силистра 
Ид. част 1/1 , площ 1000 кв.м. ат правото на собственост 
Нотариален акт № 57 том 10 рег. 6873 дело 2120 ат 09.08.2001 r., издаден от Служба по вписванията 
гр.Силистра 

Носители на други вещни права: 

няма данни 

Сrрадм, които попадат върху имота 
1. Сграда 66425.514.138.1: застроена площ 81 О кв.м„ брой надземни етажи 1, брой подземни етажи 
няма данни, предназначение: Складова база , склад 
2. Сграда 66425.514.138.2: застроена площ 225 кв.м., брой надземни етажи 1, брой подземни етажи 
няма данни. предназначение: Складова база, склад 
3. Сграда 66425.514.138.3: застроена площ 37 кв.м., брой надземни етажи 1, брой подземни етажи няма 
данни, предназначение: Проммwnена сrрада 
4. Сграда 66425.514.138.4: застроена мощ 3 п.м., брой надземни етажи 1, брой подземни етажи няма 
данни, предназначение: Проммwnена сrрада 



„ПРОТЕХ ЕКО„ЕООД 
ИДТН BG 202074994 
~ 9200 Провадия . Северна промишлена зона 

, 05 ] 8/ 4 24 84 тел./факс / e-maii: zbm_provad ia@abv.bg 

1 0894/0 17901 УправJ1тел : 
0894/03084 1 Техн.секретар,rл.счетовоДJпел,тьрrоsски отде.11 

Паспорт 

и ръководство за 

монтаж 

НА 

МОБИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ 

НА оп.L~сни ОТПАДЪЦИ 

·· Заводски No 77 311.10.18 

ПОРЪЧКА № П.311.1018 

ГОДИНА: 2019 



СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРИЛАГАНИ 

КЪМ ПАСПОРТА НА СЪдА 

Заводски №77 311.10.18 

№ Номер или друго 
Брой 

по Наименование на документа означение на 
листове 

ред документа 

·1. Бсзразруш1пелен контра.\ - rтротоко.\11 

1.1. 
Работсп резервоар - ( :\-tстод РТ / 1'онтро \ с 

№05-01/2019 1 
проникващи теqносrи ) 

1.2. 
Протокол от хи..lравлични 11зт1талпя - работен 

№05-02/2019 1 
резервоар 

1.3. Протокол от пнев-:1.1атичнн изпитания №05-03/2019 1 

2 Ссртпфпкати за основен материал 

2.1. Работен резервоар t=8 mm. 0082532022 1 

2.2 Дpynr В.'\ожени матерна.ли и консумативи 19 

3. Основни параметри на резервоара ПР-МБ.О 1.00.00.00 

3.1. Основни детайли и възлп Приложение 1 8 

4. 
Основ1ш съоръжею1я k-ЬМ мобн.\.Нага инста.\ацпя 

4.1 Топ.\Ообменен апарат F2,65-TA 2.00.00.00 2 

4.2 Резервоар за вода РВ 3.00.00.00 2 

4.3 Резеrвоаr те'ТТю-газова фаза \·=зшз РТГФ 4.00.00.00 3 

4.4 Резервоар тсчно-.mзова фаза \!=2т3 РТГФ 5.00.00.00 3 

4.5 Резервоар за барбутнране V=0,070m3 РБ 6.00.00.00 2 

стр. 2 



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ 

. 

Наименование па работната пространство 
Работен 

резервоар 

Максимално работно налягане А nюсферно-

Ps, МРа 0,02 

Изпитвателво 
Хидравлично 0,04 

налягане 

Рт, МРа Пневматично 0.04 

Изпитателна среда и продължителност 11а Вода/въздух 
изпитанието 90 :мин/120 

Т емпера'I)'J>а па работната среда 0С 650-750 

Оrпадъцн 

1 
01' 

Работна среда наименование биолол-rчен 

и химичен 

произход 

Оrровност да 

Възпламеняемост да . . 

Характеристика па 
Взривоопасност да 

работната среда 

Максимална темпера-rура 0С 750 

Минимална темпера-rура 0С -. 

Плътност, kg/m3 -

Работен обем, m3 / rеоме1ричен обем 23 35 

1 

Маса на празния съд, kg 8500 

стр.4 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
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о "nмm ~~о· - ЕООД 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на проведените проверки и изпитания се удостоверява следното: 

1. Съдът е изработен в съответствие с: 

конструктивно-технологичната документация; 

процедури за проверка на основни и спомагателни материали; 

заваръчни процедури; 

процедури по безразрушителен KOHIJ>oл; 

процедури по антикорозионна защита; 

основните параметри на изделието, съгласувани с клиента; 

система за осигуряване на качеството, съгласно стандарт ISO 9001/2008. 

