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КР    Комплексно разрешително 

СК    Сондажни кладенци 
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РД    Регионално депо 

РИОСВ   Регионална инспекция по околна среда и водите 

ИАОС   Изпълнителна агенция по околна среда 

БД    Басейнова дирекция 

ГК    Газови кладенци 

СУОС   Система за управление на околната среда 

ЕРИПЗ   Регламент №166/2006, относно създаването на   Европейски регис-
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 Община Доспат притежава Комплексно разрешително № 328 – Н1/2019г. и  

настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.123в, т.6  от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (Обн. ДВ. бр.91 от 25.09.2002г., изм. и доп. ДВ. 

бр.1 от 03.01.2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26.02.2019г.), съгласно който Община Доспат, като 

оператор се задължава да представя ежегодно в РИОСВ – Смолян, Годишен доклад за 

изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително. 
  Изискването за изготвяне на ГДОС е разписано и в чл.20, ал.1 от Наредба за условията 

и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС №238/02.10.2009г.,обн.,ДВ, 

бр.80/09.10.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), съгласно който ГДОС се 

представя на РИОСВ, на чиято територия се осъществява дейността, в срок до 31 март на 

съответната година, следваща година за която се отнася на хартиен и електронен носител. 

Този  Доклад е изготвен, съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвър-

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

ка за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му 

дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с по-

мощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ 

Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на 

Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на за-

мърсявания (PRTR). 

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от ЗООС и чл.11, ал.1 от 

Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС 

№ 238/02.10.2009г.)  
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1. Увод 

1.1. Общи данни 

1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) 
Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС: 
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин,  включ-

ващо: 

- Клетка 1; 

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията 

„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините общини Доспат, Сатовча, Борино 

и Девин“, се намира на около 2,4 км. от центъра на с. Барутин в посока запад-югозапад, в мес-

тност „Долно ливаде” - „Шахтата” в землището на с. Барутин, Община Доспат.Площадката е 

поземлен имот № 150 с площ 38,434 дка. и представлява котлован от открита кариера на бив-

шия рудник „Изгрев” от находище Доспат.  

 

1.1.3. Регистрационен номер на КР 

Комплексно разрешително № 328 – Н1/2019г. 
 

1.1.4. Дата на подписване на КР 

 Комплексното разрешително е подписано на 18.12.2019 г. 

 

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР 

Комплексното разрешително е влязло в сила на 02.01.2020 г. 

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното 
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Община Доспат е оператор и притежател на комплексно разрешително за инсталация “Регио-

нално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница” - 

гр. Доспат. 

 

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

Община Доспат,  

4831,  ул. „Капитан Петко Войвода” №3 

тел. 03045/23-10, факс: 03045/23-12 

e-mail: obshtinadospat@abv.bg 

 

1.1.8. Лице за контакт  

Детелин Невенов Огнянов- Началник отдел РД за ТБО - с. Барутин 

 

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

с. Барутин 

Община Доспат 

тел. 0893625818 

 

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталация-

та 

На депото се извършва обезвреждане  на  неопасните отпадъци от населените места в 

общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница.  

На площадката  са изградени:  

  Депо за неопасни отпадъци – клетка 1  

 Инфраструктура на площадката: вътрешни пътища, административно-битова сграда, 

КПП, кантар, дезинфекционен трап, водоплътна изгребна яма за битово-фекалните води, 

ретензионен басейн, в който се събира инфилтрата и система за връщането му в тялото на 

депото, каломаслоуловител, водопроводни и електрически мрежи; 

Смесено събраните битови отпадъци от петте общини се транспортират до депото със 

сметосъбираща  техника, претеглят се на електронна везна и постъпват за обезвреждане. 

Депонирането на отпадъци се осъществява по утвърдена технология, определена с План 

за експлоатация на депото, обхващащ подготвителни работи, последователност на изграждане 

на отпадъчното тяло по работни площадки, организация на работа, техническа обезпеченост и 

др. Технологичния процес на обезвреждане, представлява насипване, разстилане с булдозер и 

уплътняване с компактор на разрешените за депониране неопасни отпадъци на пластове, след 

което върху всеки пласт отпадък се разстила изолиращ слой земни маси. Предвид класа на 

депото и изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграж-

дане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезв-

реждане на отпадъци, едновременно с натрупването на отпадъците, след запълване на първия 

работен хоризонт, е започнато строителството на вертикални газоотвеждащи кладенци, които 

са част от газоотвеждащата система на депото. 

 

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията 

 
„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините общини Доспат, Сатовча, Борино и 

Девин“ е инсталация, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС – „Депа, 

приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изклю-

чение на депа за инертни отпадъци“.  

mailto:obshtinadospat@abv.bg
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Депото започва да функционира от 26 април 2006 г. За експлоатация на обекта има из-

дадено Комплексно разрешително №328-НО-ИО-АО/2008 г. с капацитет 147 000 т. 

  Има разработен работен проект за обект: „Реконструкция и модернизация на регионално  

депо  за  неопасни  отпадъци  на  общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча”. За него е 

изготвен доклад за съответствие и издадено разрешително за строеж. Предвижда се 

надграждане на депото във височина с армиран насип, направа на ново ДПУ върху 

складирания отпадък, състоящо се от бентонитова хидроизолация и дренажен композит, 

изграждането на нов резервоар за инфилтрат и оборудване на водомерния възел със 

самопишещо устройство. 

    В съответствие с изискванията на чл.117, ал.2 и чл.125, т.1 от ЗООС, с Решение №328-

Н1-И0-А0/2019 г. от 18.12.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 

околна среда е издадено ново комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни 

отпадъци на общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница”, състоящо се от 1 клетка. 

С новото разрешително е увеличен капацитета на инсталацията от 147 000 т. на 196 515 т. и 

среднодневният капацитет 6 т./24 часа на 31 т./24 часа.  

 

Определеният в Условие 4.1. на Комплексното разрешително максимален капацитет  и 

депонираните за  2020 г. отпадъци са представени в Таблица 1.1 

 

№ Инсталация Позиция на 

дейността 

по 

приложение 

№4 на зоос 

Капацитет 

(t/24h) 

Капацитет 

(t) 

Количество 

депонирани 

отпадъци 

[t] 

за 2020 г. 

