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Въведение 

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) 

Община Луковит притежава Комплексно разрешително №518-Н0/2015г. и 

настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, ал.1, 

т.6 от „Закона за опазване на околната среда“ (ЗООС), съгласно който Община Луковит се 

задължава да изготви и предостави на контролиращия орган годишен доклад за изпълнение 

на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително и съгласно чл.20, ал.1 от 

„Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни“, т.е в РИОСВ 

– Плевен и Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район, с център гр. 

Плевен.  

Този Доклад е изготвен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително“, приложен към 

утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. 

“Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на 

годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

разрешително”. 

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120, ал.1, предложение 

първо от „Закона за опазване на околната среда“ (ЗООС) (обн. ДВ., бр.91/25.09.2002г., изм. 

и доп. ДВ., бр.32/24.04.2012г., посл. изм. ДВ., бр.62/14.08.2015г.), във връзка с чл.117, ал.1 

от ЗООС и чл.11, ал.1 от „Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни“ (приета с ПМС №238/02.10.2009г., обн. ДВ., бр.80/09.10.2009г., изм. и доп. 

ДВ., бр.69/11.09.2012г.). 
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1. Увод 

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително 

(КР) 

“Регионален център за управление на отпадъците – Луковит”, изпълняваща 

дейност, съгласно т.5.4 от Приложение №4 към ЗООС. 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията 

м. “Голия връх”, землище на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч 

1.3. Регистрационен номер на КР 

№518-Н0/2015г. 

1.4. Дата на подписване на КР 

КР №518-Н0/2015г. – 06.11.2015г. 

1.5. Дата на влизане в сила на КР 

KP №518-Н0/2015г. – 25.11.2015г. 

1.6. Оператор на инсталацията 

Община Луковит  

1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора 

5770 гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч 

ул. „Възраждане“ №73 

телефон:  +359 697 5 24 64 

факс:       + 359 697 5 20 14 
е-mail: op.depo@lukovit.bg 

 

1.8. Лице за контакти 

Ивайло Руменов Иванов – Директор на общинско предприятие “Регионално депо за 

неопасни отпадъци” - Луковит 

1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти 

5770 гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч 

ул. „Възраждане“ №73 

тел. номер: 0895 62 89 76 

факс:       + 359 697 5 20 14 

е-mail на директора: op.depo@lukovit.bg  

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията 

“Регионален център за управление на отпадъците – Луковит”, обслужва общините 

Луковит, Ябланица, Тетевен, Червен бряг и Роман. “Регионален център за управление на 

mailto:op.depo@lukovit.bg
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отпадъците – Луковит” е въведен в експлоатация на 04.04.2016г., като за началото на 

експлоатацията е уведомена РИОСВ - Плевен с писмо Вх. №2094/31.03.2016г. 

Изградена е и в момента се експлоатира само „Клетка №1“ на Депо за неопасни 

отпадъци. Площадката на РЦУО е изцяло оградена, със заключващ се вход и контролно-

пропусквателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите 

отпадъци. Количеството на всяка доставка от приеманите отпадъци се измерва с електронна 

везна и се регистрира чрез специализиран софтуер в електронната база данни на обекта. 

Приемането на отпадъците се извършва въз основа на писмен договор, по уточнен график с 

притежателя на отпадъците, направена и приета заявка. При приемане на отпадъците, 

операторът извършва визуална проверка на съответствието на отпадъка с придружаващата 

го документация. Преди приемане на отпадъците предназначени за депониране, операторът 

изисква от притежателя им документацията от основното охарактеризиране, извършено в 

съответствие с Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците, 

утвърдено със Заповед №РД-824/11.11.2011г. на МОСВ. При извършване дейностите по 

депониране операторът спазва експлоатационните изисквания, неразделна част от проекта 

на технологията за депониране, определени с плана за експлоатация на депото и 

комплексното разрешително. 

За 2017г. на РЦУО не са приемани отпадъци различни от разрешените в КР. 

Приемани са отпадъци от общинските системи за организирано сметосъбиране и 

транспортиране, класифицирани с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци, код 19 12 12 - 

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 19 12 11, код 20 02 01 – биоразградими отпадъци и 

производствени отпадъци с кодове – 19 12 12, 10 01 03, 19 08 05, 19 08 02, 19 08 01. 

Количеството депонирани отпадъци в клетка 1 за 2017г. е 19 976,92 t. Извършен е 

мониторинг за състоянието на депото въз основа на геодезическо заснемане, извършено от 

лицензиран изпълнител, като заетата с отпадъци площ в клетка 1 е 20,121 дка (общ обем на 

депонираните отпадъци до момента е 36 613 м3, а свободният капацитет на клетка 1 е 

268 387 м3. 

Към депото са изградени ЛПСБФОВ и ПСИВ за третиране на отпадъчните води от 

инсталацията. 

На РЦУО-Луковит е изградена площадка за открито компостиране на „зелени 

отпадъци“, която функционира. Дейността извършвана на територията на площадката е 

компостиране на зелени маси (суров дървесен материал, храсти и др.) чрез влагането им в 

компостни диги, след предварително раздробяване. 

Компостирането е процес на аеробно разграждане на органичната материя от 

микроорганизми в контролирана среда на почвоподобна субстанция наречена компост. В 

процеса на компостиране, микроорганизмите като бактерии и гъби, разрушават комплексно 

свързаните органични съединения до съставни вещества и произвеждат въглероден 

диоксид, вода, минерали и стабилизирана органична маса (компост). Процесът е 

екзотермичен и генерираната топлина разрушава опасните за здравето вируси, както и 

семената на плевелите. Компостирането на зелената маса ще се ускори когато се създаде и 

поддържа подходяща среда за растеж и развитие на микроорганизмите. Основните 

параметри на благоприятната среда са: 

• Смесване на органичната маса с цел осигуряване на хранителни вещества за 

дейността и растежа на микроорганизмите при балансирана доставка на въглерод 

и азот в компостта (C:N); 

• Достатъчно количество кислород за поддържане на аеробните организми; 

• Влажност позволяваща биологичната активност на микроорганизмите без да 

възпрепятства аерацията на компостта; 

• Подходяща температура за развитието на микроорганизмите. 
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След постъпване на зелената маса същата се съхранява в открит склад до достигане 

на нужния обем, след което се раздробява посредством дробилка и се получава хомогенна 

маса, която се полага в компостните редове посредством челен товарач. Аерирара се и се 

оросява в зависимост от необходимостта, след съзряване компостта се складира в зоната за 

складиране оборудвана със сито.  

За 2017г. на площадката за открито компостиране на „зелени отпадъци“ са приети за 

третиране 27,44 тона разделно събрани отпадъци, класифицирани с код 20 02 01 – 

биоразградими отпадъци. Същите са преминали през операция по шредиране и са 

разпределени в открити компостни редове. В края на 2017г. не е завършил периода за 

получаване на готов компост. 

Отчетността на третираните отпадъци се води от операторът чрез записи в отчетни 

книги, 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. Отчетните книги са заверени от РИОСВ – Плевен, по образец на 

Наредба 1/04.06.2014г., заверени под №871/2016г. – приложение 3 и №1049/2016г. – 

приложение 4. 

Общински събирателен център - намира се в Приемна зона на РЦУО. Общинският 

събирателен център представлява открита площадка с транспортно комуникационна връзка. 

Предназначен е за приемане на масово разпространени отпадъци от домакинствата, с цел 

извършване операция по оползотворяване, обозначена с код R 13 – съхраняване, до 

извършването на някоя от дейностите с кодове R 1- R 12, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. Доставката на 

отпадъците се извършва с лични автомобили до съответния контейнер. След разтоварване 

излизат през изхода и напускат територията на обекта. След запълване на контейнера за 

определен вид суровина, същия се извозва и на негово място се поставя празен. Площадката 

на Общинския събирателен център е изпълена по одобрен проект и е пожарообезопасена – 

с положена трайна асфалтова настилка, с изградена система за измиване и събиране на 

отпадъчните води, която няма връзка със селищната канализация.  

Площадката се състои от зона за разтоварване, зона за складиране и контейнери - 

разположени са 9 бр. контейнери с размер 5/2.4/2 с обем 20 m3 (за по-обемисти и леки 

суровини); 2 бр. контейнери с размер 5/2.4/1 с обем 10 m3 (за строителни отпадъци и тежки 

суровини); 2 бр. товарни контейнери ролков тип (временно складиране на опасни отпадъци). 

Металните специализирани контейнери са обозначени с надписи за вида на съхраняваните 

отпадъци. 

За 2017г. няма приети отпадъци в Общинския събирателен център. 

1.11. Производствен капацитет на инсталацията 

Таблица 4.1.1. (по Условие 4.1. от КР) 

№ Инсталация 
Позиция на дейността 

по Приложение №4 

към ЗООС 
Капацитет 

1. 
Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит, включващ: 
- Клетка 1 на Депо за неопасни отпадъци 

5.4 
80 t/24h 
164 700 t 
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Таблица 4.1.2. (по Условие 4.1. от КР) 

Количеството депонирани отпадъци - максимален дневен капацитет на инсталацията 

(Клетка 1 на Депо за неопасни отпадъци) е определен в Условие 4.1., а в Условие 11.2.1. е 

определен максималния годишен капацитет до 24 589 t/y, като приетите отпадъци на РЦУО-

Луковит за обезвреждане са съгласно Условие 11.2.1 от Комплексното разрешително. 

Количеството депонирани отпадъци за отчетния период 01.01.2017г. – 31.12.2017г. е 

19 976,92 t.  

Условия по КР №518-Н0/2015г. 

Условие №3. Обхват 

Условие №4. Капацитет на инсталациите 

№ 
Инсталации извън обхвата на Приложение № 4 към 

ЗООС 
Капацитет  

1. Площадка за открито компостиране на зелени отпадъци 10 t/24h 

2. 
Общински събирателен център, включващ: 

- Площадка за съхранение на опасни отпадъци 
 

0,488 t 

Условие 3.4. Притежателят на настоящото 

разрешително може да възлага, въз основа 

на писмен договор, дейностите по 

стопанисване на Регионален център за 

управление на отпадъците – Луковит, на 

българско или чуждестранно юридическо 

или физическо лице, регистрирано като 

търговец по Търговския закон или по 

националното си законодателство, което да 

изпълнява условията от настоящото 

разрешително по експлоатацията, 

закриването, поддръжката и 

следексплоатационните грижи за 

площадката на депото. 

Съгласно Решение №25 взето с протокол 

№3/21.12.2015г. относно създаване на 

Общинско предприятие на Регионално депо 

за неопасни отпадъци Луковит и приемане 

правилник за дейността му. Предмет на 

дейността на Общинското предприятие е 

„Управление на Регионалното депо за 

битови отпадъци“. 

Условие 4.1. На притежателят на 

настоящото разрешително се разрешава да 

експлоатира инсталацията по Условие №2, 

без да превишава капацитета, посочен в 

Таблица 4.1.1. и Таблица 4.1.2. 

Операторът води ежедневна справка за 

постъпилите количества отпадъци на вход 

на РЦУО. През 2017г. има отчетени 

превишения на посочения в Таблица 4.1.1. 

капацитет (т/24ч). Операторът е предприел 

коригиращи мерки. 

На годишна база депонираните отпадъци не 

превишават разрешените количества по КР 

за “Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит”, обслужващ 

общините Луковит, Ябланица, Тетевен, 

Червен бряг и Роман. 

За 2017г. на РЦУО-Луковит на площадката 

за открито компостиране на „зелени 

отпадъци“ са приети за третиране 
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1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

Организационната структура на общинско предприятие “Регионално депо за 

неопасни отпадъци” – Луковит е следната: 

• Директор 

• Домакин 

• Счетоводител 

• Лаборант 

Всички дейности с управлението на околната среда се координират от Директора на 

общинско предприятие “Регионално депо за неопасни отпадъци” – Луковит, а дейността му 

се подпомага от всички служители които са ангажирани по експлоатацията на 

съоръжението. 

1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

Регионална инспекция по околна среда и води – Плевен  

5800 гр. Плевен, ул. “Александър Стамболийски“ №1А 

(компостиране) зелени отпадъци 27440 кg 

разделно събрани отпадъци, класифицирани 

с код 20 02 01 – Биоразградими отпадъци. 

Условие 4.2. Докладване 

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

измерване или изчисляване на годишното 

количество депонирани отпадъци за 

инсталацията по Условие №2, които 

попадат в обхвата на Приложение №4 към 

ЗООС. 

В „Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит” се прилага 

инструкция за измерване на годишното 

количество депонирани отпадъци за 

инсталацията по Условие №2 - Клетка 1 на 

Депо за неопасни отпадъци. 

Количеството на всяка доставка от 

приеманите отпадъци се измерва с 

електронна везна и се регистрира чрез 

специализиран софтуер в електронната база 

данни на обекта. 

Операторът води отчетност на третираните 

отпадъци, чрез записи в заверена от РИОСВ 

- Плевен под №871/21.04.2016г. отчетна 

книга, по образец 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“, приложение 

3. 

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и докладва 

като част от ГДОС годишното количество 

отпадъци за инсталациите по Условие №2, 

които попадат в обхвата на Приложение №4 

към ЗООС  

Данните за годишното количеството 

депонирани отпадъци на „Регионален 

център за управление на отпадъците – 

Луковит” – Клетка 1 на Депо за неопасни 

отпадъци са представени в т.1.11. 

„Производствен капацитет на 

инсталацията”. 
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1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – Плевен 

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60 
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2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

2.1. Структура и отговорности 

Съгласно Решение №25, Протокол №3/21.12.2015г. е създадено Общинско 

предприятие на “Регионално депо за неопасни отпадъци” – Луковит, както и е приет 

правилник за дейността му. Предмет на дейността на Общинското предприятие е 

„Управление на Регионалното депо за битови отпадъци“.  

Всички дейности свързани с управление на околната среда се координират от 

Директора на общинско предприятие “Регионално депо за неопасни отпадъци” – Луковит. 

Дейността на Директорът на депото се подпомага от всички служители, които са 

ангажирани по експлоатация и поддръжка на съоръжението. 

За разпределение на отговорностите и в изпълнение на условията от КР е определен 

персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в 

разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. 

Изготвени са списъци на: 

• Персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в 

разрешителното; 

• Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. 

Списъците се съхраняват на “Регионален център за управление на отпадъците – 

Луковит” и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите. 

2.2. Обучение 

Определени са потребностите от обучение на персонала на “Регионален център за 

управление на отпадъците – Луковит”. Създадена е Програма за обучение на персонала, 

като в зависимост от потребностите същата ще се актуализира (при необходимост 

ежегодно).  

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции, 

изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички 

дейности по условията в КР. 

Обучението на персонала е съобразено с: 

• Длъжностите и отговорностите на персонала; 

• Дейностите по изпълнение на условията в Комплексното разрешително; 

• Познаване на нормативните документи; 

• Изискванията по безопасност на труда. 

Преди “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” да бъде въведен 

в експлоатация е проведено обучение на персонала за експлоатацията и поддръжката на 

съоръженията, относно опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа на 

всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал. Извършен е начален и периодичен 

инструктаж в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

На 15.09.2016г. е проведено от немски експерти на фирма Compentis GmbH 

теоретично и практично обучение на екип на Общинско предприятие на “Регионално депо 

за неопасни отпадъци” – Луковит, след което е осъществено стартиране на инсталацията за 

пречистване на инфилтратни води от клетка 1 на РЦУО-Луковит чрез обратна осмоза. На 

обучението са присъствали лицето по поддръжка и домакина. 

През 2017г. не са провеждани теоретично и практично обучение на екипа на 

Общинско предприятие на “Регионално депо за неопасни отпадъци” – Луковит. Персоналът 

е обучен и спазва разработените инструкции, изискващи се в КР – тяхното прилагане и 

документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР. 
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2.3. Обмен на информация 

Всички доклади (за мониторинг, доклад за експлоатация и др.) се изготвят в 2 

екземпляра за РИОСВ - Плевен и за Оператора.  

Всички нови разпоредби и нормативни документи, издадени от МОСВ, ИАОС и 

Държавен вестник, се прилагат своевременно и в определените срокове. 

В “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” се съхранява 

документация за начина на експлоатация на депото, за водене на отчетност и за 

периодичния мониторинг, провеждан от акредитирани лаборатории. Тази информация е за 

достъп на населението и компетентните органи. 

В “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” се съхранява списък 

с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други 

възможни данни за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на 

КР. 

Съгласно Условие 7.4. от КР се поддържа актуален списък на органите/лицата, 

които трябва да бъдат уведомени, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и 

начини за контакт (МОСВ, ИАОС, областен управител, кмет на Община Луковит, РИОСВ 

– Плевен, органите на ГД „ПБЗН“ – МВР, БДУВДР - Плевен). 

2.4. Документиране 

Изготвени са: 

• Списък с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията, 

който се актуализира при всяка промяна в законодателството; 

• Дневници с всички необходими инструкции, изисквани с настоящото 

разрешително; 

• Списък на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен. 

Инструкциите и прилежащата документация се съхраняват при отговарящия за 

експлоатирането на “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” - Ивайло 

Иванов (Директор на общинско предприятие “Регионално депо за неопасни отпадъци” – 

Луковит) и са на разположение на служителите и компетентните органи. 

2.5. Управление на документи  

Управлението на документите обхваща както вътрешните, така и външните 

документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е от особена важност при работата 

на “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит”. Управлението на 

документите се извършва в следната последователност: 

• Определяне отговорността на длъжностното лице, отговорно за изготвяне на 

документа; 

• Проверка на създадения документ за съответствие с поставените изисквания; 

• Утвърждаване на документа и разпространяване за употреба от персонала; 

• Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия; 

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР са на 

разположение на персонала и на отговорните лица, които ги прилагат. Всички инструкции 

се съхраняват в администрацията на “Регионален център за управление на отпадъците – 

Луковит” и са на разположение на компетентните органи. 

2.6. Оперативно управление 

В изпълнение на Условие 5.1. от КР са изготвени и одобрени инструкции за 

експлоатация и поддръжка на депото, съхранявани в администрацията на “Регионален 



12 

 

център за управление на отпадъците – Луковит” в писмен вид и се предоставят на 

компетентните органи при поискване.  

Съгласно изготвените и прилагани инструкции на всеки две седмици се проверява 

ВиК системата и седмично ПСИВ за наличието на течове от отговорния за дейността 

персонал – поддръжка, лаборант и в дневник се водят регулярни записи, като за 2017г. няма 

наличие на течове.   

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Изготвена е обща инструкция в изпълнение на Условия 5.2., 5.3. и 5.4. от КР, 

относно мониторинг на техническите и емисионни показатели, периодична оценка на 

съответствието с изискванията на КР и за установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия в това число и в управлението на 

ОС.  

Съгласно изготвената и прилагана инструкция се водят записи в дневник, като за 

2017г. няма установени несъответствия на стойностите на емисионните и техническите 

показатели, поради което и не са предприети коригиращи действия. Във връзка с установени 

превишения на дневния капацитет, операторът е предприел коригиращи действия и е 

уведомил компетентния орган за планирана промяна в работата на инсталацията по Условие 

2. с писмо Изх. №01-3045/07.09.2017г. 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

През 2017г. на “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” не са 

възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората 

и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на 

технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план. 

За “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” е разработен „План 

за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

бедствия, аварии и катастрофи“. Изградена е оперативна група за действия при 

евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за 

подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта на ръководството на 

“Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” е чрез непрекъсната 

превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до 

минимум аварийните ситуации. 

В изпълнение на Условия 14.1. и 14.2. от КР е изготвена обща инструкция №19, 

включваща оценка на риска от аварии, мерки за предотвратяване, контрол и/или 

ликвидиране на последствията от аварии. През 2017г. няма възникнали аварийни ситуации, 

няма записи, както и не са предприети мерки за ликвидиране на последствията от аварии. 

2.9. Записи 

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на 

разположение на заинтересованите страни. 

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от 

оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се 

документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган. 

2.10. Докладване 

Ежегодно се изготвя и представя в РИОСВ – Плевен и БДУВДР – гр. Плевен, 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното 

разрешително.  
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Своевременно се докладва в РИОСВ - Плевен при превишения в емисионните норми 

след извършване на собствения мониторинг. 

Настоящият доклад е втори и представя изпълнението на дейностите за които е 

предоставено KP №518-Н0/2015г., като е изготвен съгласно „Образец на годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително“, приложен 

към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите №РД-

806/31.10.2006г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и 

образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

комплексно разрешително”. 

2.11. Актуализация на СУОС 

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага СУОС, която 

отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по 

дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените 

отговорни лица, който се предоставя при поискване от компетентните органи.  

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР, има необходимата 

компетентност, придобита на основата на подходящо обучение и опит. 

Системата за управление на околната среда ще бъде актуализирана при актуализация 

или изменение на издаденото комплексно разрешително, при издаване на ново комплексно 

разрешително и при промяна на персонала, който ще извършва конкретни дейности по 

изпълнение на условията в разрешителното.   

Условия по КР №518-Н0/2015г. 

Условие №5. Управление на околната среда 

Условие 5.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да изготви всички 

инструкции за експлоатация и поддръжка, 

изисквани с разрешителното. 

За “Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит” са изготвени и се 

прилагат всички инструкции за 

експлоатация и поддръжка. 

Условие 5.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага писмени 

инструкции за мониторинг на техническите 

и емисионни показатели, съгласно 

условията в комплексното разрешително. 

Изготвена е обща инструкция по Условия 

5.2., 5.3. и 5.4 и се прилага. 

През 2017г. няма допуснати несъответствия. 

Във връзка с установени превишения на 

дневния капацитет, операторът е предприел 

коригиращи действия и е уведомил 

компетентния орган за планирана промяна в 

работата на инсталацията по Условие 2. с 

писмо Изх. №01-3045/07.09.2017г. 

Условие 5.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага писмени 

инструкции за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с 

определените в условията на 

разрешителното. 

Условие 5.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага писмена 

инструкция за установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

Условие 5.5. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира данните от 

наблюдението на техническите и емисионни 

показатели, резултатите от оценката на 

съответствието им, причините за 

Условието се изпълнява. Всички данни се 

документират и съхраняват в 

административната сграда на РЦУО-

Луковит. Няма допуснати несъответствия. 
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Условие №7. Уведомяване 

допуснатите несъответствия и предприетите 

коригиращи действия в съответствие с 

изискванията на условията в комплексното 

разрешително. 

Във връзка с установени превишения на 

дневния капацитет, операторът е предприел 

коригиращи действия и е уведомил 

компетентния орган за планирана промяна в 

работата на инсталацията по Условие 2. с 

писмо Изх. №01-3045/07.09.2017г. 

Условие 5.6. Притежателя на настоящото 

разрешително да прилага писмена 

инструкция за периодична оценка на 

наличие на нови нормативни разпоредби 

към работата на инсталация по Условие №2, 

произтичащи от нови нормативни актове, и 

да уведомява ръководния персонал за 

предприемане на необходимите 

организационни/технически действия за 

постигане съответствие с тези нормативни 

разпоредби.  

За “Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит” е изготвена и се 

прилага изискваната писмена инструкция. 

Определен е отговорник за поддържане и 

актуализиране на документите, който следи 

за публикуване на изменения в 

съществуващата нормативна база имащи 

отношение към документите в КР и ги 

отразява своевременно. 

При наличие се изпълняват и писмени 

предписания от РИОСВ - Плевен, Басейнова 

дирекция Дунавски район с център гр. 

Плевен или други оторизирани контролни 

органи. 

Условие 5.7. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и съхранява 

резултатите от прилагането на инструкцията 

по Условие 5.6. 

Условието се изпълнява. Документират и се 

съхраняват в административната сграда на 

РЦУО-Луковит резултатите от прилагането 

на инструкцията по Условие 5.6. 

Условие 7.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да информира РИОСВ за 

началото и очакваната продължителност на 

приемните изпитвания по смисъла на Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) или по 

реда на друга приложима, специализирана 

нормативна уредба за въвеждане в нормална 

експлоатация на инсталациите/ 

пречиствателните съоръжения. След 

приключване на приемните изпитвания, да 

представи в РИОСВ копие от документа за 

въвеждане на обекта в експлоатация.  

Във връзка с изпълнение на условието, с 

писмо Вх. №2094/31.03.2016г., операторът е 

изпратил копие от документи – Разрешение 

за ползване №СТ-05-2243/04.12.2015г. за 

ползване на строеж „Регионален център за 

управление на отпадъците“ – Луковит и 

Заповед №121/31.03.2016г. на кмета на 

община Луковит. Операторът е информирал 

РИОСВ – Плевен, че в периода 12.09 – 

16.09.2016г. ще бъде направена 72 – часова 

проба на ПСИВ на РЦУО-Луковит с писмо 

Вх. №5220/09.09.2016г. Изготвен е протокол 

за проведената 72-часова проба при 

експлоатационни условия на комисията 

назначена със Заповед №342/07.09.2016г. на 

кмета на община Луковит. През 2017г. 

ПСИВ е в поддържащ режим. Не се 

пречистват отпадъчни води, поради липса на 

инфилтрат в басейна. 

Условие 7.2. Притежателят на настоящото 

комплексно разрешително да уведомява 

МОСВ, с копие до ИАОС за всяка планирана 

промяна (по смисъла на ЗООС) в работата на 

инсталациите, разрешение в Условие №2, 

съгласно нормативно установения ред. 

Операторът е уведомил МОСВ за планирани 

промени в работата на инсталацията по КР. 

С писмо Изх. №08-00-839/30.09.2017г., 

МОСВ информира оператора за 

приложимата процедура във връзка с 

планираната промяна.  
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Условие 7.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да уведомява областния 

управител, кмета на общината, РИОСВ и 

органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при 

аварийни или други замърсявания, а в 

случаите на замърсяване на повърхностни 

и/или подземни води и БД, когато са 

нарушени установените с настоящото 

разрешително норми на изпускане на 

замърсяващи вещества в околната среда, 

след установяване на вида на замърсяващите 

вещества и размера на замърсяването. 

Операторът е информирал РИОСВ - Плевен, 

че през 2017г. на експлоатация на ПСОВ на 

“Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит” няма аварийни или 

други замърсявания. Няма регистрирана 

непосредствена заплаха за екологични щети. 

Условие 7.4. Обобщена информация по 

Условие 7.2. и Условие 7.3. да бъде 

включена като част от ГДОС. 

Операторът е уведомил МОСВ за планирани 

промени в работата на инсталацията по КР. 

С писмо Изх. №08-00-839/30.09.2017г., 

МОСВ информира оператора за 

приложимата процедура във връзка с 

планираната промяна. 

През 207г. няма настъпили аварийни или 

други замърсявания. 

Условие 7.5. Притежателят на настоящето 

разрешително да информира РИОСВ и БД, в 

частта „Води“, за резултатите от 

мониторинга, определен с условията на 

разрешителното. 

Оператърт е информирал РИОСВ - Плевен 

за резултатите от мониторинга в част 

„Води“, определен с условията на 

разрешителното. 

Условие 7.6. Притежателят на настоящото 

разрешително е длъжен незабавно да 

информира съответния компетентен орган 

при съществуване на непосредствена 

заплаха за екологични щети въпреки 

предприетите от него мерки. 

През 2017г. няма регистрирана 

непосредствена заплаха за екологични щети. 

Условие 7.7. При настъпили екологични 

щети операторът е длъжен незабавно да 

уведоми съответния компетентен орган за 

причинените екологични щети. 

През 2017г. няма регистрирана 

непосредствена заплаха за екологични щети 

и няма настъпили екологични щети. 

Условие 7.8. Притежателят на настоящото 

разрешително да уведомява съответния 

компетентен орган при аварийни или други 

замърсявания. 

През 2017г. не е имало аварийни или други 

замърсявания, не се е налагало уведомяване 

на компетентните органи. 



16 

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. Използване на вода 

Община Луковит е сключила Договор с “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” 

АД – Ловеч за доставяне на вода от ВиК мрежата (градски водопровод), която се използва 

на “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” за производствени и 

питейно-битови нужди. Монтирано е измервателно устройство във водомерна шахта до 

изградената помпена станция.  

