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1. Увод 
 

Обща информация относно инсталацията 

Наименование на инсталацията, за която 

е издадено комплексно разрешително 

(КР) 

Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Варна, Аксаково и Белослав 

Адрес по местонахождение на 

инсталацията 

Област Варна, община Аксаково, землище на с. 

Въглен 

Регистрационен номер на КР № 461-Н0/2013   

Дата на подписване на КР 17.06.2013 г. 

Дата на влизане в сила на КР 05.07.2013 г. 

Собственик на инсталацията/притежател 

на КР 

Община Аксаково, гр. Аксаково, ул. “Георги 

Петлешев”,  № 58 Б 

Оператор на инсталацията (по договор) “Спартак Тексим” ЕООД, гр.София,  р-н 

Слатина, жк „Гео Милев“, ул.“Постоянство“ 

№67А 

Адрес, тел.номер, факс, е-mail  

на собственика 

 

 

на оператора 

 гр. Аксаково, ул. “Георги Петлешев”, № 58 Б 

тел.: 052 672-040 

e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg 

 

“Спартак Тексим” ЕООД, гр. София, р-н 

Слатина, жк “Гео Милев“ ул. „Постоянство“, 

№ 67 А  

GSM: (0894)483874 

e-mail: office@spartak-tek.bg 

Лице за контакти Д. Василева 

Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето 

за контакти 

“Спартак Тексим” ЕООД, гр. София, р-н 

Слатина, жк.“Гео Милев“  

ул. „Постоянство“, № 67 А 

GSM: (0894) 483874 

e-mail: office@spartak-tek.bg 
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1.1 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията/инсталациите 

Съгласно условие 2 от Комплексно разрешително №461-НО/2013г. инсталациите които се 

експлоатират на обект Регионална система за управление  на отпадъците са следните: 

Инсталация, която попада в обхавата на т.5.4 от Приложение 4 на ЗООС 

 Регионално депо за неопасни отпадци за общините Варна, Аксаково и Белослав, 

вклюващо: 

- Клетка 1 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци 

 Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване 

 Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване 

 

В съответствие с действащите нормативни разпоредби и издаденото КР, дейността на 

инсталацията попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, обхваща описаните по-долу 

процеси:  

Технологията на депониране на неопасни отпадъци в Клетка 1 включва: 

- Разтоварване 

- Разстилане с уплътняване 

- Запръстяане 

- Оросяване  

 

Клетка 1 е предназначена за обезвреждане на отпадъци, чрез наземно депониране. 

Дейностите се водят по предварително изготвен оперативен план, включващ основните правила за 

депониране, експлоатация и оформяне на отпадъчното тяло, както и описание на функционалните 

зони по работни участъци. Предвидената схема на натрупване е площна, характерна за депа 

насипен тип или т.нар. куполни депа.  

Обезвреждането на отпадъците се извършва на работни хоризонти с мощност по 1,8 м, 

състоящи се от 6 пласта по ~ 0,3 м в ежедневни работни клетки. Клетките са с размери 20 x 30 м. а 

през зимния период 25 x 35 м. Отпадъците се разстилат на пластове с дебелина 0,3 м и се 

уплътняват с булдозер до достигане на проектна плътност от 2,5. Външните постоянни откоси се 

оформят с наклон 1:3. След завършването на даден хоризонт до проектната кота, се извършва 

полагане на междинен изолационен слой земни маси с мощност 20 см . 

 

Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци 

Избраната система е тип „Аерирана купчина“ на открито със закриване на материала от 

полупропусклива мембрана и принудително аериране.  

Смлените биоразградими отпадъци се струпват на купове, чиято оптимална височина е от 2-

4м. с трапецовидна форма. 

Процеса преминава през три отделни фази: 

- активно компостиране  

- стабилизация 

- консервиране 

Инсталациата се състои от 4 отделни зони в които протичат различните фази на процеса на 

компостиране. 
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 Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване. 

 

Съоръжението за рециклиране на отпадъци от строителство е тип ударно роторна трошачка. 

Разположено е на площадка в Зона 2 на Регионалната система за управление на отпадъци в 

близост до Компостираща инсталация и Депо за инертни отпадъци. 

Отпадъците които се подават към трошачната инсталация са предимно от строителство и 

разрушаване на сгради и изкопни работи. 

  

Депо за инертни отпадъци 

Депото за инертни отпадъци е технологично обвързано като обект с площадката за 

депониране на рециклираните продукти от строителни отпадъци. 

 

1.2 Капацитет на инсталацията/инсталациите  

  

Клетка 1 

    
№ 

Инсталация 

 

Позиция на дейността по 

Приложение № 4 от ЗООС 

Капацитет 

(t/24h) 

Капацитет 

(t) 

1. Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Варна и Аксаково, включващо: 

 клетка I 

5.4 232 422 780 

 

Инсталации извън обхвата по Приложение 4 на ЗООС 

 
№           Капацитет т/год 

1 Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци  15 879 

2 Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и 

разрушаване 

 245 000  

(от тах 27 915 са за депониране)                                                   

3 Депо за инертни отпадъци, включително иот разрушаване 70 431 

 

1.3 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната 

среда 

Към отчената година дружеството е сертифицирано по ISO 9001 : 2015, ISO 14001: 2015 и 

OHSAS 18001 : 2007 . Възоснова на това се прилага Система за управление по околна среда 

(СУОС). 

Организационната структура на “Спартак Тексим” ЕООД, пряко свързана с управлението 

околната среда и дейността на Депото е следната: 

 

 Управител - 

Той отговаря за ръководството и управлението на дейността на дружеството в рамките на 

действащото законодателство, договора за управление и в съответствие с функционалните връзки 

на “Спартак Тексим” ЕООД с други дружества. 

Той представлява дружеството и извършва дейностите, които са посочени от закона. Това 

включва: 

 Представляване на Дружеството; 

 Всекидневно ръководство и управление на Дружеството, включително; 

 При отсъствие, тези правомощия могат да бъдат делегирани със специална заповед. 
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Управителят носи отговорност за провеждането на политиката и изпълнението на 

ангажиментите на дружеството, за ефективното функциониране, поддържане и развитие на 

Система за управление по околна среда (СУОС). 

Едновременно с това управителя отговаря за осигуряване необходимите материални, 

финансови и човешки ресурси за постигане целите по качеството, здраве, безопасност и околна 

среда.  

Еколог на депо 

 Осигурява информация и следи изпълнението на законовите и други изисквания и 

взаимодействието с контролните органи; 

 Контролира спазването на изискванията за управление на околна среда; 

 Извършва оценка на съответствието със законовите изисквания; 

 Участва в анализа и оценката на аспекти на околна среда; 

 Участва в определянето на дейностите които са свързани с идентифицираните значими 

аспекти и поддържане на специфични процедури за това; 

 Участва при изготвянето на плановете за аварийни ситуации и способност за реагиране; 

 Предоставя на управителя по компетентност резултати и анализи за състоянието на депото 

по отношение на опазване на околната среда. 

 

Всички отговорни лица и персонала познават основните принципи и задължения, поети от 

дружеството, упражняват контрол над процесите и дейностите, свързани със значими аспекти, за 

които носят пряка отговорност, регистрират съответните данни за ОС, осъществяват оперативния 

контрол. 

1.4 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ-Варна. 

1.5 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция “Черноморски Район” 

(БДЧР). 

II. Система за управление на околната среда 

2.1 Структура и отговорност 

На обекта се съхраняват списъци с персонала, който извършва конкретните дейности по 

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

разрешителното.  

2.2  Обучение 

Дейностите по обучение на персонала/лицата се организират от управителя. Изготвя се 

ежегодно Програма за обучение, съобразена с конкретните нужди за обучение на персонала. 

2.3 Обмен на информация 

Поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лица пряко 

ангажирани на депото за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с 

имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. 
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Поддържа се също така, актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат 

уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт 

(включително за спешни случаи). 

2.4 Документиране 

Съставен е списък на нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията, 

който периодично се актуализира. 

Съхранява се и е предоставен на заинтересованите лица в дружеството списък на всички 

необходими инструкции, изисквани от разрешителното, както и списък с подписи на лицата на 

които са предоставени инструкциите по условията на КР. 

2.5 Управление на документи 

Управлението на документите се ръководи от управителя. В случай на промени в 

нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се извършва актуализация на 

документите, изисквани с комплексното разрешително, като невалидната документация се 

изземва. 

2.6 Оперативно управление 

   

Всички инструкции са изготвени в съответствие с условията в КР № 461-Н0/2013. 

2.7 Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия 

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

съгласно условията в комплексното разрешително. 

В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на 

разрешителното. 

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Прилагат се писмени инструкции за: 

 преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария; 

 аварийно планиране и действия при аварии. 

2.9 Записи 

Управлението на записите се извършва от лицето което е пряко ангажирано с тази дейност. 

Данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с 

изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват. 

Създадена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от 

преразглеждането и/ или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ 

пречиствателното оборудване. 

2.10 Докладване 

Периодично се докладват резултатите от собствения мониторинг. Дружеството представя в 

срок до 31 март на съответната година Годишен доклад за изпълнение на дейностите, съгласно 

предоставено комплексно разрешително (ГДОС), който е изготвен по одобрен образец. 
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2.11 Актуализация на СУОС 

Системата за управление на околната среда (СУОС) се актуализира при актуализация или 

изменение на комплексното разрешително или в случай на издаване на ново такова. 

Уведомяване 

Съгласно изискванията на: 

 Условие 7.1. Операторът информира МОСВ и РИОСВ за началото и очакваната 

продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) за въвеждане в експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения. След 

приключване на приемните изпитвания, да представи в МОСВ и РИОСВ копие от документа за 

въвеждане на обекта в експлоатация.  

 Условие 7.2. Операторът уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и 

органите на Главна Дирекция „ПБЗН” при МВР”, при аварийни или други замърсявания, а в 

случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са 

нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на 

изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на 

замърсяващите вещества и размера на замърсяването. 

 Условие 7.3. Операторът информира РИОСВ и Басейнова дирекция в частта “Води” за 

резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното. 

 Условие 7.4. Операторът информира МОСВ за всяка планирана промяна в работата на 

инсталацията по Условие 2. 

 Условие 7.5. Операторът докладва резултатите от изпълнение на Условие 7.2. и Условие 

7.3. като част от ГДОС.  

 - През отчетната 2019г на територията на обекта не са възниквали аварийни ситуации. 

 Условие 7.6. Операторът е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган 

при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него 

мерки. 

 Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми 

съответния компетентен орган за причинените екологични щети. 

 

III. Използване на ресурси 
 

3.1. Използване на вода 

Обекта се захранва с вода от собствени водоизточници, дренаж и каптаж находящи се 

съответно в имот № 023034 м-ст „Гробищата“ и имот № 000216, м-ст „Бялата пръст“, в землището 

на с. Въглен, Община Аксаково. 

Водоснабдяването се осъществява в съответствие с нормативните изисквания, на основание 

издадено Разрешително за водовземане № 2151 0072/24.06.2008г., Решение №1021/10.12.2012г. за 

продължаване и изменение на разрешителното, Решение №1026/14.12.2012г. за поправка на 

очевидна фактическа грешка и Решение №1577/11.05.2015г. за изменение на Разрешителното и 

Решение №135/29.08.2019г. за изменение и продължение. 

 За захранване на депото с вода са изградени: 

- Площадков водопровод 

- Резервоар и помпена станция за питейни, промишлени, противопожарни нужди 

- Довеждащ външен водопровод 
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Монтирано е общо измервателно устройство (водомер) за отчитане на количеството 

изразходвана вода, съгласно условие 8.1.5.1 от КР. и РУ отчитащи  консумираната вода за 

отделните разрешени цели. 
 

 Съгласно условията на КР са разработени и се прилагат следните инструкции. 

 

 Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за 

производствени нужди; 

 Експлоатация и поддръжка на съоръженията за измиване и дезинфекция на 

специализираните превозни средства (автомивка за миене на превозните средства и гумите им); 

 Поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на 

площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване; 

 Оценка на съответствието на изразходваните количества вода; 

 Документиране на резултатите от проверките на техническото състояние на 

водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното 

отстраняване. 

 

 Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа 

 

 Проверките съгласно инструкцията по Условие 8.1.4 се извършват , като резултатите от 

проверките се вписват в специализиран дневник. През 2019 г. няма регистрирани аварийни 

ситуации свързани с течове по водопроводната система. 

 

 Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието 

 

 Използваните количества вода, изразени като обща годишна консумация и като годишна 

консумация на вода за производството на единица продукт са отразени в таблицaтa по - долу. В 

същата таблица е отразена и оценката на съответствието на използваните количества вода с 

определените такива в КР. 

 

Източник на 

вода 

Годишно количество, по 

предназначение 

Количество за единица 

продукт1), съгласно КР 

Използвано количество 

за единица продукт 

Съответст

вие 

 

Собствен 

водоизточник 

Общо за  производствени 

нужди –     2 101м3 
- - --- 

Производствени нужди за 

Клетка 1 -1741 м3 

0.037 m3/t депониран отпадък 

 

0.036 m³/t депонирани 

отпадъци 
да 

 

Производствени за 

Компостираща инсталация  

360 м3 

- - - 

Забележка: Вода за производствени нужди се използва освен за дейностите свързани с Клетка 

за депониане, също така за оросителите на Инсталация за рециклиране на стоителни отпадъци,  

за оросяване на експлоатационни пътища и в Компостираща инсталация за омокряне на 

материала за компостиране. 
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3.2. Използване на енергия 

 

Отчитането на изразходваната електроенергия се извършва в съответствие с условие 8.2.2.1.    

Монтирано е измервателно устройство (електромер), монтиран в трафопоста в Зона 1. 

 

 Показанията на измервателното устройство се отчитат ежемесечно.  

 Определени са основните консуматори на ел. енергия: 

- Оборудване на ПСОВ, Осветителна система 

 

Съгласно условие 8.2 на оператора се определя годишна норма за ефективност при 

употребата на електроенергия в следните количества: 

 

Измерените/изчислени годишни количества електроенергия са докладвани в таблицата по – 

долу: 

 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Количество за 

единица продукт1), 

съгласно КР 

Годишна 

консумация 

MWh/y 

Използвано 

количество за 

единица продукт 

Съответствие 

Електроенергия за 

обезвреждане на отпадъци, 

кWh/t 

0,025 МWh/t 

депонирани отпадъци 

102,409 0.0021MWh/t 

депонирани 

отпадъци 

ДА 

1) В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за 

който в условие 8.2 е определена разходна норма.   

2)  

През 2019 г. в Клетка 1  са депонирани 48 136,660 т. отпадъци. 

  

Изготвени са и се прилагат инструкции за: 

 Измерване, изчисляване и документиране на изразходените количества електроенергия; 

 Оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия, 

установяване причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за 

отстраняването им; 

 Експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към пречиствателна станция, 

основен консуматор на енергия. 

3.3    Използване и съхранение на спомагателни материали и горива 

         В съответствие  условията на КР 461-Н0/2013г., се спазват следните изисквания: 

 Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на 

опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, са опаковани, етикетирани и снабдени с 

информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на 

изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент ЕС №2015/830 

(Условие 8.3.1.1); 

         В изпълнение на Условие 8.3.1.1.1. на площадката се съхраняват и се представят при 

поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни 

химични вещества и смеси и спомагателни материали. Всички доставени и използвани на 

площадката спомагателни вещества и смеси се съхраняват на определените съгласно КР места. 