1 Регионално депо за 

неопасни отпадъци за 

Общините Доспат, 

Сатовча, Борино и Девин 

- Клетка 1; 

 

 

 

5.4 

 

 

 

31 

 

 

 

196 515 

 

 

 

8 924,06 

 

Таблица 1 

Клетка №1 за нео-

пасни отпадъци 

Количество 

/тон/ 

             2020 г.  

Организация, фирма 

○ Клетка №1 1281,15 Община Доспат 

○ Клетка №1 2914,42 Община Девин 

○ Клетка №1 730,82 Община Борино 

○ Клетка №1 2848,44 Община Сатовча 

○ Клетка №1 1039,94 Община Сърница 

○ Клетка №1 54,88 „Савекс”ЕООД,с.Кочан 

○ Клетка №1 0,600 „Евромода”ЕООД,с.Сатовча 

○ Клетка №1 1,140 ЕТ„Исмаил Терзи“ 

○ Клетка №1 8,780 „Барон”ЕООД,с.Змейца 

○ Клетка №1 2,98 „Едис” - ООД с. Гьоврен 

○ Клетка №1 1,57 Персей” ООД, с. Кочан 

○ Клетка №1 4,22 „Воловар” ООД, с. Кочан 

○ Клетка №1 32,660 „Партрейд” ООД, гр. София 
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○ Клетка №1 1,040 „Саба”ООД с. Късак 

○ Клетка №1 1,420 „Възход манифекчъринг” ЕООД, гр.Девин 

Общо: 8 924,06  

 

Издадени са Становища от РИОСВ – Смолян на всички общини и фирми, посочени в таб-

лица.  

На основание Наредба № 2 за класификация на отпадъците на“Регионално депо за неопас-

ни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин” се извозват отпадъци със следни-

те кодове: 

- 20 03 01 – Смесени битови отпадъци 

- 04 02 22 – Отпадъци от текстилни влакна 

- 17 09 04 – Смесени отпадъци от строителцтво и събаряне, различни от упоменатите 

в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03. 

 

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението 

на околната среда 
Кмет на Община Доспат, →Заместник кмет, → Отдел „Икономика, екология и селско стопан-

ство” 

1.1.12. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
РИОСВ - Смолян,  

гр. Смолян, 4700, 

 ул. „Дичо Петров” №16 

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталация-

та 
Регионалното депо за отпадъци в Община Доспат е разположено на територията на Ба-

сейнова Дирекция Западнобеломорски район, гр. Благоевград. 

2700, Благоевград 

бул. „Св. Димитър Солунски” № 66 

тел.: 073/889 471 03 

факс: 073/889 471 02 

 

2. Система за управление на околната среда  

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС), изискана с 

условията на комплексното разрешително. 

Изготвени са  всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с 

разрешителното. Операторът прилага писмени инструкции за: 

 -мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в 

комплексното разрешително; 

- периодична оценка за съответствието на стойностите на емисионните и технически 

показатели с определените в условията на разрешителното; 

- установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия; 

- периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на 

инсталацията по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове, и  предприемане на 

необходимите организационни/технически действия за постигане на съответствие с тези 

нормативни разпоредби. 

Операторът документира данните от наблюдението на техническите и емисионни 

показатели, резултатите от оценката на съответствието им, причините за допуснатите 
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несъответствия и предприетите коригиращи действия в съответствие с изискванията на 

условията в комплексното разрешително и съхранява резултатите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и отговорност 
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Шофьор, 

самосфал 

 

Машинист, 

булдозер 

 

Пазачи 
 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ 

 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ 

 

Началник отдел РД за ТБО 

Кантар-

джия 

Отдел 

„Финанси” - 

Счетоводст-

во 

Отдел  

„Икономика, еко-

логия и селско 

стопанство” 
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2. Използване на ресурси: 

2.1. Използване на вода: 
            Депото се захранва с питейна вода от градският водопровод, на базата на сключен до-

говор с «В и К» ЕООД, гр.Смолян. Няма завишение на нормата за количество  вода за тон де-

пониран отпадък, заложена в КР. Монтирано е измервателно устройство. През 2020 г. коли-

чеството изразходвана вода е 861 м3. 

    Прилагат се: 

- Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните 

количества вода; 

- Инструкция за оценка на съответствието на измерените  количества вода с определе-

ните такива, в това число установяване на причините за несъответствията 

- Инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състо-

яние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за 

тяхното отстраняване. Извършени са 10 проверки,  не са установени аварии. 

 

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1.2. от КР) 

Условия по № 328 – Н1/2019г. 
 

Докладване 

Условие 4.2.2 Притежателят на настоящо-

то разрешително да документира и доклад-

ва като част от ГДОС годишното количест-

во депониран отпадък за инсталацията по 

Условие 2. 

По  Условие 4.2.2 от КР за общото количес-

тво депонирани отпадъци - Данните за нео-

пасни отпадъци в клетка №1 са представени 

в Таблица 1. към Производствен капацитет 

на инсталацията. 

 

Условия по № 328 – Н1/2019г. 
 

Докладване 

Условие 5.6. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага писмена инструкция 

за периодична оценка на наличие на нови нор-

мативни разпоредби към работата на инстала-

цията по Условие № 2, произтичащи от нови 

нормативни актове, и да уведомява ръководния 

персонал за предприемане на необходимите 

организационни/технически действия за пости-

гане съответствие с тези нормативни разпоред-

би. 

Операторът е изготвил актуален списък на 

норматимните актове, касаещи работата на 

инсталацията по условие №2. Следи се за 

промени в съществуващите нормативните 

актове, както и за изддаването на нови, с 

цел уведомяване на ръководния персонал 

за предприемане на необходимите органи-

зационни/технически действия за постига-

не съответствие с тези нормативни разпо-

редби. 

Условия по № 328 – Н1/2019г. 
 

Докладване 

Условие 7.8 Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно резул-

татите от изпълнение на Условие 7.1 и Ус-

ловие 7.4 като част от ГДОС. 

По Условие 7.1. за периода от 01.01.2020 г. – 

31.12.2020 г., не са констатирани аварийни 

разливи и други замърсявания. 