Таблица 8.1.2 (по Условие 8.1.2. от КР)  

Инсталации 
Годишна норма за ефективност при 

употребата на вода [m3/t отпадъци] 
Регионален център за управление на отпадъците – 

Луковит, включващ: 
- Клетка 1 на Депо за неопасни отпадъци 

0,254  

 

Таблица 3.1. 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

ВиК мрежа 

градски 

водопровод 

Не се 

регламентира 
0,254 m3 /t 1 351 m3 0,051 m3 /t Да 

За 2017г. общото количество консумирана вода за “Регионален център за управление 

на отпадъците – Луковит” е 1 351 m3, като са използвани 331 m3 за питейно-битови и 1 020 

m3 за производствени нужди. 

Годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за 

инсталацията по Условие №2, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС е 

0,051 m3/t. 

Условия по КР №518-Н0/2015г. 

Условие №8. Използване на ресурси 

Условие 8.1. Използване на вода 

Условие 8.1.1. Използването на вода за 

производствени нужди да става единствено 

при наличие на актуален договор с „ВиК” 

оператор и/или при наличие на 

Разрешително за водовземане, издадено 

съгласно изискванията на Закон за водите, и 

при спазване на условията в документите, 

уреждащи законосъобразното използване на 

вода. 

Използването на вода за производствени и 

питейно-битови нужди на “Регионален 

център за управление на отпадъците – 

Луковит”, става чрез доставка от градски 

водопровод, съгласно Договор с 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” АД – Ловеч. 

Условие 8.1.2. При работа на инсталацията 

по Условие №2, попадаща в обхвата на 

Приложение №4 към ЗООС, да не се 

превишава количеството използвана вода за 

Количеството вода в m3/t депониран отпадък 

за 2017г. е 0,051 m3/t и не превишава 
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производствени нужди, посочено в 

Tаблица 8.1.2.  

количеството 0,254 m3/t посочено в 

Tаблица 8.1.2 от КР. 

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

експлоатация и поддръжка на процеса на 

измиване на колите, основен консуматор на 

вода за производствени нужди. 

Изготвена е и се прилага инструкция за 

експлоатация и поддръжка на консуматор на 

вода за производствени нужди при процеса 

на измиване на превозното средство 

(измиват се гумите на колите доставящи 

отпадъците на РЦУО-Луковит). 

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

извършване на проверки на техническото 

състояние на водопроводната мрежа на 

площадката, установяване на течове и 

предприемане на действия за тяхното 

отстраняване. 

Инструкцията е изготвена и се прилага, 

относно извършване на проверки на 

техническото състояние на водопроводната 

мрежа на площадката, включваща също така 

и установяването на течове и предприемане 

на необходимите действия за тяхното 

отстраняване. През 2017г. от отговорния за 

дейността персонал – поддръжка са 

извършени 26 бр. проверки на 

водопроводната мрежа на площадката на 

“Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит”. Водят се записи в 

дневник - течове не са установени. 

8.1.5. Измерване и документиране 

Условие 8.1.5.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да отчита 

изразходваното количество вода на 

площадката, чрез измервателно устройство, 

обозначени на Приложение 2 (Чертеж №DF-

LOO-RA-1.2-0001) от заявлението. 

Има монтирано измервателно устройство 

(ИУ) във водомерна шахта преди вход ПС на 

депото. Ежемесечно се отчита и записва 

общото количество използвана вода на 

площадката на “Регионален център за 

управление на отпадъците – Луковит”. 

Условие 8.1.5.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за измерване/изчисляване и 

документиране на изразходваните 

количества вода за производствени нужди. 

Документираната информация да включва: 

• годишнa консумация на вода за 

производствени нужди за 

инсталацията по Условие №2, 

попадаща в обхвата на Приложение 

№4 към ЗООС; 

• стойността на годишната норма за 

ефективност при употребата на 

производствена вода за 

инсталацията по Условие №2, 

попадаща в обхвата на Приложение 

№4 към ЗООС. 

Прилага се инструкция за изчисляване на 

количеството използвана вода за 

производствени нужди от инсталацията по 

Условие №2, попадаща в обхвата на 

Приложение №4 към ЗООС и свързаните с 

нейната експлоатация съоръжения. 

Изготвен е дневник, в който се отчитат 

изразходваните количества вода при работа 

на инсталацията по Условие №2, попадаща 

в обхвата на Приложение №4 към ЗООС, т.е 

води се документация за изразходваното 

количество вода за производствени нужди 

на базата на ежемесечно издавана фактура 

от „ВиК“ АД Ловеч. Документираната 

информация включва: 

• обща месечна консумация на вода 

за производствени нужди за 

“Регионален център за управление 

на отпадъците – Луковит”; 

• месечна консумация на вода за 

производствени нужди за 

инсталацията по Условие №2, 
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попадаща в обхвата на Приложение 

№4 към ЗООС; 

• месечна консумация на вода за 

производствени нужди за тон 

депониран отпадък за инсталацията 

по Условие №2, попадаща в 

обхвата на Приложение №4 към 

ЗООС; 

• годишната норма за ефективност 

при употребата на производствена 

вода за инсталацията по Условие 

№2, попадаща в обхвата на 

Приложение №4 към ЗООС; 

Условие 8.1.5.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за оценка на съответствието на 

изразходваните количества вода за 

производствени нужди при работа на 

инсталацията по Условие №2 с 

определените в Условие 8.1.2. 

Инструкцията да включва установяване на 

причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. 

Резултатите от изпълнението на 

инструкцията да се документират и 

съхраняват. 

Прилага се инструкция за оценка за 

съответствието на изразходваните 

количества вода за производствени нужди 

при работа на инсталацията по Условие №2.  

В Комплексното разрешително в Условие 

8.1.2. е определена годишната норма за 

ефективност при употребата на вода за 

инсталацията по Условие №2, която е 

0,254 m3/t депониран отпадък. Няма 

установени несъответствия. При 

несъответствие ще се установят причините 

за несъответствията и ще се предприемат 

коригиращи действия. 

Резултатите от изпълнението на 

инструкцията се документират и съхраняват 

в административната сграда на РЦУО-

Луковит. 

Условие 8.1.5.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за документирането на 

резултатите от проверките на техническото 

състояние на водопроводната мрежа, 

установяване на течове и предприетите 

действия за тяхното отстраняване. 

Резултатите да се съхраняват и предоставят 

при поискване от страна на компетентните 

органи. 

Извършват се двуседмични проверки на 

техническото състояние на водопроводната 

мрежа, с цел недопускане на аварии и 

своевременното им отстраняване. През 

2017г. не са установени течове и аварии. 

Няма записи. 

Изготвена е и се прилага инструкция, 

относно документиране на резултатите от 

проверките на техническото състояние на 

водопроводната мрежа. Резултатите от 

проверките на техническото състояние на 

водопроводната мрежа се документират в 

дневник и се съхраняват в 

административната сграда на РЦУО-

Луковит и се предоставят при поискване от 

страна на компетентните органи. 

Условие 8.1.5.5. Резултатите от 

изпълнението на инструкцията по Условие 

8.1.3. да се документират, съхраняват и да се 

предоставят при поискване от страна на 

компетентните органи. 

Изготвена е и се прилага инструкция за 

експлоатация и поддръжка на консуматор на 

вода за производствени нужди при процеса 

на измиване на превозното средство 

(измиват се гумите на колите доставящи 
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3.2. Използване на енергия 

Консумацията на електроенергия се отчита, чрез монтирания електромер в 

електрическото табло на трансформатора, монтиран в района на “Регионален център за 

управление на отпадъците – Луковит”.  

Таблица 8.2.1 (по Условие 8.2.1 от КР) 

Таблица 3.2 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано количество за 

единица продукт 
Съответствие 

Електроенергия 0,01415 MWh/t 0,0005 MWh/t Да 

Потреблението на електроенергията се отчита по фактури. За 2017г. консумираната 

електроенергия за производствени нужди на “Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит” е 10 МW/h.  

Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията 

по Условие №2, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС е 0,0005 MWh/t. 

 

 

отпадъците на РЦУО-Луковит). Няма 

записи. 

Условие 8.1.6. Докладване 

Условие 8.1.6.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

ежегодно, като част от ГДОС, за 

количеството на използваната вода за 

производствени нужди, изразено като: 

• годишна норма за ефективност при 

употребата на производствена вода 

за инсталацията по Условие №2, 

попадаща в обхвата на Приложение 

№4 към ЗООС за календарната 

година. 

Количеството на използваната вода за 

производствени нужди, изразено като 

годишна норма за ефективност при 

употребата на производствена вода за 

инсталацията по Условие №2, попадаща в 

обхвата на Приложение №4 към ЗООС е 

представено в Таблица 3.1. 

Условие 8.1.6.2. Притежателят на 

разрешително да докладва, като част от 

ГДОС резултатите от оценката на 

съответствието по Условие 8.1.5.3., 

причините за документираните 

несъответствия и предприетите коригиращи 

действия за отстраняването им. 

При проведената оценка на съответствие по 

Условие 8.1.5.3., не са установени 

несъответствия, поради което и няма 

предприети коригиращи действия за 

отстраняването им. 

Инсталация 
Годишна норма за ефективност при 

употребата на електроенергия [MWh/t 

отпадъци] 
Регионален център за управление на отпадъците – 

Луковит, включващ: 

- Клетка 1 на Депо за неопасни отпадъци 
0,01415 
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Условия по КР №518-Н0/2015г. 

Условие 8.2. Използване на енергия 

Условие 8.2.1. Консумираната 

електроенергия от инсталацията по Условие 

№2, попадаща в обхвата на Приложение №4 

към ЗООС, да не се превишава стойностите, 

посочени в Tаблица 8.2.1.  

Използвано количество електроенергия за 

единица продукт MWh/t депониран отпадък 

за 2017г. е 0,0005 MWh/t и не превишава 

количеството 0,01415 MWh/t посочено в 

Tаблица 8.2.1 от КР. 

Условие 8.2.1.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за експлоатация и поддръжка на 

технологичното оборудване в 

пречиствателната станция за инфилтрирали 

води, най-голям консуматор на 

електроенергия в инсталацията по 

Условие №2, попадаща в обхвата на 

Приложение №4 към ЗООС. 

Изготвена е и се прилага инструкция за 

експлоатация и поддръжка на 

технологичното оборудване в 

пречиствателната станция за инфилтрирали 

води. Няма записи, ПСИВ е в поддържащ 

режим. 

Условие 8.2.2. Измерване и документиране 

Условие 8.2.2.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция, осигуряваща 

измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия, 

изразени като: 

• годишна консумация за 

инсталацията по Условие №2, 

попадаща в обхвата на Приложение 

№4 към ЗООС;  

• стойността на годишната норма за 

ефективност при употребата на 

електроенергия за инсталацията по 

Условие №2, попадаща в обхвата 

на Приложение №4 към ЗООС; 

Количеството електроенергия да се отчита 

чрез измервателно устройство, чието 

местоположение е отбелязано на „Генерален 

план“ от Приложение №2 към заявлението. 

Изразходваните количества за инсталацията 

по Условие №2, попадаща в обхвата на 

Приложение №4 към ЗООС, да се 

изчисляват по методика за изчисляване на 

консумацията на електроенергия, 

разработена от оператора. 

Използваното количество електроенергия за 

2017г. за единица продукт, изразено като 

годишна норма за ефективност при 

употребата на електроенергия за един тон 

депониран отпадък за инсталацията по 

Условие №2, попадаща в обхвата на 

Приложение №4 към ЗООС е представено в 

Таблица 3.2. 

Прилага се обща инструкция, която включва 

измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия, 

както следва: 

• обща месечна консумация на 

електроенергия за “Регионален 

център за управление на отпадъците 

– Луковит”; 

• месечна консумация на 

електроенергия за инсталацията по 

Условие №2, попадаща в обхвата 

на Приложение №4 към ЗООС; 

• месечна консумация на 

електроенергия за тон депониран 

отпадък за инсталацията по 

Условие №2, попадаща в обхвата 

на Приложение №4 към ЗООС; 

• годишна консумация на 

електроенергия за инсталацията по 

Условие №2, попадаща в обхвата 

на Приложение №4 към ЗООС; 

• годишната норма за ефективност 

при употребата на електроенергия 

за инсталацията по Условие №2, 
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3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

В Условие 8.3 от КР №518-Н0/2015г. за “Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит”, няма заложени конкретни условия по отношение на видове или 

контролиране годишните количества на използваните суровини, спомагателни материали и 

горива. 

Таблица 3.3.1. 

Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

тона 

Количество 

за единица 

продукт 

т/тон 

Съответ-

ствие 

Земни маси 
Не се 

регламентира 

Не се 

регламентира 
1 990 0,1 Да 

попадаща в обхвата на Приложение 

№4 към ЗООС; 

Условие 8.2.2.2. Притежателят на 

настоящото комплексно разрешително да 

изготви и прилага инструкция за оценка на 

съответствието на измерените/изчислените 

количества електроенергия с определените 

такива в Условие 8.2.1., в това число 

установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия за отстраняването им. 

Резултатите от изпълнението на 

инструкцията да се документират. 

Изготвена е и се прилага обща инструкция, 

в която е включена и оценка на 

съответствието на изчислените количества 

електроенергия с определените такива в 

Условие 8.2.1 на КР, като резултатите от 

изпълнението на инструкцията се 

документират и съхраняват. При 

извършената оценка на съответствието, не 

са установени несъответствия, поради което 

и не са предприети коригиращи действия. 

Няма записи. 

Условие 8.2.2.3. Притежателят на 

настоящото комплексно разрешително да 

документира резултатите от изпълнението 

на инструкцията по Условие 8.2.1.1. 

Изготвена е и се прилага инструкция за 

експлоатация и поддръжка на 

технологичното оборудване в 

пречиствателната станция за инфилтрирали 

води. Няма записи, ПСИВ е в поддържащ 

режим. 

Условие 8.2.3. Докладване 

Условие 8.2.3.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

ежегодно, като част от ГДОС: 

• измерените/изчислените стойности 

на годишната норма за ефективност 

при употребата на електроенергия 

от инсталацията по Условие №2, 

попадаща в обхвата на 

Приложение №4 към ЗООС за 

календарната година; 

• резултатите от оценката на 

съответствието по Условие 8.2.2.2., 

причините за документираните 

несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

Количеството на използваната 

електроенергия от инсталацията по Условие 

№2, попадаща в обхвата на Приложение №4 

към ЗООС, изразено като годишна норма за 

ефективност при употребата на 

електроенергия за един тон депониран 

отпадък за 2017г. е представено в 

Таблица 3.2. 

При извършената оценка на съответствие, не 

са установени несъответствия, поради което 

и не са предприети коригиращи действия. 
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Използват се земни маси от клетка 2 на РЦУО-Луковит за запръстяване на дневните 

работни участъци. 

Таблица 3.3.2. 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

литра 

Количество 

за единица 

продукт 

л/тон 

Съответ

-ствие 

Сярна киселина 
Не се 

регламентира 

Не се 

регламентира 
450 0,023 Да 

Таблица 3.3.3. 

Горива  

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

литра 

Количество 

за единица 

продукт 

л/тон 

Съответствие 

Дизелово 

гориво 

Не се 

регламентира 

Не се 

регламентира 
35 480 1,78 Да 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

Съхранението на спомагателните материали и горива се осъществява единствено на 

определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания. 

Химичните вещества класифицирани като опасни се съхраняват съгласно условията, 

посочени в информационните листове за безопасност. Копия от информационните листове 

за безопасност на използваните при производствената дейност вещества се съхраняват на 

територията на РЦУО-Луковит. 

Условия по КР №518-Н0/2015г. 

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Условие 8.3.4.1. 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, 

етикетирани и снабдени с информационни 

листове за безопасност. Информационните 

листове за безопасност да отговарят на 

изискванията на Приложение II на 

Регламент (ЕО) 1907/2006, относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH).  

На “Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит”, материалите са 

опаковани, етикирани и снабдени с 

информационни листи, като на площадката 

на ПСИВ се съхранява само сярна киселина 

около 450 литра. Поставен е информационен 

лист за безопасност на наличната сярна 

киселина. Наличната сярна киселина се 

съхранява в бидон, изработен от устойчив на 

сярна киселина материал. 

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да съхранява на 

площадката и представя при поискване на 

РИОСВ копия от информационните листове 

за безопасност на използваните опасни 

химични вещества и смеси и спомагателни 

материали. 

Информационните листи се съхраняват на 

“Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит” и се представят при 

поискване на РИОСВ - Плевен. 

На площадката на ПСИВ се съхранява само 

сярна киселина. Поставен е информационен 

лист за безопасност на наличната сярна 
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киселина. По време на направената проверка 

от РИОСВ – Плевен на 25.10.2017г. на 

РЦУО-Луковит, оператора е представил 

копие от информационния лист за 

безопасност на наличната сярна киселина. 

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на 

химичните вещества и смеси да отговоря на 

условията за съхранение, посочени в 

информационните листове за безопасност и 

Наредбата за реда и начина за съхранение на 

опасни химични вещества и смеси, съгласно 

чл.4б. от Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и 

смеси. 

Условието се изпълнява. В района на 

“Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит” се съхраняват 

приблизително:  

• 4 m3 дизелово гориво в резервоар 

(цистерна) с обем 5 m3 на която е 

изградена обваловка в обем равен 

на 110% от обема на резервоара; 

• Наличната сярна киселина се 

съхранява в бидон, изработен от 

устойчив на сярна киселина 

материал; 

Условие 8.3.4.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да представи в 

срок до един месец, от датата на влизане в 

сила на настоящото комплексно 

разрешително, в РИОСВ актуален план на 

площадката, в който са означени местата за 

съхранение на всички опасни химични 

вещества използвани като суровини, 

спомагателни материали и горива, описани 

в комплексното разрешително. 

Представен е в РИОСВ - Плевен актуален 

план на площадката, в който са означени 

местата за съхранение на всички опасни 

химични вещества използвани като 

суровини, спомагателни материали и горива 

на “Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит”. 

Условие 8.3.4.2.1. При планирана промяна 

на място за съхранение на опасни суровини, 

спомагателни материали и горива 

притежателят на настоящото разрешително 

да представи в РИОСВ актуализация на 

горния план, в срок един месец преди 

осъществяване на промяната. 

През 2017г. не е планирана промяна на 

мястото за съхранение на спомагателни 

материали и горива на “Регионален център 

за управление на отпадъците – Луковит”. 

Условие 8.3.5. Документиране 

Условие 8.3.5.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

резултатите от извършените проверки на 

съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение с изискванията 

на нормативната уредба за реда и начина за 

съхранение на опасни химични вещества, 

включително на установените причини за 

несъответствие и предприетите коригиращи 

действия. 

Документират се резултатите от 

извършените проверки на съответствие, 

няма установени несъответствия. 

Условие 8.3.6. Докладване 

Условие 8.3.6.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва като 

част от ГДОС резултатите от извършените 

проверки на съответствието на 

съоръженията и площадките за съхранение с 

Не са установени несъответствия, поради 

което и не са предприемани коригиращи 

действия. 
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изискванията на нормативната уредба за 

реда и начина за съхранение на опасни 

химични вещества, включително на 

установените причини за несъответствие и 

предприетите коригиращи действия. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и 

PRTR 

Оценка на емисиите в атмосферния въздух е представена в настоящият доклад в 

Приложение 1, Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR, като са описани тези вещества, 

които в бъдеще биха се отделили от работата на производствената площадка. За тези 

вещества е отчетена стойността им по изчислителна методика CORINAIR, като за 

замърсители метан и амоняк емисионните прагове във въздух по ЕРИПЗ са превишени. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

На РЦУО-Луковит ще бъде изградена газоотвеждаща система за клетка 1 на Депото 

за неопасни отпадъци за събиране на газовете и отвеждането им от тялото на депото и 

последващото им изгаряне във факел. Съгласно условията в КР е предвидено изготвянето 

на документация от оператора на РЦУО-Луковит с определени: 

• контролирани параметри на пречиствателните съоръжения (факел за изгаряне на 

биогаз към клетка 1 на Депо за неопасни отпадъци); 

• оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри; 

• честотата на мониторинг на контролираните параметри; 

• вида на оборудването за монитринг/методите за изчисляване на стойностите на 

контролираните параметри;  

Съгласно Условие 9.6.1.1. от КР е необходимо от датата на изграждане на 

газоотвеждащата система на Клетка 1 на Депо за неопасни отпадъци, извършване на 

собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, 

изпускани от изходите на газовите кладенци както следва: 

Таблица 9.6.1.1. Mониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци (по Условие 

9.6.1.1 от КР)  

Показател Метод на изпитване 

Честота на изпитване 

по време на 

експлоатация на 

депото 

Честота на изпитване до 30 

години след закриване на 

депото 

CH4 
Пламъчна йонизация; 

Електрохимичен 

принцип 
Месечно На всеки 6 месеца 

CO2 

Недисперсионна 

инфрачервена 

спектрометрия; 
Електрохимичен 

принцип 

Месечно На всеки 6 месеца 

O2 
Парамагнетизъм; 
Електрохимичен 

принцип 
Месечно На всеки 6 месеца 

H2S 

Недисперсионна 

инфрачервена 

спектрометрия; 
Електрохимичен 

принцип 

Месечно На всеки 6 месеца 

H2 - Месечно На всеки 6 месеца 

Единствено CH4 и CO2 са замърсители по EPEBB и PRTR. През 2017г. на РЦУО-

Луковит не е имало наличие или експлоатация на организирани източници на емисии в 
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атмосферния въздух (извършена е планова проверка от РИОСВ-Плевен на 25.10.2017г.). 

Съоръжението за изгаряне на биогаз на факел не е изградено. Не са измервани стойностите 

на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение на площадката, тъй като 

през 2017г. пречиствателното съоръжение не е изградено. Започнато е изграждането на 

газоотвеждащата система. Изградени са 9 бр. габиони, успоредно с депонирането на 

отпадъците. Не е запълнен първия работен хоризонт на клетка 1 до 2 m височина, съгласно 

изискването на работния проект на РЦУО-Луковит за изграждането на газовите кладенци. 

Съгласно условята в КР е предвиден собствен мониторинг на емисии на вредни вещества в 

атмосферата изпускани от изходите на газовите кладенци (Приложение 1, Таблица 2. 

Емисии в атмосферния въздух в настоящия доклад). 

За 2017г. няма констатирани случаи на разпространение на неорганизирани емисии 

в атмосферния въздух и на миризми извън границите на производствената площадка.  

Условия по КР №518-Н0/2015г. 

Условие №9. Емисии в атмосферата 

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване 

Условие 9.1.1.1. Притежателя на 

настоящото разрешително да представи в 

РИОСВ копие от паспортните данни 

(проектна документация) на 

пречиствателното съоръжение по 

Условие 9.1.1. 

Не са представени в РИОСВ. 

Пречиствателното съоръжение - факел за 

изгаряне на биогаз към клетка 1 на Депо за 

неопасни отпадъци не е изградено. 

Не е настъпила датата на изграждане на 

газоотвеждащата система, по смисъла на 

Условие 6.12 от КР. 

Условие 9.1.1.2. За пречиствателното 

съоръжение по Условие 9.1.1., 

притежателят на настоящото разрешително 

да изготви документации, с определени: 

• контролирани параметри 

(технологичните параметри, чиито 

контрол осигурява оптимален 

работен режим на пречиствателните 

съоръжения); 

• оптимални стойности за всеки един 

от контролираните параметри;  

• честота на мониторинг на 

контролираните параметри; 

• вида на оборудването за 

мониторинг/методите за 

изчисляване на стойностите на 

контролираните параметри; 

Документация да се съхранява на 

площадката и предоставя на компетентния 

орган при поискване. 

Пречиствателното съоръжение - факел за 

изгаряне на биогаз към клетка 1 на Депо за 

неопасни отпадъци не е изградено. 

През 2017г. не са изготвени документации, 

относно:  

• стойностите на контролните 

параметри, осигуряващи оптимален 

работен режим на пречиствателното 

съоръжение, чиито контрол 

осигурява оптимална работа;  

• за оптималните стойности на 

контролните параметри;  

• за честотата на мониторинг на 

параметрите;  

• за вида на оборудването и 

необходимите резервни части за 

оптимална работа на 

пречиствателните съоръжения.  

Документацията ще се съхранява в 

административната сграда на РЦУО-

Луковит и се предоставя на компетентните 

органи при поискване. 

Условие 9.1.1.3. Притежателят на 

настоящото разрешително след изготвяне 

и/или актуализиране на документация по 

Условие 9.1.1.2 да я представи в РИОСВ.  

Не е изготвена документацията. 

Пречиствателното съоръжение - факел за 

изгаряне на биогаз към клетка 1 на Депо за 

неопасни отпадъци не е изградено. 
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Условие 9.1.1.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за мониторинг на стойностите 

на контролираните параметри, осигуряващи 

оптимален работен режим на 

пречиствателното съоръжение, в 

съответствие с определените такива по 

Условие 9.1.1.2. 

Съоръжението за изгаряне на биогаз на 

факел не е изградено. Не са измервани 

стойностите на контролираните параметри 

на пречиствателното съоръжение на 

площадката, тъй като през 2017г. 

пречиствателното съоръжение не е 

изградено. Започнато е изграждането на 

газоотвеждащата система. Изградени са 9 бр. 

габиони, успоредно с депонирането на 

отпадъците. Не е запълнен първия работен 

хоризонт на клетка 1 до 2 m височина, 

съгласно изискването на работния проект на 

РЦУО-Луковит за изграждането на газовите 

кладенци. 

Мониторингът на стойностите на 

контролните параметри ще се извършва, 

съгласно изготвена инструкция. 

Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване 

Условие 9.1.2.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за периодична оценка на 

съответствието на измерените/изчислените 

стойности на контролираните параметри на 

пречиствателното съоръжение, разрешено с 

Условие 9.1.1., с определените оптимални 

такива по Условие 9.1.1.2. Инструкцията да 

включва установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 

Съоръжението за изгаряне на биогаз на 

факел не е изградено. Не са измервани 

стойностите на контролираните параметри 

на пречиствателното съоръжение на 

площадката, тъй като през 2017г. 

пречиствателното съоръжение не е 

изградено. Започнато е изграждането на 

газоотвеждащата система. Изградени са 9 бр. 

габиони, успоредно с депонирането на 

отпадъците. Не е запълнен първия работен 

хоризонт на клетка 1 до 2 m височина, 

съгласно изискването на работния проект на 

РЦУО-Луковит за изграждането на газовите 

кладенци. 

След изграждане и функциониране на 

съоръжението, ще се прилага инструкция за 

периодична оценка на съответствието на 

измерените/изчислените стойности на 

контролираните параметри на 

пречиствателното съоръжение. 

Условие 9.1.3. Документиране и докладване 

Условие 9.1.3.1. Резултатите от 

мониторинга по Условие 9.1.1.4 да се 

документират и съхраняват на площадката. 

Съоръжението за изгаряне на биогаз на 

факел не е изградено. Не са измервани 

стойностите на контролираните параметри 

на пречиствателното съоръжение на 

площадката, тъй като през 2017г. 

пречиствателното съоръжение не е 

изградено. Започнато е изграждането на 

газоотвеждащата система. Изградени са 9 бр. 

габиони, успоредно с депонирането на 

отпадъците. Не е запълнен първия работен 

хоризонт на клетка 1 до 2 m височина, 

съгласно изискването на работния проект на 

Условие 9.1.3.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява резултатите от оценката на 

съответствието по Условие 9.1.2.1., 

установените причини за несъответствието и 

предприетите коригиращи действия. 

Условие 9.1.3.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва, като 

част от ГДОС обобщена информация за 
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установените несъответствия на измерените 

стойности на контролираните параметри на 

пречиствателното съоръжение на 

площадката, с определените съгласно 

Условие 9.1.1.2, установените причини за 

несъответствията и предприетите действия 

за тяхното отстраняване. 

РЦУО-Луковит за изграждането на газовите 

кладенци. 

След изграждане и функциониране на 

съоръжението, резултатите от мониторинга 

по Условие 9.1.1.4., както и резултатите от 

оценката на съответствието ще се 

документират и съхраняват в 

административната сграда на РЦУО-

Луковит.  

