
Факт е, че екологичното равновесие на планетата 

е сериозно застрашено от бълваните емисии вредни 

газове и тежки отпадни отрови. Водещ източник на 

замърсяването в световен мащаб е индустрията. Тя 

отговяря за над 60 % от изхвърлените вредни елемен-

ти. Човекът е изправен пред най-главната задача за 

следващите 10-15 години - да съхрани условията на 

собственото си съществуване. Правителства и еко-

организации по цял свят работят по такива проекти, 

в които се включват граждани, институции и фирми. 

У нас фирма “Екометал Инженеринг” ЕООД е от дру-

жествата, които в своята производствена дейност 

преди всичко ревностно защитават чистотата на 

въздуха, почвите и водите.

Менделеевата периодична таблица не познава еле-

мента екометал. Какво е екометал и как се произвеж-

да? Отговарят Пламен и Йордан Стоянови, собстве-

ници, и Владимир Николов, икономически директор на 

една от първите фирми, получили сертификат за за-

щита на околната среда по международния стандарт 

ISo: 14001. Основана през 2002 г., “Екометал Инже-

неринг” ЕООД събира, рециклира и търгува с такива 

отпадъчни продукти и е единствената в страната, 

ЕкоМЕТАЛ иНЖЕНЕриНГ
ЗА ЕкоЛоГиЯТА и МАШиНиТЕ

“Екологията е тема без начало и без край. 
За да сме отговорни към нея, всички трябва да осъзнем, че природата е наша!”

Пламен Стоянов,
изпълнителен директор на “Екометал инженеринг”

която разполага с най-скъпата и модерна технология 

за екологично чистата им обработка и усвояване. От-

ношението на тази фирма към природата проличава 

още на входа на административната сграда, където 

ни посреща зеленина, цветни лехи и чистота. 

Пламен Стоянов
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КИРОВ NEWS: - Господа Стоянови, разкажете за 

дейността на „Екометал инженеринг”?

йордан Стоянов: - Дейността на “Екометал 

Инженеринг” е основно екологична преработка и ре-

циклиране на всички отпадъци, които генерират съ-

временното общество и индустрията. Нашата цел е 

да обезвреждаме и преработваме тези продукти, без 

да вредим на околната среда. 

КИРОВ NEWS: - какви стъпки изминахте от 

2002 година насам за развитието на фирмата и 

защо сте признати за екорадетели в преработка-

та на черни и цветни метали? 

Пламен Стоянов: - “Екометал Инженеринг” е пър-

вата рециклираща компания в страната от 2002 го-

дина насам, която се занимава с преработка на излез-

ли от употреба автомобили. От далечната 1997 г. се 

занимаваме и с преработка на отпадъчните промиш-

лени шлаки от завод „Кремиковци”. Нивото на тeзи 

процеси е изключително високо, каквото няма никъде 

по света, като окончателният продукт след рецикли-

рането намира стопроцентово приложение - като 

строителен материал, суровини за производство и 

др. В момента подготвяме и специална инсталация 

за рециклиране на консумативите в автомобилите -  

филтри, гуми и др.,  а също и електроника, домакинско 

електрооборудване, промишлени, битови отпадъци, 

които също са едни от най-вредните. За първи път в 

нашата страна ние ще прилагаме специален метод за 

събирането, рециклирането и усвояване на пластмаси 

и стъкла. 

Владимир Николов: - Мотото на нашата фирма е, 

че не трябва да остане непреработен продукт. Рабо-

тим така, че всичко, което влиза при нас, излиза под 

формата на продукт или енергия. 

П. Стоянов: - Технологията, която в момента из-

граждаме и която до края на годината ще работи с 

пълна сила, ще преработва вредните и опасни проду-

кти до окончателно състояние - метан и водород, или 

дестилирана вода и топлинна енергия. Тази уникал-

на по рода си инсталация може да преработва гуми, 

филтри, масла, резервни части от тежките машини, 

масла от трансформаторите в енергетиката, теле-

графни и телефонни стълбове обработени с триазод, 

чието изгаряне е много канцерогенно, електроника. 

Също обезврежда пестициди, хербициди, отпадъци 

от химическата и фармацевтичната промишленост. 

Свръхмодерен е и методът, по който новата ни тех-

Специалната инсталация за рециклиране 
на промишлени и битови отпадъци.
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нология отделя фреона от хладилните инсталации и 

след това го унищожава. 

КИРОВ NEWS: - А кога според вас България ще от-

говаря напълно на всички европейски екоизисквания? 

П. Стоянов: - България ще отговаря напълно на 

тези изисквания, когато всички осъзнаем, че пробле-

мите в инфраструктурната, банковата, транспорт-

ната, екологичната политика вече не са само родни, а 

общоевропейски и очакват общите ни решения. 

й. Стоянов: - Пламен е по-оптимистично настро-

ен за разлика от мен. Аз мисля, че този процес на 

осъзнаване ще отнеме доста време. Когато всеки 

гражданин разбере, че опазването на околната среда 

е и негово задължение. Когато излезе на улицата, да 

знае, че тази улица е и негова, а не общ пепелник! И 

въздухът, който диша, също е негов!