По Условие 7.4. -  за периода от 01.01.2020 г. – 

31.12.2020 г., е извършван мониторинг на под-

земни води, повърхностни води, инфилтрат, 

смесен поток производствени и битово-

фекални отпадъчни води. Копия от протоколи-

те с резултатите са изпратени на РИОСВ – 

Смолян и БДЗБР – Благоевград. 
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Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 

КР 

Използвано 

годишно 

количество 

вода 

Използвано 

годишно ко-

личество за 

единица про-

дукт 

Съответст-

вие 

 

861 m3 /t 

 

 

0.096 m3 /t 

 

Да ВиК мрежа 

градски 

водопровод 

0.215 m3 /t 0.215 m3 /t 

 

Условия по № 328 – Н1/2019г. Докладване 

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящо-

то разрешително да докладва ежегодно, като 

част от ГДОС, за количеството на използва-

ната вода за производствени нужди, изразено 

като: годишна консумация на вода за тон де-

пониран отпадък за инсталацията по Условие 

2 

Представени са в Таблица 3.1 от 

ГДОС. 
 

 

 

 

 

Условие8.1.6.2. Притежателят на разреши-

телното да докладва като част от ГДОС ре-

зултатите от оценката на съответствието по 

Условие 8.1.5.2., причините за документира-

ните несъответствия и предприетите кориги-

ращи действия за отстраняването им. 

Съгласно Табл. 3.1. няма констатирани 

несъответствия и в тази връзка не се е 

наложило да бъдат предприети коригиращи 

действия. 

 

3.2. Използване на ел. енергия 
        Основните консуматори на ел. енергия в депото са административната  сграда, помпена-

та и изтласквателната станции за инфилтрат. 
      Прилагат се:  

- Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните 

количества електроенергия;  

- Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества елект-

роенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответ-

ствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.  

 

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1. от КР)                                       

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

 

Консумация на 

електроенергия, 

(MWh/t депонирани 

отпадъци) съгласно 

КР 

Използвано 

годишно 

количество в 

MWh/t 

Използвано год. 

количество за 

единица продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0.036 10 047 0.0011 Да 

 

 

 

Условия по № 328 – Н1/2019г. Докладване 



14 

 

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоя-

щото комплексно разрешително да доклад-

ва ежегодно, като част от ГДОС, измерени-

те/ изчислени стойности на годишната нор-

ма за ефективност при употреба на електро-

енергия  от инсталацията количеството из-

ползвана електроенергия, изразена като: 

годишна консумация на електроенергия за 

един тон депониран отпадък за инсталация-

та по Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС. 

Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. 

 

Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоя-

щото разрешително да докладва ежегодно, 

като част от ГДОС резултатите от оценката 

на съответствието на годишните количест-

вата електроенергия с определените такива 

в условията на разрешителното, причините 

за документираните несъответствия и пред-

приетите коригиращи действия. 

Направената оценка на съответствието в Табл. 3.2. 

показва, че изчисленото годишно количество 

електроенергия за отчетния период не надвишава 

стойностите, заложени в КР. 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива: 
Като спомагателни материали се използват земни маси за изграждане на временни път-

ни настилки в клетката с цел  улесняване на сметоизвозната техника и за запръстяване. В КР 

не са заложени норми за земни маси. 

Използваното количество дезифектант /хлорна вар/ за 2020 г. е 56 л. и не превишава за-

ложената  с КР норма /60 л./.  Съхранява се  в специално обособен склад в административната 

сграда на  депото, представен бе ИЛБ в съответствие с Регламент 830/2015  

Операторът прилага писмени Инструкция, осигуряващa измерване/изчисляване и доку-

ментиране на използваните количества спомагателни материали и Инструкция за оценка на 

съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определени-

те такива в комплексното разрешително.  

 

Таблица 3.3.1. 
Суровини Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - - 

 

Таблица 3.3.2 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

Дезифектант 60  l/y Няма норма 56l/y  Да 

Земни маси Няма норма няма норма 233 m³  - 
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Таблица 3.3.3 
Горива Годишно 

количест-

во, съгласно 

КР 

Количество за 

единица продукт 

съгласно КР 

 

Употребено годишно 

количество 

Количество за 

единица продукт 

 

 

 

4 120  l/y 

- 

Дизелово 

гориво 

- - 

 

Условия по № 328 – Н1/2019г. Докладване 
 Условие 8.3.6.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва като 

част от ГДОС резултатите от извършените 

проверки на съответствието на съоръженията, 

складовете и площадките за съхранение на 

опасни химични вещества и смеси с 

изискванията на нормативната уредба за реда 

и начина на съхранение на опасни химични 

вещества, включително на установените 

причини за несъответствие и предприетите 

коригиращи действия. 

 

 Направената оценка на съответствието в Табл. 3.3.2. 

показва, че изчисленото годишно количество 

дезифектант за отчетния период не надвишава 

стойностите, заложени в КР. 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продук-

ти. 
 Съгласно Условие 8.3.4.1. от КР, всички химични вещества и препарати, включително 

киселини и масла, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно 

ЗЗВВХВП, е необходимо да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни 

листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на 

изискванията на Приложение 2 на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Съхранението на химичните вещества и препарати отговаря на условията за съхранение, 

посочени в информационните листове за безопасност.  

Условия по № 328 – Н1/2019г. Докладване 

Условие 8.3.5.1. Притежателят на насто-

ящото разрешително да документира ре-

зултатите от извършените проверки за 

установяване и предприетите действия за 

отстраняване на течове по тръбопренос-

ната мрежа за спомагателни материали. 

На площадката няма изградена тръбопреносна 

мрежа за спомагателни материали. 

Условие 8.3.6.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва като 

част от ГДОС резултатите от извършените 

проверки на съответствието на съоръженията, 

складовете и площадките за съхранение на 

опасни химични вещества и смеси с 

изискванията на нормативната уредба за реда 

и начина на съхранение на опасни химични 

вещества, включително на установените 

причини за несъответствие и предприетите 

коригиращи действия. 

Притежателят на КР прилага  инструкция по Условие 

8.3.6.1. за поддръжка и периодична проверка на 

съответствието на склада за съхранение на 

дезифектанти.  