2. Съдът и неговите елементи подложени на проверка, съответствуват на 

посочените правила, стандарти и чертеж №ПР-МБ.О 1.00.00.00 

3. Съдът и неговите елементи бяха подложени на изпитание под налягане 
съгласно таблицата от стр. 8 на настоящия паспорт. 

4. ВъЗ основа на горепосоченото беше поставена заводската табелка № 
77 311.10.18 

5. Съдът е признат за годен за работа с параметри, посочени в настоящия 
паспорт. 

6. Настоящинг паспорт съдържа 15 листа. 

Директор или негов пълномощник: 

инж. Д. Ннкадшt~-)L~~~~~rr.... 
(фамилия, nодnис п п 

Дата 05. 2019г. 

стр.9 
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о ·пют~ ~ко·· -ЕООД 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ №77 311.10.18 

НАИМЕНОВАНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА 

Пор. № П311.1 0.18, зав.№77 311.10.18 Година на производство: 2019г. 

}..!Обилна инсталация за обработване на 

опасни отпадъци \ ' =35 m3 

Чертеж№ 

ПР-МБ.1.00.00.00 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

"ПРОТЕХ ЕКО" ЕООД 

rр.Провадня, Северна промишлена зона 

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БЕЗРАЗРУIIIАВАЩИ ИЗПИТВАНИЯ 

НА ЗАВАРЪЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ 

Отговорна инстанция 
"ПРОТЕХ ЕКО" ЕООД 

rр.Провадия, Северна промишлена зона 

СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, 
СЪГЛАСНО СТАНдАРТ ISO 9001/2008 

Сертнфпцнрана от Tffi1 Рейнланд България ЕООД rp. София, ул. ''Триадица" .J\oSA със 
сертификат № ТR.ВА 100 05 .06 

Долуподnисан1пе .декларират с настоящата декларация, че изделието е напълно 

комплектовано п качествено пзработено с редовнп материали, съответстващи на 

действащпте в Република Бъ.лrария стан,.\артп, отраслови нор~1ал11 и технически изисквания 

на чертежите. 

- Вложените доIТЬлнително заваръчни материали, съгласно одобрените заваръчни 
процедури \JP01, VP02 

ЗАБЕЛЕЖКА: Оригиналите на сертнфикатпте на използваните от завода 

производител сто:м:аненп електроди, заваръчна тел, флюс, грунд и други материали се 

съхраняват от него 

Директор или негов пълномощник: 

стр.] 4 
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Величина 
Показатели дименсия № 

съд 

1 1 Категория на апарата-нетехнонадзорен 

2 !Обем 
геометричен 35 

mз 

работен 23 

З 1 Нал~~ане 
работно атмосферно-О ,02 

МРа х авлично 0,025 пробно пневматично 
4 1 Температура 1 работна 1 650-750 1 

со 

наименование tппадъци от биологичен и химичен произход . 
агрегатно състояние течно/твърдо 