Условие 9.2. Емисии от точкови източници 

Условие 9.2.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да изгради системa за 

отвеждане на образуваните газове от тялото 

на депото, отговарящa на следните 

изисквания: 

Започнато е изграждането на 

газоотвеждащата система. Изградени са 9 бр. 

габиони, успоредно с депонирането на 

отпадъците. Не е запълнен първия работен 

хоризонт на клетка 1 до 2 m височина, 

съгласно изискването на работния проект на 

РЦУО-Луковит за изграждането на газовите 

кладенци. 

Условие 9.2.1.1. Успоредно с депонирането 

на отпадъците след запълване на първия 

работен хоризонт, притежателят на 

настоящото разрешително да започне 

изграждането на вертикални/хоризонтални 

газоотвеждащи кладенци. 

Вертикалните/хоризонтални газови 

кладенци да са разположени на разстояние 

не по-малко от 50 m и не повече от 100 m 

един от друг или от границите на клетката. 

Условие 9.2.1.2. След запълване с отпадъци 

на последния работен хоризонт и преди 

изграждане на глинения запечатващ слой и 

последващата рекултивация (техническа и 

биологична), притежателят на настоящото 

разрешително да изгради хоризонтален 

газов дренаж, включващ: 

• дренажен слой, осигуряващ 

отвеждането на биогаза до 

вертикалните газови кладенци; 

• събирателни газоотвеждащи тръби; 

• контролни шахти в местата на 

свързване на хоризонталните и 

вертикалните газоотвеждащи тръби. 

Не е достигнато запълване на последния 

работен хоризонт. 

Условие 9.2.2. От дата на изграждане на 

газоотвеждащата система на Клетка 1 на 

Депо за неопасни отпадъци, събираните 

газове да се отвеждат от тялото на депото за 

последващо изгаряне във факел на 

Инсталация за изгаряне на биогаз, 

посредством система от хоризонтални и 

вертикални газоотвеждащи тръби. 

Не е настъпила датата на изграждане на 

газоотвеждащата система, по смисъла на 

Условие 6.12 от КР. 

Условие 9.2.3. От датата на изграждане на 

газоотвеждащата система, притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 
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инструкция за постоянна проверка на 

ефективността й, изразяваща се в: 

• контрол на състоянието на 

газоотвеждащите тръби чрез 

периодична проверка на газовите 

ревизионни шахти; 

• периодично измерване на дебита на 

биогаза и неговият състав от 

газовите кладенци, съгласно 

изискванията на Условие 9.6.1.1. 

Условие 9.2.4. Дебитът на технологичните и 

вентилационни газове, на посоченото в 

Таблица 9.2.5 изпускащо устройство, не 

трябва да превишава определената в 

съответната таблица стойност. 

Не се допуска наличие или експлоатация на 

други организирани източници и изпускащи 

устройства на емисии в атмосферния въздух, 

освен описаното в Условия 9.2.5. и 

обозначено на Генерален план от 

Приложение №2 към заявлението. 

През 2017г. на РЦУО-Луковит не е имало 

наличие или експлоатация на организирани 

източници на емисии в атмосферния въздух 

(извършена е планова проверка от РИОСВ-

Плевен на 25.10.2017г.). 

Условие 9.2.5. Инсталация за изгаряне на 

биогаз 

Таблица 9.2.5. 

Изпускащо 

устройство 

пореден № 

Източник 

на 

отпадъч-

ни газове 

Пречист-

вателно 

съоръже-

ние 

Макси-

мален 

дебит на 

газовете 

(Nm3/h) 

Височина 

на 

изпуска-

щото 

устрой-

ство (m) 

1 

Факел за 

изгаряне 

на биогаз 

- 775 12 

 

Инсталацията не е изградена. Не е настъпила 

датата на изграждане на газоотвеждащата 

система, по смисъла на Условие 6.12 от КР. 

Условие 9.3. Неорганизирани емисии 

Условие 9.3.1. От датата на изграждане на 

газоотвеждащата система на Клетка 1 на 

Депо за неопасни отпадъци, всички емисии 

на вредни вещества от клетката да се 

изпускат в атмосферния въздух 

организирано през изпускащо устройство 

№1. 

Не е настъпила датата на изграждане на 

газоотвеждащата система, по смисъла на 

Условие 6.12 от КР. Не е изградено 

изпускащо устройство №1 (факел). 

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

периодична оценка на наличието на 

източници на неорганизирани емисии на 

площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници 

и предприемане на мерки за ограничаването 

им. 

Изготвена е и се прилага актуализирана 

инструкция №11, обща за Условия 9.3.2., 

9.3.3. и 9.4.4., като към инструкцията е 

изготвен и формуляр за документиране 

изпълнението на мерки за 

предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно 

миришещите вещества, генерирани от 

дейностите на площадката. Водят се записи 

на всеки две седмици. Не са констатирани 

случаи на разпространение на 

неорганизирани емисии в атмосферния 

въздух или интензивно миришещи вещества 

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

извършване на периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване и 

ограничаване на неорганизираните емисии, 
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установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 

извън границите на производствената 

площадка. Не е възниквала необходимост от 

предприемане на допълнителни мерки и 

коригиращи действия извън предвидените 

по технология – запръстяване и оросяване. 

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да овлажнява с вода всички 

участъци от площадката, които са източници 

на неорганизирани емисии на прах. 

Условията се изпълняват, като през 2017г. 

участъците от площадката, които са били 

източници на неорганизирани емисии на 

прах, са се оросявали при необходимост. 

Условие 9.3.5. Притежателят на настоящото 

разрешително да предприема всички 

необходими мерки за ограничаване на 

емисиите на прахообразни вещества, в 

съответствие с изискванията на чл.70 на 

Наредба №1/27.06.2005г. за норми за 

допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни източници 

на емисии. 

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества 

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото 

разрешително трябва да осигури всички 

дейности на площадката да бъдат 

извършвани по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън 

границите на площадката. 

Извършването на дейностите на площадката 

е по начин, ограничаващ разпространението 

на миризми извън границите на депото. 

Непосредствено след приключване на 

депонирането на отпадъците, в края на 

работния ден, дневния работен участък на 

депото се запръстява. Спазват се мерките за 

предотвратяване и ограничаване на 

разпространението на миризми, като се 

прави постоянен контрол на постъпилите на 

депото отпадъци – през 2017г. няма 

констатирани несъответствия по отношение 

на депонираните отпадъци. В случай, че има 

наличие на несъответствия своевременно ще 

бъдат предприети необходимите 

коригиращи действия. 

През 2017г. не са регистрирани емисии на 

интензивно миришещи вещества, няма 

констатирани случаи на разпространение на 

миризми извън границите на 

производствената площадка. Не са 

постъпвали оплаквания за миризми в 

резултат на дейностите, извършвани на 

РЦУО-Луковит. 

Условие 9.4.2. Непосредствено след 

приключване на депонирането на отпадъци, 

в края на работния ден, притежателят на 

настоящото разрешително да запръстява 

дневния работен участък на депото. 

Условието се изпълнява, като в края на 

работния ден, дневния работен участък на 

депото се запръстява. 

Условие 9.4.3. При поява на неприятни 

миризми, притежателят на настоящото 

През 2017г. не са регистрирани емисии на 

интензивно миришещи вещества, няма 



31 

 

разрешително да предприема незабавни 

действия за идентифициране на причините 

за появата им и мерки за ограничаване на 

емисиите, включително използване на 

дезодориращи средства, в случай че 

предвиденото запръстяване не е достатъчно 

за ограничаване на емисиите на интензивно 

миришещи вещества. 

констатирани случаи на разпространение на 

миризми извън границите на 

производствената площадка. Не са 

постъпвали оплаквания за миризми в 

резултат на дейностите, извършвани на 

РЦУО-Луковит. 

Условие 9.4.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

периодична оценка на спазването на мерките 

за предотвратяване/намаляване емисиите на 

интензивно миришещи вещества, 

установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия (включително 

употребата на дезодориращи средства). 

Изготвена е и се прилага актуализирана 

инструкция №11, обща за Условия 9.3.2., 

9.3.3. и 9.4.4., като към инструкцията е 

изготвен и формуляр за документиране 

изпълнението на мерки за 

предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно 

миришещите вещества, генерирани от 

дейностите на площадката. Водят се записи 

на всеки две седмици. Не са констатирани 

случаи на разпространение на 

неорганизирани емисии в атмосферния 

въздух или интензивно миришещи вещества 

извън границите на производствената 

площадка. Не е възниквала необходимост от 

предприемане на допълнителни мерки и 

коригиращи действия извън предвидените 

по технология – запръстяване и оросяване. 

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на 

атмосферния въздух 

Условие 9.5.1. Емисиите на отпадъчни 

газове от площадката не трябва да водят до 

нарушаване на нормите за съдържание на 

вредни вещества в атмосферния въздух и 

другите действащи норми за качество на 

околната среда. 

Не са настъпили условията за започване 

извършването на мониторинг на емисиите. 

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг 

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни 

вещества във въздуха 

Условие 9.6.1.1. От датата на изграждане на 

газоотвеждащата система на Клетка 1 на 

Депо за неопасни отпадъци, притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

собствени периодични измервания (СПИ) на 

емисиите на вредни вещества в отпадъчните 

газове, изпускани от изходите на газовите 

кладенци, в съответствие с изискванията на 

Таблица 9.6.1.1. 

Не е настъпила датата на изграждане на 

газоотвеждащата система, по смисъла на 

Условие 6.12 от КР.  

Условие 9.6.1.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да определя 

годишните количества на замърсителите 

(kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 

4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, 

Докладването на замърсителите по 

Регламент №166/2006г. е извършено въз 

основа на направени изчисления по 

методика CORINAIR. 
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съгласно изискванията на Регламент 

№166/2006г. относно създаването на 

Европейски регистър за изпускането и 

преноса на замърсителите (EРИПЗ). 

През 2017г. на РЦУО-Луковит не е имало 

наличие или експлоатация на организирани 

източници на емисии в атмосферния въздух. 

На РЦУО-Луковит не са констатирани 

случаи на неорганизирани емисии в 

атмосферния въздух (извършена е планова 

проверка от РИОСВ-Плевен на 25.10.2017г.) 

и необходимост от предприемане на мерки и 

коригиращи действия.  

Започнато е изграждането на 

газоотвеждащата система. Изградени са 9 бр. 

габиони, успоредно с депонирането на 

отпадъците. Не е запълнен първия работен 

хоризонт на клетка 1 до 2 m височина, 

съгласно изискването на работния проект на 

РЦУО-Луковит за изграждането на газовите 

кладенци. 

Оценка на емисиите в атмосферния въздух е 

представена в настоящият доклад в 

Приложение 1, Таблица 1. Замърсители по 

EPEBB и PRTR, като са описани тези 

вещества, които в бъдеще биха се отделили 

от работата на производствената площадка. 

За тези вещества е отчетена стойността им по 

изчислителна методика CORINAIR, като за 

замърсители метан и амоняк емисионните 

прагове във въздух по ЕРИПЗ са превишени. 

Условие 9.6.2. Документиране и докладване 

Условие 9.6.2.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява за всеки газов кладенец 

резултатите от мониторинга по изпълнение 

на Условие 9.6.1.1., за всяка календарна 

година отделно и да я предоставя при 

поискване от компетентния орган. 

Не са настъпили условията за започване 

извършването на мониторинг на емисиите. 

Условие 9.6.2.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява на площадката информация за 

всички вещества и техните количества, 

свързани с прилагането на Европейски 

регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите (ЕРИПЗ). 

През 2017г. няма изпускане и пренос на 

замърсители, изброени в Приложение ІІ на 

Регламент №166/2006г. за създаване на 

Европейски регистър за изпускане и пренос 

на замърсители (ЕРИПЗ). 

Оценка на емисиите в атмосферния въздух е 

представена в настоящият доклад в 

Приложение 1, Таблица 1. Замърсители по 

EPEBB и PRTR, като са описани тези 

вещества, които в бъдеще биха се отделили 

от работата на производствената площадка. 

За тези вещества е отчетена стойността им по 

изчислителна методика CORINAIR, като за 

замърсители метан и амоняк емисионните 

прагове във въздух по ЕРИПЗ са превишени. 
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Условие 9.6.2.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява резултатите от изпълнението на 

мерките за предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно 

миришещи вещества, генерирани от 

дейностите на площадката. 

Изготвена е и се прилага инструкция №11, 

обща за Условия 9.3.2., 9.3.3. и 9.4.4., като 

към инструкцията е изготвен и формуляр за 

документиране изпълнението на мерките за 

предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно 

миришещите вещества, генерирани от 

дейностите на площадката. По инструкцията 

се води тетрадка със записи, с периодичност 

на всеки две седмици. 

През 2017г. няма констатирани и 

регистрирани случаи на разпространение на 

неорганизирани емисии в атмосферния 

въздух, като и не са постъпвали оплаквания 

за миризми извън границите на 

производствената площадка в резултат на 

дейностите, извършвани на РЦУО-Луковит. 

Не е възниквала необходимост от 

допълнителни мерки извън предвидените по 

технология – запръстяване и оросяване за 

ограничаване на неорганизирани емисии и 

на интензивно миришещи вещества. 

Предотвратяването на неорганизирани 

емисии и интензивно миришещи вещества се 

извършва чрез контрол по спазване 

технологията на депониране на отпадъците. 

Условие 9.6.2.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява постъпилите оплаквания за 

миризми в резултат на дейностите, 

извършвани на площадката. 

През 2017. няма постъпили оплаквания за 

миризми от дейностите, извършвани на 

площадката. 

Условие 9.6.2.5. От датата на изграждане на 

газоотвеждащата система, притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява резултатите от проверката на 

ефективността на газоотвеждащата система. 

Не е настъпила датата на изграждане на 

газоотвеждащата система, по смисъла на 

Условие 6.12 от КР. 

Условие 9.6.2.7. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

ежегодно, като част от ГДОС, данни за 

емитираните количества на замърсителите 

във въздуха, за един тон депониран отпадък, 

изчислени съгласно Условие 6.15. 

Оценка на емисиите в атмосферния въздух е 

представена в настоящият доклад в 

Приложение 1, Таблица 1. Замърсители по 

EPEBB и PRTR, като са описани тези 

вещества, които в бъдеще биха се отделили 

от работата на производствената площадка. 

За тези вещества е отчетена стойността им по 

изчислителна методика CORINAIR, като за 

замърсители метан и амоняк емисионните 

прагове във въздух по ЕРИПЗ са превишени. 

Данните при изчислителните методи 

/CORINAIR – 94/ са на база само 

количествата депонирани битови отпадъци. 

Количеството депонирани отпадъци за 

2017г. е 19 976,92 t. Изчислени са следните 

емисии: 
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Източниците на отпадъчни води на “Регионален център за управление на отпадъците 

– Луковит” са както следва: 

• Производствени води – от измиване на гумите на сметовозните коли и 

дезинфекция (автомивка) и от гараж и работилница; 

• Инфилтратни води – от депото (клетка 1) и площадката за открито 

компостиране на зелени отпадъци; 

• Битово-фекални отпадъчни води – от битовата дейност на отделните 

подобекти (административна сграда, КПП, гараж и работилница); 

• Повърхностно дъждовни води – от охранителните канавки, незастроените 

части на площадката; 

Операторът на РЦУО-Луковит, съгласно комплексното разрешително извършва 

собствен мониторинг на инфилтрирани отпадъчни води и на смесен поток отпадъчни води 

(производствени, инфилтратни, битово-фекални и повърхностни дъждовни), като смесения 

поток отпадъчни води се заустват в точка на заустване: ТЗ №1 – в река Златна Панега, с 

географски координати N43°12`44.0`` и E24°11`19.8``. 

Извършен е собствен мониторинг съгласно „План за мониторинг на РЦУО-Луковит“, 

както следва: 

• Инфилтрирани отпадъчни води – точки на пробовземане (веднъж на три месеца): 

✓ ТП №И-1 пункт за наблюдение в клетка №1 - проба инфилтрат К.П.ИВ 1 от 

клетка №1, взета от точка на пробовземане на инфилтрирали отпадъчни води с 

- Емисиите от CH4 са: 19 976,92 х 1 000 х 

92,0 kg/Mg.10-3 = 1 837 876,64 kg/год. 

- Емисиите от СО2 са: 19 976,92 х 1 000 

х 185,0 kg/Mg.10-3 = 3 695 730,2 kg/год. 

- Емисиите от NH3 са: 19 976,92 х 1 000 х 

3,2  kg/Mg.10 -3  = 63 926,144 kg/год. 

- Емисиите от NMVOC са: 19 976,92 х 

1 000 х 0,04 kg/Mg.10-3  = 799,077 kg/год. 

Съгласно Условие 6.15. Количеството 

емитиран замърсител във въздуха за един 

тон депонирани отпадъци се изчислява, 

като определеното годишно количество 

замърсител се раздели на годишното 

количество (за същата година) депонирани 

отпадъци, като се получават следните 

резултати: 

- Емисиите от CH4 за 1 тон депонирани 

отпадъци са:  1 837 876,64 kg/год. /1000 / 

19 976,92 тон/год. = 0,092  

- Емисиите от СО2 за 1 тон депонирани 

отпадъци са:  3 695 730,2 kg/год. / 1000 / 

19 976,92 = 0,185 

- Емисиите от NH3 за 1 тон депонирани 

отпадъци са:  63 926,144 kg/год. /1000 / 

19 976,92 = 0,0032   

- Емисиите от NMVOC за 1 тон 

депонирани отпадъци са:  799,077 kg/год. 

/ 1000 / 19 976,92 = 0,00004 
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географски координати N43°12`18.8`` и E24°12`10.9`` - Протоколи за вземане 

на проби №139-1/27.06.2017г., №229-1/05.09.2017г. и №362-1/05.12.2017г. 

Резултатите от измерването са отразени в Протоколи от изпитване 

№4589/10.07.2017г., №5498/19.09.2017г. и №6747/20.12.2017г. от акредитирана 

лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД гр. София, съгласно Условие 

10.1.4. от Комплексно разрешително №518-НО/2015г. Извършен е мониторинг 

на инфилтрираните отпадъчни води, съгласно Условие 10.1.4.2. от 

Комплексното разрешително. 

✓ ТП №И-8 пункт за наблюдение в клетка №1 - проба инфилтрат К.П.ИВ 8 от 

клетка №1, взета от точка на пробовземане на инфилтрирали отпадъчни води с 

географски координати N43°12`05.0`` и E24°12`20.0`` - Протоколи за вземане 

на проби №139-2/27.06.2017г., №229-2/05.09.2017г. и №362-2/05.12.2017г. 

Резултатите от измерването са отразени в Протоколи от изпитване 

№4590/10.07.2017г., №5497/19.09.2017г. и 6748/20.12.2017г. от акредитирана 

лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД гр. София, съгласно Условие 

10.1.4. от Комплексно разрешително №518-НО/2015г. Извършен е мониторинг 

на инфилтрираните отпадъчни води, съгласно Условие 10.1.4.2. от 

Комплексното разрешително. 

• Смесен поток отпадъчни води (производствени, инфилтратни, битово-фекални и 

повърхностни дъждовни) – точки на пробовземане: 

✓ ТМ 1 – на изход от КМУ 1 - с географски координати: N43°12'17,8`` 

E24°11'44,8`` (веднъж на шест месеца) - Протоколи за вземане на проби №139-

3/27.06.2017г. и №362-3/05.12.2017г. Резултатите от измерването са отразени в 

Протоколи от изпитване №4591/10.07.2017г., №6744/20.12.2017г. от 

акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД гр. София, съгласно 

Условие 10.1.4. от Комплексно разрешително №518-НО/2015г. Извършен е 

мониторинг, съгласно Условие 10.1.4.4. от Комплексното разрешително; 

✓ ТМ 2 – на изход от КМУ 2 – с географски координати: N43°12'23,7`` 

E24°11'30,8`` (веднъж на шест месеца) Протоколи за вземане на проби №139-

4/27.06.2017г. и №362-4/05.12.2017г. Няма резултати от измерване на 

27.06.2017г. поради липса на водоприток (сух). Резултатите от измерването са 

отразени в Протокол от изпитване №6745/20.12.2017г. от акредитирана 

лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД гр. София, съгласно Условие 

10.1.4. от Комплексно разрешително №518-НО/2015г. Извършен е мониторинг, 

съгласно Условие 10.1.4.4. от Комплексното разрешително; 

✓ ТМ 3 – на изход на ЛПСБФОВ - с географски координати: N43°12'24.3`` 

E24°11'34.0`` (веднъж на шест месеца) - Протоколи за вземане на проби №139-

5/27.06.2017г., №229-4/05.09.2017г. и №362-5/05.12.2017г. Няма резултати от 

измерване на 27.06.2017г. и 05.09.2017г., поради липса на водоприток (сух). 

Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване 

№6746/20.12.2017г. от акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ 

ЕАД гр. София, съгласно Условие 10.1.4. от Комплексно разрешително №518-

НО/2015г. Извършен е мониторинг, съгласно Условие 10.1.4.4. от 

Комплексното разрешително;  

✓ ТМ 4 – на изход на ПСИВ - с географски координати: N43°12'27.5``, 

E24°11'47.8`` (веднъж на три месеца) - Протоколи за вземане на проби №139-

6/27.06.2017г., №229-5/05.09.2017г. и №362-6/05.12.2017г. Няма резултати от 

измерване на 27.06.2017г., 05.09.2017г. и 05.12.2017г., поради липса на 

водоприток (сух); 

✓ ТМ 5 – над депото с географски кооринати – N43º12‘10,2`` и E24º 12‘ 18,2`` 

(веднъж на три месеца) - Протоколи за вземане на проби №139-7/27.06.2017г., 
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№229-6/05.09.2017г. и №362-7/05.12.2017г. Няма резултати от измерване на 

27.06.2017г., 05.09.2017г. и 05.12.2017г., поради липса на водоприток (сух); 

✓ TM 6 – след депото с географски кооринати – N43º12‘29,5`` и E24º11‘39,7`` 

(веднъж на три месеца) - Протоколи за вземане на проби №139-8/27.06.2017г., 

№229-7/05.09.2017г. и №362-8/05.12.2017г. Няма резултати от измерване на 

27.06.2017г., 05.09.2017г. и 05.12.2017г., поради липса на водоприток (сух); 

✓ TM 7 – заустване на дъждовни води (ДВ) преливащи от резервоар за ДВ – с 

географски кооринати N43º12‘28,8`` и E24º11‘42,2`` (веднъж на три месеца) - 

Протоколи за вземане на проби №139-9/27.06.2017г., №229-8/05.09.2017г. и 

№362-9/05.12.2017г. Няма резултати от измерване на 27.06.2017г., 05.09.2017г. 

и 05.12.2017г., поради липса на водоприток (сух); 

✓ ТМ 8 – преди заустването на смесен поток отпадъчни води с географски 

координати: 43°12'28.9`` E24°11'40.8`` (веднъж на три месеца) - Протоколи за 

вземане на проби №139-10/27.06.2017г., №229-3/05.09.2017г. и №362-

10/05.12.2017г. Няма резултати от измерване на 27.06.2017г., 05.09.2017г. и 

05.12.2017г., поради липса на водоприток (сух); 

Производствени и инфилтратни води не са отделяни от тялото на клетка 1 за 

отчетения период. 

Данните за 2017г. от извършения собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни 

води (производствени, инфилтратни, битово-фекални и повърхностни дъждовни) са 

представени в Приложение 1, Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във 

воден обект (във воден обект – р. Златна Панега се зауства смесен поток, включващ и 

производствени отпадъчни води, поради което е докладвано в частта за производствени 

отпадъчни води) и данните за инфилтрирани отпадъчни води са представени в Приложение 

1, Таблица 3.1. Емисии в инфилтрирани отпадъчни води в настоящия доклад. През 2017г. 

не е формиран и заустван смесен поток пречистени отпадъчни води в р. Златна Панега. 

Условия по КР №518-Н0/2015г. 

Условие №10. Емисии на отпадъчни води 

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води 

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения 

Условие 10.1.1.1. На притежателят на 

настоящото разрешително се разрешава 

експлоатацията на следните пречиствателни 

съоръжения: 

• Каломаслоуловител (КМУ 1) – за 

пречистване на производствени 

води от измиване на гумите на 

сметоизвозните машини и 

дезинфекция;  

• Каломаслоуловител (КМУ 2) – за 

пречистване на производствени 

води от гараж и работилница; 

• Локална пречиствателна станция за 

битово-фекални отпадъчни води 

(ЛПСБФОВ) за пречистване на 

битово-фекални води генерирани от 

битовите помещения в 

Административната сграда, КПП, 

гаражи и работилница;  

На територията на „Регионален център за 

управление на отпадъците – Луковит“ са 

изградени всички пречиствателни съоръжения 

изискващи се в Условие 10.1.1.1. 

Съоръженията са въведени в експлоатация с 

ДПК за строежа и издадено разрешение за 

ползване. Инсталацията е започнала работа на 

04.04.2016г., за което РИОСВ – Плевен е 

уведомена с писмо. 

Каломаслоуловители (КМУ 1 и КМУ 2) са 

изградени и се експлоатират. 

Локална пречиствателна станция за битово-

фекални отпадъчни води (ЛПСБФОВ) за 

пречистване на битово-фекални води, 

генерирани от битовите помещения в 

Административната сграда, КПП, гараж и 

работилница и Пречиствателна станция за 

инфилтратни води (ПСИВ), генерирани от 

Клетка 1 и от площадката за открито 
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• Пречиствателна станция за 

инфилтратни води (ПСИВ) – за 

инфилтратни води от Клетка 1 и от 

площадката за открито 

компостиране на зелени отпадъци; 

обозначени на Приложение 2 от 

заявлението. 

компостиране на зелени отпадъци на РЦУО-

Луковит са изградени и са в техническа 

експлоатация.  

През 2017г. не е образувано количество 

инфилтратни отпадъчни води от клетка 1 и 

площадката за открито компостиране на 

зелени отпадъци (КЗО). 

При извършената планова проверка от РИОСВ 

- Плевен на 25.10.2017г. не са констатирани 

поток отпадъчни води на изход на ПСИВ (не 

постъпват инфилтратни отпадъчни води от 

клетка 1 и КЗО), на изход  ЛПСБФОВ и 

заустване на смесен поток отпадъчни води в 

река Златна Панега. ПСИВ е в техническа 

изправност и в поддържащ режим. 

Извършени са лабораторни изпитвания от 

акредитирана лаборатория, доказващи 

резултатите от взетите проби за пречистване 

на отпадъчните води. Установени са 

несъответствия в контролираните параметри в 

ТМ3 - на изход на ЛПСБФОВ на 05.12.2017г. 

по отношение на неразтворени вещества и 

ХПК. Измереното ХПК е повишено, но е в 

нормите на допустимото отклонение. 

Установени са несъответствия в 

контролираните параметри в ТМ1 – КМУ1 по 

отношение на ХПК от взетата проба на 

27.06.2017г. Установени са причините за 

повишените показатели – към момента на 

вземане на пробите утайките в КМУ1 и  

ЛПСБФОВ не са били почистени. 

Впоследствие са предприети коригиращи 

действия – утайките са почистени. 

Условие 10.1.1.1.1. Пречиствателните 

съоръжения по Условие 10.1.1.1. да бъдат 

въведени в експлоатация към датата на 

въвеждане в експлоатация на инсталциите 

по Условие 2. 

Условието е изпълнено. На територията на 

„Регионален център за управление на 

отпадъците – Луковит“ са изградени и 

въведени в експлоатация всички 

пречиствателни съоръжения, изискващи се в 

Условие 10.1.1.1. Съоръженията са въведени в 

експлоатация с ДПК за строежа и издадено 

разрешение за ползване. Инсталацията е 

започнала работа на 04.04.2016г., за което 

РИОСВ – Плевен е уведомена с писмо. 

Условие 10.1.1.2. За пречиствателните 

съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1., 

притежателят на настоящото разрешително 

да определи и изготви документация, 

съдържаща: 

• контролираните параметри 

(технологични параметри, чиито 

Операторът е изготвил технологична 

инструкция за работа на пречиствателните 

съоръжения за отпадъчни води.  