 

При извършените проверки – 15 бр. през отчетния 

период  не са установени несъответствия и съответно 

не се е налагало да бъдат предприети коригиращи 

действия.  
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4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда; 

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

/ЕРЕВВ/ И РКТК 

Данните са определени чрез измервания и изчисления и са представени в Таблица 1 от 

Приложенията. 

 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух: 
Емисии от точкови източници  

Изградени са 2 броя газови кладенци. Хоризонталния газов дренаж не е изграден, тъй ка-

то не е запълнен с отпадъци последния работен хоризонт и не е изграден глинения запечатващ 

слой. 

 Прилага се Инструкция за постоянна проверка на ефективността на газоотвеждащата 

система, изразяваща се в контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична 

проверка на газовите ревизионни шахти.  

Неорганизирани емисии  

Предприети са  необходимите  мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни 

вещества, при извършване на товаро-разтоварни дейности с отпадъци на площадката - редовно 

запръстяване, следене за ефективността на газоотвеждащата система, недопускане на разпиля-

ване на депонираните отпадъци извън тялото на депото. Депото е обградено от гора, което 

редуцира разпространението на прах. 

          Инфилтрата на депото е в оборотен цикъл. Водите от инфилтрата се използуват за оро-

сяване на депото. 

          Прилагат се: 

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 

емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези 

източници и предприемане на мерки за ограничаването им; 

-Инструкция 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.  

Интензивно миришещи вещества  

За предотвратяване разпространението на неприятни миризми се извършва запръстява-

не на работния участък, където се извършва депониране на отпадъци.  

Прилага се Инструкция за периодична оценка за спазването на мерките за предотвратя-

ване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините 

за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на 

дезодориращи средства). През 2020 г. не са постъпвали оплаквания за разпространение на 

неприятни миризми извън границите на депото. 

 Собствен мониторинг 
 Извършват се предвидените с условията на комплексното разрешително собствени пе-

риодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани 

от изходите на газовите  кладенци   

 

Данните от измерванията  са представени в Таблица 2 от Приложението. 

Условия по № 328 – Н1/2019г. Докладване 

Условие 9.6.2.6 Притежателят на нас-

тоящото разрешително да докладва 

ежегодно, като част от ГДОС информа-

ция по: 

- Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 

На депото са изградени два газоизвеждащи 

кладенци. Не се извършва изгаряне на биогаз. 

Условия 9.6.2.1 - извършва се ежемесечно 

собствен мониторинг на емисиите на следните 

вещества, изпускани от изходите на двата га-
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9.6.2.3 и 9.6.2.4 – от датата на 

влизане в сила на комплекс-

ното разрешително, 

- Условие 9.6.2.5 – от датата на  

 

- изграждане на газоотвежда-

щата система, 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 инстала-

ции за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци и 

изискванията на Европейски 

регистър за изпускането и  

 

преноса на замърсителите 

(EРИПЗ). 

зови кладенци: 

- Метан; 

- Въглероден диоксид; 

- Кислород; 

 

- Сероводород. 

Резултатите от мониторинга са приложени 

към приложенията на ГДОС. 

Условие 9.6.2.2. -  Оператора документира и 

съхранява на площадката информация за 

всички вещества и техните количества, свър-

зани с прилагане на ЕРИПЗ. 

 Количеството изчислен метан за 2020 г. е 

588.0 кг/год) 

Количеството изчислен въглеродедиоксид за 

2020г. е 2187.0 кг/год. 

Условие 9.6.2.3. –  Изготвена е и се прилага 

инструкция по Условие 9.3.3 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. Предотвратяването на неорганизирани 

емисии и интензивно миришещи вещества на 

площадката се извършва чрез контрол по спазване 

технологията на депониране на отпадъците в т.ч. 

запръстяване, както и чрез периодично оросяване 

с вода. 
Оценката на спазването на мерките срещу 

интензивно миришещи вещества се извършва 

минимум четири пъти годишно от определеното 

длъжностно лице.  

Резултатите от оценката на спазването на мерките 

за предотвратяване/ намаляване на емисиите на 

интензивно миришещи вещества са 

документирани от лицето, извършило оценката и 

се съхраняват при документацията на депото. Не 

се е налагало използуване на коригиращи 

мерки. 

Условие 9.6.2.4. - Hяма постъпили и регистри-

рани оплаквания от интензивно миришещи 

вещества генерирани от дейностите на пло-

щатката на депото.  

Условие 9.5.2.5 - Изготвена е Инструкция за 

постоянна проверка на ефективността на газо-

отвеждащата система, изразяваща се в: Конт-

рол на състоянието на газоотвеждащите тръби 

чрез периодична проверка на газовите ревизи-

онни шахти 

 

Условие 9.6.2.7.Притежателят на нас-

тоящото разрешително да докладва 

Изчисленията са представени в Таблица 1 от 

приложението на доклада.  
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ежегодно, като част от ГДОС данни за 

емитираните количества на замърсите-

лите във въздуха, за един тон депониран 

отпадък, изчислени съгласно Условие 

9.6.1.2 

 

 

4.3 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води: 
На територията на депото  се формират следните потоци отпадъчни води: 

Производствени отпадъчни води  

- инфилтрат - използва се  за оборотно оросяване на депото; 

 -отпадъчни води от автомивката, от измиване на  гумите на сметовозните автомобили 

и от дезинфекционния басейн -  постъпват за  пречистване в каломаслоуловител, снабден с 

гравитационен филтър и  се заустват в ретензионния басейн след пречистването.Няма зауства-

не на производствени отпадъчни води в повърхностни водоизточници.     

Битово – фекални отпадъчни води - Битово-фекалните води от площадката се отвеж-

дат във водоплътна изгребна яма, която се почиства при необходимост от „В и К“ ЕООД, гр. 

Смолян на базата на сключен договор. През отчетния период не е извършвано почистване на 

ямата. 

Повърхностни атмосферни води  - условно чисти води, които не са в контакт с клет-

ката на депото, заустват се в дере, преминаващо до депото. 

  

 По време на експлоатацията на депото, смесеният поток производствени (от измиване 

на контейнери и МПС и води от дезинфекционен трап) и инфилтратни води се използват за 

оборотно оросяване на тялото на депото.Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка 

на всички съоръжения към оросителната система на депонираните отпадъци, в която се изпол-

зва инфилтрат. 