Местата за съхранение на ОХВ и С са обозначени съгласно изискванията на „Наредбата за 

съхранение на опасни химични веществаи смеси“ Изготвени са и са поставени на видни места 
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съкратени листи за безопасност съдържащи информация за ЛПС, мерки за оказване на първа 

помощ и противопожарни изисквания. 

Изготвена е оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и С. 

         Съгласно Условие 8.3.1.2 Помещенията за съхранение на спомагателни материали на 

площадките, отговарят на следните изисквания:  

- притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други 

течности в почвата под склада; 

- нямат връзка с канализацията. 

 На територията на обекта не се съхраняват горива. В работилница и склад се съхраняват   

хидравлично масло Shell, грес Lipro, Аd Blue и  антифриз необходими за обслужване на 

техниката на депото.  

 В помещението техническа сграда към ПСОВ в пластмасови етикетирани  опаковки се 

съхраняват: Флашхлор гранулат 56, антискалант, антипенител Hidrofoam age, натриева     

  основа, натриев  хипохлорид и железен трихлорид. 

   Помещението е със странична и подова изолация, недопускаща просмукване на води или     

   други течности в почвата под него. Няма връзка с канализацията. 

   За съхранението на сярна киселина е обособен е 1 бр. пластмасов резервоар с вместимост      

   3 200 л. Същият е разположен в бетонова обваловка под навес за съхранение.                        

   Към настоящия момент  този резервоар не се използва. 

            Сярна киселина в количество около 100 л се съхранява в  пластмасов съд с вместимост         

            200 л разположен в модул „Контейнер за нанофилтрация“ към ПСОВ.   

Помещенията работилница, склад към ПСОВ и контейнер за нанофилтрация се съхраняват 

достатъчно количество сорбенти (пясък и стърготини). Достъпът до тези помежения е ограничен. 

 

 

Използване на спомагателни материали и горива  

 

Употребените количества спомагателни материали са отразени в таблицата по-долу: 
 

Спомагателн

и материали 

Годишно количество, 

съгласно КР 

Количество за единица продукт1), 

съгласно КР 
Употребено годишно количество 

Дезинфектант - -             15,25 kg/y 

Масла  - -              60 kg/y 

Греси - - 25kg/y 

Ad Blue - - 100 kg/y 

            Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. 

 Съхранението на спомагателни материали се осъществява единствено на площадката, 

посочени на Приложение II 4.3-1 от заявлението за издаване на КР.  

 В съответствие с условие 8.3.1.3 от Комплексно разрешително на докладваното 

съоръжение е разрешено да съхранява сярна киселина в резервоар, посочен в Приложение № 

ІІ.4.3-1/1 от Заявлението, съгласно параметрите посочени в таблицата по-долу: 

№ 

резер

воар 

Проектен 

капацитет 

(м3) 

Съхранявано 

вещество 
Тип и материал на резервоара 

Средства за защита на почвите, 

подземните и повърхностни води 

Резервоари за съхранение 
1 10 Сярна киселина Стационарен, вертикален, киселинно Наличие на обваловка с наклони, 
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№ 

резер

воар 

Проектен 

капацитет 

(м3) 

Съхранявано 

вещество 
Тип и материал на резервоара 

Средства за защита на почвите, 

подземните и повърхностни води 

устойчив, изработен от РР дренажна шахта и помпа за поемане на 

киселината в случай на авария. 

           Забележка: Обособен е 1 бр. пластмасов резервоар за съхранение на сярна киселина. 

Същият е разположен в бетонова обваловка под навес за съхранение. През отчетната 2019г. на 

депото не е доставяна сярна киселина и към настоящия момент този резервоар не се използва. 

В пластмасов съд с вместимост 200 л разположен в модул Контейнер за нанофилтрация 

към ПСОВ се съхранява сярна киселина в количество около 100 л. 

Разработена е и инструкция за поддръжка на резервоара за сярна киселина съгласно 

изискванията на условие 8.3.1.4.  

Условие 8.3.1.5 Разработена е инструкция за периодична проверка на съответствието на 

съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали. През 2019г. са извършени 

12 бр. проверки, при които не са установени несъответствия. 

Условие 8.3.3.1 Не е извършвана промяна на мястото за съхранение на спомагателни 

материали. 

Условие 8.3.3.2  През  2019г. контейнера за нанофитрация на ПСОВ не е функционирал и 

съответно на обекта не е доставяна сярна киселина.  Не са констатирани несъответствия във 

връзка с изпълнението на това условие. 

  

 

IV. Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда 

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

PRTR 

В Таблица 1 към Приложение № 1 е докладвана информация за емисиите на замърсители 

по ЕРЕВВ и PRTR. 

4.2.Емисии в атмосферния въздух 

Проектирана е газоотвеждаща система на цялото депо,  и събирателна станция за биогаз 

където ще се изгаря посредством факел формираният от тялото на депото газ. На този етап на 

експлоатация на депото все още няма  изгарян газ. Изграждането на газоотвеждаща система е 

поетапно. През 2019г. са изградени 6 бр. газови кладенци. Към момента се  извършва ежемесечен 

мониторинг на емисиите на изходите от общо 16 бр. газови кладенци.  

 За предотвратяване разпространението на неприятни миризми се извършва ежедневно 

запръстяване на работния участък, съгласно експлоатационния план.  

 

Съгласно условията в КР са изготвени инструкции за: 

 За поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи 

оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 9.1.1; 

 За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 

параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.2.; 

 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;  

 За извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 

ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия; 
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През 2019г. на територията на депото са извършени 97 бр. периодични проверки за наличие 

на неорганизирани емисии на прах. Установени са несъответствия в  2 дни, в които е констатирано 

запрашаване в зоната на експлоатационни пътища към Клетка 1 за депониране на отпадъци. 

Предприети са незабавни мерки за ограничаване на емисиите, и постигане на съответствие 

съгласно инструкциите на КР. Редовно се извършва оросяване с вода на вътрешните 

експлоатационни пътища и площадки за предотвратяване появата на неорганизирани емисии на 

прах. Данните се записват в дневник. 

 

 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 се извършват ежедневни обходи на площадката.  

През отчетния период са извършени 245 бр. проверки, при които са установени 

4 несъответствия през летния период в дни с високи температури  и неблагоприатна посока 

на вятъра. Предприети са коригиращи действиея за незабавно ограничаване източниците на 

миризми, включващи:  

- допълнително уплътняване и запръстяване на депонираните отпадъци; 

 

Съгласно условията в КР (Условие 9.6.1.1.) в срок от две години от началото на 

експлоатация на Клетка № 1 на депото, Операторът следва да започне 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. 

 

През 2019г. мониторинг на емисите на изход на газови кладенци е извършен от 

акредитирана лаборатория на „Екоексперт 6“ЕООД съгласно показателите в следната таблица: 

 

Таблица 9.6.1.1. Mониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци  

 

 

Показател 
Препоръчителен 

метод 

Честота на измерването по 

време на експлоатация на 

депото 

Честота на измерването до 30 

години след закриване на депото 

CH4 БДС EN 13649 Месечно На всеки 6 месеца 

CO2 - Месечно На всеки 6 месеца 

O2 БДС EN 14789 Месечно На всеки 6 месеца 

H2S - Месечно На всеки 6 месеца 

H2 - Месечно На всеки 6 месеца 

Забележка: През 2019г е извършван ежемесечен мониторинг на общо 16 бр. газови 

кладенци. 

 Резултатите от мониторинга на емисиите на газови кладенци са докладвани в Таблица 2 

 

Съгласно изискванията на КР се изпълнявават следните изисквания 

 

1. Документиране и съхранение на резулатите от мониторинга за всеки газов кладенец по 

Условие 9.6.1.1,  и се предоставят при поискване от компетентния орган (Условие 9.7.1.); 

2. На площадката се съхранява информация за всички вещества и техните количества, 

свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите 

(EРИПЗ) (Условие 9.7.2.); 
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3. Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, 

генерирани от дейностите на площадката (Условие 9.7.3.); 

4. Документират се и съхраняват постъпилите оплаквания за миризми в резултат от 

дейностите, извършвани на площадката (Условие 9.7.4.); През 2019г. не са постъпвали оплаквания 

и сигнали от граждани за неприятни миризми идващи от дейностите на работните площадки. 

5. Ще се документират и съхраняват резултатите от проверката на ефективността на 

газоотвеждащата система. (Условие 9.7.5.); Извършва се редовен обход за проверка на 

ефиктивността и състоянието на газовите кладенци.  

6. Докладва се ежегодно, като част от ГДОС информация по: 

- Условие 9.7.1 – Резултатите от извършвания мониторинг за всеки газов кладенец се 

докладва ежегодно. 

- Условия 9.7.2 – Съхранява се информация за всички вещества и количества свързани с 

прилагането на (ЕРИПЗ) 

- Условие 9.7.3 и 9.7.4 – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително; 

- Условие 9.7.5 – от датата на изграждане на газоотвеждащата система към Клетка № 1 на 

депото и в съответствие 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 (ДВ, бр. 80/2013г.) и изискванията на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). Условие 9.7.6 

7. Операторът докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на 

замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.16. 

(Условие 9.7.7.). 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

4.3.1. Производствени отпадъчни води (смесен поток) 

 

Съгласно Условие 10.1.1.1. на територията на обекта се експлоатират следните 

пречиствателни съоръжения: 

-  Каломаслоуловител към работилница и мивка за камиони – за производствени отпадъчни 

води; 

- Шахта за механично пречистване към съоръжението за измиване на гуми – за 

производствени отпадъчни води; 

-  Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – за смесен поток отпадъчни води - 

производствени, битово-фекални; 

 ПСОВ се състои от следните елементи: 

1. Изравнителен резервоар 

2. Непроточен реактор с циклично действие /SBR/ реактор 

3. SBR изходящ резервоар 

4. Инсталация за нанофилтрация 

5.Резервоар за хлориране на чиста вода 

6.Резервоар за уплътняване на утайки 

7.Система за обезводяване на утайки 
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От дейността на обекта се генерират производствени отпадъчни води, формирани основно от 

инфилтрираните атмосферни води през отпадъчното тяло, както и от специфичната влажност на 

постъпващите за депониране отпадъци, класифицирани под общото наименование “инфилтрат”. 

Производственият воден отпадъчен поток се допълва също така и от технологични води от 

дезинфекционната яма за специализираната техника (ходовата част на сметоизвозните 

автомобили).  

Образуването на инфилтрат  от експлоатацията на Клетка 1 попадаща в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС е в  пряка зависимост от климатичните и териториалните характеристики 

на обслужвания регион.   

Разработени са и се прилагат инструкции: 

 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.; 

 за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните 

параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 

10.1.1.2; 

 

4.3.2. Контрол на пречиствателните съоръжения 

 

Разработени са инструкции за периодична оценка на съответствието на измерените 

стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените 

оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията включва установяване 

на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. (Условие 10.1.1.5.1). 

 На площадката се съхранява писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2, 

която предоставя при поискване от компетентният орган (Условие 10.1.1.6.1.); 

 В РИОСВ е представено копие на документацията по Условие 10.1.1.6.1 

 Извършва се документиране и съхранение на резултатите от мониторинга на 

контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение (Условие 10.1.1.6.2.); 

 Документират се и се съхраняват 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 (Условие 10.1.1.6.3.); 

 Операторът да докладва 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 (Условие 

10.1.1.6.3.1.)  

Забележка: В периода след въвеждане в експлоатация на „Регионалното депо за неопасни 

отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав” поради констатирани дефекти по 

Пречиствателната станция същата не е въведена в ефективна експлоатация. Към момента 

отпадъчните води се събират в събирателния резервоар на ПСОВ и се използват за оросяване 

тялото на депото. 

 След отстраняване на дефектите, ще се премине към  втори етап на пречистване т.е 

биологично стъпало. 
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4.3.3. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения 

Съгласно условията в КР са разработени и се прилагат следните инструкции: 

 за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депото 

(Условие 10.1.2.1);  

 за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на 

всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото, включително 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване 

(Условие 10.1.2.2.); През 2019г. не са констатирани несъответстия във връзка с изпълнението на 

това условие. 

 за измерване / изчисляване на количествата зауствани повърхностни води (Условие 

10.1.4.2.);  

  Количетвото на заустените повърхностни води се определя съгласно методика „Норми за 

проектиране на канализационни системи (НПКС), като се вземат предвид, месечната сума на 

валежите, водосборната площ на отвеждащата канавка и отточен коефициент, който зависи от 

вида на терена. 

 
Количеството на заустените повърхностни води от територията на обекта е обобщено в следната таблица: 

 

 

Таблица по условие 10.1.4.2  

 
 

 

Период 

 

Количество 

валежи 

мм л/м2 

Количество 

води от 

затревени 

терени 

Количество води                         

от покриви и 

асфалтирани 

терени 

Общо количество 

заустени 

повърхностни води 

м3 

I-во тримесечие       40,2 96,48          168,84 265,32 

II-ро тримесечие       128,9 309,36          541,38 850,74 

III-то тримесечие       83,9 201,36          352,38 553,74 

IV-то тримесечие       85,9 206,16          360,78 566,94 

Oбщо за 2019г.       338,9           813,36        1423,38             2 236,74 

 

Разработени са и се прилагат следните инструкции: 

  За проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и 

опасни вещества в повърхностните води с определените в Условие 10.1.2.5/Таблица 10.1.2.5 

стойности на Индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия (Условие 10.1.4.3.); 

 За периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на 

площадката, в това число охранителните канавки за дъждовни води и дренажната система за 

инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за 

тяхното отстраняване (Условие 10.1.5.); 

 За изчисляване на непреките годишните 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) (Условие 10.1.7.3.) 

 

 Съгласно действащото комплексно разрешително, (Условие 10.1.2.5.) на оператора е 

разрешено да зауства смесен поток отпадъчни води (води от компостирането, дъждовни и 

дренажни води от депото за инертни отпадъци, дъждовни води от: стопанския двор - от 
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работилница и мивка за камиони, административната сграда, площадка резервоар за вода, 

площадката на резервоар за сярна киселина, територията на ПСОВ, административната сграда към 

площадка за компостиране и помпена станция БФВ, северната и централната част на площадката 

за компостиране, площадката за рециклиране на строителни отпадъци, повърхностни води от: 

околните терени, включително от околните терени на площадката за компостиране, охранителните 

канавки на Клетка 1, охранителни канавки от югоизточната територия на депото) в сухо дере, 

единствено при условията, посочени в следната таблица: 
 

Таблица по Условие 10.1.2.5 

Показател Индивидуални емисионни ограничения 
рН 6,0 – 8,5 

Неразтворени вещества 50 mg/dm3 

БПК5 10 mg/dm3 

ХПК 70 mg/dm3 

Фосфор (общ) 2.0 mg/dm3 

Мед 0.1 mg/dm3 

Никел 0.2 mg/dm3 

Олово 0.05 mg/dm3 

Цинк 5.0 mg/dm3 

Желязо 1.5 mg/dm3 

Нефтопродукти 0.3 mg/dm3 

Хлорни йони 300 mg/dm3 

Сулфатни йони 300 mg/dm3 

Азот нитритен 0.04 mg/dm3 

Азот амониев 2 mg/dm3 

Електропроводимост 1300мкС 

Фосфати (РО4) 1.0 mg/dm3 

Разтворен органичен въглерод 12 mg/dm3 

Флуориди 1.5 mg/dm3 

Феноли 0.05 mg/dm3 

Живак 0.001 mg/dm3 

Арсен 0.05 mg/dm3 

Кадмий 0.01 mg/dm3 

 

 

 

 

4.3.4. Собствен мониторинг 

Съгласно Условие 10.1.4.1. се извършва мониторинг на смесен поток отпадъчни води по 

Условие 10.1.2.5. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.  