Изготвена е изискуемата документация по 

Условие 10.1.1.2., относно контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения за 

отпадъчни води, като се изпълняват следните 

дейности: 
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контрол осигурява оптималната 

работа); 

• оптималните стойности за всеки от 

контролираните параметри; 

• честотата на мониторинг на 

стойностите на контролираните 

параметри; 

• вид на оборудването за мониторинг 

на контролираните параметри и 

• необходимите резервни части за 

обезпечаване на работата на 

съоръженията. 

• Седмично - проверка на всички 

показатели и следене за правилната 

работа на ЛПСБФОВ; 

• На 6 месеца – проверка и почистване 

на филтрите (ако е необходимо се 

сменят), почистване на утайките; 

Съгласно изготвената и прилагана инструкция 

се проверява седмично ПСИВ за наличието на 

течове от отговорния за дейността персонал – 

поддръжка и в дневник се водят регулярни 

записи, като за 2017г. няма наличие на течове. 

През 2017г. ПСИВ е в поддържащ режим. Не 

се пречистват отпадъчни води, поради липса 

на инфилтрат в басейна. 

За КМУ 1 и КМУ 2 съгласно Условие 10.1.1.2., 

контролираните параметри на тези 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни 

води са: наличие на нефтопродукти, 

неразтворени вещества, ХПК, хлорни йони и и 

PH; честотата на проовземане, която се 

прилага е веднъж на 6 месеца.  

Установенито несъответстве в 

контролираните параметри в ТМ1 – КМУ1 по 

отношение на ХПК от взета проба на 

27.06.2017г. не е повлияло на работата на 

съоръжението и то е в нормален режим на 

експлоатация; Други отклонения не са 

отчетени при мониторинга;  

Условие 10.1.1.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за поддържане на оптималните 

стойности на технологичните параметри, 

осигуряващи оптимален работен режим на 

пречиствателните съоръжения по Условие 

10.1.1.1. в съответствие с информацията по 

Условие 10.1.1.2. 

Изготвена е инструкцията и се прилага за 

функционирането на пречиствателните 

съоръжения. Водят се дневници за всяко 

пречиствателно съоръжение. 

Условие 10.1.1.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

мониторинг на работата на 

пречиствателните съоръжения, разрешени 

по Условие 10.1.1.1., в съответствие с 

определените по Условие 10.1.1.2. 

контролирани параметри, честота на 

мониторинг, вид на оборудването за 

мониторинг и резервни части. 

Условието се изпълнява. Водят се дневници за 

всяко пречиствателно съоръжение. 

Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване 

Условие 10.1.1.5.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за периодична оценка на 

съответствие на измерените стойности на 

контролираните параметри за всяко 

Изготвена е инструкцията и се прилага по 

условията на КР. Води се дневник със записи. 
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пречиствателно съоръжение с определените 

оптимални такива по Условие 10.1.1.2. на 

разрешителното. Инструкцията да включва 

установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на 

коригиращи действия. 

Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване 

Условие 10.1.1.6.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да съхранява на 

площадката писмена документация по 

изпълнение на Условие 10.1.1.2., която да 

предоставя при поискване от компетентният 

орган. 

Документацията по изпълнение на 

Условие 10.1.1.2. се съхранява в 

административната сграда на РЦУО-Луковит 

и се предоставя на компетентните органи при 

поискване. 

Условие 10.1.1.6.1.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да представи в 

РИОСВ копие на документацията по 

Условие 10.1.1.6.1., като при евентуална 

промяна/актуализиране на същата да се 

представя актуално копие в РИОСВ. 

Условието се изпълнява. 

Условие 10.1.1.6.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява резултатите от мониторинга на 

контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение. 

Условието се изпълнява. Пречиствателните 

съоръжения функционират, извършен е 

мониторинг на контролираните параметри на 

пречиствателните съоръжения. 

Операторът на РЦУО-Луковит документира и 

съхранява в административната сграда на 

РЦУО-Луковит резултатите от мониторинга 

на контролираните параметри на 

пречиствателните съоръжения. 

Условие 10.1.1.6.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява резултатите от проверките на 

съответствието на стойностите на 

контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение с определените 

оптимални такива, съгласно условията на 

разрешителното, установените причини за 

несъответствия и предприетите коригиращи 

действия. 

Условието се изпълнява. Пречиствателните 

съоръжения функционират, като през 2017г. са 

извършени проверки за съответствие на 

стойностите на контролираните параметри за 

всяко пречиствателно съоръжение с 

определените оптимални такива. 

Операторът на РЦУО-Луковит документира и 

съхранява в административната сграда на 

РЦУО-Луковит резултатите от проверките. 

Установено е несъответствие в контролирания 

параметър в ТМ1 – КМУ1 за ХПК при взетата 

проба на 27.06.2017г. Установени са 

причините за повишения показател – към 

момента на вземане на пробата утайките в 

КМУ1 не са били почистени.  

Установено е несъответствие в контролирани 

параметри в ТМ3 - на изход на ЛПСБФОВ на 

05.12.2017г. по отношение на неразтворени 

вещества и ХПК. Измереното ХПК е 

повишено, но е в нормите на допустимото 

отклонение. Завишението на неразтворените 

вещества е под 30% от емисионното 

ограничение.  
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Предприети са коригиращи действия като 

утайките са почистени от КМУ1 и ЛПСБФОВ.  

Условие 10.1.1.6.3.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва като 

част от ГДОС информация за извършените 

проверки на съответствие на стойностите на 

контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение с определените 

оптимални такива, съгласно условията на 

разрешителното през годината, установени 

несъответствия, причини за установените 

несъответствия и предприетите коригиращи 

действия. 

От отговорният за дейността персонал са 

извършени проверки за съответствие на 

стойностите на контролираните параметри за 

всяко пречиствателно съоръжение с 

определените оптимални такива, съгласно 

условията на КР.  

Установено е несъответствие в контролирания 

параметър в ТМ1 – КМУ1 за ХПК при взетата 

проба на 27.06.2017г. Установени са 

причините за повишения показател – към 

момента на вземане на пробата утайките в 

КМУ1 не са били почистени.  

Установено е несъответствие в контролирани 

параметри в ТМ3 - на изход на ЛПСБФОВ на 

05.12.2017г. по отношение на неразтворени 

вещества и ХПК. Измереното ХПК е 

повишено, но е в нормите на допустимото 

отклонение. Завишението на неразтворените 

вещества е под 30% от емисионното 

ограничение.  

Предприети са коригиращи действия като 

утайките са почистени от КМУ1 и ЛПСБФОВ. 

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения 

Условие 10.1.2.1. Притежателят на 

настоящето разрешително да зауства смесен 

поток отпадъчни води (производствени от 

автомивка и от гараж и работилница, 

битово-фекални от Административна 

сграда, КПП, гаражи и работилница, 

инфилтрат от Клетка 1 и от площадката за 

открито компостиране на зелени отпадъци, 

и дъждовни води без пречистване от 

охранителните канавки на депото, 

незастроените части на площадката и 

готовите неработещи клетки) в река Златна 

Панега, единствено при спазване на 

изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.1. 

Операторът на РЦУО-Луковит e извършил 

собствен мониторинг на смесен поток 

отпадъчни води (пречистени - 

производствени, инфилтратни, битово-

фекални и непречистени - повърхностни 

дъждовни), зауствани в река Златна Панега - 
ТЗ № 1 – в река Златна Панега, с географски 

координати: N43°12'44.0” E24°11'19.8". 

Протоколи с резултатите от направените 

измервания от акредитирана лаборатория 

„ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. София на 

смесен поток отпадъчни води 

(производствени, инфилтратни, битово-

фекални и повърхностни дъждовни) са 

приложени в Приложение 1, т.9.3. Отпадъчни 

води към настоящия доклад. Част от 

представените  протоколи за вземане на проби 

не са обвързани с резултати, поради липса на 

поток води в пробовземните точки за собствен 

мониторинг. 

През 2017г. не е формиран инфилтрат от 

клетка 1 и водите преминаващи през ПСИВ са 

чисти. 

Условие 10.1.3 Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във 

водоприемниците-водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води 

Условие 10.1.3.1 Смесеният поток 

(производствени, инфилтратни, битово-

Операторът на РЦУО-Луковит e извършил 

собствен мониторинг на смесен поток 
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фекални и повърхностно дъждовни) 

отпадъчни води, зауствани в река Златна 

Панега, не трябва да нарушават нейното 

качество.  

отпадъчни води (пречистени - 

производствени, инфилтратни, битово-

фекални и непречистени - повърхностни 

дъждовни), зауствани в река Златна Панега - 

ТЗ № 1 – в река Златна Панега, с географски 

координати: N43°12'44.0” E24°11'19.8". 

Протоколи с резултатите от направените 

измервания от акредитирана лаборатория 

„ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. София на 

смесен поток отпадъчни води 

(производствени, инфилтратни, битово-

фекални и повърхностни дъждовни) са 

приложени в Приложение 1, т.9.3. Отпадъчни 

води към настоящия доклад. Част от 

представените  протоколи за вземане на проби 

не са обвързани с резултати, поради липса на 

поток води в пробовземните точки за собствен 

мониторинг. 

При извършената планова проверка от РИОСВ 

- Плевен на 25.10.2017г. не е констатирано 

заустване на отпадъчни води в р. Златна 

Панега. 

Условие 10.1.3.2. При залпови изпускания 

на замърсяващи вещества в река Златна 

Панега, вследствие на аварийни ситуации, 

операторът да предприеме необходимите 

мерки за ограничаване или ликвидиране на 

последиците от замърсяването и незабавно 

да уведоми Басейнова дирекция и РИОСВ. 

През 2017г. е нямало аварийни ситуации и 

няма залпови изпускания на замърсяващи 

вещества в река Златна Панега. 

През 2017г. не е формиран и заустван смесен 

поток пречистени отпадъчни води в р. Златна 

Панега. 

Условие 10.1.4. Собствен мониторинг 

Условие 10.1.4.1. По време на 

експлоатацията на депото и след неговото 

закриване, в срок не по-кратък от 30 години, 

притежателят на настоящото разрешително 

да извършва мониторинг на 

метеорологичните данни за определяне 

инфилтрата на депото, съгласно Таблица 

10.1.4.1. 

Извършен е мониторинг на метеорологичните 

показатели на площадката на депото, 

определени в Таблица 10.1.4.1. от КР, като 

данните са събирани ежедневно от най-

близката хидрометеорологична станция Ловеч 

(15525) по следните показатели (количество 

валежи, температура – минимална и 

максимална в 14ч. СЕТ, посока и сила на 

вятъра, изпарения, атмосферна влага – в 14ч. 

СЕТ), като: 

• Средногодишното количество на 

валежите е 488,6 ml; 

• Атмосферната влага в зависимост от 

сезона варира, като средно за годината 

е около 70%;  

Условие 10.1.4.2. По време на 

експлоатацията на депото и след неговото 

закриване, в срок не по-кратък от 30 години, 

притежателят на настоящото разрешително 

да извършва анализ на обема и състава на 

инфилтрираните отпадъчни води от Клетка 

Извършва се анализ на обема и състава на 

инфилтрираните отпадъчни води от Клетка 

№1 за депониране на отпадъци. Обемът се 

измерва чрез монтирано за целта автоматично 

измервателно устройство в шахта на клетка 
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1 за депониране на отпадъци, от 

инсталацията за открито компостиране на 

зелени отпадъци съгласно изискванията 

посочени в Таблица 10.1.4.2. 

Пробовземането и анализите да се 

извършват от акредитирана лаборатория. 

№1 от персонала на депото и се документира в 

дневник.  

Има налично измервателно устройство, 

разположено на изход на ПСИВ, което се 

използва.  

През 2017г. не се пречистват отпадъчните 

води, поради липса на инфилтрат в басейна.  

При извършената планова проверка от РИОСВ 

- Плевен на 25.10.2017г. е установено, че на 

вход ПСИВ не постъпват инфилтратни 

отпадъчни води от клетка 1. ПСИВ е в 

техническа изправност и поддържащ режим. 

Операторът на РЦУО-Луковит e извършил 

собствен мониторинг на качеството (състава) 

на инфилтрираните отпадъчни води. 

Протоколи с резултатите от направените 

измервания от акредитирана лаборатория 

„ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. София на 

качеството (състава) на инфилтрираните 

отпадъчни води - проба инфилтрат К.П.ИВ 1 

от клетка №1, взета от точка на пробовземане 

на инфилтрирали отпадъчни води с 

географски координати N43°12`18.8`` и 

E24°12`10.9`` и проба инфилтрат К.П.ИВ 8 от 

клетка №1, взета от точка на пробовземане на 

инфилтрирали отпадъчни води с географски 

координати N43°12`05.0`` и E24°12`20.0`` са 

приложени в Приложение 1, т.9.3. Отпадъчни 

води към настоящия доклад. 

Условие 10.1.4.3. През целия период на 

експлоатация и закриване на депото, 

притежателят на настоящото разрешително 

да прилага документирана инструкция за 

изчисляване на непреките годишни емисии 

на замърсителите в инфилтрата, изразени 

като килограма за година, които се 

докладват в рамките на Европейски 

регистър за изпускането и преноса на 

замърсители (ЕРИПЗ). 

През 2017г. няма изпускане и пренос на 

отпадъчни води извън площадката на депото.  

При извършената планова проверка от РИОСВ 

- Плевен на 25.10.2017г. е установено, че на 

вход ПСИВ не постъпват инфилтратни 

отпадъчни води от клетка 1 и КЗО. ПСИВ е в 

техническа изправност и в поддържащ режим. 

Не се налага изчисляване на непреките 

годишни емисии на замърсители в 

инфилтрата. 

При извършената планова проверка от РИОСВ 

- Плевен на 25.10.2017г. не са констатирани 

поток отпадъчни води на изход ПСИВ, на 

изход ЛПСБФОВ и заустване на отпадъчни 

води в р. Златна Панега.  

Условие 10.1.4.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

собствен мониторинг на смесен поток 

отпадъчни води (производствени, 

инфилтратни, битово-фекални и 

повърхностни дъждовни) по Условие 

10.1.2.1, зауствани в река Златна Панега, 

съгласно Таблица 10.1.4.4. Пробовземането 

Операторът на РЦУО-Луковит e извършил 

собствен мониторинг на смесен поток 

отпадъчни води (пречистени - 

производствени, инфилтратни, битово-

фекални и непречистени - повърхностни 

дъждовни), зауствани в река Златна Панега - 

ТЗ № 1 – в река Златна Панега, с географски 

координати: N43°12'44.0” E24°11'19.8". 
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и анализите да се извършват от 

акредитирана лаборатория. 

Протоколи с резултатите от направените 

измервания от акредитирана лаборатория 

„ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. София на 

смесен поток отпадъчни води 

(производствени, инфилтратни, битово-

фекални и повърхностни дъждовни) са 

приложени в Приложение 1, т.9.3. Отпадъчни 

води към настоящия доклад. Част от 

представените  протоколи за вземане на проби 

не са обвързани с резултати, поради липса на 

поток води в пробовземните точки за собствен 

мониторинг. 

При извършената планова проверка от РИОСВ 

- Плевен на 25.10.2017г. не е констатирано 

заустване на отпадъчни води в р. Златна 

Панега. 

Условие 10.1.4.5. Притежателят на 

настоящото разрешително да измерва 

количеството на смесен поток отпадъчни 

води (производствени, инфилтратни, 

битово-фекални и повърхностно дъждовни) 

по Условие 10.1.2.1, зауствани в река Златна 

Панега. 

Условието се изпълнява, като за целта е 

монтирано измервателно устройство за 

измерване на количеството смесен поток 

отпадъчни води, заустващо в р. Златна Панега. 

През 2017г. не е формиран и заустван смесен 

поток пречистени отпадъчни води в р. Златна 

Панега. 

При извършената планова проверка от РИОСВ 

- Плевен на 25.10.2017г. не са констатирани 

поток отпадъчни води на изход ПСИВ, на 

изход ЛПСБФОВ и заустване на отпадъчни 

води в р. Златна Панега. 

Условие 10.1.4.6. Притежателят на 

настоящото разрешително да заплаща такса 

за замърсяване за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни води при спазване на 

изискванията на чл.194а и 194б от ЗВ. 

Таксата се изчислява съгласно разпоредбите 

на Тарифата по чл.194, ал.6 на Закона за 

водите, като ежегодно към 31.01. на 

следващата година титулярът на 

разрешителното представя информация за 

изчисляване на дължимата такса по образец, 

утвърден от министъра на ОСВ и обявен на 

интернет страниците на БД и МОСВ. 

През 2017г. не е формиран и заустван смесен 

поток пречистени отпадъчни води в р. Златна 

Панега. 

Условие 10.1.4.7. Притежателят на 

настоящото разрешително да изготви и 

съгласува с РИОСВ план за мониторинг на 

емисиите в отпадъчните води от 

площадката, съобразен с условията на КР. 

Условието е изпълнено, като е изготвен и е 

съгласуван от РИОСВ - Плевен план за 

мониторинг на емисиите в отпадъчните води 

от площадката. 

Условие 10.1.4.8. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за оценка на съответствието на 

резултатите от собствен мониторинг с 

индивидуалните емисионни ограничения, в 

Операторът на РЦУО-Луковит е разработил и 

прилага инструкция за оценка на 

съответствието на резултатите от собствения 

мониторинг с индивидуалните емисионни 

ограничения, в Таблица 10.1.4.4.  
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Таблица 10.1.4.4., установяване на 

причините за несъответствията и 

предприемането на коригиращи действия. 

Условие 10.1.4.9. Притежателят на 

настоящото разрешително да изчислява 

замърсителите и техните годишни 

количества, които се докладват в рамките на 

Европейски регистър за изпускането и 

преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 

При извършената планова проверка от РИОСВ 

- Плевен на 25.10.2017г. не са констатирани 

поток отпадъчни води на изход ПСИВ, на 

изход ЛПСБФОВ и заустване на отпадъчни 

води в р. Златна Панега. 

За 2017г. условието е неприложимо, тъй като 

няма отпадъчни води от площадката 

(замърсители). 

Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води 

Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения  

Условие 10.2.1.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да зауства 

битово-фекални отпадъчни води като част 

от смесен поток (производствени, 

инфилтратни, битово-фекални и 

повърхностно дъждовни) отпадъчни води, 

единствено при спазване на изискванията, 

посочени в Условие 10.1.2.1.  

Битово-фекалните отпадъчни води (от 

битовата дейност на административната 

сграда, КПП, гараж и работилница) се заустват 

като част от смесен поток отпадъчни води, 

като се спазват изискванията посочени в 

Условие 10.1.2.1, пречистват се в ЛПСБФОВ, 

която е изградена и се експлоатира.  

Операторът на РЦУО-Луковит e извършил 

собствен мониторинг на смесен поток 

отпадъчни води (битово-фекални), зауствани 

като част от смесен поток отпадъчни води в 

река Златна Панега - ТЗ № 1 – в река Златна 

Панега, с географски координати: 

N43°12'44.0” E24°11'19.8". Протоколи с 

резултатите от направените измервания от 

акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-

КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. София на ТМ3 – на изход 

на ЛПСБФОВ са приложени в Приложение 1, 

т.9.3. Отпадъчни води към настоящия доклад. 

Част от представените  протоколи за вземане 

на проби не са обвързани с резултати, поради 

липса на поток води в пробовземниата точка за 

собствен мониторинг. 

Условие 10.2.2. Условия за собствен мониторинг 

Условие 10.2.2.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

собствен мониторинг на битово-фекални 

отпадъчни води като част от смесен поток 

(производствени, инфилтратни, битово-

фекални и повърхностно дъждовни) 

отпадъчни води съгласно изискванията на 

Условие 10.1.4.4. 

Операторът на РЦУО-Луковит е извършил 

собствен мониторинг на контролираните 

параметри по изпълнение на Условие 10.1.4.4. 

Протоколи с резултатите от направените 

измервания от акредитирана лаборатория 

„ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. София са 

приложени в Приложение 1, т.9.3. Отпадъчни 

води към настоящия доклад. Част от 

представените протоколи за вземане на проби 

не са обвързани с резултати, поради липса на 

поток води в пробовземната точка за собствен 

мониторинг. 

Условие 10.3. Дъждовни води 

Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения  
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Условие 10.3.1.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да зауства 

повърхностни дъждовни води като част от 

смесен поток (производствени, 

инфилтратни, битово-фекални и 

повърхностно дъждовни) отпадъчни води, 

единствено при спазване на изискванията, 

посочени в Условие 10.1.2.1.  

Условието е изпълнено, дъждовните води 

заустват като част от смесен поток отпадъчни 

води, изградена е инфраструктурата.  

Операторът на РЦУО-Луковит не e извършил 

собствен мониторинг на смесен поток 

отпадъчни води (дъждовни води), зауствани 

като част от смесен поток отпадъчни води в 

река Златна Панега - ТЗ № 1 – в река Златна 

Панега, с географски координати: 

N43°12'44.0” E24°11'19.8". Протоколи с 

резултатите от направените измервания от 

акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-

КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. София на ТМ7 – 

заустване на дъждовни води (ДВ), преливащи 

от резервоар за ДВ, са приложени в 

Приложение 1, т.9.3. Отпадъчни води към 

настоящия доклад. Представените протоколи 

за вземане на проби не са обвързани с 

резултати, поради липса на поток води в 

пробовземната точка за собствен мониторинг. 

Условие 10.3.2. Условия за собствен мониторинг 

Условие 10.3.2.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

собствен мониторинг на повърхностно 

дъждовни води като част от смесен поток 

(производствени, инфилтратни, битово-

фекални и повърхностно дъждовни) 

отпадъчни води съгласно изискванията на 

Условие 10.1.4.4. 

Операторът на РЦУО-Луковит не e извършил 

собствен мониторинг на смесен поток 

отпадъчни води (дъждовни води), зауствани 

като част от смесен поток отпадъчни води в 

река Златна Панега - ТЗ № 1 – в река Златна 

Панега, с географски координати: 

N43°12'44.0” E24°11'19.8". Протоколи с 

резултатите от направените измервания от 

акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-

КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. София на ТМ7 – 

заустване на дъждовни води (ДВ), преливащи 

от резервоар за ДВ, са приложени в 

Приложение 1, т.9.3. Отпадъчни води към 

настоящия доклад. Представените протоколи 

за вземане на проби не са обвързани с 

резултати, поради липса на поток води в 

пробовземната точка за собствен мониторинг. 

Условие 10.4. Документиране и докладване 

Условие 10.4.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

резултатите от собствения мониторинг на 

показателите за качеството на отпадъчните 

води по Условие 10.1.2.1. и Условие 

10.1.4.4. от настоящото разрешително. 

Документирани са резултатите от проведеният 

собствен мониторинг на показателите за 

качество на отпадъчните води, като в 

административната сграда на РЦУО-Луковит 

се съхраняват протоколите за вземане на 

проби и протоколите с резултатите 

отнаправените измервания. Операторът на 

РЦУО-Луковит e извършил собствен 

мониторинг на смесен поток отпадъчни води 

(пречистени - производствени, инфилтратни, 

битово-фекални и непречистени - 

повърхностни дъждовни), зауствани в река 
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Златна Панега - ТЗ № 1 – в река Златна Панега, 

с географски координати: N43°12'44.0” 

E24°11'19.8". Протоколи с резултатите от 

направените измервания от акредитирана 

лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД, 

гр. София на смесен поток отпадъчни води 

(производствени, инфилтратни, битово-

фекални и повърхностни дъждовни) са 

приложени в Приложение 1, т.9.3. Отпадъчни 

води към настоящия доклад. Част от 

представените  протоколи за вземане на проби 

не са обвързани с резултати, поради липса на 

поток води в пробовземните точки за собствен 

мониторинг. 

Условие 10.4.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

резултатите от оценка на съответствието на 

показателите за качество на отпадъчните 

води с определените такива в Таблица 

10.1.2.1. и Таблица 10.1.4.4. от настоящото 

разрешително. Като част от ГДОС да се 

докладва за: 

• Брой на извършените проверки; 

• Установени несъответствия; 

• Предприети коригиращи 

действия/планирани коригиращи 

действия. 

В административната сграда на РЦУО -

Луковит се съхраняват и документират 

резултатите от направената оценка на 

съответствие на показателите за качество на 

отпадъчните води с определените такива в 

Таблица 10.1.2.1. и Таблица 10.1.4.4. на КР.  

• Операторът на РЦУО-Луковит e 

извършил собствен мониторинг на 

смесен поток отпадъчни води 

(пречистени - производствени, 

инфилтратни, битово-фекални и 

непречистени - повърхностни 

дъждовни), зауствани в река Златна 

Панега. Протоколи с резултатите от 

направените измервания от 

акредитирана лаборатория 

„ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. 

София на смесен поток отпадъчни 

води (производствени, инфилтратни, 

битово-фекални и повърхностни 

дъждовни) са приложени в 

Приложение 1, т.9.3. Отпадъчни води 

към настоящия доклад. Част от 

представените протоколи за вземане 

на проби не са обвързани с резултати, 

поради липса на поток води в 

пробовземните точки за собствен 

мониторинг. 

• Също така се документират и 

извършените проверки през 2017г. за 

съответствие на стойностите на 

контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение с 

определените оптимални такива, като 

ЛПСБФОВ – функционира, 

мониторинг на контролираните 

параметри е извършен, ПСИВ е в 
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техническа изправност и поддържащ 

режим.  

• Установено е несъответствие в 

контролирания параметър в ТМ1 – 

КМУ1 за ХПК при взетата проба на 

27.06.2017г. Установени са причините 

за повишения показател – към 

момента на вземане на пробата 

утайките в КМУ1 не са били 

почистени. 

• Установени са несъответствия в 

контролираните параметри в ТМ3 - на 

изход на ЛПСБФОВ на 05.12.2017г. 

по отношение на неразтворени 

вещества и ХПК. Измереното ХПК е 

повишено, но е в нормите на 

допустимото отклонение. Установени 

са причините за повишените 

показатели – към момента на вземане 

на пробите, утайките не са били 

почистени. Впоследствие са 

предприети коригиращи действия – 

утайките са почистени и за двете 

съоръжения. 

Условие 10.4.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва като 

част от съответния ГДОС обобщена 

информация за резултатите от мониторинга 

по Условие 10.4.1.  

Операторът на РЦУО-Луковит e извършил 

собствен мониторинг на смесен поток 

отпадъчни води (пречистени - 

производствени, инфилтратни, битово-

фекални и непречистени - повърхностни 

дъждовни), зауствани в река Златна Панега - 

ТЗ № 1 – в река Златна Панега, с географски 

координати: N43°12'44.0” E24°11'19.8". 

Протоколи с резултатите от направените 

измервания от акредитирана лаборатория 

„ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД, гр. София на 

смесен поток отпадъчни води 

(производствени, инфилтратни, битово-

фекални и повърхностни дъждовни) са 

приложени в Приложение 1, т.9.3. Отпадъчни 

води към настоящия доклад. Част от 

представените  протоколи за вземане на проби 

не са обвързани с резултати, поради липса на 

поток води в пробовземните точки за собствен 

мониторинг. 

Условие 10.4.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва като 

част от съответния ГДОС резултатите от 

инструкциите по Условие 10.1.4.3. и 

Условие 10.1.4.6. от настоящото 

разрешително. 

През 2017г. няма изпускане и пренос на 

отпадъчни води извън площадката на депото. 

През 2017г. не е образувано количество 

инфилтратни отпадъчни води от клетка 1 и 

площадката за открито компостиране на 

зелени отпадъци (КЗО). 
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4.4. Управление на отпадъците 

На площадката на РЦУО-Луковит се приемат неопасни отпадъци от територията на 

общините Луковит, Червен бряг, Тетевен, Ябланица и Роман. Площадката е изцяло 

оградена, със заключващ се вход и контролно-пропусквателен пункт (КПП) за измерване, 

контрол и документиране на приеманите отпадъци. Количеството на всяка доставка от 

приеманите отпадъци се измерва с електронна везна и се регистрира чрез специализиран 

софтуер в електронната база данни на обекта. Приемането на отпадъците се извършва въз 

основа на писмен договор, по уточнен график с притежателя на отпадъците, направена и 

приета заявка. При приемане на отпадъците, операторът извършва визуална проверка за 

съответствието на отпадъка с придружаващата го документация.  