 Извършва се мониторинг на метеорологичните данни за определяне инфилтрата на де-

пото, съгласно Таблица 10.1.3.1. от Разрешителното, води се дневник. 

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мони-

торинг на инфилтрата по показатели,  определени с условията на комплексното разрешително 

и с честота на пробовземане по време на експлоатация на депото веднъж на шест месеца.  

Резултатите от мониторинга са представени в Таблица 2 
 

Условия по № 328 – Н1/2019г. Докладване 

Условие 10.1.1.6.3.Притежателят на настоя-

щото разрешително да документира резулта-

тите от прилагане на инструкцията по Усло-

вие 10.1.1.2. за всяка календарна година и да 

докладва като част от съответния ГДОС за: 

- брой на извършените проверки; 

- установени несъответствия; 

- предприети коригиращи действия / 

планирани коригиращи действия. 

Контролираният параметър на пречиствателното съо-

ръжение – каломаслоуловител е нефтопродукти. 

Извършва мониторинг  веднъж на шест месеца; 

В дневниците няма отразени несъответствия, на оп-

тималните стойности, които да изискват коригиращи 

действия. 

 

Условие 10.5.2. Притежателят на настоящо-

то разрешително да документира резултати-

те от прилагане на инструкцията по Условие 

10.3.3.1. и да докладва като част от съответ-

ния ГДОС за:  

- брой на извършени проверките; 

- установени несъответствия; 

- предприети коригиращи действия/ 

Повърхностните води от площадката на депото се 

заустват в дере, преминаващо до депото. 

Извършва се предвидения с условията на комплекс-

ното разрешително собствен мониторинг в точка на 

заустване след депото по показателите определени с 

условията на комплексното разрешително и с честота 

на мониторинг по време на експлоатация на депото 

веднъж на три месеца.  
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планирани коригиращи действия; В дневниците няма отразени несъответствия, на 

оптималните стойности, които да изискват кори-

гиращи действия. 
 

Условие 10.5.3. Притежателят на настоящо-

то разрешително да докладва като част от 

съответния ГДОС резултатите от инструкци-

ята по Условие 10.3.3.2. от настоящото раз-

решително. 

 

Мониторингът на повърхностни води от площадката 

на депото се извършва от акредитирана лаборатория, 

съгласно КР.Резултатите от мониторинга са предста-

вени в Приложенията на ГДОС 

Условие 10.5.4. Притежателят на настоящо-

то разрешително да докладва, като част от 

ГДОС стойностите на изчислените в съот-

ветствие с Условие 6.15. количества емити-

рани замърсители в отпадъчните води, за 

един тон отпадък, за всяко изпускано вредно 

вещество от инсталацията по Условие 2, 

попадаща в обхвата на Приложение 4 към 

ЗООС. 

 

Работата на исталацията и емисиите в околната среда 

са контролирани и поддържани в съответствие с ус-

ловията на настоящото комплексно разрешително. 

 

 

 

4.4 Управление на отпадъците: 
 Образуваните отпадъци, съгласно Условие 11.1. не се различават по вид, код и наименование и 

не надвишават количествата, определени от Комплексното разрешително. Образуваните отпадъци за 

2020 г. са дадени в Таблица 4 от Приложението. През 2020 г. на площадката се образувани само битови 

отпадъци. Водят се  отчетни книги, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и 

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

публичния регистър. 

 Съгласно Условие 11.2.1 на депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на 

видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в КР, като същите 

отговарят на критериите за приемане за съответния клас депо. Депонирането на отпадъците се 

извършва съобразно експлоатационните изисквания, определени с проекта на технологията по 

депониране и плана за експлоатация на депото. 

 На депото се води ежедневно отчетна книга, в която се вписват кода, вида на отпадъка, 

общината или фирмата, която го предоставя. 

 Съгласно Условие 11.2.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане 

на отпадъците по Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1. и Условие 11.2.1.2. по придружаваща отпадъците 

документация, която включва: 

данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.); 

 код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 за 

класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на 

отпадъка; 

 произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват 

отпадъците; 

 описание на основния състав на отпадъците; 

 количество на отпадъците. 

 Съгласно Условие 11.2.2.3. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1. 

и Условие 11.2.1.2. притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на място, която 

включва следното: 

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.2.2.; 

- визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед уста-

новяване: 

- на съответствието на отпадъка с представената по Условие 11.2.2.2. документа-

ция; 
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- че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и из-

питването за установяване на съответствието; 

- вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съот-

ветствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с 

изискванията на Условие 11.8.2.; 

- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на при-

еманите отпадъци; 

- отразяване в “Отчетната книга” заведена по реда на 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 публичните регистри; 

- писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци; 

- незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато 

същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен 

внос. 

Съгласно Условие 11.2.1.1. оператора на депото има право да приема за оползотворяване 

отпадъци от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични, почви, камъни и изк 

опни земни маси. През 2020 г. на депото не са приемани строителни отпадъци. 

 

Условия по № 328 – Н1/2019г. Докладване 

Условие 11.9.2. Притежателят на настоя-

щото разрешително да документира видо-

вете и количествата отпадъци, приети и 

депонирани на площадката, и да предста-

вя данните като част от ГДОС 

Количествата и вида на депонираните, 

предварително третирани, съхранявани, 

оползотворени и обезвредени отпадъци са описани 

подробно в Таблици 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3 и Таблица 5 

от Приложението на настоящия доклад. 

Условие 11.9.2.1 Притежателят на насто-

ящото разрешително да документира 

всички измервани/изчислявани, съгласно 

Условие 11.7. количества и да докладва 

като част от ГДОС образуваните количес-

тва отпадъци като годишно количество и 

годишно количество за един тон депони-

рани отпадъци. 