1 5 1 Работна среда 
плътност - kg/m3 

1 взривооnасност да 

nожарооnасност да 

отровност да 

конструктивна 8500 
---

6 1 Маса 1 пр~1 водна проба 43500 1 kg . 1 при експлоатация -

1 дължина ОХ 8600 
7 1 Габаритни размери 1 ширина .ОУ 2500 1 mm 

· ~ височина OZ 2800 

8 1 Обем неразрушаващ контрол 100 
1 

% 
1 100 От които РТ 

9 Материал на основните възли-Р265 GH · 

10 Местомонт-аж-шаси на МПС за автотранспорт 

възложител : 
РП-МБ 1.00.00.00 "ЕМАКС"ООД 

~~~~~~~~г--~~~~~--~~~~~~ 

Н.конт ол 
Утвърдил В .Николова 

-. 
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КАМЕРА ЗА ОБРАБОТКА 
ПР-МБ 
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възложител : 

РП-МБ 1.00.00.00 "ЕМАКС"ООД 

ата 
КАМЕРА ЗА ОБРАБОТКА 8500 

i-.,,,.;....;..o....;__---+----+--+---1 ПР-МБ 

"ПРОТЕХ ЕКО" ЕООД 

гр. Провадия 

Лист 3 Вс.листа 7 
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№ ~орм означение 

по 

ред 

1 АЗ ПР-МБ 1.00.00.Q1 

2 А4 ПР-МБ 1.00.01.02 

З 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.02.02 

4 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.03.02 

5 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.04.02 

6 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.05.02 

7 1 АЗ 1 ПР-МБ 1.00.00.02 

8 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.06.02 

9 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.03.02 

10 1 АЗ 1 ПР-МБ 1.00.07.02 . 

11 1 АЗ 1 ПР-МБ 1.00.01.03 

12 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.02.03 

13 1 АЗ 1 ПР-МБ1 .00.00.03 

14 1 АЗ 1 ПР-МБ 1.00.00.04 . 
15 1 АЗ 1 ПР-МБ 1.00.01.04 

16 1 АЗ 1 ПР-МБ 1.00.02.04 

17 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.08.02 

18 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.03.02 . 
19 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.09.02 

20 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.03.02 

21 1 АЗ 1 ПР-МБ 1.00.00.05 

22 1 АЗ ПР-МБ 1.00.01 .05 

2З 1 А4 1 ПР-МБ 1.00.02.05 

Изм.J Бу№надокум: !Подписl.Пата 
Разоаб. М.Божков 
Поовеоил 11ГRиколов 

Н .КОНТDОЛ 
Утвърдил 1 В.Николова 

1 наименование 1 кол . 1 забел . 

1> 

дъно право бертовано 1 

щуцер ОN100;РN6-вход течни 
1 1 

щуцер -изход пар при 

Ш:J!:!И !i2~окцииl 1 2 

!щуцер 1 -ляв горен температурен 1 датчик 1 

щуцер ОN25-разпръскватели водни 
1 5 

монтажни планки 1 14 

цилиндрична част 1 1 
-

товарно ухо 1 2 

щуцер •-десен горен температурен1 1 
атчик 
ланец към цилиндричната част 

1 

1 Фланец към капака на камерата за суровина 
1 

товарно ухо на капака 
1 2 

капак на камерата за 

суровина 
1 1 

неотваряем капак на горивната 
1 1 

камера 

камера 
1 1 

ланец за монтаж на рабОтната 
1 

горелка 
1 

1щуцер DN100;РN1С-дренажен зЭ 
почистване 

1 1 
щуцер 1 "-десен долен температуре1 
атчик 1 

1 
nодложни яки на монтажните пети 

1 6 
щуцер -ляв долен температурен 

1датчик · 1 1 
горивна камера 

1 1 

нагревно-димоотводна система 
1 1 

регулиращ клапан на димоотвода 
1 2 

Ст ий Лист. Вс.лис 
6 7 

КАМЕРА ЗА ОБРАБОТКА 'ПРОТЕХ ЕКО" ЕОО,[ 
ПР-МБ гр.Провадия 
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У-.. № :fюprv означение наименование 

" 
кол. забел . 

·' по ' } 
~· 

ред 
~ 

!;_ 24 AJ ПР-МБ 1.00.00.06 
колектор за изпаренията-отвеждане . 

'>> на газове 
1 

~~ 

t· 25 А4 
щуцер UN~U;PN6-ИЗXOД газове ;·. ПР-МБ 1.00.01 .06 2 