През отчетната година извършването на мониторинг на отпадъчните води е възложено на 

Лабораторен изпитвателен комплекс към „ВиК- Варна“ООД. 

Пробовземнето се осъществава от два монторингови пункта: 

          ПМ №14 -  с географски координати N 43°17'04.12'' и Е 27°51'27.49'' 

          ТЗ №1 - с географски координати N 43°17'25438'' и Е 27°51'23.33567'' 

Резулатите от мониторинга  не показват отклонение от нормативните изисквания.  

Резултатите от извършените анализи на повърхностни води са обобщени в Таблица 3.1 

         Копие на протоколите от анализ са приложени към ГДОС 
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По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 

години, операторът е длъжен да извършва мониторинг на метеорологичните данни за определяне 

инфилтрата на депото (Условие 10.1.7.1.) 

Метеорологични данни се получават от най-близката метеорологична станция на  НИМХ-

БАН, Филиал Варна. Копие от протоколите са приложени към доклада. 

По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 

години, следва да се извършва мониторинг на обема и състава на инфилтрата, съгласно 

изискванията посочени в Таблица 10.1.7.2. Пробовземането и анализите се извършват от 

акредитирана лаборатория (Условие 10.1.7.2.). 

 През 2019г. е извършен анализ на инфилтрат от следните акредитирани лаборатории: 

 Първо тримесечие не е взета водна проба поради липса на формиране и изтичане. 

Удостоверено с протокол от  „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.  

          Второ тримесечие „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

          Трето тримесечие „ЛАБОРЕКС БЪЛГАРИЯ“ООД съвместно с  Лаборатория за екология и    

технически изпитвания„АКВАТЕРАТЕСТ“ПРИ ИССЕ ООД 

          Четвърто тримесечие ЛАБОРЕКС БЪЛГАРИЯ“ООД съвместно с  Лаборатория за екология 

и    технически изпитвания„АКВАТЕРАТЕСТ“ПРИ ИССЕ ООД 

 

Пробонабирането е извършено съгласно нов утвърден от ИАОС София „ План за собствен 

мониторинг- писмо изх.2106/06.08.2018г т.е  

       МП № 20 с географски кординати:   Ν 43°17' 00.76" и Е27°51'27.17"  

  
Показател Честота на мониторинг 

за периода на 

експлоатация на депото 

Честота на мониторинг 

след закриване на депото 

за срок не по-кратък от 30 

години 

Препоръчителен 

метод за анализ 

Обем на инфилтрата Веднъж месечно Веднъж на шест месеца - 

pH Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС17-1.4.27 

Електропроводимост Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС EN27888 

Общ органичен 

въглеводород 

Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца  

Неразтворени вещества Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС EN 872 

Сулфатни йони Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 

Азот амонячен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ISO 7150-1 

Aзот Нитритен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ЕN  26777 

Фосфати (като P) Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ЕN ISO 6878 

БПК5 Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ЕN 1899-1 

Хлор Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца  

ХПК (бихроматна) Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца  

Нефтопродукти Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ЕN ISO 9377-2 

Феноли (летливи) Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ISO 6439 

Флуориди Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца  

Желязо (общо) Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 6332 

Живак Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ЕN ISO 12846 

Цинк Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ЕN ISO 17294-2 

Кадмий Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO  8288 

Олово Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ЕN ISO 17294-2 

Арсен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ЕN ISO 11969 

Никел Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ЕN ISO 17294-2 

Мед Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ЕN ISO 17294-2 
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       Резултатите от анализите са обобщени в Таблица 3.2 към ГДОС 

      Копие от протоколите са прилоцени към ГДОС 

 

  

                 Количествата образуван инфилтрат се определят по формулата: 

                                                     Q= ( P - E )  x F  

Q - количество образуван инфилтрат м3 

P - сума на падналите валежи валежи л/м2 по данни на НИМХ- БАН 

Е - сумарно изпарение от територията на обекта л/м2 

F-  площ на територията от където се образува инфитрат 

 

Образуваните количества инфилтрат през 2019г. са показани в следната таблица 

 

                            Месец                Образуван инфилтрат м3 
Януари 109,2 

Февруари 55,12 

Март 44,72 

Април 43,48 

Май 45,56 

Юни 75,00 

Юли 36,36 

Август 3,2 

Септември 12,76 

Октомври 15,4 

Ноември 200.00 

Декември 137,28 

 

          Операторът документира и съхранява: 

 резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води в 

определените по Условие 10.1.2.5; 

 резултатите от оценката на съответствието на горните показатели с определените в 

разрешителното емисионни норми/индивидуални емисионни ограничения, установените причини 

за несъответствия и предприетите коригиращи действия; 

 информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на 

Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) (Условие 10.1.8.3) 

 

Операторът докладва като част от ГДОС: (Условие 10.1.8.2) 

- брой на извършените проверки;  

- установени несъответствия`; 

- предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. 

- представяне на копия от протоколите от извършени собствени измервания 

- 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 2006 

г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 

(ЕРИПЗ). 

- данни за емитираните количества на замърсителите в инфилтрата, за един тон депониран 

отпадък, изчислено съгласно Условие 6.16. 
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През отчетната 2019г. са извършени 3 бр. проверки за установяване на съответствието на 

показателите с определените в разрешителното емисионни норми/ индивидуални емисионни 

ограничения. Не е установено отклоннеие от индивидуалните емисионни ограничения. 

 По условие 10.1.1.3 изготвена е инструкция за поддържане на оптималните стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи  оптимален работен режим на пречиствателните 

съоръжения. 

По условие 10.1.2.2 изготвена е инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

техническа и експлоатационна изправност.  

 

4.4. Управление на отпадъците  

Образуване на отпадъци 

Съгласно Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци по време на експлоатацията на 

инсталацията не трябва да се различават по вид (код и наименование) и да не се превишават 

количествата, посочени в Таблица 11.1, Таблица 11.2, Таблица 11.3, Таблица 11.4, Таблица 11.5, 

Таблица 11.6, Таблица 11.7, Таблица 11.8 и Таблица 11.9. 

 

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани по време на експлоатацията на Клетка 

1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав 

 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] 

Предварително 

съхраняване 

Оползотворяван

е, в т. ч. 

рециклиране 

Обезвреждане 

Утайки от други видове 

пречистване на промишлени 

отпадъчни води, различни от 

упоменатите в 19 08 13 

19 08 14 76,65 Не Условие 11.5.1. 
Условие 11.6.1. и 

Условие 11.6.2. 

 

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани по време на експлоатацията на Клетка 1 на 

Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] 

Предварително 

съхраняване 

Оползотворяван

е, в т. ч. 

рециклиране 

Обезвреждане 

Масла от маслено-водни 

сепаратори 
13 05 06* 1,2 Условие 11.3.9. Условие 11.5.1. Не 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0,8 Условие 11.3.10. Условие 11.5.1. Условие 11.6.1. 

 

Таблица 11.3. Производствени отпадъци от Инсталация за компостиране на отпадъци 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] 

Предварително 

съхраняване 

Оползотворяван

е, в т. ч. 

рециклиране 

Обезвреждане 

Некомпостирани фракции от 

растителни отпадъци 
19 05 02 794 Не Условие 11.5.1. 

Условие 11.6.1. и 

Условие 11.6.2. 

 

Таблица 11.4. Опасни отпадъци, образувани от Съоръжение за рециклиране на отпадъци от 

строителство и разрушаване 
Отпадък 

 

 
Код 

Количество 

[t/y] 

Предварително 

съхраняване 

Оползотворяван

е, в т. ч. 

рециклиране 

Обезвреждане 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 
13 01 10* 0,35 Условие 11.3.9. Условие 11.5.1. Не 

Нехлорирани моторни 13 02 05* 0,55 Условие 11.3.9. Условие 11.5.1. Не 
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смазочни масла и масла за 

зъбни предавки на минерална 

основа 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 
20 01 21* 0,026 Условие 11.3.7. Условие 11.5.1. Не 

 

Таблица 11.5. Oтпадъци, образувани от Съоръжение за рециклиране на отпадъци от 

строителство и разрушаване 
Отпадък 

 

 
Код 

Количество 

[t/y] 

Предварително 

съхраняване 

Оползотворяване, в т. 

ч. рециклиране 
Обезвреждане 

Стъкло 19 12 05 0,915  Условие 11.3.11. Условие 11.5.1. Не 

Минерали (например 

пясък, камъни) 
19 12 09 27 000 Условие 11.3.11. Условие 11.5.1. 

Условие 11.6.1. и 

Условие 11.6.3. 

 

Таблица 11.6. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] 

Предварително 

съхраняване 

Оползотворяване, в т. ч. 

рециклиране 
Обезвреждане 

Излезли от употреба 

гуми 
16 01 03 1.5 Не Условие 11.5.1. Не 

 

Таблица 11.7. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] 

Предварително 

съхраняване 

Оползотворяван

е, в т. ч. 

рециклиране 

Обезвреждане 

Нехлорирани моторни 

смазочни масла и масла за 

зъбни предавки на минерална 

основа 

13 02 05* 0.55 Условие 11.3.9. Условие 11.5.1. Не 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 
13 01 10* 0.35 Условие 11.3.9. Условие 11.5.1. Не 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 
20 01 21* 0.026 Условие 11.3.7. Условие 11.5.1. Не 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 1.55 Условие 11.3.8. Условие 11.5.1. Не 

 

Таблица 11.8. Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] 

Предварително 

съхраняване 

Оползотворяване, 

в т. ч. 

рециклиране 

Обезвреждане 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 6 
Условие 

11.3.11. 

Условие 11.5.1., 

Условие 11.5.4. 

Условие 11.6.1. 

и Условие 

11.6.3. 

 

Таблица 11.9. Битови отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] 

Оползотворяване, в т. 

ч. рециклиране 
Oбезвреждане 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 2.7 Условие 11.5.1. 
Условие 11.6.1. и 

Условие 11.6.2. 

През отчетната година не са констатирани нарушения на генерираните отпадъци. 

За генерираните отпадъци са изготвени годишни отчетни форми които са представени в 

ИАОС съгласно изискванията на нормативната база. 
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Приемане на отпадъци за третиране 

Съгласно КР се разрешава да се приемат на територията на площадката отпадъци с код и 

наименование с цел тяхното компостиране и/или депониране, съобразно Условие 11.2.1. В 

условието са посочени всички разрешени отпадъци на брой 185, като през отчетната година сa 

приети 28 различни отпадъка в общо количество от 54 090,780 тона, включващи битови, 

производствени, строителни отпадъци. Отпадъците се приемат както на депо за неопасни 

отпадъци, така и в инсталация за третиране на строителни отпадъци, инсталация за компостиране 

на биоразградими отпадъци и депо за инертни отпадъци. 

Приемането на отпадъците, посочени в Условията на КР се извършва, само в случай, че 

отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, за инертни 

отпадъци и/или за рециклиране на строителни отпадъци и за компостиране. 

През 2019г. е установено едно несъответствие при приемането на отпадък с код 20 03 01 

смесен битов отпадък. В приетите отпадъци е установено наличието на фракции, които са 

нехарактерни за смесен битов отпадък. Отпадъците са върнати обратно съгласно Условие 11.2.2.3 

за което с писмо вх.№26-00-3631/22.08.2019. незабавно са уведомени РИОСВ Варна, Община 

Варна и Община Аксаково. 

 

Предварително съхраняване на отпадъците 

При екслоатацията на съоръженията и инсталациите, всички образувани на площадката 

отпадъци се събират и съхраняват съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране 

и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. Съхранението се осъществява на 

определените за това места - Условие 11.3.1. 

Събирането на отпадъците е в съответствие с нормативната уредба по околна среда- 

Условие 11.3.2. 
При събирането на отпадъците същите се подлагат на обработка за намаляване степента на 

тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране 

и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това - Условие 11.3.3.  

Разрешава се да се извършва предварително съхраняване единствено на отпадъците, 

определени с Условие 11.1.1. на настоящото разрешително. Съхраняването на отпадъците се 

извършва единствено на площадките, обозначени в Приложение № II.4.3.-1/1. от заявлението за 

издаване на комплексно разрешително. Условие 11.3.3. 

Предварителното съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената 

дейност се осъществява в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да 

взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, 

код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на 

отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци - Условие 11.3.6. 

Разработена е и се 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 -  Условие 11.3.13. 

През 2019г. не са констатирани нарушения на условията по предварително съхранение на 

отпадъци. 
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Транспортиране на отпадъците 

Съгласно КР се разрешава предаване за транспортиране на отпадъци по Условие 11.1.1. 

извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО 

за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. 

Условие 11.4.1. Операторът 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. Условие 11.4.2.  

През отчетната година съгласно договор  между „Спартак Тексим“ ЕООД и  оторизирана 

фирма „Подържане Чистотата на морските води“ АД са предадени следните опасни отпадъци 

образувани от дейността на площадките съгласно КР. 

- 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак- 0,003 т. 

- 13 02 05*-Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на 

мин.основа-0,078т 

При предаване за транспортиране  на горепосочните отпадъци са  изготвени,  

- “Идентификационни документи”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, 

по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри; 

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за изискванията 

за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, - Условие 11.4.2.1. 

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените 

несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - Условие 11.4.3. 

През 2019г. не са установени несъответствия на условита на КР, отнасящи се до 

транспортиране на отпадъците. 

 

Оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъците 
Предаването за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъците, образувани от дейността 

на дружеството, определени с Условие 11.1.1. от настоящото комплексно разрешително, извън 

територията на площадката е разрешено единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 

и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа 

на писмен договор, за конкретния вид отпадък - Условие 11.5.1 

 

Съгласно Условие 11.5.2 на притежателя на разрешителното е разрешено да извършва 

операция по оползотворяване на отпадъци с код 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 за 

подравняване на терени, запръстяване на отделни пластове и при рекултивация на Клетката за 

депониране. През 2019г. за оползотворяване по това условие са приети следните кодове отпадъци: 

 17 01 01- бетон - 445,740 т. 

 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - 10,840 т. 

 17 01 07- смеси бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 

различни от упоменатите в 17 01 06- 305,960 т. 

Съгласно Условие 11.5.2.1 е разрешено предаването на  отпадъците образувани от дейността 

на предприятието при експлоатацията на инсталациите приоритетно за оползотворяване преди 

обезвреждане. Условие 11.5.2.1.  