Представени – 

количествата генерирани отпадъци са посочени 

в Таблица 4 от Приложенията, 

събирането и временното съхранение на отпа-

дъците се извършва съгласно Таблица 4 от 

Приложенията 

►транспортиране на отпадъци–не е извършвано 

►оползотворяването и обезвреждането на от-

падъци е посочено в Таблица 5 от Приложени-

ята от ГДОС 

 

Таблица, съгласно Условие 11.7. 
Отпадък Код Количество 

депонирани 

отпадъци 

2020г., t/y 

Обезвреждане 

на площадка-

та 

Имена на фирмите, които депони-

рат отпадъци  

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 

 

1281,15 

 

Депониране 

 

 Община Доспат, 

 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 

 

2914,42 

 

Депониране 

 

 Община Девин, 

 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 

 

730,82 

 

Депониране 

 

Община Борино, 

 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 

 

2848,44 

 

Депониране 

 

Община Сатовча, 

 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 

 

1039,94 

 

Депониране 

 

Община Сърница, 

 

Отпадъци от 

текстилни 

  04 02 22 

 

54,88 

0,600 

Депониране 

 

„Савекс” ЕООД,  с. Кочан, 

„Евромода” ЕООД, с. Сатовча 
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влакна   

Отпадъци от 

текстилни 

влакна 

 

  04 02 22 

 

1,140 

 

Депониране 

 

ЕТ„Исмаил Терзи“ 

 

Отпадъци от 

текстилни 

влакна 

  04 02 22 

 

8,780 

 

Депониране 

 

„Барон” ЕООД, с. Змейца, 

 

Отпадъци от 

текстилни 

влакна 

  04 02 22 

 

2,98 

 

Депониране 

 

„Едис” ООД, с. Гьоврен, 

 

Отпадъци от 

текстилни 

влакна 

  04 02 22 

 

1,57 

 

Депониране 

 

„Персей” ООД, с. Кочан, 

 

Отпадъци, неу-

поменати дру-

гаде 

170904 

 

4,22 

 

Депониране 

 

„Воловар” ООД, с. Кочан, 

 

Отпадъци, неу-

поменати дру-

гаде 

170904 

 

32,660 

 

Депониране 

 

„Партрейд” ООД, гр. София, 

 

Смесени битови 

отпадъци 

 

20 03 01 

 

1,040 

 

Депониране 

 

„Саба”ООД с. Късак 

 

 

 

Отпадъци от 

текстилни 

влакна 

  04 02 22 

 

1,420 

 

Депониране 

 

„Възход манифекчъринг” ЕООД, 

гр.Девин 

 

 Издадени са Становища от РИОСВ – Смолян на всички общини и фирми, посочени в таб-

лица, съгласно условие 11.7 на основание Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците. 

 Извършва се предвиденият в условие 11.7.4. мониторинг на състоянието на тялото на “Ре-

гионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин”, (топог-

рафия на депото).  Съгласно извършеното геодезическо заснемане през м.юни приблизителният 

остатъчен обем за депониране на ТБО е 2% от общия капацитет или 3 931 куб.м.  
 

 Шум: 
Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, 

недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентното ниво на шума, посочени в Условие 12.1.1. от КР, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

 дневно ниво – 70 dB(A); 

 вечерно ниво – 70 dB(A); 

 нощно ниво – 70 dB(A); 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 

 дневно ниво – 55 dB(A); 

 вечерно ниво – 50 dB(A); 

 нощно ниво – 45 dB(A). 

 

Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: 
 Общата звукова мощност на площадката; 
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 Еквивалентно ниво на шум в определени точки по оградата на площадката; 

 Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие. 

 

Източници на шум на територията на площадката са дейности, свързани с: 

 Транспортиране на отпадъците до клетката за депониране; 

 Разриване и уплътняване на отпадъците, постъпващи за депониране; 

 Товарене и разтоварване на спомагателни материали и горива; 

 Работа на помпи и оборудване. 

 Съгласно Условие 12.2.2. се прилага инструкция за наблюдение на показателите по 

Условие 12.2.1. 

      При извършване на измерванията и контролът на шумовите нива  се спазва “Инструкция за 

оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на 

производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на 

причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия”, съгласно 

Условие 12.2.3. 

Условия по № 328 – Н1/2019г. Докладване 

Условие 12.3.3 Притежателят на настоящо-

то разрешително да докладва като част от 

ГДОС: 

- оплаквания от живущи около 

площадката; 

- резултатите от извършени през из-

теклата отчетна година наблюдения, в съот-

ветствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от 

Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на 

националната система за мониторинг на шума 

в околната среда и за изискванията за про-

веждане на собствен мониторинг и предоста-

вяне на информация от промишлените източ-

ници на шум в околната среда; 

- установени несъответствия с пос-

тавените в разрешителното максимално до-

пустими нива, причини за несъответствията, 

предприети/ планирани коригиращи действия. 

 Не са постъпвали оплаквания от района около 

депото от шум. Измерените нива на производс-

твен шум, генериран от трактор Т-170, Камаз с 

рег.№ СМ9406АМ; ”Исузу”, рег.№ СМ1922СМ; 

„Исузу”, рег.№ СМ1923СМ, не превишават 

нормите  Наредба № 54/13.12.2010 г. 
 

 

 

4.5. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване: 
Условия по № 328 – Н1/2019г. Докладване 

Условие 13.4.3. Притежателят на настоя-

щото разрешително да докладва резулта-

тите от собствения мониторинг на почви-

те  подземните води като част от ГДОС. 

През 2020г. е извършен анализ на подземни во-

ди от контролен кладенец №1 с координати: X 

41 35 13.74, Y 24 09 19.13, Z 11 06. 421 контро-

лен кладенец №2 с координати: X 41 35 19, Y 24 

09 15.71, Z 10 82.003. От кладенет кладенец 3 не 

е взета изватка поради оцъствие на водно коли-

чество в пункта за пробовземане. 

Пробовземането и анализите са извършени от 

акредитирана лаборатория. Резултатите от 

анализите са приложени към доклада. 

През 2020г.  не е извършен мониторинг на поч-

вите. 

Условия по № 328 – Н1/2019г. Докладване 

Условие 15.3. Притежателят на настоящо- За разглежданият период не са установени 
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то разрешително да прилага  План за собс-

твен мониторинг при анормални режими 

на инсталацията по Условие 2, попадащ в 

обхвата на приложение 4 на ЗООС, който 

да включва като минимум видът, количес-

твата и продължителността във времето на 

извънредните емисии, методът на измер-

ване и контрол. Обобщени резултати от 

мониторинга да се представят като част от 

ГДОС. 

анормални режими на работа на инсталацията. 

Изготвен е План за собствен мониторинг при 

анормални режими на инсталацията. 