~? 26 А4 ПР-МБ 1.00.02.06 
обсадна тръt>а за термометър 1 

" 
~ 
~ . 27 А4 ПР-МБ 1.00.ОЗ.06 

щуцер за монтаж на манометър 
1 

~~-
.~ наблюдателно стъкло-ляво дъно 
~ 28 АЗ ПР-МБ 1.00.01 .01 „ 1 
~- .. 
j 29 АЗ ПР-МБ 1.00.03.03 наблюдателно стъю10-към капака 

11.1::1 „ - . . ' '11i1 '1::1 CVOORJAU<:> 
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11 1 затва~я~а глава ffi к~zх 1 

~i~iliёёJg ~~~нтажна планка ТА 2.00.00.00 

ТОПЛООБМЕНЕН АПАРАТ 

F 2,65 

"ПРОТЕХ ЕКО"ЕООД 

гр Провадия 

·~]nQ,C-tlftn. 

"ЕМАКС'ООД 
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ТАБЛИЦА НА ЩУЦЕРИТЕ 

"'№ Означение DN 1 PN 1 брой 1 Предназначение 

.•. 1 А 50 1 6 1 1 t вход охлаждаща течност 

2 в 50 1 6 1 1 1 изход охлаждаща течност 

3 с 50 6 вход пари 

4 D 50 6 изход кондензат 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Величина 
№ Показатели 

тръбен сноп 1 кожух 
дименсия 

Категория на апарата-нетехнонадЗорен 

0.230 геометричен 
2 1 Обем 

работен 0.230 
работно 3 0.02 

З 1 Наляrа~е х авлично 
пробно пневматично 5 3 

4 1 Температура работна 70 650-750 
наименование вода пари 

агрегатно състояние течно газообразно/течно 

5 1 Работна среда 
не да 

плътност 1000 
взривоопасност 

пожароопасност не да 

отровност не да 

конструктивна 270 
6 1 Маса при водна проба 500 

при експлоатация 

дължина ОХ 1 3550 
7 1 Габаритни размери 1 ширина ОУ 1 440 1 

височина OZ 600 

8 1 Обем неразрушаващ контрол 1 100 
От които РТ 100 

9 1 Материал на основните възли-Р265 GH 
10 1 Местомонтаж- РП-МБ 1.00.00.00 

ТА 2.00.00.00 

Изм . 1 БР. l№на докvм . IПодписlдата 
Разраб . 1 М .Божков 
ПоовеоилГД.Николов 

възложител: 

"ЕМАКС"ООД 

го.Силистоа 

mз 

МРа 

со 

kg/m3 

kg 

mm 

% 

ТОПЛООБМЕНЕН АПАРАТ 'ПРОТЕХ ЕКО" ЕОО,[ 
i ~ Lн---+-----+---1-1 F 2,65 гр.Провадия iof :s:: . кант ол 
t Утвъ ил В.Николова 
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1 i 1 rно n~эво 1 ; 1 g:~~~ионен люк J ~~атепно стъкло 

1500 

РТТФ 4.00.00.00 

РЕЗЕРВОАР ТЕЧНО 

ГАЗОВА ФАЗА V=Зm' 

"ПРОТЕХ Еко·еоод 

гр.Провадия 
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' _, 

,ата~ 

РТГФ 4.00.00.00 

РЕЗЕРВОАР ТЕЧНО 

ГАЗОВА ФАЗА V=Зm' 

'ПРОТЕХ ЕКО'ЕООД 

rр.Провадия 
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ТАБЛИЦА НА ЩУЦЕРИТЕ 

№ Означение DN PN брой Предназначение 

1 А 32 6 1 резервен 

2 в 50 6 1 вход кондензат и пари 

3 с 32 6 изход остатъчни пари 

4 о 50 6 байnас 

5 Е 50 6 изход течна фаза 

6 F 1· 1 дренаж 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Величина 

съд 
дименсия Показатели № 

Категория на апарата-нетехнонадзорен 

геометричен 
2 Обем 

работен 

3 
mз 

3 Налягане 
работно атмосферно 

МРа 1 хип.оавлично 
пробно~ пневматично 

поп налив 

4 Температура работна 70 со 

. наименование 
агрегатно състояние течно/газово 
плътност kg/m3 

5 Работна среда 
взривоопасност да 

пожароопасност да 

отровност да 

конструктивна 300 
6 Маса при водна проба 3300 kg 

при експлоатация 

дължина ОХ 3200 
mm 7 Габаритни размери ширина ОУ 800 

1---'-~-=-=-~~~+-~~~~~~~~--i 

височина OZ 880 

8 
Обем неразрушаващ контрол 100 
От които РТ 100 

9 Материал на основните възли-S 235 JR 
10 Местомонтаж- РП-МБ 1.00.00.00 

Изм. Бр . №на докvм. Подпис Пата 
Разраб. М .ьожков 
Поовеоил Д.Николов 

Н.КОНТDОЛ 
Утвъодил В .Николова 