В РЦУО-Луковит през 2017г. не са приемани отпадъци различни от разрешените в 

КР. През 2017г. са приемани отпадъци от общинските системи за организирано 

сметосъбиране и транспортиране, класифицирани с код 20 03 01 – Смесени битови 

отпадъци, код 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично 

При извършената планова проверка от РИОСВ 

- Плевен на 25.10.2017г. е установено, че на 

вход ПСИВ не постъпват инфилтратни 

отпадъчни води от клетка 1 и КЗО. ПСИВ е в 

техническа изправност и в поддържащ режим. 

Не се налага изчисляване на непреките 

годишни емисии на замърсители в 

инфилтрата. 

При извършената планова проверка от РИОСВ 

- Плевен на 25.10.2017г. не са констатирани 

поток отпадъчни води на изход ПСИВ, на 

изход ЛПСБФОВ и заустване на отпадъчни 

води в р. Златна Панега. 

По Условие 10.1.4.6. - през 2017г. не е 

формиран и заустван смесен поток пречистени 

отпадъчни води в р. Зл. Панега. 

Условие 10.4.5. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява на площадката информация за 

всички вещества и техните количества, 

свързани с прилагането на Европейския 

регистър за изпускането и преноса на 

замърсители (ЕРИПЗ). 

През 2017г. не е образувано количество 

инфилтратни отпадъчни води от клетка 1 и 

площадката за открито компостиране на 

зелени отпадъци (КЗО). При извършената 

планова проверка от РИОСВ - Плевен на 

25.10.2017г. е установено, че на вход ПСИВ не 

постъпват инфилтратни отпадъчни води от 

клетка 1 и КЗО. ПСИВ е в техническа 

изправност и в поддържащ режим. 

При извършената планова проверка от РИОСВ 

- Плевен на 25.10.2017г. не са констатирани 

поток отпадъчни води на изход ПСИВ, на 

изход ЛПСБФОВ и заустване на отпадъчни 

води в р. Златна Панега. През 2017г. няма 

изпускане и пренос на отпадъчни води извън 

площадката на депото, т.е няма отпадъчни 

води от площадката (замърсители). 

Условие 10.4.6. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

замърсителите, включително пренос извън 

площадката на замърсители в отпадъчните 

води, предназначени за преработка, за които 

са надвишени пределните количества, 

посочени в Приложение II на Регламент 

№166/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета от 18 януари 2006г., относно 

създаването на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсители 

(ЕРИПЗ). 
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третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 и с код 20 02 01 – Биоразградими 

отпадъци и производствени отпадъци с кодове – 19 12 12, 10 01 03, 19 08 05, 19 08 02, 19 08 

01.  

Преди приемане на отпадъците предназначени за депониране, операторът изисква от 

притежателя им документацията от основното охарактеризиране, извършено в съответствие 

с „Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците“, 

утвърдено със Заповед №РД-824/11.11.2011г. на МОСВ. През 2017г. при извършване на 

дейностите по депониране, операторът е спазвал експлоатационните изисквания, 

неразделна част от проекта на технологията на депониране, определени с плана за 

експлоатация на депото и КР.  

През 2017г. не са генерирани производствени и опасни отпадъци от дейността на 

РЦУО-Луковит. Съгласно нормативните изисквания, Операторът е създал необходимите 

условия за съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани на площадката, 

съгласно нормативните изисквания. За съхраняване на опасни отпадъци са обособени 

складови помещения, оборудвани съгласно изискванията на КР. 

През 2017г. на площадката за открито компостиране на „зелени отпадъци“ са приети 

за третиране 27,44 тона разделно събрани отпадъци, класифицирани с код 20 02 01 – 

Биоразградими отпадъци, които са преминали през операция по шредиране и са 

разпределени в открити компостни редове. В края на 2017г. не е завършил периода за 

получаване на готов компост. 

В рамките на РЦУО-Луковит е обособен Общински събирателен център, на който се 

приемат масово разпространени отпадъци от домакинствата на общините Луковит, Червен 

бряг, Ябланица и Роман, с цел извършване операция по оползотворяване, обозначена с код 

R 13 – съхраняване, до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с 

изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им. Площадката на Общинския събирателен център е изградена по одобрен 

работен проект и е пожарообезопасена; положена е трайна асфалтова настилка; изградена е 

система за измиване и събиране на отпадъчните води, която няма връзка със селищната 

канализация. На площадката са разположени метални специализирани контейнери, които са 

обозначени с надписи за вида на съхраняваните отпадъци. През 2017г. не са приемани 

отпадъци в Общинския събирателен център. 

Операторът води отчетност на третираните отпадъци, чрез записи в отчетни книги, 

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. Отчетните книги са заверени от РИОСВ – Плевен, по образец на 

Наредба 1/04.06.2014г., заверени под №871/2016г. – приложение 3 и №1049/2016г. – 

приложение 4. 

Извършен е мониторинг за състоянието на депото въз основа на геодезическо 

заснемане, извършено от лицензиран изпълнител, като заетата с отпадъци площ в клетка 1 

е 20,121 дка (общ обем на депонираните отпадъци до момента е 36 613 м3, а свободният 

капацитет на клетка 1 е 268 387 м3. 

Условия по КР №518-Н0/2015г. 

Условие №11. Управление на отпадъците 

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране 

Условие 11.2.1. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 

приема на територията на площадката 

следните отпадъци с код и наименование, с 

цел тяхното обезвреждане: 

- 02 01 01 - Утайки от измиване и 

Условието се изпълнява. 

На територията на площадката се приемат 

отпадъци с код и наименование съгласно 

„Наредба №2 от 23.07.2014г. за 

класификация на отпадъците“ и посочени в 

КР с цел тяхното обезвреждане. 
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почистване, 

- ………………………. 

- 20 03 99 - Битови отпадъци, 

неупоменати другаде, 

в общо количество до 24 589 t/y. 

Определеното годишно количество 24 589 

t/y не е надвишено за 2017г., като 

количеството депонирани отпадъци за 

2017г. е 19 976,92 t. 

В РЦУО-Луковит през 2017г. не са 

приемани отпадъци различни от 

разрешените в КР. През 2017г. са приемани 

отпадъци от общинските системи за 

организирано сметосъбиране и 

транспортиране, класифицирани с код 20 03 

01 – Смесени битови отпадъци, код 19 12 12 

- Други отпадъци (включително смеси от 

материали) от механично третиране на 

отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 

11 и с код 20 02 01 – Биоразградими 

отпадъци и производствени отпадъци с 

кодове – 19 12 12, 10 01 03, 19 08 05, 19 08 

02, 19 08 01. 

Условие 11.2.2. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 

приема на територията на площадката 

следните отпадъци с код и наименование: 

• 20 02 01 – Биоразградими отпадъци,  

в общо количество до 1 760 t/y с цел 

извършване на операция по 

оползотворяване обозначена с код R 12 

(размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R 1 - R 11 - 

раздробяване) и последваща операция по 

оползотворяване обозначена с код R 3 

(рециклиране/ възстановяване на органични 

вещества, които не са използвани като 

разтворители, включително чрез 

компостиране и други процеси на 

биологична трансформация). 

Условието се изпълнява. 

През 2017г. на площадката за открито 

компостиране на „зелени отпадъци“ са 

приети за третиране 27,44 тона разделно 

събрани отпадъци, класифицирани с код 20 

02 01 – Биоразградими отпадъци, които са 

преминали през операция по шредиране и са 

разпределени в открити компостни редове. 

Определеното в КР общо количество до 

1 760 t/y не е надвишено за 2017г. В края на 

2017г. не е завършил периода за получаване 

на готов компост. 

Условие 11.2.3. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 

приема на територията на площадката 

следните отпадъци с код и наименование: 

• 02 01 04 – Отпадъци от пластмаси (с 

изключение на опаковки); 

• 20 03 07 – Обемни отпадъци, 

в общо количество до 640,3 t/y (640 t/y – 

неопасни и 0,3 t/y - опасни) с цел 

извършване на операция по 

оползотворяване обозначена с код R 13 

(съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с 

изключение на временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им). 

През 2017г. на територията на площадката 

не са приети отпадъци с код и наименование 

посочени в Условие 11.2.3., т.е 

определеното общо количество до 640,3 t/y 

(640 t/y – неопасни и 0,3 t/y - опасни) не е 

надвишено. 
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Условие 11.2.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. 

по предварително уточнен график и 

направена и приета заявка с притежателя на 

отпадъците, и въз основа на писмен договор. 

През 2017г. на площадката на РЦУО-

Луковит са приемани неопасни отпадъци от 

територията на общините Луковит, Червен 

бряг, Тетевен, Ябланица и Роман. 

Площадката е изцяло оградена, със 

заключващ се вход и контролно-

пропусквателен пункт (КПП) за измерване, 

контрол и документиране на приеманите 

отпадъци. Количеството на всяка доставка 

от приеманите отпадъци се измерва с 

електронна везна и е регистрирано чрез 

специализиран софтуер в електронната база 

данни на обекта. Приемането на отпадъците 

се извършва въз основа на писмен договор, 

по уточнен график с притежателя на 

отпадъците, направена и приета заявка. При 

приемане на отпадъците, операторът 

извършва визуална проверка за 

съответствието на отпадъка с 

придружаващата го документация. 

Условие 11.2.4.1. Преди приемане на 

отпадъците по Условие 11.2.1. или по време 

на първата доставка, притежателят на 

настоящото разрешително да разполага с 

информация от основното охарактеризиране 

на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 

1, Част I на Приложение №1 към Наредба 

№6/27.08.2013г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация 

на депа и на други съоръжения и инсталации 

за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци, в това число: 

• информация за произхода на 

отпадъците и процеса, в резултат на 

който се образуват; 

• данни за състава, свойствата на 

отпадъците и поведението им при 

излужване; 

• резултатите от изпитване, които да 

доказват, че отпадъците отговарят 

на критериите за приемане, 

установени в Раздел III на Наредба 

№6/27.08.2013г. и Част I на 

Приложение №1 към същата 

наредба и може да бъдат приети на 

депото; 

• границите на изменение на състава 

и свойствата за отпадъците, които 

се образуват редовно от един и 

същи процес, както и ключовите 

параметри, които трябва да се 

В РЦУО-Луковит през 2017г. не са 

приемани отпадъци различни от 

разрешените в КР. През 2017г. са приемани 

отпадъци от общинските системи за 

организирано сметосъбиране и 

транспортиране, класифицирани с код 20 03 

01 – Смесени битови отпадъци, код 19 12 12 

- Други отпадъци (включително смеси от 

материали) от механично третиране на 

отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 

11 и с код 20 02 01 – Биоразградими 

отпадъци и производствени отпадъци с 

кодове – 19 12 12, 10 01 03, 19 08 05, 19 08 

02, 19 08 01. 

Преди приемане на отпадъците операторът е 

изисквал работни риста за класификация и 

информация от основното охарактеризиране 

на отпадъците. 
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изпитват при установяване на 

съответствието; 

• описание на извършеното 

предварително третиране на 

отпадъците преди депонирането им 

или посочване на причините, 

поради които не е необходимо. 

Условие 11.2.4.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. 

по придружаваща отпадъците 

документация, която включва: 

• данни за притежателя на 

отпадъците (име, адрес, тел., лице за 

контакти и др.); 

• код и наименование на отпадъците, 

съгласно Приложение №1 към 

Наредба №2/23.07.2014г. за 

класификация на отпадъците, който 

съответства на заверения Работен 

лист за класификация на отпадъка; 

• произход на отпадъците - вид на 

технологичния процес, в резултат 

от който се образуват отпадъците; 

• описание на основния състав на 

отпадъците; 

• количество на отпадъците. 

През 2017г. условието се е изпълнявало. 

Условие 11.2.4.3. При приемане на 

отпадъците по Условие 11.2.1. 

притежателят на настоящото разрешително 

да извършва проверка на място, която 

включва следното: 

• проверка на придружаващата 

отпадъците документация, 

посочена в Условие 11.2.4.2.; 

• визуална проверка на отпадъците и 

проверка с бързи методи за 

изпитване, с оглед установяване: 

• на съответствието на отпадъка с 

представената по Условие 11.2.4.2. 

документация и; 

• че отпадъците са същите, които са 

обект на основното 

охарактеризиране и изпитването за 

установяване на съответствието; 

• вземане на представителни проби от 

отпадъците и изпитване за 

установяване на съответствието с 

резултатите от основното 

охарактеризиране на отпадъците, в 

съответствие с изискванията на 

Условието се изпълнява. През 2017г. при 

приемане на отпадъците на РЦУО-Луковит, 

операторът е извършил проверка на място, 

която включва изброените в Условие 

11.2.4.3. дейности:  

• проверка на придружаващата 

отпадъците документация - състои 

се в проверка на сключените 

договори и придружаващите ги 

доклади за охарактеризиране на 

отпадъците, неразделна част от тях; 

• ежедневна визуална проверка на 

отпадъците и проверка с бързи 

методи за изпитване - установяване 

на съответствието на отпадъка с 

представената по Условие 11.2.4.2. 

документация, както и че 

отпадъците са същите, които са 

обект на основно охарактеризиране; 

• измерване с електронна везна и 

регистрация по електронен път на 

количеството на приеманите 

отпадъци – данните на приетите 

през 2017г. отпадъци са 
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Условие 11.8.3., когато това се 

изисква съгласно 

Наредба №6/27.08.2013г.; 

• измерване с електронна везна и 

регистрация по електронен път на 

количеството на приеманите 

отпадъци; 

• отразяване в “Отчетната книга” 

заведена по реда 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 публичните регистри; 

• писмено потвърждаване 

приемането на всяка доставка 

отпадъци; 

• незабавно уведомяване на РИОСВ 

за направен отказ за приемане на 

отпадъци, когато същите не могат 

да бъдат приети на депото или 

отпадъците са предмет на 

трансграничен внос. 

регистрирани в електронната база 

данни (на КПП на депото); 

• ежедневно отразяване чрез записи в 

заверената от РИОСВ - Плевен под 

№871/21.04.2016г. “Отчетна книга” 

оформена по образец 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 публичните регистри“, 

приложение 3; 

• писмено потвърждаване за 

приемането на всяка доставка 

отпадъци - при всяка доставка се 

издава кантарна бележка, 

съдържаща информация относно 

вида и количеството на предадените 

за депониране отпадъци в тонове; 

• незабавно уведомяване на РИОСВ – 

Плевен за направен отказ за 

приемане на отпадъци - съгласно 

Условие 11.2.4. от КР, приемането 

на отпадъците се извършва по 

предварително изготвен и одобрен 

от оператора график, направена и 

приета заявка от притежателя на 

отпадъците и въз основа на писмен 

договор. 

В изпълнение на Условие 11.2.4., 

Условие 11.2.4.1. и Условие 11.2.4.2. от КР 

на “РЦУО – Луковит” отпадъците са приети 

по предварително уточнен график с 

притежателя на отпадъка и въз основа на: 

• Сключен договор с община 

Луковит; 

• Работни листи за класификация на 

отпадъците, заверени в РИОСВ - 

Плевен; 

• Становища на Директора на РИОСВ 

- Плевен, относно основното 

охарактеризиране на отпадъците, 

издадено въз основа на представен 

от притежателя на отпадъка Доклад 

за основно охарактеризиране на 

отпадъка. В съответствие с т.1.1., 

Раздел 1, Част І на Приложение №1 

към Наредба №6/27.08.2013г., 

Директорът на РИОСВ - Плевен се е 

произнесъл със Становища, които 

съдържат заключение относно: 
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- възможността за депониране на 

разглеждания в документацията 

отпадък; 

- класа на депото, съгласно чл.10, 

ал.1, в което отпадъка може да се 

депонира. 

Ключови параметри за извършване оценка 

на съответствието на отпадъка с резултатите 

от основното охарактеризиране, се задават в 

становище издадено от Директора на ИАОС, 

съгласно чл.35, ал.6, т.2, когато Доклада от 

основно охарактеризиране е изготвен в 

съответствие с чл.35, ал.1, т.2 от Наредба 

№6/27.08.2013г. – т.е. когато за отпадъка се 

изисква изпитване за определяне на 

поведението му при излужване. 

Условие 11.2.4.5.1. Изискванията за 

извършване на изпитване по Условие 

11.2.4.3. за установяване на съответствието 

с резултатите от основното 

охарактеризиране на отпадъците могат да не 

се прилагат за отпадъци, за които: 

• цялата необходима информация за 

основното охарактеризиране е 

известна и надлежно обоснована; 

• изпитването е практически 

неприложимо или за които няма 

подходящи процедури за изпитване 

и критерии за приемане, 

въз основа на писмена констатация и 

съгласуване от страна на РИОСВ, след 

представяне на обоснована и документирана 

информация от притежателя на отпадъците 

за практическата неприложимост на 

изпитването или липсата на подходяща 

процедура за изпитване и критерии за 

приемане на отпадъците, вкл. причините, 

поради които се счита, че отпадъците могат 

да бъдат приети в инсталацията по Условие 

№2. 

Операторът е изпълнил Условието за 

отпадъците за които има цялата необходима 

информация за основно охарактеризиране и 

когато изпитването е практически 

неприложимо или за отпадъците е нямало 

подходящи процедури за изпитване и 

критерии за приемане. 

Условие 11.2.4.6. Притежателят на 

настоящото разрешително да приема 

отпадъците, посочени в Условие 11.2.1., 

само в случай, че отговарят на критериите за 

приемане на отпадъци на депа за неопасни 

отпадъци, посочени в Раздел ІІІ от Наредба 

№6/27.08.2013г.и Част І, Раздел 2 на 

Приложение №1 към същата наредба. 

През 2017г. условието се е изпълнявало. 

Условие 11.2.4.7. Притежателят на 

настоящото разрешително да приема 

отпадъците, посочени в Условие 11.2.1., 

Дейностите по предварителното третиране 

на отпадъците на територията на всички 

населени места на общините Луковит, 
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само в случай, че отпадъците са подложени 

на предварително третиране.  

Червен бряг, Роман и Ябланица преди 

депонирането им се извършва от фирмата за 

сметосъбиране и сметоизвозване „АСТОН 

СЕРВИЗ“ ООД, гр. София. Фирмата 

разполага с необходимата техника – роторни 

машини, които намаляват обема на отпадъка 

до 3 пъти и го привеждат в удобен за 

транспортиране вид. 

За община Тетевен предварителното 

третиране на отпадъците се извършва, като 

отпадъците се транспортират в 

специализирани контейнеровози, чрез които 

допълнително се намаля обема на 

отпадъците. 

Условие 11.2.4.7.1. Изискването за 

извършване на предварително третиране на 

отпадъците по Условие 11.2.4.7. не се 

прилага, когато притежателят на отпадъците 

представи на оператора на депото 

доказателства, че предварителното 

третиране няма да допринесе съществено за 

намаляване количеството или опасните 

свойства на отпадъците, за намаляване на 

риска за човешкото здраве или ограничаване 

на вредното въздействие върху околната 

среда, причинени от депонирането на 

отпадъците през целия жизнен цикъл на 

депото. 

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците 

Условие 11.3.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

предварително съхраняване на отпадъците 

(които се образуват и съхраняват на 

площадката) за срок не по-дълъг от: 

• три години при последващо 

предаване за оползотворяване; 

• една година при последващо 

предаване за обезвреждане. 

Създадени са необходимите условия за 

изпълнение на изискванията. 

През 2017г. не са генерирани 

производствени и опасни отпадъци от 

дейността на РЦУО-Луковит. 

През 2017г. не са приемани отпадъци в 

Общинския събирателен център. 

Отпадъците ще се съхраняват съгласно 

изискванията за сроковете на съхранение. 

Условие 11.3.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да представи в 

срок до един месец в РИОСВ актуален 

план/карта на площадката, в който са 

означени местата за предварително 

съхранение на всички отпадъци, образувани 

на площадката. 

Условието е изпълнeно. 

Условие 11.3.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

предварително съхраняване на опасните 

отпадъци, образувани от производствената 

дейност в добре затварящи се съдове, 

изготвени от материали, които не могат да 

взаимодействат с отпадъците. Съдовете да 

бъдат обозначени с добре видими надписи 

“опасен отпадък”, код и наименование на 

отпадъка, съгласно Наредба 

№2/23.07.2014г. за класификация на 

отпадъците и в съответствие с изискванията 

на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на 

опасни отпадъци. 

През 2017г. не са генерирани опасни 

отпадъци от производствената дейност на 

РЦУО-Луковит. Съгласно нормативните 

изисквания, Операторът е създал 

необходимите условия за съхраняването им. 

За съхраняване на опасни отпадъци са 

обособени складови помещения, 

оборудвани съгласно изискванията на КР. 

Условие 11.3.5. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 
През 2017г. на РЦУО-Луковит не са 

приемани за предварително съхраняване 

отпадъци и не са образувани отпадъци от 
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извършва предварително съхраняване на 

отпадъци с код и наименование: 

Код 
Наименование на 

отпадъка 

Годишно 

количество, 

разрешено за 

съхраняване, 

t/y 

06 05 03 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води на 

мястото на 

образуване, 

различни от 

упоменатите в 06 05 

02 

0,15 

13 01 10* 

Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална 

основа 

0,06 

13 02 05* 

Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

0,418 

13 02 08* 

Други моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 

0,418 

13 05 03* 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти /колектори/ 

0,086 

15 01 01 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

0,105 

15 01 02 
Пластмасови 

опаковки 
0,105 

15 01 06 Смесени опаковки 0,105 

15 02 02* 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

0,01 

16 01 03 
Излезли от 

употреба гуми 
0,105 

16 01 07 Черни метали 2,09 

16 06 01* 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

0,516 

20 01 21* 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

0,051 

20 03 06 

Отпадъци от 

почистване на 

канализационни 

системи 

0,15 

 

дейността на регионалното депо с код и 

наименование посочени в Условие 11.3.5  
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Условие 11.3.6. Предварителното 

съхранение на отпадъците посочени в 

Условие 11.3.5. да се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредбата 

за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на 

опасни отпадъци. 

Създадени са необходимите условия за 

изпълнение на изискванията. 

Условие 11.3.7. Предварителното 

съхранение на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване 

посочено в Условие 11.3.5. да се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредбата 

за излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване. 

Условие 11.3.8. Предварителното 

съхранение на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти посочени в 

Условие 11.3.5. да се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредбата 

за отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти. 

Условие 11.3.9. Предварителното 

съхранение на батерии и акумулатори и 

негодни за употреба батерии и акумулатори 

посочени в Условие 11.3.5. да се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредбата 

за батерии и акумулатори и за негодни за 

употреба батерии и акумулатори. 

Условие 11.3.11. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за периодична оценка на 

съответствието на предварителното 

съхраняване с условията на 

разрешителното, на причините за 

установените несъответствия и за 

предприемане на коригиращи действия. 

През 2017г. не са генерирани 

производствени и опасни отпадъци от 

дейността на РЦУО-Луковит. За 

съхраняване на опасни отпадъци са 

обособени складови помещения, 

оборудвани съгласно изискванията на КР. 

През 2017г. не са приемани отпадъци в 

Общинския събирателен център. 

Инструкцията е изготвена, като два пъти 

месечно се прави проверка и се прилага 

инструкцията за оценка за съответствието на 

предварителното съхраняване с условията 

на разрешителното.  

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците 

Условие 11.4.1. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 

предава за транспортиране отпадъците 

извън територията на площадката, на лица 

притежаващи приложимите, съгласно ЗУО 

документи за осъществяване на съответната 

дейност, включително въз основа на 

сключен договор. В случай, че тази дейност 

ще се извършва от притежателят на 

През 2017г. не са предавани отпадъци извън 

площадката. Отпадъците ще се предават на 

лица притежаващи необходимите 

документи по ЗУО. 
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настоящото разрешително, същият следва 

да притежава такива документи. 

Условие 11.4.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да изготвя 

“Идентификационен документ”, съгласно 

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, в случаите на предаване на опасни 

отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. 

През 2017г. не са предавани и не са 

генерирани опасни отпадъци. 

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци 

Условие 11.5.1. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 

предава за оползотворяване, в т.ч. 

рециклиране отпадъците, образувани от 

дейността на предприятието, извън 

територията на площадката, единствено на 

лица, притежаващи документ по чл.35 от 

ЗУО за извършване на такава дейност и въз 

основа на писмен договор, за конкретния 

вид отпадък, или да ги предава по реда и при 

спазване на изискванията на Регламент (ЕО) 

№1013/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета от 14 юни 2006г. Относно превози на 

отпадъци. 

През 2017г. не са предавани отпадъци, 

образувани от дейността на РЦУО-Луковит. 

Условие 11.5.2. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 

извършва операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11 - раздробяване) в Дробилка 

към Площадка за открито компостиране на 

зелени отпадъци и последваща операция по 

оползотворяване обозначена с код R 3 

(рециклиране/ възстановяване на органични 

вещества, които не са използвани като 

разтворители, включително чрез 

компостиране и други процеси на 

биологична трансформация) на Площадка за 

открито компостиране на зелени отпадъци 

следния отпадък с код и наименование:  

• 20 02 01 – Биоразградими отпадъци,  

посочен в Условие 11.2.2., единствено при 

изпълнение на изискванията на Наредбата за 

третиране на биоотпадъци. 

Условието се изпълнява. През 2017г. на 

площадката за открито компостиране на 

„зелени отпадъци“ са приети за третиране 

27,44 тона разделно събрани отпадъци, 

класифицирани с код 20 02 01 – 

Биоразградими отпадъци, които са 

преминали през операция по шредиране и са 

разпределени в открити компостни редове. 

В края на 2017г. не е завършил периода за 

получаване на готов компост. 

Условие 11.5.3. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 

извършва операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 13 (съхраняване на 

отпадъци до извършването на някоя от 

Общинският събирателен център, обозначен 

на Генерален план в Приложение №2 от 

Заявлението е изграден по одобрен работен 

проект с обособени места за съхраняване на 

опасни и неопасни МРО от домакинствата и 
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дейностите с кодове R1 - R12, с изключение 

на временното съхраняване на отпадъците 

на площадката на образуване до събирането 

им) на обособени места в Общинския 

събирателен център обозначен на (3) 

Генерален план в Приложение №2 от 

Заявлението на следните отпадъци с код и 

наименование посочени в Условие 11.2.3. 

за строителни отпадъци. За целта е 

оборудван с метални контейнери. 

Условие 11.5.3.1. Всички обособени места в 

Общинския събирателен център за 

извършване на операция по 

оползотворяване, обозначена с код R13 по 

Условие 11.5.3., да отговарят на 

изискванията на Наредбата за изискванията 

за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци, 

Наредбата за отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, Наредба за батерии и 

акумулатори и за негодни за употреба 

батерии и акумулатори, Наредбата за 

излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване. Площадките трябва 

да са покрити, оградени и обозначени с 

надпис за кода и наименованието на 

съхраняваните отпадъци, да имат трайна 

настилка (бетон, асфалт или друг подходящ 

материал), да са снабдени със система за 

измиване и събиране на отпадъчните води, 

като в непосредствена близост да има 

наличност на абсорбент. Площадките трябва 

да са пожарообезопасени и да нямат връзка 

със селищната канализация. 

Условието е изпълнено. 

В рамките на РЦУО-Луковит е обособен 

Общински събирателен център, на който се 

приемат масово разпространени отпадъци 

от домакинствата на общините Луковит, 

Червен бряг, Ябланица и Роман, с цел 

извършване операция по оползотворяване, 

обозначена с код R 13 – съхраняване, до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 – R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането 

им. Площадката на Общинския събирателен 

център е изградена по одобрен работен 

проект и е пожарообезопасена; положена е 

трайна асфалтова настилка; изградена е 

система за измиване и събиране на 

отпадъчните води, която няма връзка със 

селищната канализация. На площадката са 

разположени метални специализирани 

контейнери, които са обозначени с надписи 

за вида на съхраняваните отпадъци. През 

2017г. не са приемани отпадъци в 

Общинския събирателен център. 

Условие 11.5.3.2. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 

съхранява временно отпадъците по 

Условие 11.5.3. за срок не по-дълъг от три 

години. 

Условието се изпълнява. През 2017г. не са 

приемани отпадъци в Общинския 

събирателен център. 