 

5.Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с  

условията по КР (ИППСУКР) 

 
 Комплексното разрешително е издадено за изграждане на нов обект, в съответствие с 

изискванията по опазване на околната среда, за който не е необходимо изготвянето на Доклад 

по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното 

разрешително (ИППСУКР). 

 

6. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях; 
През 2020 г. няма прекратяване работата на инсталацията или на част от нея. 

Условия по № 328 – Н1/2019г. Докладване 

Условие 16.4. Притежателят на настоящо-

то комплексно разрешително да докладва 

изпълнението на мерките на плановете по 

Условие 16.2. и Условие 16.3. като част 

от ГДОС 

През 2020г. не е прекъсвана дейността по 

експлоатация на депото и не са прилагани мерки 

по Плановете за закриване и временно 

прекратяване работата на инсталацията. 

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения 

7.1. Аварии: 
През 2020 г., не са възникнали аварии, причиняващи замърсяване на околната среда на пло-

щадката на инсталацията. 

7.2. Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за ТБО: 
През 2020 г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на депото. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 

 

        Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годиш-

ния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително 

№ 328-Н0/2008г. на Община Доспат. 

 

 

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

от този доклад на трети лица.  

 

 

 

 

   

                                                                              

 

С УВАЖЕНИЕ,                                                               Дата: 29.03.2021г.                                                                    Дата: 

 

ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ 

Кмет на Община Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТ/ 
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Приложение Таблици: 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. 
Резултатите са изчислени на база на извършени замервания през 2020 г.  

Извършени са измервания от 2 бр. газови кладенци, намиращи се на заетата площ от 

депото с депонирани отпадъци..  

Резултатите са посочени в следващите таблица 

Количеството на вредните вещества в атмосферния въздух се изчислява по следния 

начин. За пресмятане на количеството на вредните вещества са използвани осреднени 

стойности на показателите от дванайсетте замервания през годината.  

За метан и въглероден диоксид: Измерената концентрация на вредните вещества е в 

mg/Nm3, обръщаме в kg/Nm3. Годишното количество се получава като се умножи измереното 

количество на вредните вещества (kg/Nm3) по дебита на газа при нормални условия и 

полученото произведение се умножи по броя на часовете в денонощието (24) и броя на дните 

в годината (365). По този начин се определят годишните количества за всеки газов кладенец 

по отделно. Общото годишно количество на вредните вещества е сума от годишните 

количества на трите газови кладенеца. 

 

№ 

 

 

 

 

CAS 

номер 

Замърсител   

 

Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за  

пренос 

на  

замърси-

тели 

извън 

площ 

(колона 

2) 

Праг за  

производст-

во, 

обработка  

или употре-

ба 

(колона 3) 

във 

въздух 

(колона 

а1)  

във 

води 

(колона 

аb) 

в поч-

ва 

(коло-

на 1с) 

1 74-82-8 Метан (СН4) 

0  (588.0 

кг/год)  - 

- 

 

2 124-38-9 

Въглероден диок-

сид  

(СО2) 

 0  

(2187.0 

кг/год.) 

- 

- - 

* 

3   Общо азот - - - - - 

4   Общо фосфор - - - - - 

5 7440-38-2 

Арсен и съединения-

та  

му (като Аs) - 0 - - - 

6 7440-43-9 

Кадмий и съедине-

нията 

му (като Сd) - 0 - - - 

7 7440-47-3 

Хром и съединения-

та му 

(като Cr) - 0 - - - 

8 744050-8 

Мед и съединенията 

й 

(като Cu) - 0 - - - 

9 7440-02-0 

Никел и съединения-

та  

му (като Ni) - 0 - - - 
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10 

7339 

92-1 

Олово и съединения-

та 

му (като Pb) - 0 - - - 

11 7440-66-6 

Цинк и съединенията 

му 

(като Zn) - 0 - - - 

12   

Хлориди (като общо 

СI) - 0 - - - 

13   

Флуориди (като об-

що F) - 0 - - - 

 

  Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух. 
 

Протокол № 1930 Д/28.01.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 428 0,014 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 2882 

 

0,091 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 0,0 

- Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 1930Д.1/28.01.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 214 0,007 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 1114 

 

0,035 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 0,0 

 

- 

Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2026 Д/04.03.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 738 0,023 

Веднъж на  

месец 
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Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 2620 

 

0,080 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 0,51 

0,00002 Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

 

 

 

Протокол № 2026Д.1/04.03.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 238 0,007 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 1179 

 

0,036 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 0,0 

 

- 

Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

Протокол № 2077 Д/02.04.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 5141 0,160 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 10 742 

 

0,333 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 0,01 

0,00003 Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2077Д.1/02.04.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 428 0,013 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 1769 

 

0,055 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 0,0 

 

- 

Веднъж на  

месец 

 mg.m-3 - 0,0 - 
Веднъж на  
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Н2 месец 

 

Протокол № 2136 Д/29.04.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 1142 0,035 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 6288 

 

0,194 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 0,01 

0,00003 Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2136 Д.1/29.04.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 

 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 476 0,015 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 1572 

 

0,049 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 0,0 

 

- 

Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2195 Д/27.05.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 1023 0,032 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 5830 

 

0,182 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 0,01 

0,00003 Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2195 Д.1/27.05.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 
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Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 428 0,013 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 1769 

 

0,055 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 0,0 

 

- 

Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2241 Д/15.06.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 1690 0,068 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 7991 

 

0,322 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 6,59 

0,0003 Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2241 Д.1/15.06.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 595 0,018 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 1179 

 

0,036 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 1,52 

 

0,00005 

Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2332 Д/20.07.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 1499 0,044 

Веднъж на  

месец 

Въглероден  mg.m-3 - 7598 
 Веднъж на  
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диоксид, СО2 0,223 месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 9,13 

0,0003 Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2332 Д.1/20.07.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 476 0,014 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 786 

 

0,023 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 2,53 

 

0,00007 

Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2425 Д/21.08.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 2071 0,060 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 9367 

 

0,273 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 18,76 

0,0005 Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2425.1/21.08.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 857 0,025 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 1507 

 

0,044 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 6,08 

 

0,0002 

Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 
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Протокол № 2538 Д/01.10.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 1404 0,042 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 6747 

 