РТГФ 4.00.00.00 

РЕЗЕРВОАР ТЕЧНО 

ГАЗОВА ФАЗА V=Зm3 

възложител : 

"ЕМАКС"ООД 

го.Силистоа 

% 

Стадий 1 Лист. Ес.лис. 
1 1 1 1 2 1 2 

'ПРОТЕХ ЕКО" EOO)J 
гр.Провадия 

1 
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'ПРОТЕХ ЕКО'ЕООД 

rр.Провадия 
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w 

} 
с:: ТАБЛИЦА НА ЩУЦЕРИТЕ 
i5 
с: 

о 

№ Означение DN PN брой Предназначение ш „ 
~ 

:J1~ с: 1 А 32 6 1 резервен 
01 

2 в 50 6 1 z вход кондензат и пари 

1::: а) 

6 ro 3 с 32 1 изход остатъчни пари 
: ·~ а 

с: 

4 50 6 1 бай пас ... u D 
' ',~. 

изход течна фаза 1;~ 5 Е 50 6 1 

:~ 
6 F 1· 1 дренаж 

:: ~ 

!~ 
'i,, '"' 
~ 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Показатели 
Величина 

№ дименсия 

~ · 
съд 

~ 1 Категория на апарата-нетехнонадзорен 

· ~ 2 Обем 
геометричен 2 

mз 

1 
работен -

3 Наляг,ане 
работно атмосферно 

МРа б 1 хидравлично поп налив 
,~, про но \ пневматично -
j со 

4 Т емnература работна 70 со .... 
~ 

~ 
наименование s: -. 

,~. 
(..) агрегатно състояние течно/газово s: 

;" с: 
плътност kg/ffi3 

:§ Работна среда 
-

): с 
5 

взривооnасност да 

nожарооnасност да 

~~ отровност да 

~ конструктивна 230 z 
6 Маса при водtiа проьа 2230 kg 

r~ 
а) 
::z:: . 

при експлоатация s -
°' дължина ОХ 2200 z 

7 Габаритни размери ширина ОУ 800 mm 
~ височина OZ 880 

!. 8 
Обем неразрушаващ контрол 100 % 
От които РТ 100 

ro 9 Материал на основните възли-S 235 JR 1·' .... 
~ 10 Местомонтаж- РП-МБ 1.00.00.00 s: 
(..) 

s: възложител: 
~ РТГФ 5.00.00.00 "ЕМАКС"ООД о 
с 

Изм. Бр . №напокvм. Подпис Дата го . Силистра i',; 
Разраб . м. ьожков Стадий 1 Лист. Вс.лис . 

1;, 01 Проверил д.николов 1 1 1 1 ? 1 ? 
) z РЕЗЕРВОАР ТЕЧНО 
•'.! CD 'ПРОТЕХ ЕКО" ЕООД ::z:: 

Н.КОНТРОЛ ГАЗОВА ФАЗА V=2m3 ",. s гр . Провадия 1( Утвъопил В .Николова 

~ 
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~ ТАБЛИЦА НА ЩУЦЕРИТЕ ' 

' Ot z ' m № Означение DN PN брой Предназначение 
1 а 

8 1 А 32 6 1 вход пари 
2 В 32 6 1 изход горивен газ 

: 3 С 1 • 1 дренаж 

,,.. 
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Величина 
No Показатели дименсия 

- съд 

1 Категория на апарата-нетехнонаДзорен 

2 Обем геометричен 0.070 mз 
работен -
работно атмосферно 

· 3 Налягане 6 хипоавлично под налив МРа 
npo но пневматично -

~ 4 Температура работна 70 С0 

~ наименование -
~ агрегатно състояние газово 

~ р б ПЛЪТНОСТ - kg/m3 

~ 5 а отна среда взривооnасност да 
. nожарооnасност да 

. -. ~ отровност да 
~ конструктивна 45 z 
ш 6 Маса при водна проба 115 kg 
~ · при експлоатация -
о• дължина ОХ 450 
:; 7 Габаритни размери ширина ОУ 600 mm 
~ височина OZ 620 
~ 8 Обем неразрушаващ контрол 100 о/с 
С": От които РТ 100 ° 
~ 9 Материал на основните възли-S 235 JR 
ro 
~ 10 Местомонтаж- РП-МБ 1.00.00.00 
u 
~ възложител : 
~ РБ 6.00.00.00 "ЕМАКС"ООД 
с:: 

Изм . Бо . №на докvм. Подпис Пата го .Силистоа 
Разраб. М . ьожков Стадий 1 Лист. Вс.лис . 

:Z Поовеоил Д.Николов 1 1 1 1 2 1 7 
ai РЕЗЕРВОАР ЗА 'ПРОТЕХ ЕКО" ЕОО,1: 
~ Н.КОНТDОЛ БАРБОТИРАНЕ V=0.070m3 гр.Провадия 

Утвъодил В. Николова 
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ТАБЛИЦА НА ЩУЦЕРИТЕ 
с .. 
- -
°' z 

Означение CD № 
~ 

DN PN брой Предназначение 

с: 1 А 32 6 1 вход пари u 
- - 2 в 32 6 1 изход горивен газ 

3 с 1· 1 дренаж 

~ 
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Показатели 
