
ВЪПРОСНИК С НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
 ОФЕРТА ЗА ИНСИНЕРАТОР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ  НА ОТПАДЪЦИ 

име на фирмата

лице за контакт

телефон за контакт имейл адрес

адрес

2. Тип на отпадъците

описание, код и
съдържание на 
отпадъците

3. Тегло на отпадъците усреднено количество, като се посочат максималните възможни.

на ден на годинана месецкг кг кг

4. Начин на събиране и съхранение на отпадъците, вид и размери:

торби

кашони 

бали 

контейнери на колела

друго

височина ширина 

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

дълбочина

5. Състав на отпадъците:

влагосъдържание  в %

съдържание на пластмаси  в %

съдържание на хартия и
целулоза в %

калоричност ккал/кг

обемна маса  кг/м3

%

%

%

ккал/кг

3кг/м

вид пластмаси

-1-

1. Основна информация

обем

3
м

3м

3м

3
м



7.  Предпочитан вид гориво

6.  Желателен режим на работа
(според желаното време на работа и обема на отпадъците се изчислява капацитета на инсинератора)

дни в седмицата

8 часа 

максимум 7500 часа на година

друго

-2-

часове на ден 16 часа 24 часа 

1 2 3 4 5 6 7

9.  Оползотворяване на генирираната топлина        ДА           НЕ

собствено потребление

консумация л.кг/час минимална максимална

разстояние до потребителя

начин на оползотворяване

потенциален външен потребител 

топла вода

температура налягане 

пара
o
C Bar

метан пропан-бутан дизел

8.  Достъп до метан магистрала батерия

10.  Място на изграждане

съществуваща постройка

профил на терена

тип на терена

Заобикаляща го среда, постройки, разстояние до тях

постройка за изграждане

равнинен хълмист

площ достъп

промишлен, земеделски, в регулация и т.н.

наличие на инфраструктура

приблизително отстояние от жилищни сгради

вода тип налягане

Ние от  " ЛИТИЕ Р усе"  ЕООД, гарантираме, че предоставената информация в тази форма, 

ще бъде използвана само за нуждите на фирмата за по-точно оформяне на оферта. Ще 

спазим пълна конфиденциалност относно вашите намерения, вид и количества на 

отпадъците за унищожаване!

в метри

в метри
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