На Оператора се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R13 

(съхраняване на отпадъците до извършване на която и да е от операциите по буква „а“ – „м“, освен 
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временно съхраняване до събирането им от мястото на образуване) на отпадъците посочени в 

Условие 11.2.1.1. на Площадки № 15 и 16, посочени на приложение № II.4.3-1/1 от заявлението. 

Площадката отговаря на изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали - Условие 11.5.1.1. 

На Оператора се разрешава да извършва 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) в Инсталация 

за компостиране на биоразградими отпадъци - Условие 11.5.3. 

През текущата година по това условие са приети за оползотворяване посредством 

компостиране 4 427,120 тона.  

Съгласно КР се разрешава да се извършва операция по оползотворяване, обозначена с код     

R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) в Съоръжение за 

рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване по Условие 2, в съответствие с 

изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали на отпадъци с код и наименование по Условие 11.5.4. 

През текущата година по това условие са приети за оползотворяване четири различни вида 

строителни отпадъци в количество 1 527,000 тона. 

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото 

разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и за предприемане на 

коригиращи действия - Условие 11.5.5. 

 В следните таблици са показани кодовете и количествата на отпадъците за оползотворяване 

в съответната инсталация отпадъци. 

 

 

 

                             Приети отпадъци в Компостираща инсталация 

 
код на отпадъка           количество / т съответствие с КР                   

 да/не 

20 02 01 3 406,900 да 

20 01 38 1 020,220 да 

 

 

Приети отпадъци в Съоръжение за рециклиране на отпадъци от  

строителство и разрушаване 

 
код на отпадъка                 количество /т съответствие с КР            

  да/не 

17 01 01                    772,040 да 

17 01 03                      10,840 да 

17 01 07                    617,060 да 

17 03 02                    127,060                                                 да 

 

 Обезвреждане на отпадъците 
Предаване за обезвреждане на отпадъците, образувани от дейността на предприятието, 

определени с Условие 11.1.1., извън територията на площадката е разрешено единствено на лица, 
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притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно 

разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък - Условие 11.6.1. 

 

Операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) в Клетка 1 

на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав на 

отпадъци с код и наименование, съответстващи на условията на КР - Условие 11.6.2. 

През годината по това условие са приети 48 136, 660 тона отпадъци.  

Кодовете и количествата на приетите за депониране в Клетка 1 отпадъци са показани в 

следната таблица. 

 
Код на отпадъка Количество / т Съответствие с КР да/не 

03 03 99 38,440 да 

12 01 05 84,480 да 

15 02 03 0,860 да 

16 01 99                         520,440 да 

16 03 06                      1 571,600 да 

17 02 01 26,580 да 

 17 06 01* 360,240                                  да 

17 06 04                         516,680 да 

17 09 04                      5 501,720 да 

18 01 04 188,700 да 

19 08 01   83,320 да 

19 08 02 194,820 да 

19 08 05     6,020 да 

19 12 08 491,500 да 

19 12 12                      1 397,600 да 

20 01 08                      2 612,280 да 

20 01 10                           34,900 да 

20 01 11  87,500 да 

20 01 99                             4,440 да 

20 03 01 31 973,980 да 

20 03 06 2 138,620 да 

20 03 07    301,940 да 

 

Операция по обезвреждане, обозначена с код D5 Депо за инертни отпадъци, 

включително и от разрушаване на отпадъци с код и наименование, съответстващи на условията 

на КР - Условие 11.6.3. 

 

През отчетната годината в депото за инертни отпадъци не са депонирани отпадъци. 

 

На Оператора се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 

(специално проектирани депа), в Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общини Варна, Аксаково и Белослав посочена в Условие 2 на отпадъци с код и наименование, 

съответстващи на условията на КР - Условие 11.6.4. 

През 2019г. в Клетка 1 са депонирани опасни отпадъци с код 17 06 01* изолационни 

материали съдържащи азбест в общо количество 360,240т. При депонирането са спазени 

изискванията на КР-Условие 11.6.4.1. За всяка доставка на отпадъци с този код са предоставени 

изискващите се идентификационни документи за превоз на опасни отпадъци. Съгласно 

изискванията на чл. 12 ал.7 и Приложение №8 към чл.12, ал.1 от Наредба №1/04.06.2014г. за реда 

и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци , както и реда за водене 
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на публични регистри, екземпляри 4 и 5 от идентификационните документи са представени в 

РИОСВ- Варна 

Не се разрешава извършването на операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 

(специално проектирани депа) на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общини Варна, Аксаково и Белослав и на „Депо за инертни отпадъци, включително и от 

разрушаване“ на: 

1. течни отпадъци; 

2. отпадъци, определени с Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците като 

експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими; 

3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване 

и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация 

на отпадъците са класифицирани като инфекциозни; 

4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър 

над 1400 мм, в т.ч.: 

 а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа; 

 б) нарязани гуми; 

5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа 

съгласно приложение № 1 на Наредба № 6 от 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 - Условие 11.6.4.2. През отчетната година не са установени 

несъответствия по тези условия. 

Експлоатацията на  Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини 

Варна, Аксаково и Белослав и на „Депо за инертни отпадъци, включително и от 

разрушаване“, се извършва при спазване изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията 

и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци - Условие 11.6.5  

Отпадъците се депонират в Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общини Варна, Аксаково и Белослав и на „Депо за инертни отпадъци, включително и от 

разрушаване“, 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 - Условие 11.6.5.1 

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на 

отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на 

причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия - Условие 

11.6.6. 
През отчетната година няма извършени нарушения на условита на КР, отнасящи се до тези 

дейности с отпадъците. 

 

Контрол и измерване на отпадъците. 

 Съгласно изискванията се осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани 

на площадката отпадъци, с цел определяне на Годишно количество образувани отпадъци. Условие 

11.7.1. 
Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани 

отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане 

на коригиращи действия - Условие 11.7.2. През 2019г. не са установени несъответствия на 

генерираните на площадката отпадъци спрямо разрешените кодове в КР. 
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Осъществява се мониторинг на състоянието на тялото на Клетка 1 на Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав с код и наименование съгласно 

Таблица 11.7.4.: Условие 11.7.4. 

 

 

 

 

Таблица 11.7.4. 
№ по 

ред 
Показатели 

По време на експлоатация на 

депото 

След закриване на 

депото 

1 
Структура и състав на отпадъчното 

тяло (*) 
Ежегодно - 

2 
Поведение (слягания) на повърхността 

на тялото на депото 
Ежегодно 

Ежегодно, с установяване 

на настъпилите изменения 

 

      Забележка: (*) - Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на 

отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото. 

Резултатите от извършения мониторинг са показани в приложените към доклада таблици. 

 

Мониротинг на състоянието на Клетка 1 е извършен от ЕТ“Кроки-Валентин Аврионов“  

             Резултатите са докладвани в Таблица 10 

             Копие от Геодезическите дейности е приложено към ГДОС 

 

 

Анализи на отпадъците 
Операторът следва да извършва анализи на образуваните отпадъци в случай на 

класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 

2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба - Условие 

11.8.1 

Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от дейността на 

инсталацията по Условие 2 и предназначени за обезвреждане чрез депониране, Операторът да 

извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци - Условие 11.8.1.1. 

 Операторът най – малко веднъж годишно извършва изпитване за установяване на 

съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите 

за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се 

депонират - Условие 11.8.3. 

Вземането на проби и изпитването на отпадъците по Условие 11.8.3 да се извършват в 

съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013 г. - 

Условие 11.8.3.1.  
Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците  - 

Условие 11.8.3.2 

През отчетната година не са извършвани анализи на приеманите отпадъци с цел  

установяване на съответствието с резултатите от основно охарактеризиране, тъй като в 

документите от основно охарактеризиране и в приложените становища не са определни ключови 

параметри за изпитване. В случай на приемане на отпадъци с определни ключови параметри ще 

бъдат извършени необходимите анализи. 
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Документиране и докладване 
Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно 

изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. - Условие 11.9.1.  

Документират се всички измервани съгласно Условие 11.7. количества и се докладват като 

част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество -  Условие 11.9.2. 

Извършва се документиране на резултатите от оценката на съответствието съгласно Условие 

11.3.13., Условие 11.4.3., Условие 11.5.5., Условие 11.6.6. и Условие 11.7.2., установените 

причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите се съхраняват на 

площадката и представят при поискване от компетентния орган - Условие 11.9.3. 

Операторът представя като част от ГДОС: 

- Брой и обект на проверките; 

- Установени несъответствия; 

- Причини; 

- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети. Условие 11.9.4. 

Приемането на отпадъците се осъществява след осъществен визуален контрол и въз основа 

на предствавени документи изискващи се съгласно нормативната уредба в областа на отпадъците. 

През отчетната година не са установени несъотвествия при приемането на отпадъците за 

обезвреждане в клетка 1. Депонирането се осъществява в съответствие с  Плана за експлоатация. 

 

Документират се  резултатите от изпълнението на Условие 11.7.4. и се представят като част 

от ГДОС: 

- Данни от мониторинга на състоянието на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, определен в Условие 11.7.4. Условие 

11.9.4.1.  

Съгласно условията на КР операторът: 

 Документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката, и 

данните ги представя като част от ГДОС - Условие 11.9.4.2. Към годишния доклад са приложени 

годишните отчетни форми за дейностите с отпадъци. По условията на КР. 

 документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни 

количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното - Условие 

11.9. 

 съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (Условие 

№ 11 Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е 

указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от 

компетентните органи - Условие 11.9. 

 извършва проучване на възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на 

образуваните на площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите - Условие 11.9.7. 

 Докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в 

приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на 

Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса 

на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в 

определените в цитирания регламент случаи - Условие 11.9.8. 

През отчетната година няма извършени нарушения на условита на КР, отнасящи се до 

документирането на дейностите с отпадъците 
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4.5. Шум 

Операторът не трябва да допуска дейностите, извършвани на производствената площадка, 

да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните 

стойности на еквивалентно ниво на шум. –Условие 12.1.1  

4.5.1. Жалби от живущи около площадката 

 През отчетният период не са постъпвали жалби от живущи в близост до обекта. 

4.5.2. Контрол и измерване 

  Изготвени са и се прилагат инструкции за: 

 Наблюдение веднъж на две години на показателите по условие 12.2.1 от КР; 

 Оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на 

обекта и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия; 

   Оценка на съответствието на установените еквивалентните 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 провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 

информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 

Януари 2011 г. 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.  

 

       През изминалата отчетна година  не са извършвани  собствени измервания на нивата на шум. 

Предстои да бъдат извършени през 2020 г.  

 

 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 През отчетният период не са констатирани разливи, вкл. течове от тръбопроводи, които 

биха могли да причинят замърсяване на почвите и подземните води. На територията на 

площадката са налични и се съхраняват сорбционни материали. Извършват се редовно проверки 

на всички тръбопроводи и шахти на територията на площадките и резултатите се попълват в 

дневници. 

 Разработени са и се прилагат инструкции за: 

 Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположено на 

открито, установяване на причините и отстраняване на течове; 

 Отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ 

подземните води и третиране на образуваните отпадъци.; 

 Периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по 

Условие 13.1.2.2., базовото състояние на почвите по Условие 13.1.2.1. и с максимално 

допустимите концентрации на замърсители, посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2 на 

Наредба № 3/2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (Условие 

13.1.2.3.); 
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 Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито, установяване на причините и отстраняване на течовете (Условие 13.2.1.2.).  

 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 (Условие 13.2.1.4.).  

 Периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните 

води с определените в Таблица 13.2.2.2, установяване на причините за несъответствие и 

предприемане на коригиращи действия (Условие 13.2.2.2.).  

 Документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на: 

- съответствие/ несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото 

състояние; 

- причините за регистрираните несъответствия; 

- предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действи 

 

 

4.6.1.Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието на 

измерените концентрации 

Показателите за извършване на мониторинга са посочени в следната таблица: 
№ по ред Показател Честота Примерен метод за анализ 

 Водно ниво На всеки шест месеца - 

 Температура На всеки шест месеца БДС 17.1.4.01 

1. Активна реакция На всеки шест месеца ISO 10523/БДС 17.1.4.27 

2. Електропроводимост На всеки шест месеца БДС EN 27888 

3. Обща твърдост На всеки шест месеца БДС ISO 6059 

4. Флуориди На всеки шест месеца  

5. Нефтопродукти На всеки шест месеца БДС EN ISO 9377-2 

6. Нитрати На всеки шест месеца БДС ISO 7890 - 3 

7. Нитрити На всеки шест месеца БДС EN 26777 

8. Цинк На всеки шест месеца БДС EN ISO 17294-2 

9. Живак На всеки шест месеца БДС EN ISO 12846 

10. Кадмий На всеки шест месеца ISO 8288 

11. Мед На всеки шест месеца БДС EN ISO 17294-2 

12. Никел На всеки шест месеца БДС EN ISO 17294-2 

13. Олово На всеки шест месеца БДС EN ISO 17294-2 

14. Желязо На всеки шест месеца  БДС ISO 6332 

15. Арсен На всеки шест месеца БДС EN ISO 11969 

16. Перманганатна окисляемост На всеки шест месеца БДС EN ISO 8467 

17. Сулфати На всеки шест месеца  

18. Амониеви йон На всеки шест месеца БДС ISO 7890-3 

19. Фосфати На всеки шест месеца БДС EN ISO 6878 

20. Хлориди На всеки шест месеца  

21. Манган На всеки шест месеца БДС 16777 

 

Концентрации на вредни вещества в подземните води Таблица 13.2.2.2 

№ по ред Показател Мерна единица 
Стандарт за качество на 

подземните води 

1. Активна реакция рН единици ≥6,5 и ≤9,5 

2. Електропроводимост µS cm-1 2000 

3. Обща твърдост mg-еqv/l 12 

4. Флуориди mg/l 1,5 

5. Нефтопродукти mg/l 50 

6. Нитрати mg/l 50 

7. Нитрити mg/l 0,5 

8. Цинк mg/l 1,0 
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9. Живак µg/l 1,0 

10. Кадмий µg/l 5,0 

11. Мед mg/l 0,2 

12. Никел µg/l 20 

13. Олово µg/l 10 

14. Желязо µg/l 200 

15. Арсен µg/l 10 

16. Перманганатна окисляемост mg O2/l 5 

17. Сулфати mg/l 250 

18. Амониеви йон mg/l 0,5 

19. Фосфати mg/l 0,5 

20. Хлориди mg/l 250 

21. Манган µg/l 50 

 

4.6.2. Документиране и докладване 

Операторът документира и съхранява: 

- резултатите от собствения мониторинг на подземни води и да ги предоставя при поискване 

на компетентните органи (Условие 13.3.1.); 

- Обобщена информация за изпълнението на Условие 13.2.2.1. се представя като част от 

ГДОС (Условие 13.3.2.1.);  

  Резултатите са докладвани в приложените таблици. 

- Резултатите от изпълнението на Условие 13.2.2.2. като част от ГДОС (Условие 13.3.3.); 

          - Резултатите от проверките по Условие 13.2.1.2., вкл. информация за причините и 

извършените ремонтни работи от оператора и да се предоставят при поискване на компетентните 

органи (Условие 13.3.4.); 

- Информация за изпълнението на Условие 13.2.1.2. като част от ГДОС; 

 През текущата година не са констатирани течове от тръбопроводи на площадката. 