Величина 

No 
съд 

дименсия 

1 Категория на апарата-нетехнонадзорен 

2 Обем 
геометричен 0.070 

mз 

работен -

з Налягане 
работно атмосферно 

МРа . б IХИдDавлично nоп налив 
npo но l nневматично -

ro 
4 Т емnература работна 70 со .... 

~ 
наименование s -

(..) агрегатно състояние газово . :s; 
с: 

плътност kg/ffi3 g 5 Работна среда 
-

с взривоопасност да 

пожароопасност 

1~ 
да 

отровност да 

~ конструктивна 45 z 
6 Маса при водна прооа 115 kg CD 

:t: 
при експлоатация :s: -

z дължина ОХ 450 

i 7 Габаритни размери ширина ОУ 600 mm 
височина OZ 620 

! 8 
Обем неразрушаващ контрол 100 % 
От които РТ 100 

~ 9 Материал на основните възли-S 235 JR 
~ 10 Местомонтаж- РП-МБ 1.00.00.00 :s; 
(..) 
s възложител : с: 

g РБ 6.00.00.00 "ЕМАКС"ООД 
с 

Изм. БD . Nона покvм . Подпис Пата ГР .Силистра 
Разраб. М.Божков Стап.ий 1 Лист. !Вс.лис . 

°' Поовеоил Д.Николов 1 1 1 1 2 1 2 z РЕЗЕРВОАР ЗА 
CD 'ПРОТЕХ ЕКО" ЕООД 
:х: 

Н.контоол БАРБОТИРАНЕ V=0.070m3 :s: гр .Провадия 
Утвъоnил В.Николова 
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3300 

11 1~ъ~~ АР 
4 

14 l товарно ухо . 1 
5 м~~т~ж:З~~~;r 

ата 

РВ 3.00.00.00 

РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 

"ПРОТЕХ Еко·Еоод 
rр.Провадия 

l'ЬJЛ0•1t1t1en. 

"ЕМАКС"ООД 

ЭD 
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ТАБЛИЦА НА ЩУЦЕРИТЕ " t с 

'11, 

" r.„ ... °' z 
Означение Предназначение ai № DN PN брой ,, . g .... 

'· 1 А 50 6 1 r ·r 
<.) ВХОД 

' ,~~ 2 в 50 6 1 изход 

1 

l i 
'~ 

·~' 

~· 

~::: 

'1, 

;: " ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
:• r 
i Величина .1 

Показатели . No дименсия :r СЪД 
( · 

1 Категория на апарата-нетехнонЭдзорен 

2 Обем 
геометричен 0.260 

mз 
работен 0.260 

·:r 
'· работно атмосферно " ., 

3 .,. Налягане б ~ хидравлично МРа 
' 

. 
про но 1 пневматично 1 

! ·~ 
~·i~ ro 

4 Температура работна 50 со 1-

~;: ~ наименование вода r 
' ~ :s: . . 
' (.) агрегатно състояние .;i - :s: течно 

~ 
5 Работна среда 

ПЛЪТНОСТ 1000 kg/m3 
о 
с взривоопасност не 

пожароопасност не • i:; 

""' ~ 
отровност не 

°' конструктивна 150 z 
CD 6 Маса при водна проба 310 kg 
:х: 

при експлоатация 310 /~ :s: . 
„ ..... 

дължина ОХ 3300 ~ ' \ 
7 Габаритни размери ширина ОУ 327 mm \, ~ :>: височина OZ 580 

'· ;, Обем неразрушаваш контрол 100 , 
:;, ~ 8 

От които РТ 100 
% 

·~ . ; 

''~~ ro 9 Материал на основните възли-S 235 JR 1-

~ 10 Местомонтаж- РП-МБ 1.00.00.00 
;.,,, :s: 
'· (.) 
„ :s: възложи тел: ~~:r r::: 
-'t ~ РВ 3.00.00.00 "ЕМАКС"ООД . с 

Изм. Бр . Nона .nокvм . По.апис Пата rо .Силистоа с 

Разраб. М . Божков Стапий Лист. IВс.лис. 
r 

Проверил д.Николов 1 1 1 2 1 2 '· :Z РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 
a:i 'ПРОТЕХ ЕКО" EOO,lJ 
:х: 

Н.КОНТРОЛ :s: гр.Провадия 
Утвъодил В .Николова 

r-· 
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У Д~~ТОВЕРЕНИЕ 

за изменение в конструкцията на 

регистрирано пътно превозно средство 

'1.Эn't':\J"' м.тепн.а it r~нцm1 '"дато...обм~• •.пм""н"СJраuиоt• 
Pt!n:,„rиu Б"лrария, 1000 София, у11. "Гrн. Гу~:са· \ ; 5 

-r .1., •359 2) 930 88 40, фа~с (+ЗS9 2) 988 ~4 95 

~'Т!<). ~ dvto_a@lru.government.bg 

NO АО1 6772/ 1 3 .08.201 9 г. 
Разд "'!л 1 

Долуподписаният бойко Рановски - изnъ11н : -ег.еt- дvр о: <тор, с настоящето удостоверявам, че прево;.ното 