П. Стоянов: - Да, обществото трябва да е актив-

но! Ние всички трябва да имаме толеранс един към 

друг, а тази промяна ще настъпи с новите поколения, 

които ще променят модела ни на мислене. Както Йор-

дан каза - аз съм оптимист и смятам, че в рамките на 

5-6 години ще сме достигнали това ниво на взаимна 

отговорност. А когато се постигне някакъв успех – 

той също е за всички нас! От голямо значение в това 

израстване е и примерът, който правителството и 

бизнесът дават на обществото. 

КИРОВ NEWS: - какви са вашите бъдещи планове?

П. Стоянов: - Преди около 15 години искахме да 

построим семейна къща, която да е независима и 

само да произвежда осветлението и отоплението си. 

Тогава някой скептично спомена, че в България от вя-

търна и соларна енергия не може да се направи  и 

един киловат електричество. Но не е така - силата и 

потенциалът на вятъра, особено в Софийското поле, 

са напълно достатъчни за тази цел, а и съвременни-

те модерни технологии показаха, че може при ско-

рост на вятъра 1 метър в секунда да се произвежда 

ток. Нашите бъдещи сериозни проекти са насочени 

именно към енергетиката и възобновяемите източ-

ници – използване на вятърната и соларната енергия. 

Ще работим с авангардни и модерни технологии, ко-

ито вече сме избрали и които ще издигнем на връх 

Мургаш. В проектите ни на челно място е и планът 

за изграждане на завод за производство на първите в 

йордан Стоянов,
изпълнителен директор на “Екометал инженеринг”

Владимир Николов,
икономически директор на “Екометал инженеринг”

камъкът на единството, ценен подарък и символ на рабо-
тата в “Екометал инженеринг”
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света карбонови витла за вятърните генератори. 

КИРОВ NEWS: - Защо избрахте за свой партньор 

кироВ АД и от колко време работите с тях?

П. Стоянов: - Нашите машини, които са доставе-

ни от КИРОВ АД, работят в изключително агресивна 

среда. Ние разчитаме на тази техника и за нас е ва-

жно тя да работи. Също така разчитаме и на бърза-

та и адекватна реакция при необходимост от сервиз 

или резервна част. При нас един самосвал за три дни 

извозва такова количество, каквото в една строи-

телна фирма същата машина извозва за една година! 

Когато в България всяка фирма разбира от работата 

си и знае решения за проблемите на клиента си, то-

гава е удоволствие да се работи с нея. Ако повечето 

фирми в България имаха такива взаимоотношения по-

между си както „Екометал Инженеринг” с КИРОВ АД, 

работата щеше да върви много леко и безпроблемно. 

КИРОВ NEWS: - С какви машини от кироВ АД 

работи „Екометал инженеринг”?

й. Стоянов: - Работим с най-тежките машини – 

челни товарачи, съчленени самосвали, имаме и челен 

минитоварач KomatSu.  

КИРОВ NEWS: - Вашата главна производствена 

база е разположена в кв. кремиковци, семействата 

ви също живеят тук. какви са плановете ви за ин-

вестиция и подобрение на живота в кремиковци? 

й. Стоянов: - За три години озеленихме общин-

ските паркове, градинките и улиците на нашия квар-

тал Кремиковци с над 1000 дръвчета. Всеки месец 

организираме почистване на района с екип от хора и 

специална техника. 

П. Стоянов: - Помагаме за подобряване на инфра-

структурата на Кремиковци -  подмяна на водопро-

вод и канализация, също и обновление на парковото 

и уличното осветление. Често организираме турнири 

по конна езда, а Йордан обучава малките деца с огро-

мно удоволствие! 

КИРОВ NEWS: - Не ви ли притеснява, че реално 

живеете в най-замърсения район на София?

Пламен, йордан и Владимир със смях и с гор-

дост: - Реално ние живеем в най-чистия район на 

София! В регионалната инспекция замерванията на 

въздуха в последните 20-30 години показват, че квар-

тал Кремиковци е с най-чистия въздух и най-чистата 

вода в града поради постоянното въздушно течение 

от планината! 

КИРОВ NEWS: освен пазители на природата вие 

сте и любители на времето, прекарано сред нея. 

разкажете ни за свободните си моменти?

й. Стоянов: - Моето хоби са конната езда и тури-

змът. Имам двадесет кончета и обичам да се грижа 

за тях. На седмица изминавам над 75 километра пеша 

сред природата, а след себе си водя кон, но обикнове-

но не го яздя. А хобито на Пламен е работата! 

П. Стоянов: - Освен работата аз също обичам 

туризма и офроуд препусканията! Първият мотор 

„Ямаха” в Югоизточна Европа, пригоден за състеза-

нието Ендуро, е мой! 

Това остава след преработката на един хладилник
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