- Информация за изпълнението на Условие 13.2.1.4. част от ГДОС (Условие 13.3.4.1.); 

 През текущата година не са констатирани разливи ва течни вредни и опасни вещества.  

- За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка (включително и в обвалованите зони) в Дневник с данни за датата на 

установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на 

замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и 

наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност (Условие 

13.3.5.1.); 

През отчетният период е извършен мониторинг от Лабораторен изпитвателен комплекс на 

„ВиК –Варна“ ООД на параметрите, съгласно условие 13.2.2.1. от КР. 

Резултатите от мониторинга и оценката на съответствието са представени в Таблица 6 .към 

ГДОС 

 

 

4.6.3..Собствен мониторинг на почви  

Операторът е длъжен да извърши анализ на базовото състояние на почвите на територията 

на площадката по показателите, посочени в Таблица 13.1.2.2 (Условие 13.1.2.1.) 

Таблица 13.1.2.2 
Показател Честота Примерен метод за анализ 

pН Веднъж на три години ISO 10390 

Цинк Веднъж на три години ISO 11466 / ISO 11047 

Нефтопродукти Веднъж на три години ISO 11046 / ISO 16703 

Хром Веднъж на три години - 

Кадмий Веднъж на три години ISO 11047 
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Желязо Веднъж на три години ISO 11260 

Операторът е длъжен да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на 

територията на площадката. Да се наблюдават показателите, посочени в Таблица 13.1.2.2. 

Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории (Условие 13.1.2.2.).  

           През 2019г. е извършен собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на 

площадката в общо 6 бр. мониторингови пункта както следва: 

 
- ПП №1 – с географски координати:  N 43°16'56.6" и  E 27°51'29.5" 

- ПП №2 – с географски координати:  N 43°16'51.5" и  E 27°51'30.1" 

- ПП №3 – с географски координати: N 43°16'49.0" и  E 27°51'22.9" 

- ПП №4 – с географски координати:  N 43°16'56.6 "и  E 27°51'19.3" 

- ПП №5 – с географски координати:  N 43°17'00.3" и  E 27°51'24.6" 

- ПП №6 – с географски координати:  N 43°17'02.5" и  E 27°51'28.9" 

      

 Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория: 

„ЛАБОРЕКС БЪЛГАРИЯ“ООД съвместно с Лаборатория за екология и технически 

изпитвания„АКВАТЕРАТЕСТ“ ПРИ ИССЕ ООД 

         Резултатите от мониторинга са докладвани Таблица № 7 

         Копие от протоколите са приложени към ГДОС 

 Не е установено превишаване на  нормите заложени в Наредба № 3/2008 г. за нормите за    

допустимо  съдържание на вредни вещества в почвите.  

     

4.6.4. Докладване 

Операторът докладва резултатите от анализа на състоянието на почвите (базово състояние) 

по определените в Таблица 13.1.2.2. показатели като част от съответния ГДОС. (Условие 13.1.3.5).                        

Анализ на базовото състояние на почвите е извършен през 2016г. 

 

 V. Предотвратяване и действия при аварии  
 Съгласно Условята на КР е разработен и се прилага вътрешен авариен план, утвърден от 

ръководителя на предприятието и включващ следните елементи: 

 действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за 

аварията; 

 действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на 

аварията; 

 действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за 

евакуация; 

 действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на 

персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за 

управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и 

отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на 

аварията; 

 действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска 

помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”) 

 помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; 

 действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните 

околности, предизвикани от аварията; 

 поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; 
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 актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, 

ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори - 

Условие 14.1.  

 

Съгласно условията на КР е разработена: 

 оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията на 

опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. 

Условие 14.2.  

 оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени 

екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с 

изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети - Условие 14.7. 

От страна на дружеството експлоатиращо инсталациите по КР е създаден ред за  стриктно 

водене на документация за всяка възникнала аварийна ситуация, която включва: 

- Причините за аварията;  

- Време и място на възникване;  

- Последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда;  

- Предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на 

последствията от нея. 

 Съгласно Условята на КР са е разработени и се прилагат на практика следните инструкции: 

 инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови 

замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации - Условие 14.4 

  

 

  

 

 

 

VI. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други) 
 

 Съгласно Условята на КР са разработени и се  прилагат на практика следните инструкции: 

1. за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения - Условие 15.1.; 

2. за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по 

Условие 15.2; 
3. за документиране на действията по Условие 15.2., включващи продължителност на 

процесите по пускане и спиране на инсталацията Условие 15.2.1. 

 

 Съгласно Условята на КР е изготвен План за собствен мониторинг при анормални режими на 

инсталацията включващ вида, количествата и продължителността във времето на извънредните 

емисии, метода на измерване и контрол.  

  

 

 

VII. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях 
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 На този етап не се предвиждат за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в 

разрешителното или на части от тях. 
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VIII. 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 № 461-Н0/2013 г. за “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, 

Аксаково и Белослав”. 

 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:  

Длъжност в организацията:  
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Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

 

 

 

№ 

 

 

CAS номер 

      

        Замърсител 
Емисионни прагове колона 1 Праг за пренос 

на замърсители 

извън площа-

дка (колона 2) 

Праг за пр-во, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1а) 

във води 

(колона 1b) 

в почви 

(колона 1с) 

   kg / y kg / y kg / y kg / y kg / y 

1 # 74-82-8 Метан (СН4) 4 428, 60 

 

- - - - 

2 # 124-38-9 Въглероден диоксид 

(CO2) 

 

      8 905,28 

- - - * 

  Амоняк       154,04     

  НМЛОС       1 925,46     

  H2S      

3 #  Общ фосфор - 5 000  

(nd) 

5 000 10 000 10 000 

4 # 7440-38-2 Арсен и съединения 

(като As) 

20 

 

5 

(nd) 

5 50 50 

5 # 7440-43-9 Кадмий и съедине-

нията му (като Cd) 

10 5 

(nd) 

5 5 5 

6 # 7440-47-3 Хром и съедине-

нията му като Cr 

100 50 

(nd) 

50 200 10 000 

7 # 7440-50-8 Мед и съединенията 

му като Cu 

100 50 

(nd) 

50 500 10 000 

8 # 7439-97-6 Живак и съединени-

ята му (като Hg) 

10 1 

(nd) 

1 5 5 

9 # 7440-02-0 Никел и съединени-

ята му (като Ni) 

50 20 

(nd) 

20 500 10 000 

10 # 7439-92-1 Олово и съединени-

ята му (като Pb) 

200 20 

(nd) 

20 50 50 

11 # 7440-66-6 Цинк и съединенията 

му (като Zn) 

200 100 

(nd) 

100 1 000 10 000 

12 # 108-95-2 Феноли - 20 

(nd) 

20 200 10 000 

13 #  Общ органичен въг-

лерод (като ХПК/3) 

- 50 000 

(nd) 

- - ** 

14 #   Хлориди (като общ 

Cl) 

- 2 млн. 

(nd) 

2 млн. 2 млн. 10 000с/ 

15 #  Цианиди (като общ 

CN) 

- 

 

50 

(nd) 

50 

 

500 

 

10 000 

 

16 #  Флуориди (като общ 

F) 

- 2 000 

(nd) 

2 000 10 000 10 000c/ 

 

 

Забележка:  

Конкретните измервания на газовите кладенци не дават репрезантативни стойности за количествата 

на замърсителите поради което те са изчислени с помоща на методиката EMEP/CORINAIR – 2007. 
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                                     Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

         
Газови кладенци         геогр.коорд  N                    геогр.коорд    E 

Газов кладенец 1              43°16'56.8'' 27°51'27.1'' 

Газов кладенец 2              43°16'55.2''                        27°51'27.8'' 

Газов кладенец 3              43°16'58.6'' 27°51'25.6'' 

Газов кладенец 4              43°16'56.4'' 27°51'25.1'' 

Газов кладенец 5              43°16'57.2'' 27°51'23.5'' 

Газов кладенец 6              43°16'55.2'' 27°51'23.4'' 

Газов кладенец 7              43°16'56.1'' 27°51'21.1'' 

Газов кладенец 8              43°16'54.1'' 27°51'21.2'' 

Газов кладенец 9              43°16'53.3'' 27°51'28.7'' 

Газов кладенец 10              43°16'54.3'' 27°51'26.0'' 

Газов кладенец 11              43°16'52.1'' 27°51'28.6'' 

Газов кладенец 12              43°16'52.7'' 27°51'25.9'' 

Газов кладенец 13              43°16'51.3'' 27°51'25.7'' 

Газов кладенец 14              43°16'53.4'' 27°51'23.3'' 

Газов кладенец 15              43°16'50.4'' 27°51'23.2'' 

Газов кладенец 16              43°16'51.9'' 27°51'23.1'' 

 

 

 

Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници м.Януари 2019 

 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец №2  (Протокол №38/21.01.2019г.) 

1. CH4 об.% < 0.2  Месечно 

2. CO2 об.%   < 0.1* Месечно 

3. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3 < 2.4* Месечно 

5. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 8 (Протокол №45/21.01.2019г.) 

6. CH4 об.% <0.2* Месечно 

7. CO2 об.% <0.1* Месечно 

8. O2 об.% 20.8± 0.5   Месечно 

9. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №39/21.01.2019г.) 

11. CH4 об.% <0.2* Месечно 

12. CO2 об.% <0.1* Месечно 

13. O2 об.% 20.5 ± 0.5 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №47/21.01.2019г.) 

16. CH4 об.% <0.2* Месечно 

17. CO2 об.% <0.1* Месечно 

18. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 
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19. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

20. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 11 (Протокол №40/21.01.2019г.) 

21. CH4 об.% (0.4±0.1) Месечно 

22. CO2 об.% (0.7±0.4) Месечно 

23. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

24. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №46/21.01.2019г.) 

26. CH4 об.% (0.3±0.1) Месечно 

27. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

28. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 (6.1±0,2) Месечно 

30. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №41/21.01.2019г.) 

31. CH4 об.% (2.9±0.1) Месечно 

32. CO2 об.% (3.3±0.4) Месечно 

33. O2 об.% 19.2 ± 0.5 Месечно 

34. H2S mg/Nm3 (4.6±0.1) Месечно 

35. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 14 (Протокол №44/21.01.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.9 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 15 (Протокол №42/21.01.2019г.) 

41. CH4 об.% <0.2* Месечно 

42. CO2 об.% <0.1* Месечно 

43. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3 (3.0±0.1) Месечно 

45. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 16 (Протокол №43/21.01.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 
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Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници за месец Февруари 2019г. 

 
 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец № 2 (Протокол №137/21.02.2019г.) 

1. CH4 об.% <0.2* Месечно 

2. CO2 об.% < 0.1* Месечно 

3. O2 об.% 20.9 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3 < 2.4* Месечно 

5. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 8 (Протокол №144/21.02.2019г.) 

6. CH4 об.% <0.2* Месечно 

7. CO2 об.% <0.1* Месечно 

8. O2 об.% 20.8 ± 0.5   Месечно 

9. H2S mg/Nm3 (4.1±0.4) Месечно 

10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №138/21.02.2019г.) 

11. CH4 об.% <0.2* Месечно 

12. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

13. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №146/21.02.2019г.) 

16. CH4 об.% (0.3±0.1) Месечно 

17. CO2 об.% <0.1* Месечно 

18. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

19. H2S mg/Nm3 (4.1±0.4) Месечно 

20. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 11 (Протокол №139/21.02.2019г.) 

21. CH4 об.% (0,6±0.1) Месечно 

22. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

23. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

24. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №145/21.02.2019г.) 

26. CH4 об.% (2.3±0.1) Месечно 

27. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

28. O2 об.% 19.8 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 (5±1) Месечно 

30. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №140/21.02.2019г.) 

31. CH4 об.% (3.0±0.1) Месечно 

32. CO2 об.% (3.3 ± 0.4) Месечно 

33. O2 об.% 18.7 ± 0.4 Месечно 

34. H2S mg/Nm3 (2.5±0.4) Месечно 

35. H2 - - Месечно 
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Газов Кладенец № 14 (Протокол №143/21.02.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3 (2.5±0.4) Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 15 (Протокол №141/21.02.2019г.) 

41. CH4 об.% <0.2* Месечно 

42. CO2 об.% <0.1* Месечно 

43. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3 (2.5±0.4) Месечно 

45. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 16 (Протокол №142/21.02.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

 

Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници за месец Март 2019г. 

 

 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец № 2 (Протокол №230/21.03.2019г.) 

1. CH4 об.% <0.2* Месечно 

2. CO2 об.% < 0.1* Месечно 

3. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3 (2.5±0.4) Месечно 

5. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 8 (Протокол №237/21.03.2019г.) 

6. CH4 об.% <0.2* Месечно 

7. CO2 об.% <0.1* Месечно 

8. O2 об.% 20.9 ± 0.5   Месечно 

9. H2S mg/Nm3 (2.5±0.4) Месечно 

10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №231/21.03.2019г.) 

11. CH4 об.% (0.9±0.1) Месечно 

12. CO2 об.% (1.7±0.4) Месечно 

13. O2 об.% 20.1 ± 0.5 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №239/21.03.2019г.) 

16. CH4 об.% <0.2* Месечно 

17. CO2 об.% <0.1* Месечно 

18. O2 об.% 20.9 ± 0.5 Месечно 

19. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

20. H2 - - Месечно 



Годишен доклад по условията на КР № 461-Н0/2013  на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, 

Аксаково и Белослав” за 2019 г. 

 42 

Газов Кладенец № 11 (Протокол 232/21.03.2019г.) 

21. CH4 об.% (0.5 ± 0.1) Месечно 

22. CO2 об.% (1.3 ± 0.4) Месечно 

23. O2 об.% 20.5 ± 0.5 Месечно 

24. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №238/21.03.2019г.) 

26. CH4 об.% (2.4±0.1) Месечно 

27. CO2 об.% (2.0±0.3) Месечно 

28. O2 об.% 19.6 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 (3.5±0.4) Месечно 

30. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №233/21.03.2019г.) 

31. CH4 об.% (0.5 ± 0.1) Месечно 

32. CO2 об.% (1.3 ± 0.4) Месечно 

33. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

34. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

35. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 14 (Протокол №236/21.03.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.9 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3 (3.0±0.1) Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 15 (Протокол №234/21.03.2019г.) 

41. CH4 об.% <0.2* Месечно 

42. CO2 об.% <0.1* Месечно 

43. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

45. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 16 (Протокол №235/21.03.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              (3.0±0.1) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

 

Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници за месец Април 2019г. 

 

 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец № 2 (Протокол №359/23.04.2019г.) 

1. CH4 об.% <0.2* Месечно 

2. CO2 об.% < 0.1* Месечно 

3. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

5. H2 - - Месечно 
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Газов Кладенец № 8 (Протокол №366/23.04.2019г.) 

6. CH4 об.% <0.2* Месечно 

7. CO2 об.% <0.1* Месечно 

8. O2 об.% 20.9 ± 0.5   Месечно 

9. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №360/23.04.2019г.) 