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците 

Условие 11.6.1. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 

предава за обезвреждане отпадъците, 

образувани от дейността на предприятието, 

извън територията на площадката, 

единствено на лица, притежаващи документ 

по чл.35 от ЗУО за извършване на такава 

дейност и въз основа на писмен договор, за 

конкретния вид отпадък, или да ги предава 

по реда и при спазване на изискванията на 

Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. 

Относно превози на отпадъци. 

През 2017г. не са предавани отпадъци за 

обезвреждане извън територията на 

площадката. 
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Условие 11.6.2. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 

извършва операция по обезвреждане, 

обозначена с код D 5 (специално 

проектирани депа) в Клетка 1 на Депо за 

неопасни отпадъци на следните отпадъци с 

код и наименование: 

- 17 05 06 - Изкопани земни маси, 

различни от упоменатите в 17 05 

05; 

- ………………….. 

Условието се изпълнява. 

Условие 11.6.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да експлоатира 

Клетка 1 на Депо за неопасни отпадъци, 

при спазване изискванията на Наредба 

№6/27.08.2013г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация 

на депа и на други съоръжения и инсталации 

за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци. 

Условието се изпълнява при спазване 

изискванията на посочената наредба. 

Условие 11.6.4.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да депонира 

отпадъци в Клетка 1 на Депо за неопасни 

отпадъци, съобразно установените правила 

и експлоатационните изисквания, 

определени с План за експлоатация, който 

представлява неразделна част от проекта на 

технологията за депониране и от 

комплексното разрешително. 

Условието се изпълнява. 

През 2017г. при извършване на дейностите 

по депониране, операторът е спазвал 

експлоатационните изисквания, неразделна 

част от проекта на технологията за 

депониране, определени с плана за 

експлоатация на депото и комплексното 

разрешително. 

Условие 11.6.4.2. В срок до 4 (четири) 

месеца от влизане в сила на настоящото 

разрешително притежателят му да 

актуализира Плана за експлоатация на 

„Депо за неопасни отпадъци“, съобразно 

условията в настоящото разрешително и 

изискванията на Наредба №6/27.08.2013г. за 

условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения 

и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци. 

Актуализираният План за експлоатация да 

се представи в РИОСВ.  

Условието е изпълнено. Актуализираният 

към 01.03.2016г. План за експлоатация на 

„Депо за неопасни отпадъци“ е представен 

от Оператора на РЦУО-Луковит и е одобрен 

от РИОСВ - Плевен. 

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците 

Условие 11.7.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да осъществява 

измерване/изчисляване на количествата 

депонирани на площадката отпадъци, с цел 

определяне на: 

• годишно количество образуван 

отпадък за всяка инсталация и 

продукт. 

Условието се изпълнява. Количеството на 

всяка доставка от приетите през 2017г. 

отпадъци на РЦУО-Луковит е измерено с 

електронна везна и е регистрирано чрез 

специализиран софтуер в електронната база 

данни на обекта. Операторът ежедневно 

отразява чрез записи в заверената от РИОСВ 

- Плевен под №871/21.04.2016г. “Отчетна 
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книга” оформена по образец 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 публичните регистри“, 

приложение 3. 

Количеството депонирани отпадъци за 

2017г. е 19 976,92 t. 

Условие 11.7.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за измерване на депонираните 

количества отпадъци в съответствие с 

условията на настоящото разрешително. 

Условието е изпълнено, изготвена е 

инструкцията и се прилага. 

Условие 11.7.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за оценка на съответствието на 

наблюдаваните годишни количества 

депонирани отпадъци с определените такива 

в условията на разрешителното. 

Инструкцията да включва установяване на 

причините за несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

Изготвена е и се прилага инструкция за 

оценка на съответствие на наблюдаваните 

годишни количества депонирани отпадъци с 

определените такива в условията на КР.  

На база на водената отчетна книга по чл.7, 

т.4 от Наредба №1/04.06.2014г. и годишните 

отчети по отпадъците, съгласно чл.20, ал.1 

на същата Наредба, в настоящия Годишен 

доклад по КР е отразена направената оценка 

на съответствието на образуваните 

отпадъци, предназначени за депониране с 

условията в разрешителното, като през 

2017г. не са установени някакви 

несъответствия по отношение на 

количествата или кода на отпадъците, 

поради което и не са предприети 

коригиращи действия. Резултатите се 

съхраняват в административната сграда на 

РЦУО-Луковит и се представят при 

поискване от страна на компетентните 

органи. 

Условие 11.9. Документиране и докладване 

Условие 11.9.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

докладва дейностите по управление на 

отпадъците съгласно изискванията на 

Наредба №1 от 4.06.2014г. за реда и 

образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, 

както и реда за водене на публични 

регистри. 

Операторът води отчетност на третираните 

отпадъци, чрез записи в отчетни книги, 

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. Отчетните 

книги са заверени от РИОСВ – Плевен, по 

образец на Наредба 1/04.06.2014г., заверени 

под №871/2016г. – приложение 3 и 

№1049/2016г. – приложение 4. 
Условие 11.9.1.1. Информацията, 

включително и резултатите от извършените 

анализи на отпадъците по Условие 11.8.1. и 

Условие 11.8.2. да се документират и 

съхраняват минимум 5 години на 

площадката и да се предоставят при 

поискване от компетентните органи. 
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Условие 11.9.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

докладва като част от ГДОС количествата на 

всички приемани на площадката отпадъци. 

Операторът води отчетност на третираните 

отпадъци, чрез записи в отчетни книги, 

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. Отчетните 

книги са заверени от РИОСВ – Плевен, по 

образец на Наредба 1/04.06.2014г., заверени 

под №871/2016г. – приложение 3 и 

№1049/2016г. – приложение 4. 

Количеството депонирани отпадъци за 

2017г. е 19 976,92 t. 

През 2017г. на площадката за открито 

компостиране на „зелени отпадъци“ са 

приети за третиране 27,44 тона разделно 

събрани отпадъци, класифицирани с код 20 

02 01 – Биоразградими отпадъци. 

През 2017г. не са приемани отпадъци в 

Общинския събирателен център. 

Данните са представени в Приложение 1, 

Таблица 4. Образуване на отпадъци в 

настоящия доклад. 

Условие 11.9.2.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

всички измервани/изчислявани, съгласно 

Условие 11.7. количества на отпадъците и 

да докладва като част от ГДОС количествата 

депонирани отпадъци като годишно 

количество. 

Условие 11.9.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

докладва като част от ГДОС количествата 

отпадъци, приемани и подлагани на всяка от 

разрешените дейности за оползотворяване и 

обезвреждане, по инсталации/съоръжения, в 

които е разрешена съответната дейност, 

съгласно ограниченията поставени в 

Условие 11.2.1., Условие 11.2.2., Условие 

11.2.3., Условие 11.5.2., Условие 11.5.3., 

Условие 11.5.4. и Условие 11.6.2. 

Условието се изпълнява. Изготвени са 

дневници по Условие 11.2.1., Условие 

11.2.2., Условие 11.2.3., Условие 11.5.3. 

Данните са представени в Приложение 1, 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане 

на отпадъци в настоящия доклад. 

Условие 11.9.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

резултатите от изпълнението на Условие 

11.7.4. и да представя като част от ГДОС: 

• Данни от мониторинга на 

състоянието на тялото на Клетка 1 

на Депо за неопасни отпадъци, 

определен в Условие 11.7.4. 

Извършен е мониторинг за състоянието на 

депото въз основа на геодезическо 

заснемане, извършено от лицензиран 

изпълнител, като заетата с отпадъци площ в 

клетка 1 е 20,121 дка (общ обем на 

депонираните отпадъци до момента е 36 613 

м3, а свободният капацитет на клетка 1 е 

268 387 м3. През 2017г. са депонирани 

19 976,92 тона отпадъци.  
Изпълнява се следната технология на 

депониране на отпадъците в клетка 1:  

Първи етап - отпадъците постъпват на 

територията на Клетка 1 чрез сметовозни 

автомобили навлизащи през транспортно-

комуникационна рампа 1. Разтоварват 

отпадъците в края на маневрена площадка и 

напускат територията на Клетка 1. 

Посредством булдозер разтоварените 
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отпадъци се прибутват постъпателно в 

рамките на дневен работен участък с височина 

на пласт от отпадъци H=1.8 m, след което се 

покриват със слой пръст с дебелина 0.2 m. 

Запълването на клетката се осъществява чрез 

изграждането на път от отпадъци от 

маневрената площадка до най-ниската част в 

Kлетка 1 с ширина 30 m и дебелина на пласта 

отпадъци 2 m (включително запръстяване от 

0.2 m). След достигане на преградна дига в 

най-ниската част на Kлетка 1 депонирането се 

осъществява успоредно от двете страни на 

гореописания път от отпадъци в обратна 

посока към маневрената площадка. При 

оформяне на този първи изравнителен слой 

отпадъци, разстилащата и уплътняваща 

техника – компактор, се движи само върху 

слой отпадъци с дебелина 2 m, контролирана 

и напътствана от отговорника на депото така, 

че да не се допусне компрометиране на долния 

изолационен екран и дренажната система. 

През този етап от експлоатацията на клетката 

сметовозните автомобили се движат върху 

гореописания път от отпадъци. Наклона на 

изравнителния пласт отпадъци следва наклона 

на дъното на Kлетка 1 така се осигурява бързо 

оттичане на повърхностния отток и 

постъпването му в системата за третиране на 

инфилтрирали води.  

Втори етап – сметовозните автомобили, 

разстилащата и уплътняваща техника 

(булдозер и компактор) се движат по 

изравнителния слой отпадъци (първи етап). 

Отпадъците се разстилат и уплътняват на 

пластове от 20-30 сm при което се получава 

очаквана степан на уплътняване 1:3. В този 

етап на експлоатация на Клетка 1 дневния 

работен участък е с височина 1 m 

(включително запръстяване от 0.1 m). 

Въздушните откоси на отпадъците се 

запръстяват посредством периодичното 

изграждане на оградни диги с височина H=1 m 

(от пръст добита от зоната на клетки 2 и 3) с 

наклон на откоса към отпадъците 1:1 и 

въздушен откос 1:3. В процеса на оформяне на 

тялото на отпадъците петата на отпадъците 

трябва да е на ниво – 50 сm от кота ръб на 

Клетка 1. Така оформената улама служи за 

отвеждане на инфилтриралите води до най-

ниската част от Kлетка 1. Обемът намиращ се 

в най-ниската част на Kлетка 1, затворен 

между преградната дига и скатовете на 

клетката се поддържа свободен (без отпадъци) 

до постигане максималните проектни коти на 
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4.5. Шум 

Условия по КР№518-Н0/2015г. 

Условие №12. Шум 

Условие 12.1. Емисии 

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на 

производствената площадка, да се 

осъществяват по начин, недопускащ 

предизвикване на шум в околната среда над 

граничните стойности на еквивалентно ниво 

на шума, както следва: 

По границите на производствената 

площадка: 

• дневно ниво - 70 dB(A); 

• вечерно ниво - 70 dB(A); 

• нощно ниво - 70 dB(A); 

В мястото на въздействие (в най-близко 

разположените спрямо промишления 

източник точки, в урбанизираните 

територии и извън тях): 

• дневно ниво – 55 dB(A); 

• вечерно ниво - 50 dB(A); 

• нощно ниво – 45 dB(A). 

Инсталацията е въведена в експлоатация 

през м. април 2016г. Извършено е измерване 

през 2017г. от акредитирана лаборатория на 

показателите за шум в околната среда по 

утвърдената методика на МОСВ за контрол 

върху спазвазването на посочените 

контролни стойности. Протоколът с 

резултатите е приложен в Приложение 1, т. 

9.5. „Шум“ към настоящия доклад. 

Измерванията са проведени през деня (при 

максимално натоварване на 

производствените мощности на 

площадката), в 12 броя измерителни точки 

(1 бр. измерителна точка – фоново ниво на 

шум и 11 бр. измерителни точки по 

измерителен контур, обозначени на 

приложената скица), в съответствие с чл.16, 

ал.2 и чл.18 от „Наредба №54/13.12.2010г. 

за дейността на националната система за 

мониторинг на шума в околната среда и за 

изискванията за провеждане на собствен 

мониторинг и предоставяне на информация 

от промишлените източници на шум в 

околната среда“ и в съответствие с 

“Методика за определяне на общата 

звукова мощност, излъчвана в околната 

среда от промишлено предприятие и 

определяне нивото на шума в мястото на 

въздействие”. В съответствие с чл.16, ал.2, 

измерванията са извършени от акредитирана 

лаборатория Регионална лаборатория 

Велико Търново – 05, ГД „Лабораторно 

аналитична дейности“, ИАОС, МОСВ.  

Направените измервания са документирани, 

протоколите се съхраняват в 

административната сграда на РЦУО-

Луковит и са предоставени в РИОСВ – 

Плевен, както и при поискване от 

компетентните органи. 

Условие 12.2. Контрол и измерване  

Условие 12.2.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва не 

по-малко от един път в рамките на две 

Инсталацията е въведена в експлоатация 

през м. април 2016г. Извършено е измерване 

на 30.11.2017г. от акредитирана 

тялото на отпадъците в Kлетка 1 и пускане в 

експлоатация на Клетка 2. 
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последователни календарни години 

наблюдение на: 

• общата звукова мощност на 

площадката; 

• еквивалентните нива на шум в 

определени точки по границата на 

площадката; 

• еквивалентните нива на шум в 

мястото на въздействие. 

лаборатория на показателите за шум в 

околната среда по утвърдената методика на 

МОСВ за контрол върху спазвазването на 

посочените контролни стойности. 

Протоколът с резултатите е приложен в 

Приложение 1, т. 9.5. „Шум“ към настоящия 

доклад. 

Условие 12.2.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за наблюдение на показателите 

по Условие 12.2.1. 

Операторът е изготвил инструкция № 17, 

обща за Условия 12.2.2. и 12.2.3, която е 

приложена при провеждане на 

наблюдението на показателите за шум в 

околната среда. Инструкцията е в 

съответствие със „Закона за защита от 

шум в околна среда“ (ЗЗШОС) и „Наредба 

№54/13.12.2010г. за дейността на 

националната система за мониторинг на 

шума в околната среда и за изискванията за 

провеждане на собствен мониторинг и 

предоставяне на информация от 

промишлените източници на шум в 

околната среда“. 

Към инструкцията е изготвен формуляр за 

документиране резултатите от 

наблюдението на определените с Условие 

12.2.1. показатели и за оценка на 

съответствието със съответните гранични 

стойности по Условие 12.1.1. 

Извършено е измерване през 2017г. от 

акредитирана лаборатория на показателите 

за шум в околната среда по утвърдената 

методика на МОСВ за контрол върху 

спазвазването на посочените контролни 

стойности. Протоколът с резултатите е 

приложен в Приложение 1, т. 9.5. „Шум“ 

към настоящия доклад. 

Условие 12.2.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за оценка на съответствието на 

установените еквивалентни нива на шум по 

границата на производствената площадка и 

в мястото на въздействие с разрешените 

такива, установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

Наблюденията се провеждат при спазване 

изискванията на чл.16, ал.2 и чл.18 от 

Наредба №54/13.12.2010г. за дейността на 

националната система за мониторинг на 

шума в околната среда и за изискванията за 

Операторът е изготвил инструкция № 17, 

обща за Условия 12.2.2. и 12.2.3, която е 

приложена при провеждане на 

наблюдението на показателите за шум в 

околната среда. Инструкцията е в 

съответствие със „Закона за защита от 

шум в околна среда“ (ЗЗШОС) и „Наредба 

№54/13.12.2010г. за дейността на 

националната система за мониторинг на 

шума в околната среда и за изискванията за 

провеждане на собствен мониторинг и 

предоставяне на информация от 

промишлените източници на шум в 

околната среда“. 
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провеждане на собствен мониторинг и 

предоставяне на информация от 

промишлените източници на шум в 

околната среда и в съответствие с 

„Методика за определяне на общата звукова 

мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие и определяне 

нивото на шума в мястото на въздействие”. 

Към инструкцията е изготвен формуляр за 

документиране резултатите от 

наблюдението на определените с Условие 

12.2.1. показатели и за оценка на 

съответствието със съответните гранични 

стойности по Условие 12.1.1. 

Извършено е измерване през 2017г. от 

акредитирана лаборатория на показателите 

за шум в околната среда по утвърдената 

методика на МОСВ за контрол върху 

спазвазването на посочените контролни 

стойности. Протоколът с резултатите е 

приложен в Приложение 1, т. 9.5. „Шум“ 

към настоящия доклад. 

Условие 12.3. Документиране и докладване 

Условие 12.3.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира, 

съхранява на площадката и представя при 

поискване от компетентните органи 

резултатите от наблюдението на 

определените показатели. 

Извършено е измерване през 2017г. от 

акредитирана лаборатория на показателите 

за шум в околната среда по утвърдената 

методика на МОСВ за контрол върху 

спазвазването на посочените контролни 

стойности. Протокололът с резултатите се 

съхранява в административната сграда на 

РЦУО – Луковит и се предоставя при 

поискване от страна на компетентните 

органи. Протоколът с резултатите е 

приложен в Приложение 1, т. 9.5. „Шум“ 

към настоящия доклад. 

Условие 12.3.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира, 

съхранява на площадката и представя при 

поискване от компетентните органи на 

резултатите от оценката на съответствието 

на установените нива на шум по границата 

на производствената площадка и в мястото 

на въздействие с разрешените такива, 

установените причини за допуснатите 

несъответствия и предприетите коригиращи 

действия. 

Извършено е измерване през 2017г. от 

акредитирана лаборатория на показателите 

за шум в околната среда по утвърдената 

методика на МОСВ за контрол върху 

спазвазването на посочените контролни 

стойности. Протокололът с резултатите се 

съхранява в административната сграда на 

РЦУО – Луковит и се предоставя при 

поискване от страна на компетентните 

органи. Протоколът с резултатите е 

приложен в Приложение 1, т. 9.5. „Шум“ 

към настоящия доклад. 

Условие 12.3.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва като 

част от ГДОС: 

• оплаквания от живущи около 

площадката; 

• резултатите от извършени през 

изтеклата отчетна година 

наблюдения, в съответствие с 

изискванията на чл.30, ал.3 от 

Наредба №54/13.12.2010г. за 

дейността на националната система 

за мониторинг на шума в околната 

През 2017г. няма оплаквания от живущи 

около площадката. 

Извършено е измерване през 2017г. от 

акредитирана лаборатория на показателите 

за шум в околната среда по утвърдената 

методика на МОСВ за контрол върху 

спазвазването на посочените контролни 

стойности. Протокололът с резултатите се 

съхранява в административната сграда на 

РЦУО – Луковит и се предоставя при 

поискване от страна на компетентните 

органи. Протоколът с резултатите е 
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среда и за изискванията за 

провеждане на собствен 

мониторинг и предоставяне на 

информация от промишлените 

източници на шум в околната среда; 

• установени несъответствия с 

поставените в разрешителното 

максимално допустими нива, 

причини за несъответствията, 

предприети/ планирани 

коригиращи действия. 

приложен в Приложение 1, т. 9.5. „Шум“ 

към настоящия доклад. Не са установени 

несъответствия с поставените в 

разрешителното максимално допустими 

нива, поради което не са предприети 

коригиращи действия. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

За определяне на базовото състояние на почвите е извършен собствен мониторинг - 

Протокол от изпитване №2559/23.12.2016г., от акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-

КОНТРОЛ ЕАД“ гр. София, съгласно Условие 13.2.1 от Комплексно разрешително №518-

НО/2015г. През 2017г. не е провеждан собствен мониторинг на почвените показатели, тъй 

като честотата на мониторинга е веднъж на 10 години. 

Извършен е собствен мониторинг на подземните води съгласно „План за мониторинг 

на РЦУО-Луковит“, като данните са представени в Приложение 1, Таблица 7. Опазване на 

подземни води в настоящия доклад. През 2017г. не е провеждан собствен мониторинг на 

показателите за подземни води, тъй като честотата на мониторинга е веднъж на 5 години 

(през 2016г. е проведен мониторинг за позакателите на подземни води), през 2017г. е 

измерено само водно ниво в пробовземните точки, както следва: 

• Контролен кладенец №1 - т. №20114 – мониторингов пункт за подземни води 

(К.П. ПВ 1) – Протокол за вземане на проби №139-11/27.06.2017г и №363-

1/05.12.2017г. от акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД“ гр. 

София, съгласно Условие 13.3.1. от Комплексно разрешително №518-НО/2015г. 

• Контролен кладенец №2 - т. №20115 – мониторингов пункт за подземни води 

(К.П. ПВ 2) - Протокол за вземане на проби №139-12/27.06.2017г. и №363-

2/05.12.2017г. от акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД“ гр. 

София, съгласно Условие 13.3.1. от Комплексно разрешително №518-НО/2015г. 

• Контролен кладенец №3 - т. №20116 – мониторингов пункт за подземни води 

(К.П. ПВ 3) - - Протокол за вземане на проби №139-13/27.06.2017г. и №363-

3/05.12.2017г. от акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД“ гр. 

София, съгласно Условие 13.3.1. от Комплексно разрешително №518-НО/2015г. 

• Контролен кладенец №4 - т. №20117 – мониторингов пункт за подземни води 

(К.П. ПВ 4) - Протокол за вземане на проби №139-14/27.06.2017г. и №363-

4/05.12.2017г. от акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД“ гр. 

София, съгласно Условие 13.3.1. от Комплексно разрешително №518-НО/2015г.  

• Контролен кладенец №5 - т. №20118 – мониторингов пункт за подземни води 

(К.П. ПВ 5) - Протокол за вземане на проби №139-15/27.06.2017г. и №363-

5/05.12.2017г. от акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД“ гр. 

София, съгласно Условие 13.3.1. от Комплексно разрешително №518-НО/2015г. 

• Контролен кладенец №6 - т. №20119 – мониторингов пункт за подземни води 

(К.П. ПВ 6) - Протокол за вземане на проби №139-16/27.06.2017г. и №363-

6/05.12.2017г. от акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД“ гр. 

София, съгласно Условие 13.3.1. от Комплексно разрешително №518-НО/2015г.  

Условия по КР№518-Н0/2015г. 
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Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Условие 13.1.1. На притежателя на 

настоящото разрешително не се разрешава 

инжектиране, реинжектиране, пряко или 

непряко въвеждане на приоритетно опасни 

и вредни вещества в подземните води и 

почвите. 

Операторът изпълнява условието. 

Условие 13.1.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за периодична проверка за 

наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на открито, 

установяване на причините и отстраняване 

на течовете. 

Изготвена е актуализирана инструкция №18, 

която се прилага. Попълва се дневник, в 

който се отразяват резултатите от 

периодичните проверки (веднъж на 2 

сезмици), който се съхранява в 

административната сграда на РЦУО-

Луковит и се предоставя при поискване от 

старана на компетентните органи. В 

дневникът наличните записи за 2017г. са, че 

не са установени течове. 

Условие 13.1.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да осигурява 

съхраняването на достатъчно количество 

подходящи сорбиращи материали за 

почистване в случай на разливи на 

определени за целта места. 

На РЦУО-Луковит на определените за целта 

места се съхраняват в достатъчни 

количества сорбиращи материали (дървесни 

трици) за почистване в случай на разливи. 

Условие 13.1.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция, съдържаща мерки за 

отстраняване на разливи и/или изливания на 

вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка (включително и 

в обвалованите зони). Същите следва да се 

почистват/преустановяват до 12 часа след 

откриването им. 

Изготвена е актуализирана инструкция №18, 

която се прилага. През 2017г. не са 

установени разливи/ изливания на вредни и 

опасни вещества върху производствената 

площадка (вкл. и в обвалованите зони). 

Условие 13.1.5. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за отстраняване на разливи от 

вещества/препарати, които могат да 

замърсят почвата/подземните води и за 

третиране на образуваните отпадъци. 

Изготвена е актуализирана инструкция №18, 

която се прилага. През 2017г. няма 

установени разливи от вещества/препарати, 

които могат да замърсят 

почвата/подземните води. 

Условие 13.1.6. Не се допуска наличие на 

течности в резервоари, варели, 

тръбопроводи и др., при които са 

установени течове, до момента на 

отстраняването им. 

Условието се изпълнява, през 2017г. не са 

установени течове. 

Условие 13.1.7. Притежателят на 

настоящото разрешително да осигурява 

извършването на товаро-разтоварни 

дейности, които биха могли да доведат до 

течове/изливания да се извършват на 

определените за това места, осигурени 

против разливи и течове. 

Условието се изпълнява. Товаро-

разтоварните работи се извършват на 

определените за това места, осигурени 

против разливи и течове.  
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Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата 

Условие 13.2.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да провежда 

собствен мониторинг на пoчви по 

показателите, посочени в Таблица 13.2.1. 

Пробовземането и анализите да се 

извършват от акредитирани лаборатории. 

През м. декември, 2016г. e извършен 

собствен мониторинг за определяне на 

базовото състояние на почвите на 

територията на площадката на депото. 

Пробовземането и анализите са извършени 

от акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-

КОНТРОЛ ЕАД“ гр. София. Протоколите са 

описани и представени в ГДОС – 2016г. 

Протоколите от пробовземането са 

представени в РИОСВ – Плевен с писмо вх. 

№3/03.01.2017г., а протоколите от анализите 

са представени с писмо вх. 

№465/27.01.2017г. 

Условие 13.2.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да изготви и 

съгласува с РИОСВ и ИАОС план за 

мониторинг почви, съобразен с условията на 

КР. 

Изготвен е и се изпълнява „План за 

мониторинг на РЦУО-Луковит“, вкл. по 

компонент почви и е съгласуван от РИОСВ 

- Плевен (писмо Изх. №2279/19.08.2016г.) и 

от ИАОС без забележки в частите: подземни 

води и почви (писмо Изх. 

№3896/26.08.2016г. –

Вх. №5046/29.08.2016г. на РИОСВ - 

Плевен).  

Условие 13.3. Условия за мониторинг на подземните води 

Условие 13.3.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да провежда 

собствен мониторинг на подземните води по 

показателите, посочени в Таблица 13.3.1. 

Пробовземането и анализите да се 

извършват от акредитирани лаборатории. 

Извършен е собствен мониторинг на 

подземните води през м. юни и декември, 

2017г., съгласно „План за мониторинг на 

РЦУО-Луковит“. Пробовземането и 

анализите са извършени от акредитирана 

лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД“ 

гр. София. Данните са представени в 

Приложение 1, Таблица 7. Опазване на 

подземни води в настоящия доклад. През 

2017г. не е провеждан собствен мониторинг 

на показателите за подземни води, тъй като 

честотата на мониторинга е веднъж на 5 

години (през 2016г. е проведен мониторинг 

за позакателите на подземни води), през 

2017г. е измерено само водно ниво в 

пробовземните точки 

Условие 13.3.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да изготви и 

съгласува с БД и ИАОС план за мониторинг 

на подземни води, съобразен с условията на 

КР. 

Изготвен е и се изпълнява „План за 

мониторинг на РЦУО-Луковит“, вкл. по 

компонент подземни води, който е 

съгласуван от ИАОС без забележки в 

частите: подземни води и почви (писмо Изх. 

№3896/26.08.2016г. – 

Вх. №5046/29.08.2016г. на РИОСВ - Плевен) 

и от БД с писмо (изх. №2863/29.06.2016г.). 

Условие 13.4. Документиране и докладване 

Условие 13.4.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

Изготвена е актуализирана инструкция №18, 

която се прилага. Документират се и се 
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съхранява на площадката обобщени 

резултати от изпълнение на инструкциите 

по Условие 13.1. 

съхраняват в административната сграда на 

РЦУО-Луковит обобщени резултати от 

изпълнение на инструкциите по Условие 

13.1., а именно: 

• Инструкция за периодична 

проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито. Попълва 

се дневник, в който се отразяват 

резултатите от периодичните 

проверки (веднъж на 2 седмици), 

относно наличието на течове от 

тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито, какви са 

установените причини и какви 

мерки са предприети за 

отстраняването на течовете. В 

дневникът наличните записи за 

2017г. са, че не са установени 

течове. 

• Инструкция с мерки за 

отстраняване на разливи и/или 

изливания на вредни и опасни 

вещества върху производствената 

площадка (включително и в 

обвалованите зони). През 2017г. не 

са установени разливи/ изливания 

на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка 

(включително и в обвалованите 

зони). 