средство: 

О. 1 (D.1) Марка(търгооско наименсваt111:! на <""рv11звод11 -еля) : VO"VO 

0.2 (D.2} Тип: -

Варианm:

Вер(uя:-

Година на производство/ година на моде1rа -
0.2. 1. {D.3) Търговско наименование (1><одеР) -=н 12.380 Е Х2 

0.4 (J) Категория 1-а превозното средство: 1';3 

0.10 (Е) Идентификационен номер на г;>еео ,110"'"0 сред-.тво: YV2i>.4B2C4WA277979 

0.11 Документ за регистрация № 00885723.о / (0 Дата ••~ и здаване: 12.02.20Н. 

0.12. (А) Регистрационен ноt-1ер на nреоозн :;то средсто -;: СС2313~Р 

/ 

. 1редставено за одобряване на: 07.08.2 , 9 r. 

от: ''БМД" АД 

отговаря на приложимите техн~ческv. rtзi1сква 1- 11я на Нг~едба № Н-3 от 18 феврурари 2013 г. за 
11зменение в конструкцията на регистриоаю -е лътн>11 превозни средства v индив идуал но 

одобрRеане на пътни превозни средс~э э, ~егис-~ ира ни ;.1зеъr1 държавите-членки на Европейския 
съю з , или дру га държава - стран ё 10 Сnорсзумен и ето за Ев роriейското и кономическо 
пространство. 

Регистрацията на лрееозното с;:>едстао vioжe да съ,;е пременена без допълнително одобряване в 
Република България. 

Място на издаване: София 

Дата: 13.08.2019 г . 

~~,QY 

) ;.· ,_ .... '.::;: 

-:."r·~~=, ~~-:„!] 

-
. . : ·-~ 

--.,! 
r • ~-с· а-... --~~~--~~ 



Общи конструктнвнtt характеристики на nр<"!воэно..-о сr:едстео (*) 
\ 

(А) Ре r11страционен номер СС23 1 ЗАF 

(В} Дата ~а първата регистрация 19.С ' 1998 

(№) Номер на документа за реrисч:·а4ия 0088~ 7234 

() Дата на издаване на документа за реnктра ~ня 12.02.2 J 8 

(D) Превоrно средство тоВАРЕнд0том:J~IV1 СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ-ЦИСТЕРНА 

(1) . 1) Mapica (модел) VOLVO 

(0.2) Тиn · 

(D.2) Вари.знт -

(D.2) Версня -

(D.3) Търгсвско описание FR 12.380 6Х2 

(Е) Идент11фикационен номер на :1ревознсто С.J ?дс-во (V!N; YV2A482C4WA277979 

(JJ Ка1еrория на nрееозното средство NЗ 

(r 1) Техниче ски допустима максимал riа маса 2;· 000 kg 

(F.2) Доnус-има максимална маса оnредеr.ена о · компете - ·н~-.те орrани 2700 kg 

(F.З) Доr~уС1·има максимална маса на състаз от г ;:: ееозн ~- сре~стаа - kg 

(G; Маса на превозното средство ~но~ 17200.О <~ 

(К) Типово одобрение номер -

(LJ Бpoil c.c1r 3 

(м: Межр_уосие 7 125 mm 

(N) За превсзни средства с обща маса нэдвишасе:ща 3500 ~ ·, разпределението на технически допустимата 

максиwалнс: маса върху осите -

(N.1) Първа ~с~ООО kg 

(N.2) Втора ос 11500 kg 

(N.;;) Трета ос 7500 kg 

(N.IO) Чеrвър га ос - kg 

(N.5) Пета ос - kg 
t 
\ 

(О) Технически допустима ,_,.а ксимална маса на т ~·леното ро=~ 1арке -

(0.1) Със спиоачна уредба - kg 

(О.2) Без сш1 рачне1 уредба · kg 

(Р) Двигател · 

ар. 2 от з 



ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Справка аа патенти IС'ЬМ: 04.07.201816:36:03 

Основни данни 

Номер на заявка 

Защитен номер 

3989 
2954 

Дата на заявяване 

Дата на 
издаване/регистрация 

20.03.2018 

04.06.2018 

Срок на закрила 

Наименование 

20.03.2022 Статус ПМ Публикуван ПМ 

МОБИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАдЪЦИ 

Клас по МПК 

F23G 5100, С10В 47/44 

Публикации 

~;:в.1;;ы 00.2/2018~ 
Реферат 

Полезния модел се отнася до инсталация за обработка на опасни отпадъци чрез деструктивна 

дестилация, отпадъци от биолоrично и/или химично замърсяване от човешката дейност, в резултат на 