11. CH4 об.% <0.2* Месечно 

12. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

13. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №368/23.04.2019г.) 

16. CH4 об.% <0.2* Месечно 

17. CO2 об.% <0.1* Месечно 

18. O2 об.% 20.9 ± 0.5 Месечно 

19. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

20. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 11 (Протокол 361/23.04.2019г.) 

21. CH4 об.% <0.2* Месечно 

22. CO2 об.% <0.1* Месечно 

23. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

24. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №367/23.04.2019г.) 

26. CH4 об.% (0.3±0.1) Месечно 

27. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

28. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 <2.4 Месечно 

30. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №362/23.04.2019г.) 

31. CH4 об.% <2* Месечно 

32. CO2 об.% <0.1* Месечно 

33. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

34. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

35. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 14 (Протокол №365/23.04.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.9 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 15 (Протокол №363/22.04.2019г.) 

41. CH4 об.% <0.2* Месечно 

42. CO2 об.% <0.1* Месечно 

43. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

45. H2 - - Месечно 
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Газов Кладенец № 16 (Протокол №364/23.04.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

48. O2 об.% 20.4 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

 

Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници за месец Май 2019г. 

 

 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец № 1 (Протокол №441/20.05.2019г.) 

1. CH4 об.% <0.2* Месечно 

2. CO2 об.% < 0.1* Месечно 

3. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

5. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 2 (Протокол №442/20.05.2019г.) 

6. CH4 об.% (0.2±0.0) Месечно 

7. CO2 об.% <0.1* Месечно 

8. O2 об.% 20.5 ± 0.5   Месечно 

9. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 3 (Протокол №443/20.05.2019г.) 

11. CH4 об.% <0.2* Месечно 

12. CO2 об.% <0.1* Месечно 

13. O2 об.% 20.9 ± 0.5 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 4 (Протокол №444/20.05.2019г.) 

16. CH4 об.% <0.2* Месечно 

17. CO2 об.% <0.1* Месечно 

18. O2 об.% 20.9 ± 0.5 Месечно 

19. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

20. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 5 (Протокол 445/20.05.2019г.) 

21. CH4 об.% <0.2* Месечно 

22. CO2 об.% <0.1* Месечно 

23. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

24. H2S mg/Nm3             (4.1±0.4) Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 6 (Протокол №446/20.05.2019г.) 

26. CH4 об.% <0.2* Месечно 

27. CO2 об.% <0.1*                        Месечно 

28. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 (4.6±0.1) Месечно 

30. H2 - - Месечно 
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Газов Кладенец № 7 (Протокол №447/20.05.2019г.) 

31. CH4 об.% <0.2* Месечно 

32. CO2 об.% <0.1* Месечно 

33. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

34. H2S mg/Nm3 (4.6±0.1) Месечно 

35. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 8 (Протокол №448/20.05.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3 (3.5±0.4) Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №449/20.05.2019г.) 

41. CH4 об.% (0.2±0.0) Месечно 

42. CO2 об.% (0.7±0.4) Месечно 

43. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3 (3.0±0.1) Месечно 

45. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №450/20.05.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4 Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 11 (Протокол №451/20.05.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              (3.0±0.1) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №452/20.05.2019г.) 

46. CH4 об.% (1.4±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (2.3±0.4) Месечно 

48. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3             (3.0±0.1) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №453/20.05.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.2±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3               4.6±0.1 Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 14 (Протокол №454/20.05.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3               (2.5±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 
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Газов Кладенец № 15 (Протокол №455/20.05.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              (3.0±0.1) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 16 (Протокол №456/20.05.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3             (4.1±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

 

 

 

Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници за месец Юни 2019г 

 

 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец № 1 (Протокол №581/24.06.2019г.) 

1. CH4 об.% <0.2* Месечно 

2. CO2 об.% < 0.1* Месечно 

3. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

5. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 2 (Протокол №582/24.06.2019г.) 

6. CH4 об.% (0.4±0.1) Месечно 

7. CO2 об.% <0.1* Месечно 

8. O2 об.% 20.5 ± 0.5   Месечно 

9. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 3 (Протокол №583/24.06.2019г.) 

11. CH4 об.% <0.2* Месечно 

12. CO2 об.% <0.1* Месечно 

13. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 4 (Протокол №584/24.06.2019г.) 

16. CH4 об.% <0.2* Месечно 

17. CO2 об.% <0.1* Месечно 

18. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

19. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

20. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 5 (Протокол 585/24.06.2019г.) 

21. CH4 об.% <0.2* Месечно 

22. CO2 об.% <0.1* Месечно 

23. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 
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24. H2S mg/Nm3             (3.0±0.1) Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 6 (Протокол №586/24.06.2019г.) 

26. CH4 об.% <0.2* Месечно 

27. CO2 об.% <0.1*                        Месечно 

28. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 (4.1±0.4) Месечно 

30. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 7 (Протокол №587/24.06.2019г.) 

31. CH4 об.% <0.2* Месечно 

32. CO2 об.% <0.1* Месечно 

33. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

34. H2S mg/Nm3 (3.0±0.1) Месечно 

35. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 8 (Протокол №588/24.06.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3 (6.1±0.2) Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №589/24.06.2019г.) 

41. CH4 об.% (0.5±0.1) Месечно 

42. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

43. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3 (5.6±0.4) Месечно 

45. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №590/24.06.2019г.) 

46. CH4 об.% (11.6±0.3) Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 15.9 ± 0.4 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4 Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 11 (Протокол №591/24.06.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.3±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.5 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              (5.6±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №592/24.06.2019г.) 

46. CH4 об.% (2.6±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (2.0±0.3) Месечно 

48. O2 об.% 19.7 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3             (5.6±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №593/24.06.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.8±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (0.7±0.4) Месечно 

48. O2 об.% 20.2 ± 0.5 Месечно 
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49. H2S mg/Nm3             ( 8.6±0.5) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 14 (Протокол №594/24.06.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              (4.1±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 15 (Протокол №595/24.06.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 16 (Протокол №596/24.06.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3             (7.1±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

 

Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници за месец Юли 2019г 

 

 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец № 1 (Протокол №711/26.07.2019г.) 

1. CH4 об.% <0.2* Месечно 

2. CO2 об.% < 0.1* Месечно 

3. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

5. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 2 (Протокол №712/26.07.2019г.) 

6. CH4 об.%                <0.2 Месечно 

7. CO2 об.% <0.1* Месечно 

8. O2 об.% 20.6 ± 0.5   Месечно 

9. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 3 (Протокол №713/26.07.2019г.) 

11. CH4 об.% <0.2* Месечно 

12. CO2 об.% <0.1* Месечно 

13. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 4 (Протокол №714/26.07.2019г.) 

16. CH4 об.% <0.2* Месечно 

17. CO2 об.% <0.1* Месечно 

18. O2 об.% 20.9 ± 0.5 Месечно 
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19. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

20. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 5 (Протокол 715/26.07.2019г.) 

21. CH4 об.% <0.2* Месечно 

22. CO2 об.% <0.1* Месечно 

23. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

24. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 6 (Протокол №716/26.07.2019г.) 

26. CH4 об.% <0.2* Месечно 

27. CO2 об.% <0.1*                        Месечно 

28. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 (3±1) Месечно 

30. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 7 (Протокол №717/26.07.2019г.) 

31. CH4 об.% <0.2* Месечно 

32. CO2 об.% <0.1* Месечно 

33. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

34. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

35. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 8 (Протокол №718/26.07.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №719/26.07.2019г.) 

41. CH4 об.% (0.5±0.1) Месечно 

42. CO2 об.% <0.1* Месечно 

43. O2 об.% 20.5 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3 (5.6±0.4) Месечно 

45. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №720/26.07.2019г.) 

46. CH4 об.% (12.7±0.4) Месечно 

47. CO2 об.% (9.3±0.6) Месечно 

48. O2 об.% 16.5 ± 0.4 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                (44±2) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 11 (Протокол №721/26.07.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              (3.5±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №722/26.07.2019г.) 

46. CH4 об.% (1.2±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (2.0±0.3) Месечно 

48. O2 об.% 20.1 ± 0.5 Месечно 
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49. H2S mg/Nm3             (4.6±0.1) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №725/26.07.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.8±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.5 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 14 (Протокол №726/26.07.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 15 (Протокол №727/26.07.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 16 (Протокол №728/26.07.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3             (3.5±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници за месец Август  2019г 

       

 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец № 1 (Протокол №804/30.08.2019г.) 

1. CH4 об.% <0.2* Месечно 

2. CO2 об.% < 0.1* Месечно 

3. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

5. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 2 (Протокол №805/30.08.2019г.) 

6. CH4 об.% (0.2±0.0) Месечно 

7. CO2 об.% <0.1* Месечно 

8. O2 об.% 20.4± 0.5 Месечно 

9. H2S mg/Nm3 (5.6±0.4) Месечно 

10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 3 (Протокол №806/30.08.2019г.) 

11. CH4 об.% <0.2* Месечно 

12. CO2 об.% <0.1* Месечно 

13. O2 об.% 20.5 ± 0.5 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 (8.6±0.5) Месечно 
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15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 4 (Протокол №807/30.08.2019г.) 

16. CH4 об.% <0.2* Месечно 

17. CO2 об.% <0.1* Месечно 

18. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

19. H2S mg/Nm3 (7.1±0.4) Месечно 

20. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 5 (Протокол 808/30.08.2019г.) 

21. CH4 об.% (0.8±0.1) Месечно 

22. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

23. O2 об.% 19.8 ± 0.5 Месечно 

24. H2S mg/Nm3             (8.1±0.5) Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 6 (Протокол №809/30.08.2019г.) 

26. CH4 об.% (0.8±0.1) Месечно 

27. CO2 об.% (1.0±0.3)                        Месечно 

28. O2 об.% 19.8 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 (8.1±0.5) Месечно 

30. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 7 (Протокол №810/30.08.2019г.) 

31. CH4 об.% <0.2* Месечно 

32. CO2 об.% <0.1* Месечно 

33. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

34. H2S mg/Nm3 (5.1±0.4) Месечно 

35. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 8 (Протокол №811/30.08.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.5 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3 (7±1) Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №812/30.08.2019г.) 

41. CH4 об.% (2.7±0.1) Месечно 

42. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

43. O2 об.% 19.4 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3 (5.6±0.4) Месечно 

45. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №813/30.08.2019г.) 

46. CH4 об.% (6.1±2) Месечно 

47. CO2 об.% (5.3±0.5) Месечно 

48. O2 об.% 18.5 ± 0.4 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                (13±1) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 11 (Протокол №814/30.08.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.8±0.1)                        Месечно 

47. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

48. O2 об.% 20.1 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              (5.1±0.4) Месечно 
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50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №815/30.08.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.5±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.3± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3             (5.6±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №816/30.08.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.6±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3               (9±1) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 14 (Протокол №817/30.08.2019г.) 

46. CH4 об.% (4.0±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (4.7±0.5) Месечно 

48. O2 об.% 16.7 ± 0.4 Месечно 

49. H2S mg/Nm3             (7.1±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 15 (Протокол №818/30.08.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              (6.1±0.2) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 16 (Протокол №819/30.08.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.3±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.5 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3             (3.5±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

 

Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници за месец Септември 2019г 

       

 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец № 1 (Протокол №979/30.09.2019г.) 

1. CH4 об.% <0.2* Месечно 

2. CO2 об.% < 0.1* Месечно 

3. O2 об.% 20.1 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3             (4.6±0.1) Месечно 

5. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 2 (Протокол №980/30.09.2019г.) 

6. CH4 об.%                <0.2* Месечно 

7. CO2 об.% <0.1* Месечно 

8. O2 об.% 20.6± 0.5 Месечно 

9. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 
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10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 3 (Протокол №981/30.09.2019г.) 

11. CH4 об.% <0.2* Месечно 

12. CO2 об.% <0.1* Месечно 

13. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 (4.6±0.1) Месечно 

15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 4 (Протокол №982/30.08.2019г.) 

16. CH4 об.% (1.4±0.1) Месечно 

17. CO2 об.% (3.3±0.4) Месечно 

18. O2 об.% 19.2 ± 0.5 Месечно 

19. H2S mg/Nm3 (7.6±0.2) Месечно 

20. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 5 (Протокол 983/30.09.2019г.) 

21. CH4 об.% <0.2* Месечно 

22. CO2 об.% <0.1* Месечно 

23. O2 об.% 20.5 ± 0.5 Месечно 

24. H2S mg/Nm3             (4.1±0.4) Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 6 (Протокол №984/30.09.2019г.) 

26. CH4 об.% (1.4±0.1) Месечно 

27. CO2 об.% (2.0±0.3)                        Месечно 

28. O2 об.% 19.6 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 (5.1±0.4) Месечно 

30. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 7 (Протокол №985/30.09.2019г.) 

31. CH4 об.% (1.4±0.1) Месечно 

32. CO2 об.% (2.3±0.4) Месечно 

33. O2 об.% 19.3 ± 0.5 Месечно 

34. H2S mg/Nm3 (5.1±0.4) Месечно 

35. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 8 (Протокол №986/30.09.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.1 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3 (4.1±0.4) Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №987/30.09.2019г.) 

41. CH4 об.% (0.5±0.1) Месечно 

42. CO2 об.% <0.1* Месечно 

43. O2 об.% 20.1 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3 (3.5±0.4) Месечно 

45. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №988/30.09.2019г.) 

46. CH4 об.% (10.0±0.3) Месечно 

47. CO2 об.% (7.3±0.5) Месечно 

48. O2 об.% 17.1 ± 0.4 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 
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50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 11 (Протокол №989/30.09.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.2±0.1)                        Месечно 

47. CO2 об.%               <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.4 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №990/30.09.2019г.) 

46. CH4 об.% (1.9±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

48. O2 об.% 20.0± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3             (3.5±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №991/30.09.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.2 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3               (2.5±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 14 (Протокол №992/30.09.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.6±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (1.3±0.4) Месечно 

48. O2 об.% 19.7 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3             (4.1±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 15 (Протокол №993/30.09.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.6 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              (2.5±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 16 (Протокол №994/30.09.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.3±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

48. O2 об.% 20.1 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3             (5.6±0.4) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

 

 

 

 

Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници за месец Октомври 2019г 

       

 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец № 1 (Протокол №1123/28.10.2019г.) 

1. CH4 об.% (0.5±0.1) Месечно 
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2. CO2 об.% (2.0±0.3) Месечно 

3. O2 об.% 19.4 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

5. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 2 (Протокол №1124/28.10.2019г.) 

6. CH4 об.%                <0.2* Месечно 

7. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

8. O2 об.% 20.5± 0.5 Месечно 

9. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 3 (Протокол №1125/28.10.2019г.) 

11. CH4 об.% <0.2* Месечно 

12. CO2 об.% <0.1* Месечно 

13. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 (4.6±0.1) Месечно 

15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 4 (Протокол №1126/28.10.2019г.) 

16. CH4 об.% (8.1±0.3) Месечно 

17. CO2 об.% (7.3±0.5) Месечно 

18. O2 об.% 14.7 ± 0.4 Месечно 

19. H2S mg/Nm3 (3.5±0.4) Месечно 

20. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 5 (Протокол 1127/28.10.2019г.) 