Условие 13.4.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява на площадката резултатите от 

собствения мониторинг на почви и 

подземни води. 

Документират се и се съхраняват в 

административната сграда на РЦУО-

Луковит резултатите от собствения 

мониторинг на почви и подземни води – 

протоколи от акредитираната лаборатория, 

извършила пробовземането и анализа. 

Условие 13.4.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява на площадката предприети 

допълнителни мерки за опазване на почвата 

и подземните води. 

През 2017г. не са предприемани 

допълнителни мерки за опазване на почвата 

и подземните води.  

Условие 13.4.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва като 

част от ГДОС обобщени резултати от 

изпълнение на инструкциите по 

Условие 13.1. 

Обобщените резултати от изпълнение на 

инструкциите по Условие 13.1., са 

следните: 

• Инструкция за периодична 

проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито. Попълва 

се дневник, в който се отразяват 

резултатите от периодичните 
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проверки (веднъж на 2 седмици), 

относно наличието на течове от 

тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито, какви са 

установените причини и какви 

мерки са предприети за 

отстраняването на течовете. В 

дневникът наличните записи за 

2017г. са, че не са установени 

течове. 

• Инструкция с мерки за 

отстраняване на разливи и/или 

изливания на вредни и опасни 

вещества върху производствената 

площадка (включително и в 

обвалованите зони). През 2017г. не 

са установени разливи/ изливания 

на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка 

(включително и в обвалованите 

зони). 

Условие 13.4.5. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

резултатите от собствения мониторинг на 

почви по Условие 13.2.1. и на подземни 

води по Условие 13.3.1. като част от ГДОС. 

През м. декември, 2016г. e извършен 

собствен мониторинг за определяне на 

базовото състояние на почвите на 

територията на площадката на депото. 

Пробовземането и анализите са извършени 

от акредитирана лаборатория „ЕВРОТЕСТ-

КОНТРОЛ ЕАД“ гр. София. Резултатите и 

протоколите от мониторинга са представени 

в ГДОС за 2016г. През 2017г. не е провеждан 

собствен мониторинг на почвените 

показатели, тъй като честотата на 

мониторинга е веднъж на 10 години. 

Извършен е собствен мониторинг на 

подземните води съгласно „План за 

мониторинг на РЦУО-Луковит“, като 

данните са представени в Приложение 1, 

Таблица 7. Опазване на подземни води в 

настоящия доклад. През м. юни и декември 

2017г. не е провеждан собствен мониторинг 

на показателите за подземни води, тъй като 

честотата на мониторинга е веднъж на 5 

години (през 2016г. е проведен мониторинг 

за позакателите на подземни води), през 

2017г. е измерено само водно ниво в 

пробовземните точки.  

Условие 13.4.6. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

предприети допълнителни мерки за 

опазване на почвата и подземните води по 

Условие 13.4.3., като част от ГДОС. 

През 2017г. не са предприемани 

допълнителни мерки за опазване на почвата 

и подземните води. 
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5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

За “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” не е изготвена 

Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР, тъй като не е 

необходимо - инсталацията и съоръженията на РЦУО-Луковит са в съотвествие с 

изискванията на законодателството по околна среда. 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ  

“Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” е въведен в 

експлоатация на 04.04.2016г., като за началото на експлоатацията е уведомена РИОСВ - 

Плевен с писмо Вх. №2094/31.03.2016г.  

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях 

Условие 16.1. В случай на взето от 

оператора решение за прекратяване на 

дейността на инсталациите, посочени в 

настоящото разрешително или на части от 

тях, притежателят му да уведоми РИОСВ. 

През 2017г. операторът на РЦУО-Луковит 

не е взимал решение за окончателно 

прекратяване на дейността на инсталациите 

и съоръженията или части от тях. 

Условие 16.2. В срок до един месец преди 

прекратяване на дейността на инсталациите 

или части от тях, притежателят на 

настоящото разрешително да изготви и 

представи в РИОСВ подробен план за 

закриване на дейностите на площадката или 

части от тях. Планът е необходимо да 

включва като минимум: 

• отстраняване от площадката на 

всички контролирани от 

законодателството по околна среда 

материали/вещества; 

• почистване (отстраняване/ 

демонтиране при окончателно 

закриване) на тръбопроводи и 

съоръжения, които са работили с 

вещества/материали, контролирани 

от националното законодателство; 

• почистване (отстраняване/ 

демонтиране при окончателно 

закриване) на складови помещения/ 

складови площадки, временни 

площадки за съхранение на 

отпадъци, обваловки и басейни; 

• почистване и рекултивиране на 

замърсената на територията на 

площадката почва; 

• инструкции и отговорни лица за 

всяка от дейностите по закриване; 

Не е изготвен и представен в РИОСВ 

подробен план за закриване на дейностите 

на площадката или части от тях, тъй като 

през 2017г. операторът на РЦУО-Луковит не 

е взимал решение за окончателно 

прекратяване на дейността на инсталациите 

и съоръженията или части от тях. 
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Условие 16.2.1. Планът за закриване на 

депото по Условие 16.2. да бъде съобразен с 

изискванията на Наредба №6/27.08.2013г. за 

условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения 

и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци. Планът по 

закриване на депото да включва дейности 

по: 

• демонтаж на изградените 

постоянни съоръжения, които не са 

свързани с опазване на околната 

среда и с бъдещото функционално 

предназначение на терена, като в 

плана се посочват графикът на 

техния демонтаж, технологията за 

демонтаж и необходимата 

квалификация на специалистите и 

работниците, ангажирани с 

демонтажа; 

• повърхностно запечатване на 

депото, което се извършва в 

съответствие с проекта за 

изграждане на горния изолиращ 

екран, вкл. техническата и 

биологичната рекултивация и 

предвидените противоерозионни и 

противосвлачищни мероприятия; 

• поддръжка и следексплоатационни 

грижи за площадката – „Регионален 

център за управление на отпадъците 

– Луковит“, в т.ч. контрол и 

наблюдение на параметрите на 

околната среда, за срок не по-кратък 

от 30 години след закриване на 

депото, съгласно Таблица 9.6.1.1 

към Условие 9.6.1.1, Таблица 

10.1.2.1. към Условие 10.1.2.1, 

Таблица 10.1.4.4. към Условие 

10.1.4.4., Таблица 11.7.4. към 

Условие 11.7.4., Таблица 13.2.1. 

към Условие 13.2.1., Таблица 

13.3.1. към Условие 13.3.1. от 

настоящото разрешително.  

Не е изготвен и представен в РИОСВ 

подробен план за закриване на дейностите 

на площадката или части от тях, тъй като 

през 2017г. операторът на РЦУО-Луковит не 

е взимал решение за окончателно 

прекратяване на дейността на инсталациите 

и съоръженията или части от тях. 

Условие 16.2.2. В случай, че изпълнението 

на Плана за закриване дейността на 

инсталациите или на части от тях налага 

промяна в условията на комплексното 

разрешително, притежателят на настоящото 

разрешително да предприеме необходимите 

През 2017г. операторът на РЦУО-Луковит 

не е взимал решение за окончателно 

прекратяване на дейността на инсталациите 

и съоръженията или части от тях. 
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действия за разрешаването на тези промени 

преди изпълнение на плана по Условие 16.2. 

Условие 16.3. В срок до един месец преди 

временно прекратяване на дейността на 

инсталациите (технологичните съоръжения) 

или на части от тях, да се изготви и 

представи в РИОСВ подробен План за 

временно прекратяване на дейностите на 

площадката или част от тях. Планът да 

включва като минимум: 

• почистване на тръбопроводи и 

оборудване, които са работили с 

вещества/ материали, контролирани 

от националното законодателство; 

• почистване на складови 

помещения/ складови площадки, 

временни площадки за съхраняване 

на отпадъци, обваловки и басейни; 

• инструкции и отговорни лица за 

всяка от дейностите по временно 

прекратяване; 

• окончателна цена за всяка от 

дейностите и осигуряване на 

необходимите средства. 

Не е изготвен и представен в РИОСВ 

подробен План за временно прекратяване на 

дейностите на площадката или част от тях, 

тъй като през 2017г. операторът на РЦУО-

Луковит не е взимал решение за временно 

прекратяване на дейността на инсталациите 

и съоръженията или части от тях. 

Условие 16.3.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да актуализира 

планът за временно прекратяване при всяка 

промяна в експлоатацията на инсталацията. 

Операторът на РЦУО-Луковит не е взимал 

решение за временно прекратяване на 

дейността на инсталациите и съоръженията 

или части от тях. През отчетната 2017г. не е 

имало промяна в експлоатацията на 

инсталацията. 

Условие 16.4. Притежателят на настоящото 

комплексно разрешително да докладва 

изпълнението на мерките на плановете по 

Условие 16.2. и Условие 16.3. като част от 

ГДОС. 

През 2017г. операторът на РЦУО-Луковит 

не е взимал решение за окончателно или 

временно прекратяване на дейността на 

инсталациите и съоръженията или части от 

тях. 

Условие 16.5. В случай, че се закриват 

всички инсталации и дейности по 

Приложение №4 към ЗООС, притежателят 

на настоящото разрешително да: 

• направи оценка на състоянието на 

замърсяване на почвата и 

подземните води с опасни вещества, 

използвани, произвеждани или 

изпускани от инсталацията през 

целия период на експлоатация; 

• предприеме мерки за отстраняване 

на замърсяването до връщане на 

почвата и/или подземните води до 

базовото състояние, съгласно 

докладът за базово състояние, в 

случай, че оценката е показала 

През 2017г. операторът на РЦУО-Луковит 

не е взимал решение за окончателно 

прекратяване на дейността на инсталациите 

и съоръженията или части от тях. 
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значително замърсяване на почвата 

и подземните води; 

• предприеме допълнителни действия 

за отстраняване, контролиране, 

ограничаване или намаляване на 

опасните вещества така, че предвид 

характеристиката на площадката и 

бъдещото й предназначение да не 

представлява риск за човешкото 

здраве и околната среда – когато 

установените в доклада за базово 

състояние нива на замърсяване 

представляват такъв риск; 

• извършва действията по 

предходната подточка дори когато 

от него не се изисква да представя 

базов доклад, т.е. когато не 

използва, произвежда или изпуска 

съответни ОХВ, но е заварил такова 

предходно замърсяване. Подходът 

за определяне дали ОХВ са 

съответни е указан в Съобщение на 

Европейската комисия за насоки 

относно изготвянето на докладите 

за базово състояние; 

• изготви и представи в РИОСВ 

доклад за изпълнението на 

дейностите за привеждане на 

площадката в задоволително 

състояние с оглед одобреното й 

бъдещо предназначение. 



77 

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1. Аварии 

През 2017г. в “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” не са 

възниквали аварийни ситуации, които да застрашават здравето на хората и околната среда. 

За “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” е разработен и се 

актуализира „План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи“. Изградена е оперативна 

група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се 

разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е 

чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на 

инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации. 

Условия по КР№518-Н0/2015г. 

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии  

Условие 14.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

оценка на риска от аварии при извършване 

на организационни и технически промени. 

Изготвена е обща инструкция №19, 

включваща оценка на риска от аварии, 

мерки за предотвратяване, контрол и/или 

ликвидиране на последствията от аварии. 

През 2017г. няма възникнали аварийни 

ситуации. 

Условие 14.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да предприема мерки за 

предотвратяване, контрол и/или 

ликвидиране на последствията от аварии. 

Изготвена е обща инструкция №19, 

включваща оценка на риска от аварии, 

мерки за предотвратяване, контрол и/или 

ликвидиране на последствията от аварии. 

През 2017г. няма възникнали аварийни 

ситуации, поради което и не са предприети 

мерки за ликвидиране на последствията от 

аварии. 

Условие 14.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да води документация за 

всяка възникнала аварийна ситуация, 

описваща:  

• причините за аварията; 

• време и място на възникване; 

• последствия върху здравето на 

населението и околната среда; 

• предприети действия по 

прекратяването на аварията и/или 

отстраняването на последствията от 

нея. 

Документацията да се съхранява и 

представя при поискване от компетентния 

орган. 

През 2017г. няма възникнали аварийни 

ситуации. 

Условие 14.4. Притежателят на настоящото 

разрешително незабавно да уведомява 

През 2017г. няма регистрирани вредни 

вещества, замърсявания и застрашителни 

случаи. 
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Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и 

други) 

РИОСВ и да води документация за следните 

случаи: 

• измерени концентрации на вредни 

вещества над емисионните норми, 

заложени в разрешителното; 

• непланирана емисия; 

• инцидент, който е причинил 

замърсяване на повърхностни или 

подземни води, или е застрашил 

въздуха и/или почвата, или при 

който се изисква Общината да 

реагира незабавно. 

През 2017г. не са измерени концентрации на 

вредни вещества над емисионните норми, 

заложени в разрешителното, непланирана 

емисия или инцидент, който е причинил 

замърсяване на повърхностни или подземни 

води, или е застрашил въздуха и/или 

почвата. 

Условие 15.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

пускане и спиране на пречиствателните 

съоръжения, която да осигурява: 

• пускане на пречиствателните 

съоръжения (ако е възможно 

технологично) в действие преди 

пускане на свързаните с тях 

производствени инсталации или 

части от тях; 

• спиране на пречиствателните 

съоръжения след прекратяване на 

производствения процес. 

Прилага се експлоатационен документ – чек 

лист за пускане и спиране на 

пречиствателните съоръжения, няма записи.  

При извършената планова проверка от 

РИОСВ - Плевен на 25.10.2017г. е 

установено, че на вход ПСИВ не постъпват 

инфилтратни отпадъчни води от клетка 1 и 

КЗО. ПСИВ е в техническа изправност и в 

поддържащ режим. 

Генерираният инфилтрат постъпва в 

дренажната система на клетка 1 от там през 

СРШ – ИВ и КШ-ИВ в колектор за ИВ, 

който го транспортира до ретензионен 

резервоар за ИВ към ПСИВ. 

В аварийна ситуация крановете 

разположени в КШ-ИВ към клетка 1 са в 

затворено положение. Инфилтрата се 

акумулира в клетката и периодично се 

изпуска към РР ИВ до момента на 

окончателното му преработване или 

изпарение.  

При прогноза за продължителни дъждове и 

налично количество инфилтрат в РР ИВ по-

малко от V=350 m3 и по-голямо от V=50 m3 

се включва ръчно ПСИВ. 

Условие 15.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага технологични 

инструкции за пускане (влизане в стабилен 

работен режим) и спиране на инсталациите 

по Условие №2, съдържащи необходимите 

мерки и действия, осигуряващи 

оптималното протичане на 

производствените процеси. 

Прилага се експлоатационен документ – чек 

лист за пускане и спиране на 

пречиствателните съоръжения. 

Условие 15.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира 

изпълнението на инструкциите за пускане и 

Всички действия свързани с дейността на 

депото стриктно се документират. 

Документацията се съхранява в 
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7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които 

е издадено КР 

През 2017г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

“Регионален център за управление на отпадъците – Луковит”. 

  

спиране на инсталациите по Условие №2, 

включващи отчет на продължителността на 

тези процеси. Документацията да се 

съхранява на площадката и предоставя при 

поискване от компетентния орган. 

административната сграда на РЦУО-

Луковит и се предоставя при поискване от 

страна на компетентните органи. 

Условие 15.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага план за 

мониторинг при анормални режими на 

инсталациите по Условие №2, който да 

включва като минимум вида, количествата и 

продължителността във времето на 

извънредните емисии, метода на измерване 

и контрол. Обобщени резултати от 

мониторинга да се представя като част от 

ГДОС. 

През 2017г. инсталациите по Условие №2 

не са били в анормални режими. 
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД  

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 

разрешително №518-Н0/2015г. на “Регионален център за управление на отпадъците – 

Луковит” с оператор Община Луковит. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 

копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

Подпис:________________________   Дата:____________________ 

 (упълномощено от организацията лице)    

 

 

Име на подписващия: Иван Грънчаров 

Длъжност в организацията: Кмет на Община Луковит 
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: 

9.1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

   
Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 

производств

о, обработка 

или употреба 
(колона 3) 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Във въздух 
(колона 1а) 

Във води 
(колона 

1b) 

В почва 
(колона 1c) 

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

1# 74-82-8 
Метан (CH4) 

С 

100 000 

(1 837 876,64) 
- - - - 

2# 630-08-0 
Въглероден 

оксид (СО) 

С 
- - - - - 

3# 124-38-9 
Въглероден 

диоксид 

(СО2) С 

- 
(3 695 730,20) 

- - - - 

6# 
7664-41-

7 

Амоняк 

(NH3) 

10 000 

(63 926,144) 
    

7#  
ЛОС без 

метан 

(NMVOC) С 

- 
(799,077) 

    

8#  
Азотни 

оксиди 

(NOх/NO2)  

- 

 
- - - - 

86#  

Фини 

прахови 

частици <10 

µm (PM10) 

- - - - - 

Емисиите в атмосферният въздух са по изчислителна методика CORINAIR. Данните 

при изчислителните методи /CORINAIR – 94/ са на база само количествата депонирани 

битови отпадъци.  

Количеството депонирани отпадъци за отчетния период 01.01.2017г. - 31.12.2017г. е 

19 976,92 t (т.1.11 от настоящия доклад). 

Коефициенти на изчисление: 

• Метан (СН4) – 92.0  

• Въглероден диоксид – 185.0 

• Амоняк (NH3) – 3.2 

• ЛОС без метан (NMVOC) – 0.04 

Емисиите от CH4 са:  19 976,92 х 1000 х 92,0 kg/Mg.10-3 = 1 837 876,64 kg/год. 

Емисиите от СО2 са:  19 976,92 х 1000 х 185,0 kg/Mg.10-3 = 3 695 730,2 kg/год. 

Емисиите от NH3 са:  19 976,92 х 1000 х 3,2 kg/Mg.10 -3  = 63 926,144 kg/год. 

Емисиите от NMVOC са:  19 976,92 х 1000 х 0,04 kg/Mg.10-3  = 799,077 kg/год. 

Показателят РМ10 не се докладва, тъй като не може да се изчисли поради липса на 

утвърдени емисионни фактори в по-горе посочената методика. 
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9.2. Атмосферен въздух 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота 

на 

монито-

ринга 

Съответствие 

Брой /% 
Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

Всяка емисия*, 

докладвана в 

таблица 1. 

колона 1 

      

Метан (CH4) 

/общо за депото 
кg/у 

Не се 

регламентира 
- - месечно - 

Въглероден 

оксид (СО) 
кg/у 

Не се 

регламентира 
- - -  

Въглероден 

диоксид (CO2) 
/общо за депото/ 

кg/у 
Не се 

регламентира 
- - месечно - 

Амоняк (NH3) кg/у 
Не се 

регламентира 
- - - - 

ЛОС без метан 

(NMVOC) 
кg/у 

Не се 

регламентира 
- - - - 

Азотни оксиди 

(NOх/NO2) 
кg/у 

Не се 

регламентира 
- - - - 

Фини прахови 

частици <10 µm 

(PM10) 
кg/у 

Не се 

регламентира 
- - - - 

9.3. Отпадъчни води 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във воден обект 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

27.06.2017г. 

Честота на 

мониторинга 
Съответствие 

Всяка емисия*, 

докладвана в 

таблица 1. 

колона 1 

- - - - - 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год. 

807,2 

33,26 

171 359 

- - - 

ТМ 1 – на изход на КМУ 1  

рН - 6,0 – 8,5 7.81 ± 0.10 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 31.6 ± 3.2 

Веднъж на 6 

месеца 
Да 

БПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
- - - 

ХПК mg/dm3 70 82 ± 7 
Веднъж на 6 

месеца 
Не 

Нефтопродукти  mg/dm3 0,3 <0.020 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 
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Хлорни йони mg/dm3 300 42.0 ±1.7 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

ТМ 2– на изход на КМУ 2 

рН - 6,0 – 8,5 

Липса на 

водоприток 

(сух) – 

Протокол за 

вземане на 

проба №139-

4/27.06.2017г. 

Веднъж на 6 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

Веднъж на 6 

месеца 
- 

БПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
- - 

ХПК mg/dm3 70 
Веднъж на 6 

месеца 
- 

Нефтопродукти  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 6 

месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 6 

месеца 
- 

ТМ 3 – на изход на ЛПСБФОВ 

рН - 6,0 – 8,5 

Липса на 

водоприток 

(сух) 

Протокол за 

вземане на 

проба №139-

5/27.06.2017г. 

Веднъж на 6 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 35 

Веднъж на 6 

месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 25 
Веднъж на 6 

месеца 
- 

ХПК mg/dm3 125 
Веднъж на 6 

месеца 
- 

Общ азот mg/dm3 15 
Веднъж на 6 

месеца 
- 

Общ фосфор mg/dm3 2 
Веднъж на 6 

месеца 
- 

ТМ 5 – над депото 

рН - 6,0 – 8,5 

Липса на 

водоприток 

(сух) 

Протокол за 

вземане на 

проба №139-

7/27.06.2017г. 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 15 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ХПК mg/dm3 70 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Перманганатна 

окисляемост  
mg/dm3 30 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Обща твърдост 
мгекв/dm

3 
10 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром (общ) mg/dm3 0,55 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Олово mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 
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Желязо  mg/dm3 1,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Манган  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Фосфати (PO4) mg/dm3 1,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Разтворен 

органичен 

въглерод 

mg/dm3 12 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ТМ 6 – след депото 

рН - 6,0 – 8,5 

Липса на 

водоприток 

(сух) 

Протокол за 

вземане на 

проба №139-

8/27.06.2017г. 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 15 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ХПК mg/dm3 70 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Перманганатна 

окисляемост  
mg/dm3 30 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Обща твърдост 
мгекв/dm

3 
10 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром (общ) mg/dm3 0,55 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Олово mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Желязо  mg/dm3 1,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Манган  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 3 

месеца 
- 
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Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Фосфати (PO4) mg/dm3 1,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Разтворен 

органичен 

въглерод 

mg/dm3 12 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ТМ 7 – заустване на дъждовни води (ДВ) преливащи от резервоар за ДВ 

рН - 6,0 – 8,5 

Липса на 

водоприток 

(сух) 

Протокол за 

вземане на 

проба №139-

9/27.06.2017г. 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 15 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ХПК mg/dm3 70 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Перманганатна 

окисляемост  
mg/dm3 30 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Обща твърдост 
мгекв/dm

3 
10 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром (общ) mg/dm3 0,55 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Олово mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Желязо  mg/dm3 1,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Манган  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Фосфати (PO4) mg/dm3 1,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 



86 

 

Разтворен 

органичен 

въглерод 

mg/dm3 12 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ТМ 4 - на изход на ПСИВ 

рН  
Не се 

регламентира 

Липса на 

водоприток 

(сух) 

Протокол за 

вземане на 

проба №139-

6/27.06.2017г. 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 35 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 25 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 125 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Температура  °С 

Да не 

превишава 

температурата 

на 

водоприемник

а с повече от 

3°С 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Сулфатни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Желязо (общо) mg/dm3 1,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Манган (общ) mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (общ) mg/dm3 15 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 3 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Живак  mg/dm3 0,001 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Кадмий  mg/dm3 0,01 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Олово  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Арсен  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 
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Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 0,5 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Кобалт  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цианиди (общо) mg/dm3 0,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цианиди (лесно 

разградими) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 1,0 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нефтопродукти  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

АОХ mg/dm3 0,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ТМ 8 – преди заустване на смесен поток 

рН  
Не се 

регламентира 

Липса на 

водоприток 

(сух) 

Протокол за 

вземане на 

проба №139-

10/27.06.2017 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 35 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 25 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 125 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Температура °С 

Да не 

превишава 

температурата 

на 

водоприемник

а с повече от 

3°С 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Желязо (общо) mg/dm3 1,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Манган (общ) mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (общ) mg/dm3 15 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 3 

месеца 
- 
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Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 3 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Живак  mg/dm3 0,001 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Кадмий  mg/dm3 0,01 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Олово  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Арсен  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 0,5 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Кобалт  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цианиди 

(общо) 
mg/dm3 0,5 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цианиди 

(лесно 

разградими) 

mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 1,0 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нефтопродукт

и  
mg/dm3 0,3 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

АОХ mg/dm3 0,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

05.09.2017г. 

Честота на 

мониторин

га 

Съответствие 

Установено е несъответствие в контролирания параметър в ТМ1 – КМУ1 за ХПК при 

взетата проба на 27.06.2017г. Установени са причините за повишения показател – към 

момента на вземане на пробата утайките в КМУ1 не са били почистени. Предприети са 

коригиращи действия като утайките са почистени от КМУ1. 
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Всяка емисия*, 

докладвана в 

таблица 1. 

колона 1 

- - - - - 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год. 

807,2 

33,26 

171 359 

- - - 

ТМ 1 – на изход на КМУ 1  

рН - 6,0 – 8,5 - 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 - 

Веднъж на 

6 месеца 
- 

БПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
- - - 

ХПК mg/dm3 70 - 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

Нефтопродукти  mg/dm3 0,3 - 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 - 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

ТМ 2– на изход на КМУ 2 

рН - 6,0 – 8,5 - 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 - 

Веднъж на 

6 месеца 
- 

БПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
- - - 

ХПК mg/dm3 70 - 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

Нефтопродукти  mg/dm3 0,3 - 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 - 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

ТМ 3 – на изход на ЛПСБФОВ 

рН - 6,0 – 8,5 

Липса на 

водоприток 

(сух) - 

Протокол за 

вземане на 

проба №229-

4/05.09.2017г. 

Веднъж на 

6 месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 35 

Веднъж на 

6 месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 25 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

ХПК mg/dm3 125 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

Общ азот mg/dm3 15 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

Общ фосфор mg/dm3 2 
Веднъж на 

6 месеца 
- 

ТМ 5 – над депото 

рН - 6,0 – 8,5 
Липса на 

водоприток 

(сух) - 

Протокол за 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

Веднъж на 

3 месеца 
- 
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БПК5 mg/dm3 15 
вземане на 

проба №229-

6/05.09.2017г. 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

ХПК mg/dm3 70 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Перманганатна 

окисляемост  
mg/dm3 30 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Обща твърдост 
мгекв/dm

3 
10 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Хром (общ) mg/dm3 0,55 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Олово mg/dm3 0,05 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Желязо  mg/dm3 1,5 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Манган  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2,0 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Фосфати (PO4) mg/dm3 1,0 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Разтворен 

органичен 

въглерод 

mg/dm3 12 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

ТМ 6 – след депото 

рН - 6,0 – 8,5 

Липса на 

водоприток 

(сух) - 

Протокол за 

вземане на 

проба №229-

7/05.09.2017г. 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 15 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

ХПК mg/dm3 70 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Перманганатна 

окисляемост  
mg/dm3 30 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Обща твърдост 
мгекв/dm

3 
10 

Веднъж на 

3 месеца 
- 
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Хром (общ) mg/dm3 0,55 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Олово mg/dm3 0,05 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Желязо  mg/dm3 1,5 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Манган  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2,0 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Фосфати (PO4) mg/dm3 1,0 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Разтворен 

органичен 

въглерод 

mg/dm3 12 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

ТМ 7 – заустване на дъждовни води (ДВ) преливащи от резервоар за ДВ 

рН - 6,0 – 8,5 

Липса на 

водоприток 

(сух) - 

Протокол за 

вземане на 

проба №229-

8/05.09.2017г. 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 15 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

ХПК mg/dm3 70 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Перманганатна 

окисляемост  
mg/dm3 30 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Обща твърдост 
мгекв/dm

3 
10 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Хром (общ) mg/dm3 0,55 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Олово mg/dm3 0,05 
Веднъж на 

3 месеца 
- 
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Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Желязо  mg/dm3 1,5 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Манган  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2,0 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Фосфати (PO4) mg/dm3 1,0 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Разтворен 

органичен 

въглерод 

mg/dm3 12 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

ТМ 4 - на изход на ПСИВ 

рН  
Не се 

регламентира 

Липса на 

водоприток 

(сух) - 

Протокол за 

вземане на 

проба №229-

5/05.09.2017г. 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 35 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 25 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 125 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Температура  °С 

Да не 

превишава 

температурата 

на 

водоприемник

а с повече от 

3°С 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Сулфатни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Желязо (общо) mg/dm3 1,5 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Манган (общ) mg/dm3 0,3 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Азот (общ) mg/dm3 15 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 

3 месеца 
- 
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Азот (амониев) mg/dm3 2 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 2 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 3 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Живак  mg/dm3 0,001 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Кадмий  mg/dm3 0,01 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Олово  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Арсен  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 0,5 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Кобалт  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Цианиди (общо) mg/dm3 0,5 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Цианиди (лесно 

разградими) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 1,0 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нефтопродукти  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

АОХ mg/dm3 0,5 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

ТМ 8 – преди заустване на смесен поток 

рН  
Не се 

регламентира 

Липса на 

водоприток 

(сух) - 

Протокол за 

вземане на 

проба №229-

3/05.09.2017г. 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 35 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 25 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 125 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Температура °С 

Да не 

превишава 

температурата 

Веднъж на 

3 месеца 
- 
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на 

водоприемник

а с повече от 

3°С 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Желязо (общо) mg/dm3 1,5 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Манган (общ) mg/dm3 0,3 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Азот (общ) mg/dm3 15 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 2 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 3 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Живак  mg/dm3 0,001 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Кадмий  mg/dm3 0,01 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Олово  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Арсен  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 0,5 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Кобалт  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 

3 месеца 
- 

Цианиди 

(общо) 
mg/dm3 0,5 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Цианиди 

(лесно 

разградими) 

mg/dm3 0,05 
Веднъж на 

3 месеца 
- 
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Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 1,0 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

Нефтопродукт

и  
mg/dm3 0,3 

Веднъж на 

3 месеца 
- 

АОХ mg/dm3 0,5 
Веднъж на 

3 месеца 
- 
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Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

05.12.2017г. 