производствени аварии или случили се по други причини замърсявания. Инсталацията се състои от камера за 

суровини (1 ), горивна камера (2), топлообменници (4) и резервоари за добит продукт (5). Работната 

температура на реактора е 600 С до 750 С. Датчици {1 О) следят за нивата на температурата най-малко в две 

точки и подават сигнал на nроrраматор (11 ), който регулира температурата така , че тя да е равна във всички 

области на камерата. Това се извършва чрез промяна на наклона на камерата до 45 С, което се осъществява 

чрез механизма за повдигане или сваляне (9) монтиран в предния край между камера за суровини (1) и 

платформа (7). Инсталацията е компактна и монтирана върху превозно средство. 

ЗаявКТ81'1/Прмтежатеn 

·ЕМАкс· оод. BG, Силистра, 7500, ул. ·п. Бояджиев• 39 Б 

Представител по ИС 

Васко Иванов Василев BG, Стара Загора, ул. "М-р Кавалджиев" 74 А, an.15 

Иэобретатеп/м 

Манол Христов Божков BG 

Приоритети 

Няма 

страница 1 
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Рег. № 2954 U 1 

Заявка № 3989 

Дата на заявяване: 20/03/2018 

Приоритет: 

Срок на действие: 20/03/2022 

Публ. за регистрация: 29/06/2018 

Наименование: МОБИЛНА 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ 

НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Притежател/и: 

"ЕМАКС" ООД, 

ул. "П. Бояджиев" 39 Б, 

7500 Силистра [BG] 

Изобретател/и: 

Манол Христов Божков 



ПАТЕНТНИ ПРЕТЕНЦИИ 

за 

МОБИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

1. Мобилна инсталация за обработка на опасни отпадъци, която е изградена от 

камера за суровини, в която е разположена горивна камера снабдена с димоходи и 

същевременно свързана с горелка, която от своя страна е свързана с резервоари за 

гориво, а извън камерата са разположени тоmюобменници и резервоари за 

добит продукт характеризираща се с това че, камера за суровини (1) е 

разположена на платформа (7), които заедно са монтирани върху транспортно 

средство, като камера за суровини (1) в единия си край е свързана с платформа (7) 

чрез шарнир (8), а в срещуположните им краища, между камера за суровини (1) и 

платформа (7) е разположен механизъм за повдигане или сваляне (9), като в 

камера за суровини (1) е поместен колектор за изпарения (3), който чрез 

въздуховоди (3.1) е свързан с топлообменници (4), които от своя сrрана са 

свързани чрез тръбопорводи (4.1) с резервоари за добит продукт (5), които са 

разположени под топлообменници (4), като в камера за суровини (1) са 

разположени най-малко дnа температурни датчика (10) свързани с програматор 

(11), като топлообменници (4) и резервоари за добит продукт (5) са разположени 

компактно около камера за суровини (1). 

Страница 1 от 1 



4 

3.1 

о\ 
~ 

11 

4 

~ 
_,„·::.~::::::„- · .... „„„ ··:·.::~:~····:.,.,.t~.~:.~··~,~-~~·r.:? ····-

~ 
..•. "·" ·:·~ ~;::.„:: ... : • .:·: . ~. „ .. ·i 

. / 

""' J J. 
1 1 '·; . 1 "~"~„.:: :;:,::: .. :::.:· .:·~~'!" 

--·-

~-
1 
1 
1 
1 :· .-·- --„.) 
1 1 
1 \ • . ·-*" ""'1 
_1 _ .~ нвгряееttе orn""' 

_ _, . .... ~·"' 

2 
7 

10 

j__ 
п~<вrпа 

'"" 
) 

1 

ФИГ.1 

„ 



4 

3.1 

з 

4.1 

5 

/ 

. 
i ······+· „ .••• „ •• • _ ••••.•• ••• 

' . 
' 
' 
\,\ „ 

9 

ФИГ. 2 

8 - 8 
А - А -

; 
' 

-·~ - -· ! ····-·-·-~„ .... 
' '• 

---- , 

8 2 ВРЪЗКА С ГОРЕЛКАТА 2.1 

ФИГ. З 