21. CH4 об.% <0.2* Месечно 

22. CO2 об.% <0.1* Месечно 

23. O2 об.% 20.7 ± 0.5 Месечно 

24. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 6 (Протокол №1128/28.10.2019г.) 

26. CH4 об.% (2.5±0.1) Месечно 

27. CO2 об.% (3.0±0.4)                        Месечно 

28. O2 об.% 19.8 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

30. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 7 (Протокол №1129/28.10.2019г.) 

31. CH4 об.% (0.2±0.1) Месечно 

32. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

33. O2 об.% 20.4 ± 0.5 Месечно 

34. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

35. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 8 (Протокол №1130/28.10.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.8 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №1131/28.10.2019г.) 

41. CH4 об.% (0.5±0.1) Месечно 



Годишен доклад по условията на КР № 461-Н0/2013  на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, 

Аксаково и Белослав” за 2019 г. 

 56 

42. CO2 об.% (1.3±0.4) Месечно 

43. O2 об.% 20.2 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

45. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №1132/28.10.2019г.) 

46. CH4 об.% (12.7±0.4) Месечно 

47. CO2 об.% (11.0±0.7) Месечно 

48. O2 об.% 16.0 ± 0.4 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              (10±1) Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 11 (Протокол №1133/28.10.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.5±0.1)                        Месечно 

47. CO2 об.%             (2.0±0.6) Месечно 

48. O2 об.% 20.1 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №1134/28.10.2019г.) 

46. CH4 об.% (1.3±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (1.3±0.4) Месечно 

48. O2 об.% 19.9± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                 <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №1135/28.10.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% (0.7±0.1) Месечно 

48. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 14 (Протокол №1136/28.10.2019г.) 

46. CH4 об.% (5.0±0.2) Месечно 

47. CO2 об.% (8.0±0.6) Месечно 

48. O2 об.% 17.3 ± 0.4 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 15 (Протокол №1137/28.10.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.7± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 16 (Протокол №1138/28.10.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.6±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (1.7±0.4) Месечно 

48. O2 об.% 19.4 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 
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Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници за месец Ноември 2019г 

       

 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец № 1 (Протокол №1300/29.11.2019г.) 

1. CH4 об.% <0.2* Месечно 

2. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

3. O2 об.% 20.4 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

5. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 2 (Протокол №1301/29.11.2019г.) 

6. CH4 об.%                <0.2* Месечно 

7. CO2 об.% <0.1* Месечно 

8. O2 об.% 20.5± 0.5 Месечно 

9. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 3 (Протокол №1302/29.11.2019г.) 

11. CH4 об.% (5.3±0.2) Месечно 

12. CO2 об.%             (4.0±0.4) Месечно 

13. O2 об.% 18.4 ± 0.4 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 4 (Протокол №1303/29.11.2019г.) 

16. CH4 об.% (5.5±0.2) Месечно 

17. CO2 об.% (7.7±0.5) Месечно 

18. O2 об.% 18.0 ± 0.4 Месечно 

19. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

20. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 5 (Протокол 1304/29.11.2019г.) 

21. CH4 об.% (0.6±0.1) Месечно 

22. CO2 об.% <0.1* Месечно 

23. O2 об.% 20.1 ± 0.5 Месечно 

24. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 6 (Протокол №1305/29.11.2019г.) 

26. CH4 об.% (1.2±0.1) Месечно 

27. CO2 об.% (3.0±0.4)                        Месечно 

28. O2 об.% 19.1 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

30. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 7 (Протокол №1306/29.11.2019г.) 

31. CH4 об.% <0.2* Месечно 

32. CO2 об.% <0.1* Месечно 

33. O2 об.% 20.2 ± 0.5 Месечно 

34. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 
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35. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 8 (Протокол №1307/29.11.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.5 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №1308/29.11.2019г.) 

41. CH4 об.% (0.4±0.1) Месечно 

42. CO2 об.% (2.3±0.4) Месечно 

43. O2 об.% 19.8 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

45. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №1309/29.11.2019г.) 

46. CH4 об.% (6.3±0.2) Месечно 

47. CO2 об.% (4.3±0.5) Месечно 

48. O2 об.% 17.9 ± 0.4 Месечно 

49. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 11 (Протокол №1310/29.11.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.2±0.1)                        Месечно 

47. CO2 об.%                <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №1311/29.11.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.%                <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.5± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                 <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №1312/29.11.2019г.) 

46. CH4 об.% (0.3±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (1.3±0.4) Месечно 

48. O2 об.% 20.0 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 14 (Протокол №1313/29.11.2019г.) 

46. CH4 об.% (2.5±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (5.3±0.5) Месечно 

48. O2 об.% 18.9 ± 0.4 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 15 (Протокол №1314/29.11.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.6± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 
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50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 16 (Протокол №1315/29.11.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% (0.7±0.4) Месечно 

48. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

 

Мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни 

източници за месец Декември 2019г. 

       

 

№ 
Показател Единица Резултати Честота на мониторинг 

Газов Кладенец № 1 (Протокол №1363/09.12.2019г.) 

1. CH4 об.% <0.2* Месечно 

2. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

3. O2 об.% 20.0 ± 0.5 Месечно 

4. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

5. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 2 (Протокол №1364/09.12.2019г.) 

6. CH4 об.%                <0.2* Месечно 

7. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

8. O2 об.% 20.5± 0.5 Месечно 

9. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

10. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 3 (Протокол №1365/09.12.2019г.) 

11. CH4 об.% (0.7±0.1) Месечно 

12. CO2 об.%             (2.0±0.3) Месечно 

13. O2 об.% 19.9 ± 0.4 Месечно 

14. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

15. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 4 (Протокол №1366/09.12.2019г.) 

16. CH4 об.% (9.4±0.3) Месечно 

17. CO2 об.% (9.7±0.6) Месечно 

18. O2 об.% 16.2 ± 0.4 Месечно 

19. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 

20. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 5 (Протокол 1367/09.12.2019г.) 

21. CH4 об.% (1.2±0.1) Месечно 

22. CO2 об.% (2.0±0.3) Месечно 

23. O2 об.% 20.1 ± 0.5 Месечно 

24. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

25. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 6 (Протокол №1368/09.12.2019г.) 

26. CH4 об.% (1.2±0.1) Месечно 

27. CO2 об.% (3.7±0.5)                        Месечно 

28. O2 об.% 19.1 ± 0.5 Месечно 

29. H2S mg/Nm3 <2.4* Месечно 
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30. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 7 (Протокол №1369/09.12.2019г.) 

31. CH4 об.% <0.2* Месечно 

32. CO2 об.%             (1.0±0.3) Месечно 

33. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

34. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

35. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 8 (Протокол №1370/09.12.2019г.) 

36. CH4 об.% <0.2* Месечно 

37. CO2 об.% <0.1* Месечно 

38. O2 об.% 20.4 ± 0.5 Месечно 

39. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

40. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 9 (Протокол №1371/09.12.2019г.) 

41. CH4 об.% <0.2* Месечно 

42. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

43. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

44. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

45. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 10 (Протокол №1372/09.12.2019г.) 

46. CH4 об.% (5.7±0.2) Месечно 

47. CO2 об.% (6.0±0.6) Месечно 

48. O2 об.% 18.2 ± 0.4 Месечно 

49. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 11 (Протокол №1373/09.12.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2*                        Месечно 

47. CO2 об.%              (0.7±0.4) Месечно 

48. O2 об.% 20.4 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3               <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 12 (Протокол №1374/09.12.2019г.) 

46. CH4 об.% (1.1±0.1) Месечно 

47. CO2 об.%             (2.0±0.3) Месечно 

48. O2 об.% 19.7± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                 <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 13 (Протокол №1375/09.12.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% (1.0±0.3) Месечно 

48. O2 об.% 20.3 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 14 (Протокол №1376/07.12.2019г.) 

46. CH4 об.% (3.3±0.1) Месечно 

47. CO2 об.% (4.7±0.5) Месечно 

48. O2 об.% 18.5 ± 0.4 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 
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50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 15 (Протокол №1377/09.12.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% <0.1* Месечно 

48. O2 об.% 20.6± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3                <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

Газов Кладенец № 16 (Протокол №1378/09.12.2019г.) 

46. CH4 об.% <0.2* Месечно 

47. CO2 об.% (0.7±0.4) Месечно 

48. O2 об.% 20.4 ± 0.5 Месечно 

49. H2S mg/Nm3              <2.4* Месечно 

50. H2 - - Месечно 

 

 

 

Таблица 3-1. Емисии в зауствани отпадъчни води 

 

ПМ №14 -  с географски координати N 43°17'04.12'' и Е 27°51'27.49'' 

 
№  

 

Параметър 

 

 

Единиц

а 

Резултати от мониторинг 

Протокол № 

 

 

Честота на 

мониторинг 

 

 

Съответс

твие 
 

105-1-ОВ    

01.04.19 

 

237-1-ОВ   

01.07.19 

 

382-1-ОВ 

01.10.19 

 

503-1-ОВ    

18.12.19 

1 pH - 7.1±0.1 7.3±0.1 8.0±0.1 8.3±0.1 На тримесечие Да 

2 Неразтворени 

вещества 

mg/l 3.0±0.2 3.0±0.2 
10±1 7±1 

 Да 

3 Ел.проводим. µS.cm-1 996±41 632±26 602±25 122±5 На тримесечие Да 

4 Окисляемост 

(ХПК)  

mg/l О2 6.9±0.8 15±2 
51±9 16.7±1.8 

 Да 

5 БПК5 mg/l О2 0.6±0.1 3.2±0.6 6.5±1.2 2.0±0.4 На тримесечие Да 

6 Азот амониев mg/l 0.74±0.10 0.67±0.07 1.3±0.1 0.07±0.01 На тримесечие Да 

7 Азот нитритен mg/l 0.0050 0.019 0.020 0.014 На тримесечие Да 

8 Фосфати mg/l 0.25±0.03 <0.5 <0.5 <0.5 На тримесечие Да 

9 Общ фосфор mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 На тримесечие Да 

10 Хлориди mg/l 47±2 16.0±0.6      31±1      13±1 На тримесечие Да 

11 Сулфати mg/l 66±9      54±7      88±11       

 
      <25 

На тримесечие Да 

12 Арсен mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 На тримесечие Да 

13 Олово mg/l < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 На тримесечие Да 

14 Желязо mg/l < 0.05 < 0.05 <0.05 < 0.005 На тримесечие Да 

15 Никел mg/l 0.16±0.03 0.14±0.03 0.10±0.02 0.08 На тримесечие Да 

16 Цинк mg/l 0.17±0.04 0.20±0.04 0.41±0.09 0.35±0.07 На тримесечие Да 

17 Кадмий mg/l 0.0073 0.002 0.0030 0.0040 На тримесечие Да 

18 Мед mg/l < 0.056 < 0.06 <0.04 < 0.02 На тримесечие Да 

19 Флуориди mg/l 0.13±0.02 < 0.1 <0.1 < 0.80 На тримесечие Да 

20 Феноли mg/l 0.023 0.020 0.027 0.0023 На тримесечие Да 

21 Общ 

органичен 

въглерод 

mg/l  

11 

 

11 9.1 8.1 

На тримесечие Да 

22 Живак mg/l 0.0008 0.0002 0.0005 0.0002 На тримесечие Да 
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23 Нефтопр. mg/l < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 На тримесечие Да 

 

 Емисии в зауствани отпадъчни води 

                    

                        ТЗ №1 - с географски координати N 43°17'25438'' и Е 27°51'23.33567'' 

№  

 

Параметър 

 

 

Единиц

а 

Резултати от мониторинг 

Протокол № 

 

 

Честота на 

мониторинг 

 

 

Съответс

твие 
 

105-2-ОВ    

01.04.19 

 

237-2-ОВ   

01.07.19 

 

382-2-ОВ 

01.10.19 

 

503-2-ОВ    

18.12.19 

1 pH - 7.2±0.1 7.3±0.1 8.0±0.1 8.2±0.1 На тримесечие Да 

2 Неразтворени 

вещества 

mg/l 3.0±0.2 5.0±0.4 
10±1 9±1 

 Да 

3 Ел.проводим. µS.cm-1 1000±41 543±22 608±25 149±6 На тримесечие Да 

4 Окисляемост 

(ХПК)  

mg/l О2 7.8±0.9 15.8±2.0 
53±9 18±2 

 Да 

5 БПК5 mg/l О2 <0.5 4.3±0.8 6.2±1.2 2.4±0.4 На тримесечие Да 

6 Азот амониев mg/l 1.38±0.2 0.58±0.06 1.1±0.1 0.08±0.01 На тримесечие Да 

7 Азот нитритен mg/l 0.0050 0.021 0.030 0.021 На тримесечие Да 

8 Фосфати mg/l 0.26±0.03 <0.5 <0.5 <0.5 На тримесечие Да 

9 Общ фосфор mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 На тримесечие Да 

10 Хлориди mg/l 42±2   13.5±0.5      32±1      16±1 На тримесечие Да 

11 Сулфати mg/l 77±10      41±5      91±12       

 
      <25 

На тримесечие Да 

12 Арсен mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 На тримесечие Да 

13 Олово mg/l < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 На тримесечие Да 

14 Желязо mg/l < 0.05 < 0.05 <0.05 < 0.005 На тримесечие Да 

15 Никел mg/l 0.17±0.03 0.16±0.03 0.12±0.02 0.13 На тримесечие Да 

16 Цинк mg/l 0.14±0.03 0.11±0.02 0.40±0.09 0.12±0.03 На тримесечие Да 

17 Кадмий mg/l 0.0082 0.002 0.0030 0.0030 На тримесечие Да 

18 Мед mg/l < 0.050 0.030 <0.04 < 0.02 На тримесечие Да 

19 Флуориди mg/l 0.13±0.02 < 0.1 <0.1 < 0.70 На тримесечие Да 

20 Феноли mg/l 0.023 0.020 0.029 0.0025 На тримесечие Да 

21 Общ 

органичен 

въглерод 

mg/l  

10.6 

 

11 9.1 8.4 

На тримесечие Да 

22 Живак mg/l 0.00025 0.0002 0.0007 0.0002 На тримесечие Да 

23 Нефтопр. mg/l < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 На тримесечие Да 
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Таблица 3.2 Мониторинг на инфилтрат 

Пункт за мониторинг  №20 с географски  координати Ν 43°17' 00.76" и Е27°51'27.17"  
  

Показател Честота на 

мониторинг за 

периода на 

експлоатация 

на депото 

ед.за 

величина 

Резултати от мониторинг 

№0986/15.07.2019 №251/08.10.2019 

№059/08.10.2019 

№325/20.12.2019 

№778/19.12.2019 

Обем на инфилтрата Веднъж месечно     
pH Веднъж на 

тримесечие 

- 7.89±0.16 8.04±0.02 6.71±0.02 

Електропроводимост Веднъж на 

тримесечие 

µS.sm-1 8166±167 10.37±0.19 10.51±0.20 

Общ органичен 

въглеводород 

Веднъж на 

тримесечие 

mg/l 359±36 217±19 77.4±6.6 

Неразтворени 

вещества 

Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 46±7 96±3 71±3 

Сулфатни йони Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 1865±191 1417±14 1010±10 

