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Продукт Вид (суровина, спом. 
материал, вода, 
отпадък) 

1 3 

Плунжер А стомана, автоматна 
(суровина) 

Плунжер Z стомана, автоматна 
(суровина) 

Винт стомана (суровина) 

Винт регулиращ стомана, автоматна 
(суровина) 

Шайба стомана, автоматна 
(суровина) 

Тапа стомана, автоматна 
(суровина) 

Лост управляващ стомана, автоматна 
(суровина) 

Държач стомана, автоматна 
(суровина) 

Плунжер Z лепило (суровина) 
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Mерна 
единица 

Спестявания 
на суровини, 

спом. 
материали, 

вода/ 
Изменение на 
отпадъци за 

единица 
продукция за 

год. N+1 

Прогнозно 
количество 

произведена 
продукция за 
година N+1 

Количество 
спестявания 

суровини, спом. 
материали, 

вода/Изменение 
на отпадъци общо 

за година N+1 

4 5 6 7 

кг. 0.0993 750,000.0000 74,475.0000

кг. 0.1140 28,000.0000 3,192.0000

кг. 0.0100 750,000.0000 7,500.0000

кг. 0.0035 318,196.0000 1,113.6860

кг. 0.0410 1,100,000.0000 45,100.0000

кг. 0.0380 750,000.0000 28,500.0000

кг. 0.0290 750,000.0000 21,750.0000

кг. 0.1800 400.0000 72.0000

кг. 0.0001 28,000.0000 1.6800
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на отпадъци общо 

Цена на единица 
суровина, спом. 
материал,вода / 

операция по 
управление на 1 

кг. образуван 
отпадък за 2016 

г. 

Общо лева за 
година N+1 

8 9 

74,475.0000 1.83 136,386.07 

3,192.0000 1.83 5,845.51 

7,500.0000 1.83 13,734.75 

1,113.6860 1.83 2,039.49 

45,100.0000 1.83 82,591.63 

28,500.0000 1.83 52,192.05 

21,750.0000 1.83 39,830.78 

72.0000 1.83 131.85 

1.6800 130.00 218.40 
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Продукт Тип отпадъци Мерна 
единица

Детайл Седло 12.01.01 
Стърготини, 
стружки и изрезки 
отчерни метали 

кг. 

Детайл Тяло клапан 12.01.01 
Стърготини, 
стружки и изрезки 
отчерни метали 

кг. 

Плунжер A 12.01.01 
Стърготини, 
стружки и изрезки 
отчерни метали 

кг. 

Плунжер Z 12.01.01 
Стърготини, 
стружки и изрезки 
отчерни метали 

кг. 

Винт 12.01.01 
Стърготини, 
стружки и изрезки 
отчерни метали 

кг. 

Винт регулиращ 12.01.01 
Стърготини, 
стружки и изрезки 
отчерни метали 

кг. 

Шайба 12.01.01 
Стърготини, 
стружки и изрезки 
отчерни метали 

кг. 

Тапа 12.01.01 
Стърготини, 
стружки и изрезки 
отчерни метали 

кг. 

Лост управляващ 12.01.01 
Стърготини, 
стружки и изрезки 

кг. 
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Мерна 
единица 

Количество отпадък 
след проекта – за 

рециклиране 

Количество отпадък след 
проекта – за рециклиране 

0.1714 0.1714 

0.0450 0.0450 

0.1690 0.0697 

0.2120 0.0980 

0.0280 0.0181 

0.0072 0.0037 

0.0615 0.0214 

0.0750 0.0320 

0.0440 0.0280 
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отчерни метали 

Държач 12.01.01 
Стърготини, 
стружки и изрезки 
отчерни метали 

кг. 

Плунжер Z 15.01.10  
Опаковки 
съдържащи 
остатъци от 
опасни вещества 

кг. 
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0.7621 0.5448 
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