Честота на 

мониторинга 
Съответствие 

Всяка емисия*, 

докладвана в 

таблица 1. 

колона 1 

- - - - - 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год. 

807,2 

33,26 

171 359 

- - - 

ТМ 1 – на изход на КМУ 1  

рН - 6,0 – 8,5 8.02 ± 0.10 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 <6 

Веднъж на 6 

месеца 
Да 

БПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
- - - 

ХПК mg/dm3 70 34.4 ± 3.4 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 0,3 <0.020 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Хлорни йони mg/dm3 300 29.2 ±1.5 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

ТМ 2– на изход на КМУ 2 

рН - 6,0 – 8,5 8.17 ± 0.10 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 <6 

Веднъж на 6 

месеца 
Да 

БПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
- - - 

ХПК mg/dm3 70 39.48 ± 4.0 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 0,3 <0.020 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Хлорни йони mg/dm3 300 32.43 ±1.30 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

ТМ 3 – на изход на ЛПСБФОВ 

рН - 6,0 – 8,5 8.32 ± 0.10 
Веднъж на 6 

месеца 
Да- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 35 44.8 ± 4.5 

Веднъж на 6 

месеца 
Не 

БПК5 mg/dm3 25 5.4 ± 0.5 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

ХПК mg/dm3 125 127 ± 9 
Веднъж на 6 

месеца 
Не 

Общ азот mg/dm3 15 9.6 ± 0.8 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Общ фосфор mg/dm3 2 0.91 ±0.09 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 
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ТМ 5 – над депото 

рН - 6,0 – 8,5 

Липса на 

водоприток 

(сух) - 

Протокол за 

вземане на 

проба №362-

7/05.12.2017г. 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 15 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ХПК mg/dm3 70 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Перманганатна 

окисляемост  
mg/dm3 30 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Обща твърдост 
мгекв/dm

3 
10 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром (общ) mg/dm3 0,55 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Олово mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Желязо  mg/dm3 1,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Манган  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Фосфати (PO4) mg/dm3 1,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Разтворен 

органичен 

въглерод 

mg/dm3 12 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ТМ 6 – след депото 

рН - 6,0 – 8,5 Липса на 

водоприток 

(сух) - 

Протокол за 

вземане на 

проба №362-

8/05.12.2017г. 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 15 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ХПК mg/dm3 70 
Веднъж на 3 

месеца 
- 
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Перманганатна 

окисляемост  
mg/dm3 30 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Обща твърдост 
мгекв/dm

3 
10 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром (общ) mg/dm3 0,55 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Олово mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Желязо  mg/dm3 1,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Манган  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Фосфати (PO4) mg/dm3 1,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Разтворен 

органичен 

въглерод 

mg/dm3 12 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ТМ 7 – заустване на дъждовни води (ДВ) преливащи от резервоар за ДВ 

рН - 6,0 – 8,5 

Липса на 

водоприток 

(сух) - 

Протокол за 

вземане на 

проба №362-

9/05.12.2017г. 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 15 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ХПК mg/dm3 70 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Перманганатна 

окисляемост  
mg/dm3 30 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Обща твърдост 
мгекв/dm

3 
10 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром (общ) mg/dm3 0,55 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 
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Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Олово mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Желязо  mg/dm3 1,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Манган  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Фосфати (PO4) mg/dm3 1,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Разтворен 

органичен 

въглерод 

mg/dm3 12 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ТМ 4 - на изход на ПСИВ 

рН  
Не се 

регламентира 

Липса на 

водоприток 

(сух) - 

Протокол за 

вземане на 

проба №362-

6/05.12.2017г. 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 35 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 25 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 125 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Температура  °С 

Да не 

превишава 

температурата 

на 

водоприемник

а с повече от 

3°С 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Сулфатни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Желязо (общо) mg/dm3 1,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Манган (общ) mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (общ) mg/dm3 15 
Веднъж на 3 

месеца 
- 
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Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 3 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Живак  mg/dm3 0,001 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Кадмий  mg/dm3 0,01 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Олово  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Арсен  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 0,5 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Кобалт  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цианиди (общо) mg/dm3 0,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цианиди (лесно 

разградими) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 1,0 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нефтопродукти  mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

АОХ mg/dm3 0,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

ТМ 8 – преди заустване на смесен поток 

рН  
Не се 

регламентира 
Липса на 

водоприток 

(сух) - 

Протокол за 

вземане на 

проба №362-

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 35 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

БПК5 mg/dm3 25 
Веднъж на 3 

месеца 
- 
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ХПК 

(бихроматна) 
mg/dm3 125 

10/05.12.2017

г. 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Температура °С 

Да не 

превишава 

температурата 

на 

водоприемник

а с повече от 

3°С 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хлорни йони mg/dm3 300 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Сулфатни 

йони 
mg/dm3 300 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Желязо (общо) mg/dm3 1,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Манган (общ) mg/dm3 0,3 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (общ) mg/dm3 15 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитратен азот mg/dm3 10 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нитритен азот mg/dm3 0,04 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Азот (амониев) mg/dm3 2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 3 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Живак  mg/dm3 0,001 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Кадмий  mg/dm3 0,01 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Олово  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Арсен  mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Мед  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 0,5 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Кобалт  mg/dm3 0,1 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Никел  mg/dm3 0,2 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цинк  mg/dm3 5,0 
Веднъж на 3 

месеца 
- 
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Цианиди 

(общо) 
mg/dm3 0,5 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Цианиди 

(лесно 

разградими) 

mg/dm3 0,05 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 1,0 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 0,05 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

Нефтопродукт

и  
mg/dm3 0,3 

Веднъж на 3 

месеца 
- 

АОХ mg/dm3 0,5 
Веднъж на 3 

месеца 
- 

 

Предприети са коригиращи действия като утайките са почистени от ЛПСБФОВ. 

 

По-долу са приложени протоколите от проведения собствен мониторинг на 

отпадъчни води с резултатите от направените измервания: 

  

Установено е несъответствие в контролирани параметри в ТМ3 - на изход на 

ЛПСБФОВ на 05.12.2017г. по отношение на неразтворени вещества и ХПК. Измереното 

ХПК е повишено, но е в нормите на допустимото отклонение. Завишението на 

неразтворените вещества е под 30% от емисионното ограничение.  
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Протоколи от проведен собствен мониторинг на отпадъчни води на 27.06.2017г. 
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Протоколи от проведен собствен мониторинг на отпадъчни води на 05.09.2017г. 
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Протоколи от проведен собствен мониторинг на отпадъчни води на 05.12.2017г. 

 
  



120 

 

 
  



121 

 

 
  



122 

 

 
  



123 

 

 
  



124 

 

 
  



125 

 

 
  



126 

 

 
  



127 

 

 
  



128 

 

 
 

  



129 

 

 
  



130 

 

 
  



131 

 

 
 

  



132 

 

 
 

  



133 

 

 

Таблица 3.1. Емисии в инфилтрирани отпадъчни води 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

27.06.2017г. 

Честота на 

мониторинга 
Съответствие 

Всяка емисия*, 

докладвана в 

таблица 1. 

колона 1 

- - - - - 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

- 
Не се 

регламентира 
- - - 

К. П. ИВ. 1 

Обем на 

инфилтрата 
m3 

Не се 

регламентира 
- 

Веднъж 

месечно 
- 

Активна 

реакция 
- 

Не се 

регламентира 
7.72± 0.10 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
<6 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

БПК5 mg/dm3 
Не се 

регламентира 
1.2±0.1 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

ХПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
9.6±1.0 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хлорни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
2.4± 0.2 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Сулфатни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
41.2± 1.6 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Желязо (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.075±0.008 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Манган (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.032±0.003 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
2.0±0.2 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитратен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
1.8±0.1 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитритен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.046±0.006 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот (амониев) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.027±0.003 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 

Не се 

регламентира 0.19±0.02 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Живак  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кадмий  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Олово  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 
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Мед  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.0030 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Арсен  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0050 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кобалт  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Никел  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.0020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цинк  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.0035±0.0004 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (лесно 

разградими) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.11±0.03 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.03 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

АОХ mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.50 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

К. П. ИВ. 8 

Обем на 

инфилтрата 
m3 

Не се 

регламентира 
- 

Веднъж 

месечно 
- 

Активна 

реакция 
- 

Не се 

регламентира 
7.67±0.10 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
19.8±2.0 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

БПК5 mg/dm3 
Не се 

регламентира 
13.7±1.4 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

ХПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
260±21 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хлорни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
140±13 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Сулфатни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
310±27 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Желязо (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.67±0.07 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Манган (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.34±0.03 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
26.0±2.3 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитратен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
1.1±0.1 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитритен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
1.4±0.1 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 
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Азот (амониев) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
10.4±0.3 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 

Не се 

регламентира 2.1±0.2 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
<0.020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Живак  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кадмий  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Олово  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Мед  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.019±0.002 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Арсен  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.0031±0.003 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кобалт  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Никел  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.0026±0.003 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цинк  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.0067±0.007 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (лесно 

разградими) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.24±0.02 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
<0.03 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

АОХ mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.50 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

05.09.2017г. 

Честота на 

мониторинга 
Съответствие 

Всяка емисия*, 

докладвана в 

таблица 1. 

колона 1 

- - - - - 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

- 
Не се 

регламентира 
- - - 
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К. П. ИВ. 1 

Обем на 

инфилтрата 
m3 

Не се 

регламентира 
- 

Веднъж 

месечно 
- 

Активна 

реакция 
- 

Не се 

регламентира 
7.58± 0.10 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
<6 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

БПК5 mg/dm3 
Не се 

регламентира 
7.0±0.7 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

ХПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
5.9±5 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хлорни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
3.8± 0.3 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Сулфатни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
29.7± 1.5 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Желязо (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.16±0.02 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Манган (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.024±0.002 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
3.6±0.3 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитратен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
1.6±0.1 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитритен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.033±0.01 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот (амониев) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.096±0.010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 

Не се 

регламентира 0.04±0.01 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.24±0.02 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Живак  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кадмий  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Олово  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Мед  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0030 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Арсен  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0050 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кобалт  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Никел  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 



137 

 

Цинк  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.016±0.002 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (лесно 

разградими) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.11±0.03 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.18±0.02 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

АОХ mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.50 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

К. П. ИВ. 8 

Обем на 

инфилтрата 
m3 

Не се 

регламентира 
- 

Веднъж 

месечно 
- 

Активна 

реакция 
- 

Не се 

регламентира 
8.44±0.10 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
14.0±1.4 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

БПК5 mg/dm3 
Не се 

регламентира 
19.4±1.9 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

ХПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
319±19 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хлорни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
147±8 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Сулфатни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
123±6 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Желязо (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.80±0.08 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Манган (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.44±0.04 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
28.8±1.5 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитратен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
<0.11 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитритен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.13±0.01 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот (амониев) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
12.1±0.6 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 

Не се 

регламентира 1.75±0.04 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.080±0.008 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Живак  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кадмий  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 
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Олово  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.0090±0.0009 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Мед  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.015±0.002 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Арсен  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.042±0.004 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.050±0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кобалт  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Никел  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.054±0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цинк  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.096±0.010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (лесно 

разградими) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.25±0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.50±0.03 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

АОХ mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.50 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

05.12.2017г. 

Честота на 

мониторинга 
Съответствие 

Всяка емисия*, 

докладвана в 

таблица 1. 

колона 1 

- - - - - 

Дебит на 

отпадъчните 

води 

- 
Не се 

регламентира 
- - - 

К. П. ИВ. 1 

Обем на 

инфилтрата 
m3 

Не се 

регламентира 
- 

Веднъж 

месечно 
- 

Активна 

реакция 
- 

Не се 

регламентира 
8.20± 0.10 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
73± 7 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

БПК5 mg/dm3 
Не се 

регламентира 
2.1±0.2 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

ХПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
176±12 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 
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Хлорни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
45.0± 1.8 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Сулфатни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
477± 19 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Желязо (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.16±0.02 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Манган (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.044±0.004 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
10.4±0.8 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитратен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
3.2±0.2 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитритен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.18±0.01 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот (амониев) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
1.3±0.1 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 

Не се 

регламентира 0.52±0.05 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.034±0.003 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Живак  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кадмий  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Олово  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.0046±0.0005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Мед  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.034±0.003 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Арсен  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0050 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кобалт  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Никел  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.0060±0.0006 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цинк  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.032±0.003 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (лесно 

разградими) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.25±0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.02 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 
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АОХ mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.50 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

К. П. ИВ. 8 

Обем на 

инфилтрата 
m3 

Не се 

регламентира 
- 

Веднъж 

месечно 
- 

Активна 

реакция 
- 

Не се 

регламентира 
8.00±0.10 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
70±7 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

БПК5 mg/dm3 
Не се 

регламентира 
1.9±0.2 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

ХПК mg/dm3 
Не се 

регламентира 
576±29 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хлорни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
264±13 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Сулфатни йони mg/dm3 
Не се 

регламентира 
615±25 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Желязо (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
1.72±0.09 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Манган (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.35±0.04 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот (общ) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
63±5 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитратен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
8.1±0.6 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нитритен азот mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.02 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот (амониев) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
27.7±1.1 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Фосфор (общо 

съдържание 

като РО4) 

mg/dm3 

Не се 

регламентира 2.1±0.2 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.14±0.01 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Живак  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кадмий  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0010 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Олово  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.0081±0.0008 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Мед  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.081±0.008 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Арсен  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.0050 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
0.11±0.01 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.05 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кобалт  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.0082±0.0008 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 
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Никел  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.048±0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цинк  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
0.10±0.01 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (общо) mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди (лесно 

разградими) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.005 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Анионактивни 

детергенти  
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
1.4±0.1 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Феноли 

(летливи) 
mg/dm3 

Не се 

регламентира 
˂0.02 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.020 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

АОХ mg/dm3 
Не се 

регламентира 
˂0.50 

Веднъж на 3 

месеца 
Да 

 

По-долу са приложени протоколите от проведения собствен мониторинг на 

инфилтрирани отпадъчни води с резултатите от направените измервания: 

  



142 

 

Протокол от проведен собствен мониторинг на инфилтрирани отпадъчни води на 

27.06.2017г. 
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Протокол от проведен собствен мониторинг на инфилтрирани отпадъчни води на 

05.09.2017г. 
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Протокол от проведен собствен мониторинг на инфилтрирани отпадъчни води на 

05.12.2017г. 
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9.4. Отпадъци 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт 
Временно 

съхранение 

на 

площадката 

Транспорти-

ране – 

собствен 

транспорт 

/външна 

фирма 

Съответ-

ствие  

Коли-

чества 

опреде-

лени с 

КР 

Реално 

измерено 

Коли-

чества 

опреде-

лени с 

КР 

Реално 

измерено 

Клетка 1 на Депо за неопасни отпадъци 

Общо 

количество 

- съгласно 

Условие 

11.2.1. от КР 

 24 589 t/y  

Не се 

регла-

ментират 

-    

Смесени 

битови 

отпадъци - 

общо 

20 03 01 

Не се 

регла-

ментират 

19 976,92 

t/y 

Не се 

регла-

ментират 

-    

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 

Не се 

регла-

ментират 

5 729,78 

t/y 

Не се 

регла-

ментират 
-  

Община 

Луковит 
Да  

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 

Не се 

регла-

ментират 

6 372,12 

t/y 

Не се 

регла-

ментират 
  

Община 

Червен бряг 
Да  

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 

Не се 

регла-

ментират 

1 100,9  

 t/y 

Не се 

регла-

ментират 
-  

Община 

Роман 
Да  

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 

Не се 

регла-

ментират 

1 240,9  

t/y 

Не се 

регла-

ментират 
-  

Община 

Ябланица 
Да  

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 

Не се 

регла-

ментират 

5 533,22 

t/y 

Не се 

регла-

ментират 
-  

Община 

Тетевен 
Да 

Площадка за открито компостиране на зелени отпадъци 

Биоразгра-

дими 

отпадъци 

20 02 01 1 760 t/y 
27,440 

t/y 

Не се 

регла-

ментират 

-  

Общини 

Луковит, 

Червен бряг, 

Роман, 

Ябланица, 

Тетевен  

Физически 

лица 

Да 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 

Оползотворя-

ване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на 

външната фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване 

/обезвреждане 

Съответствие  

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 - 
Депониране 

19 976,92 t/y 

Общинско 

предприятие 

“Регионално депо 

за неопасни 

Да 
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отпадъци” – 

Луковит 

Биоразгра-

дими 

отпадъци 

20 02 01 

Открито 

компостиране 

на зелени 

отпадъци 

27,44 t/y 

- 
Общинско 

предприятие 

“Регионално депо 

за неопасни 

отпадъци” – 

Луковит 

Да 

 

9.5. Шум 

Таблица 6. Шумови емисии 

Място на 

измерването 

Ниво на звуково 

налягане в dB (А) 

Измерено през 

деня/ нощта 
Съответствие 

ИТ 1 фоново ниво на 

шум 
34,0 Деня Да 

ИТ 2 по ИК 48,0 Деня Да 

ИТ 3 по ИК 45,8 Деня Да 

ИТ 4 по ИК 47,3 Деня Да 

ИТ 5 по ИК 45,0 Деня Да 

ИТ 6 по ИК 48,5 Деня Да 

ИТ 7 по ИК 45,0 Деня Да 

ИТ 8 по ИК 45,0 Деня Да 

ИТ 9 по ИК 45,5 Деня Да 

ИТ 10 по ИК 48,0 Деня Да 

ИТ 11 по ИК 47,0 Деня Да 

ИТ 12 по ИК 47,0 Деня Да 

 

По-долу е приложен протокола от проведения собствен мониторинг на нивата на шум. 

  



168 

 

Протокол от проведен собствен мониторинг на нивата на шум от 30.11.2017г. 
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9.6. Подземни води 

 

Таблица 7. Опазване на подземни води 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземните 

води, съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

27.06.2017г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответ-

ствие 

Водно ниво 

№20115 

(К.П. ПВ 1) 

Не е регла-

ментирано 

4,7 
На всеки 

шест месеца 
- 

Активна реакция - 

Веднъж на 

пет години 

- 

Електропрово-

димост  
- - 

Обща твърдост - - 

Фосфати - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 

Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 

Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 

Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 

Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - - 

Водно ниво 

№20115 

(К.П. ПВ 2) 

Не е регла-

ментирано 

4,7 
На всеки 

шест месеца - 

Активна реакция - 

Веднъж на 

пет години 

- 

Електропрово-

димост  
- - 

Обща твърдост - - 

Фосфати  - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 

Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 

Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 
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Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 

Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - - 

Водно ниво 

№20116 

(К.П. ПВ 3) 

Не е регла-

ментирано 

2,7 
На всеки 

шест месеца - 

Активна реакция - 

Веднъж на 

пет години 

- 

Електропрово-

димост  
- - 

Обща твърдост - - 

Фосфати  - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 

Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 

Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 

Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 

Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - - 

Водно ниво 

№20117 

(К.П. ПВ 4) 

Не е регла-

ментирано 

6,9 
На всеки 

шест месеца Да 

Активна реакция - 

Веднъж на 

пет години 

- 

Електропрово-

димост  
- - 

Обща твърдост - - 

Фосфати  - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 

Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 
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Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 

Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 

Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - - 

Водно ниво 

№20118 

(К.П. ПВ 5) 

Не е регла-

ментирано 

10,40 
На всеки 

шест месеца Да 

Активна реакция - 

Веднъж на 

пет години 

- 

Електропрово-

димост  
- - 

Обща твърдост - - 

Фосфати  - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 

Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 

Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 

Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 

Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - - 

Водно ниво 

№20119 

(К.П. ПВ 6) 

Не е регла-

ментирано 

10,0 
На всеки 

шест месеца Да 

Активна реакция - 

Веднъж на 

пет години 

- 

Електропрово-

димост  
- - 

Обща твърдост - - 

Фосфати  - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 
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Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 

Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 

Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 

Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - - 

 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземните 

води, съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

05.12.2017г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

-ствие 

Водно ниво 

№20115 

(К.П. ПВ 1) 

Не е регла-

ментирано 

3,40 
На всеки шест 

месеца 
Да 

Активна реакция - 

Веднъж на 

пет години 

- 

Електропрово-

димост  
- - 

Обща твърдост - - 

Фосфати  - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 

Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 

Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 

Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 

Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - - 

Водно ниво №20115 

(К.П. ПВ 2) 

Не е регла-

ментирано 

5,00 
На всеки шест 

месеца 
Да 

Активна реакция - - 
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Електропрово-

димост  
- 

Веднъж на 

пет години 
- 

Обща твърдост - - 

Фосфати  - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 

Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 

Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 

Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 

Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - - 

Водно ниво 

№20116 

(К.П. ПВ 3) 

Не е регла-

ментирано 

3,40 
На всеки шест 

месеца Да 

Активна реакция - 

Веднъж на 

пет години 

- 

Електропрово-

димост  
- - 

Обща твърдост - - 

Фосфати  - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 

Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 

Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 

Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 

Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - - 
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Водно ниво 

№20117 

(К.П. ПВ 4) 

Не е регла-

ментирано 

7,30 
На всеки шест 

месеца Да 

Активна реакция - 

Веднъж на 

пет години 

- 

Електропрово-

димост  
- - 

Обща твърдост - - 

Фосфати  - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 

Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 

Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 

Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 

Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - Да 

Водно ниво 

№20118 

(К.П. ПВ 5) 

Не е регла-

ментирано 

10,70 
На всеки шест 

месеца Да 

Активна реакция - 

Веднъж на 

пет години 

- 

Електропрово-

димост  
- - 

Обща твърдост - - 

Фосфати  - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 

Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 

Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 

Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 
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Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - - 

Водно ниво 

№20119 

(К.П. ПВ 6) 

Не е регла-

ментирано 

9,50 
На всеки шест 

месеца Да 

Активна реакция - 

Веднъж на 

пет години 

- 

Електропрово-

димост  
- - 

Обща твърдост - - 

Фосфати  - - 

Арсен  - - 

Кадмий  - - 

Олово  - - 

Живак  - - 

Амониев йон - - 

Хлориди  - - 

Сулфати  - - 

Перманганатна 

окисляемост 
- - 

Нитрати  - - 

Нитрити  - - 

Мед  - - 

Никел  - - 

Селен  - - 

Хром  - - 

Алуминий  - - 

Желязо  - - 

Манган  - - 

Цинк  - - 

 

По-долу са приложени протоколите от проведения собствен мониторинг на подземни 

води. През 2017г. не е провеждан собствен мониторинг на показателите за подземни води, 

тъй като честотата на мониторинга е веднъж на 5 години (през 2016г. е проведен 

мониторинг за позакателите на подземни води), през 2017г. е измерено само водно ниво в 

пробовземните точки. 
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Протокол от проведен собствен мониторинг на подземни води от 27.06.2017г. 
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Протокол от проведен собствен мониторинг на подземни води на 05.12.2017г. 
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9.7. Почви 

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател 

Концентрация 

в почвата 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ-

ствие 

pН 

Не е регла-

ментирано 

№20155  

(КП почви №1, 

проба 1-1); 

Дълбочина 0-10 

cm 

- 

Веднъж на 

десет години 

- 

Арсен - - 

Хром - - 

Кадмий - - 

Цинк - - 

Желязо - - 

Мед - - 

Олово - - 

Никел - - 

pН 

№20155  

(КП почви №1, 

проба 1-2); 

Дълбочина 10-40 

cm 

- - 

Арсен - - 

Хром - - 

Кадмий - - 

Цинк - - 

Желязо - - 

Мед - - 

Олово - - 

Никел - - 

pН 

Не е регла-

ментирано 

№20156 

(КП почви №2, 

проба 2-1); 

Дълбочина 0-10 

cm 

- 

 

- 

Арсен - - 

Хром - - 

Кадмий - - 

Цинк - - 

Желязо - - 

Мед - - 

Олово - - 

Никел - - 

pН 

Не е регла-

ментирано 

№20156 

(КП почви №2, 

проба 2-2); 

Дълбочина 10-40 

cm 

- - 

Арсен - - 

Хром - - 

Кадмий - - 

Цинк - - 

Желязо - - 

Мед - - 

Олово - - 

Никел - - 

pН 

Не е регла-

ментирано 

№20157 

(КП почви №3, 

проба 3-1); 

Дълбочина 0-10 

cm 

- 

Веднъж на 

десет години 

- 

Арсен - - 

Хром - - 

Кадмий - - 

Цинк - - 

Желязо - - 
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Мед - - 

Олово - - 

Никел - - 

pН 

Не е регла-

ментирано 

№20157 

(КП почви №3, 

проба 3-2); 

Дълбочина 10-40 

cm 

- 

Веднъж на 

десет години 

- 

Арсен - - 

Хром - - 

Кадмий - - 

Цинк - - 

Желязо - - 

Мед - - 

Олово - - 

Никел - - 

pН 

Не е регла-

ментирано 

№20158 

(КП почви №4, 

проба 4-1); 

Дълбочина 0-10 

cm 

- 

Веднъж на 

десет години 

- 

Арсен - - 

Хром - - 

Кадмий - - 

Цинк - - 

Желязо - - 

Мед - - 

Олово - - 

Никел - - 

pН 

Не е регла-

ментирано 

№20158 

(КП почви №4, 

проба 4-2); 

Дълбочина 10-40 

cm 

- 

Веднъж на 

десет години 

- 

Арсен - - 

Хром - - 

Кадмий - - 

Цинк - - 

Желязо - - 

Мед - - 

Олово - - 

Никел - - 

Определено е базовото състояние на почвите от пробовземни точки през 2016г.: 

• т. №20155 мониторингов пункт за почвени замърсявания (К.П. почви №1, проба 1-1 и 

проба 1-2); 

• т. №20156 мониторингов пункт за почвени замърсявания (К.П. почви №2, проба 2-1 и 

проба 2-2); 

• т. №20157 мониторингов пункт за почвени замърсявания (К.П. почви №3, проба 3-1 и 

проба 3-2); 

• т. №20158 мониторингов пункт за почвени замърсявания (К.П. почви №4, проба 4-1 и 

проба 4-2); 

През 2017г. не е провеждан собствен мониторинг на почвените показатели, тъй като 

честотата на мониторинга е веднъж на 10 години. 
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9.8. Аварии 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 
Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 
Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 
- - - - - - 

През 2017г. в “Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” не са 

възниквали аварийни ситуации, които да застрашават здравето на хората и околната среда. 

9.9. Оплаквания или възражения 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

която е предоставено КР 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 
Причини 

Предприети 

действия 
Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

През 2017г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

“Регионален център за управление на отпадъците – Луковит”, разположен в землището на 

гр. Луковит. 

 

 

 

 

 

 