Азот амонячен Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 385±38 157±2 205±6 

Aзот Нитритен Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 0.81±0.08 4.95±0.1 10.6±0.2 

Фосфати (като P) Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 1.30±0.13 0.325±0.007 0.441±0.013 

БПК5 Веднъж на 

тримесечие 
mgO2/l 586±100 160±8 120±6 

Хлор Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 2132±320 1531±15 1950±20 

ХПК (бихроматна) Веднъж на 

тримесечие 
mgO2/l 1794±180 1417±14 1112±22 

Нефтопродукти Веднъж на 

тримесечие 
mg/l <0.1* <0.02 <0.02 

Феноли (летливи) Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 1.80±0.18 0.088±0.003 0.247±0.002 

Флуориди Веднъж на 

тримесечие 
mg/l <0.1* 0.55±0.06 0.35±0.06 

Желязо (общо) Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 0.9942±0.0028 2.50±0.05 3.92±0.08 

Живак Веднъж на 

тримесечие 
mg/l <0.001* <1 <1 

Цинк Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 0.0581±0.0006 0.060±0.002 0.055±0.002 

Кадмий Веднъж на 

тримесечие 
mg/l <0.0011* <0.002 <0.002 

Олово Веднъж на 

тримесечие 
mg/l <0.003* <0.025* <0.025* 

Арсен Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 0.0410±0.0018 30.6±4.8 <10 

Никел Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 0.1185± 0.13±0.01 0.12±0.01 

Мед Веднъж на 

тримесечие 
mg/l 0.0530±0.0002 0.068±0.003 0.067±0.003 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

 

 

Отпадък 

 

 

Код 

Годишно количество Временно 

съхранение на 

площадката 

Транспортиран 

собствен 

транспорт/външ

на фирма 

 

Съотве

тствие 

Количества 

опредделени с КР 

Реално 

измерено/т 

Нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 10* 0,35 - № 2 Е Не Да 

Нехлорирани моторни смазочни масла 

и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 0,55 

 

- № 2 Е Не Да 

Масла от маслено-водни сепаратори 13 05 06* 1,2 - № 2 Е Не Да 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0,8 - № 1 Е Не Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 1.5 - - Не Да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 1.55 - № 3 Е Не Да 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 17 

01 06 

17 01 07 6 - № 2 С Не Да 

Некомпостирани фракции от 

растителни отпадъци 

19 05 02 794  - Не Да 

 Утайки от други видове пречистване 

на промишлени отпадъчни води, 

различни от упоменатите в 19 08 13 

19 08 14 76,65 - -            Да Да 

Стъкло 19 12 05 0,915 - - Не Да 

Минерали (например пясък, камъни) 19 12 09 27 000 - - Не Да 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

 20 01 21* 0,026 0,001 № 3 Е Не Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 2.7 0, 970 - Не Да 

Забележка: * Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка 
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      Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци генерирани на площадката 
 

Отпадък 

 

Код 

Оползотворя-

ване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по 

оползотворяване/обезвр

еждане 

 

Съответствие 

 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална 

основа 

13 01 10* Не Не - Да 

Нехлорирани моторни 

смазочни масла и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* Не Не „Подържане чистотата 

на морските води“ АД 
Да 

Масла от маслено-водни 

сепаратори 

13 05 06* Не Не - Да 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* Не Не - Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 Не Не - Да 
Оловни акумулаторни 

батерии 

16 06 01* Не Не - Да 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 Да Не - Да 

Некомпостирани фракции 

от растителни отпадъци 

19 05 02 Не Да - Да 

 Утайки от други видове 

пречистване на 

промишлени отпадъчни 

води, различни от 

упоменатите в 19 08 13 

19 08 14 Не Да  Да 

Стъкло 19 12 05 Не Не - Да 

Минерали (например 

пясък, камъни) 
19 12 09 

Не Не - Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* Не Не „Подържане чистотата 

на морските води“ АД 
Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 Не Да - Да 

 
 

 

 

 

Таблица 6. Мониторинг  на подземни   води 

 

Показател Единица 

 

НДЕ, 

съгласн

Резултати от мониторинг  

Честота 

на 

 

Съответствие 
Точка на пробовземане 
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о КР ПМ 17 

 

ПМ 18 

 

ПМ 19 

 

монито

ринг 

   Протокол  №   

   236-1-

ОВ/01.07.2019 

236-2-

ОВ/01.07.201

9 

236–ОВ 

21.06.2019 
  

Водно ниво  m - 12,50 18,40 н.д Условие

13.2.2.1 

- 

 

Температура 

 

°С 

  

25.0±0.6 

 

25.0±0.6 

 

н.д 

На 

шестмес

ечие 

 

- 

Активна 

реакция 

 

pH 

 

≥6.5и≤9.

5 7.3±0.1 7.3±0.1 

 

     

    н.д 

На 

шестмес

ечие 

 

Да 

Електропрово

димост 

 

µs cm
1

 

 

2000 

761±31         781±32 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

Обща 

твърдост  

 

mgΣqv/l 

 

12 

7.8±0.2 7.9±0.2 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Окисляемост 

 

mg/l О2 

 

5 

2.9±0.03 2.9±0.03 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Амониев йон 

 

mg/l 

 

0.5 

0.33±0.05 0.36±0.05 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Нитрити 

 

mg/l 

 

0.5 

0.037 0.033±0.006 

 

       н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Нитрати 

 

mg/l 

 

50 

21.2±1.4 25.1±1.6 

 

       н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

Фосфати mg/l 0.5 0.11±0.01 0.14±0.01 н.д На 

шестмес

ечие 

Да 

 

Хлориди 

 

mg/l 

 

250 

 

17.3±0.6 

       19.1±0.7 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Сулфати 

 

mg/l 

 

250 

              

54±7 

            64±8 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

Флуориди mg/l 1.5  

<0.10 

<0.10 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Mn 

 

µg/l 

 

  50 

 

32±2 

        34±2 

 

     н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Pb 

 

µg/l 
 

10 

 

2.0±0.4 

2.3±0.4 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Fe 

 

µg/l 
 

200 

             

<30 

             <30 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Ni 

 

µg/l 
 

20 

11 13 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 
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Zn 

 

mg/l 

 

1.0 

0.25±0.06 0.20±0.04 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Cd 

 

µg/l 

 

5.0 

2.2±0.3            1.8±0.3 

 

   н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Cu 

 

mg/l 

 

0.2 

 

< 0.02 

< 0.02 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

As 

 

µg/l 

  

10 

 

< 5 

< 5 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Живак 

 

µg/l 

 

1.0 

 

<2 
 

<0.2 
    

    н.д 
На 

шестмес

ечие 

Да 

Нефтопродук

ти  

 

mg/l 

 

50 

 

<0.1 

 

< 0.1 

 

   н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

 

 
 

 

Показател 
Единица 

 

НДЕ, 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг  

 

Честота 

на 

монито

ринг 

 

Съответствие 
Точка на пробовземане 

ПМ 17 

 

ПМ 18 

 

ПМ 19 

 

   Протокол  №   

   504-1-

ОВ/18.12.2019 

504-2-

ОВ/18.12.2019 

504-ОВ/   

12.12.2019   
  

Водно ниво  m - 12.40 18.30 н.д Условие

13.2.2.1 

- 

 

Температура 

 

°С 

  

13.0±0,6 

 

13.0±0,6 

 

н.д 

На 

шестмес

ечие 

 

- 

Активна 

реакция 

 

pH 

≥6.5и≤

9.5 

8.0±0.1 8.0±0.1 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

Електропровод

имост 

 

µs cm
1

 

 

2000 

490±20 446±18 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Обща твърдост  

 

mgΣqv/l 

 

12 

4.0±0.1 4.3±0.1 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Окисляемост 

 

mg/l О2 

 

5 

3.3±0.2           3.5±0.2 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Амониев йон 

 

mg/l 

 

0.5 

0.035±0.005 0.040±0.006 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Нитрити 

 

mg/l 

 

0.5 

0.015±0.002 0.018±0.003 

 

       н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

   19.2±1.8 20.3±1.9  На  
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Нитрати mg/l 50 н.д шестмес

ечие 
Да 

 

Фосфати 

 

mg/l 

 

0.5 

 

 0.040±0.005 

 

0.060±0.007 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Хлориди 

 

mg/l 

 

250 

 

8.0±0.3 

9.0±0.4 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Сулфати 

 

mg/l 

 

250 

 

20±3 

            28±4 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Флуориди 

 

mg/l 

 

1.5 

 

1.2±0.2 

1.1±0.2 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Mn 

 

µg/l 

 

  50 

 

26±2 

            27±2 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Pb 

 

µg/l 
 

10 

 

1.7±0.3 

1.9±0.3 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Fe 

 

µg/l 
 

200 

 

<5 

           <5 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Ni 

 

µg/l 
 

20 

11±1            11±1 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Zn 

 

mg/l 

 

1.0 

0.26±0.05 0.28±0.06 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Cd 

 

µg/l 

 

5.0 

2.0±0.3            2.0±0.3 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Cu 

 

mg/l 

 

0.2 

 

< 0.02 

< 0.02 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

As 

 

µg/l 

 

10 

 

 <5 

<5 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 

 

Живак 

 

µg/l 

 

1.0 

 

<0.2 
 

<0.2 
 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

- 

 

Нефтопродукт

и  

 

mg/l 

 

50 

 

< 0.1 

 

< 0.1 

 

н.д 
На 

шестмес

ечие 

 

Да 
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                                              Таблица 7 Мониторинг почви 

 
-       ПП №1 – с географски координати:  N 43°16'56.6" и  E 27°51'29.5" 

 

Показател 

Единица на 

величина 

Резултат 

протокол 

№253/08.10.2019 

№592-1/03.10.2019             

Честота 

Съответствие  

да/не 

pН - 8.06±0.02 Веднъж на три години да 

Цинк mg/kg 57.4±2.4 Веднъж на три години да 

Нефтопродукти mg/kg 1.53±0.09 Веднъж на три години да 

Хром mg/kg 29.2±0.8 Веднъж на три години да 

Кадмий mg/kg <0.07 Веднъж на три години да 

Желязо mg/kg 5.0±0.9 Веднъж на три години да 

Сух остатък % 94.23±0.10 - - 

 

-            ПП №2 – с географски координати:  N 43°16'51.5" и  E 27°51'30.1" 

Показател 

Единица на 

величина 

Резултат протокол 

№254/08.10.2019  

№592-2/03.10.2019 

Честота 

Съответствие  

да/не 

pН - 8.15±0.02 Веднъж на три години да 

Цинк mg/kg 52.7±2.2 Веднъж на три години да 

Нефтопродукти mg/kg 1.29±0.07 Веднъж на три години да 

Хром mg/kg 26.5±0.8 Веднъж на три години да 

Кадмий mg/kg <0.07 Веднъж на три години да 

Желязо mg/kg <5 Веднъж на три години да 

Сух остатък % 92.51±0.10 - - 

-           ПП №3 – с географски координати: N 43°16'49.0" и  E 27°51'22.9" 

Показател 

Единица на 

величина 

Резултат протокол     

№255/08.10.2019  

№592-3/03.10.2019 

Честота 

Съответствие  

да/не 

pН - 8.24±0.02 Веднъж на три години да 

Цинк mg/kg 56.7±2.3 Веднъж на три години да 

Нефтопродукти mg/kg 1.43±0.09 Веднъж на три години да 

Хром mg/kg 26.7±0.8 Веднъж на три години да 

Кадмий mg/kg <0.07 Веднъж на три години да 

Желязо mg/kg <5 Веднъж на три години да 

Сух остатък % 93.47±0.10 - - 

-         ПП №4 – с географски координати:  N 43°16'56.6 "и  E 27°51'19.3" 

Показател 

Единица на 

величина 

Резултат протокол      

№  256/08.10.2019    

№592-4/03.10.2019 

Честота 

Съответствие  

да/не 

pН - 8.25±0.02 Веднъж на три години да 

Цинк mg/kg 77.9±3.2 Веднъж на три години да 

Нефтопродукти mg/kg 1.63±0.11 Веднъж на три години да 

Хром mg/kg 41.1±1.2 Веднъж на три години да 

Кадмий mg/kg <0.07 Веднъж на три години да 

Желязо mg/kg 5.0±0.9 Веднъж на три години да 

Сух остатък % 94.97±0.10 - - 
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                                ПП №5 – с географски координати:  N 43°17'00.3" и  E 27°51'24.6" 

Показател 

Единица на 

величина 

Резултат протокол      

№257/08.10.2019     

№592-5/03.10.2019 

Честота 

Съответствие  

да/не 

pН - 8.24±0.02 Веднъж на три години да 

Цинк mg/kg 58.6±2.4 Веднъж на три години да 

Нефтопродукти mg/kg 1.74±0.12 Веднъж на три години да 

Хром mg/kg 30.1±0.9 Веднъж на три години да 

Кадмий mg/kg <0.07 Веднъж на три години да 

Желязо mg/kg <5 Веднъж на три години да 

Сух остатък % 94.43±0.10 - - 

-               ПП №6 – с географски координати:  N 43°17'02.5" и  E 27°51'28.9" 

Показател 

Единица на 

величина 

Резултат протокол      

№258/08.10.2019     

№592-6/03.10.2019 

Честота 

Съответствие  

да/не 

pН 
- 8.17±0.02 Веднъж на три 

години 

да 

Цинк 
mg/kg 51.1±2.1 Веднъж на три 

години 

да 

Нефтопродукти 
mg/kg 1.5±0.09 Веднъж на три 

години 

да 

Хром 
mg/kg 32.2±0.9 Веднъж на три 

години 

да 

Кадмий 
mg/kg <0.07 Веднъж на три 

години 

да 

Желязо 
mg/kg 25.0±4.5 Веднъж на три 

години 

да 

Сух остатък % 93.61 - - 

 

 

 

                                               Таблица 8 Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани действия Органи, които са 

уведомени 

 

- - - - - - 

През 2019г.не са регистрирани аварийни ситуации. 

 

Таблица 9. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е 

предоставено КР 

Няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 на КР  
 

Дата на 

оплакването или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

- - - - - - 
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Таблица 10. Мониторинг на състоянието на тялото на Клетка 1 за депониране на неопасни 

отпадъци 

 

Клас на депото: за неопасни отпадъци 

№ Показатели Мерна единица Стойност 

1 Площ на клетката м2 52 715 

2 Проектен капацитет на клетката  м3 534 700 

тон 422 780 

3 Площ, заета от отпадъците м2 45 493.00 

дка 45,493 

4 

 

Обем на депонираните отпадъци от 

началото на експлоатация на клетката 

м3 229 810.019 

тон 213 407.300 

5 Период на експлоатация година 5 

6 

 

Свободен капацитет на депото м3 304 890.00 

тон 209 372.700 

7 Състав на отпадъците вид БО,СО,ПО 

8 Технология на депониране Разтоварване, разстилане с булдозер,уплътняване с 

компактор,запръстяване 

9 Мощност на депонирания пласт м 7.5 

10 Наклон на външни постоянни откоси 1:3 

11 Наклон на вътрешни временни откоси 1:1,5 

12 Поведения (слягане) на повърхността на 

тялото 

Не се наблюдават деформации и слягания 

 