0,203 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 14,70 

0,0004 Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

Протокол № 2538 Д.1/01.10.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 714 0,022 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 852 

 

0,026 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 2,53 

 

0,00008 

Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2611 Д/22.10.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 1142 0,035 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 5895 

 

0,179 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 10,65 

0,0003 Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2611 Д.1/22.10.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 428 0,013 

Веднъж на  

месец 

Въглероден  mg.m-3 - 524 
 Веднъж на  
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диоксид, СО2 0,016 месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 1,01 

 

0,00003 

Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2684 Д/10.11.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 1285 0,039 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 6681 

 

0,202 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 18,25 

0,0006 Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

Протокол № 2684 Д.1/10.11.2020 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 643 0,020 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 1507 

 

0,046 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 3,04 

 

0,00009 

Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Протокол № 2954 Д/04.01.2021 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 1 

 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 1142 0,035 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 5502 

 

0,168 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 10,14 

0,0003 Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 
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Протокол № 2954 Д.1/04.01.2021 г. -  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници – кладенец 2 

 

Показател 

 Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Масов поток на 

вредното ве-

щество 

Честота на  

мониторинг 

Въглеводороди 

( метан),СН4  mg.m-3 - 428 0,013 

Веднъж на  

месец 

Въглероден 

диоксид, СО2  mg.m-3 - 786 

 

0,024 

Веднъж на  

месец 

Сероводород, 

Н2S mg.m-3 - 1,52 

 

0,00005 

Веднъж на  

месец 

 

Н2 mg.m-3 - 0,0 - 

Веднъж на  

месец 

 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( производствени, охлаждащи, битово - 

фекални и/или дъждовни ) във водни обекти / канализация. 
 

Мониторинг на инфилтрат 
Протокол № 2196 Д/12.06.2020 г. - първо полугодие на 2020 г. за отпадъчни води от инфилт-

рат на РД. 

 

Показател 

 

Единица 

 

НДЕ, съг-

ласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на мо-

ниторинг 

 

Съответствие 

 

Обем на ин-

филтрата* mg.dm-3 - 132 Ежемесечно  

Арсен mg.dm-3 - 0,014± 0,002 

Веднъж на 

шест месеца  

Барий mg.dm-3 - 0,33± 0,03 

Веднъж на 

шест месеца  

Кадмий mg.dm-3 - < 0,002 

Веднъж на 

шест месеца  

Хром (общ) mg.dm-3 - < 0,05* 

Веднъж на 

шест месеца  

Мед mg.dm-3 - 0,0359±0,0008 

Веднъж на 

шест месеца  

Живак mg.dm-3 - < 0,0001* 

Веднъж на 

шест месеца  

Молибден mg.dm-3 - < 0,01* 

Веднъж на 

шест месеца  
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Никел mg.dm-3 - 0,034± 0,003 

Веднъж на 

шест месеца  

Олово mg.dm-3 - < 0,005* 

Веднъж на 

шест месеца  

Селен mg.dm-3 - < 0,005* 

Веднъж на 

шест месеца  

Цинк mg.dm-3 - 0,016± 0,02 

Веднъж на 

шест месеца  

Хлориди mg.dm-3 - 950± 27 

Веднъж на 

шест месеца  

Флуориди mg.dm-3 - < 0,1* 

Веднъж на 

шест месеца  

Сулфати mg.dm3 - 250± 8 

Веднъж на 

шест месеца  

Азот нитри-

тен mg.dm3 - 0,650 ± 0,008 

Веднъж на 

шест месеца  

Азот амониев mg.dm3 - 19,0 ± 0,7 

Веднъж на 

шест месеца  

 

 

Протокол № 2953 Д-2/15.03.2021 г. - второ полугодие на 2020 г. за отпадъчни води от инфил-

трат на РД. 

 

Показател 

 

Единица 

 

НДЕ, съг-

ласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на мо-

ниторинг 

 

Съответствие 

 

Обем на ин-

филтрата* mg.dm-3 - 132 Ежемесечно  

Арсен mg.dm-3 - 0,016± 0,002 

Веднъж на 

шест месеца  

Барий mg.dm-3 - 0,36± 0,03 

Веднъж на 

шест месеца  

Кадмий mg.dm-3 - < 0,002* 

Веднъж на 

шест месеца  

Хром (общ) mg.dm-3 - < 0,05* 

Веднъж на 

шест месеца  

Мед mg.dm-3 - 0,0387±0,0008 

Веднъж на 

шест месеца  
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Живак mg.dm-3 - < 0,0001* 

Веднъж на 

шест месеца  

Молибден mg.dm-3 - < 0,01* 

Веднъж на 

шест месеца  

Никел mg.dm-3 - 0,040± 0,003 

Веднъж на 

шест месеца  

Олово mg.dm-3 - < 0,005* 

Веднъж на 

шест месеца  

Селен mg.dm-3 - < 0,005* 

Веднъж на 

шест месеца  

Цинк mg.dm-3 - 0,019± 0,02 

Веднъж на 

шест месеца  

Хлориди mg.dm-3 - 912± 26 

Веднъж на 

шест месеца  

Флуориди mg.dm-3 - < 0,1* 

Веднъж на 

шест месеца  

Сулфати mg.dm3 - 238± 8 

Веднъж на 

шест месеца  

Азот нитри-

тен mg.dm3 - 0,715 ± 0,009 

Веднъж на 

шест месеца  

Азот амониев mg.dm3 - 17,0 ± 0,6 

Веднъж на 

шест месеца  

 

 

Мониторинг на повърхностни води 
Протокол № 2078Д/16.04.2020– първо тримесечие на 2020 г. за повърхностни води. 

Повърхностни дъждовни води зауствани в дере. 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на  

мониторинг Съответствие 

pH  -    6,0 ÷ 8,5 6,93 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Азот амониев mg.dm-3 2,0 0,27± 0,01 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Азот нитри-

тен mg.dm-3 0,04 0,013 ± 0,001 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Общ фосфор mg.dm-3 2,0 0,150 ± 0,010 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Хлориди mg.dm-3 300 36 ± 1 

Веднъж на  

тримесечие ДА 
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Пр

ото

кол 

№ 

219

6Д-

1/1

2.0

6.2

020

– 

вто

ро 
три

ме-

се-

чие 

на 

2020 г. за повърхностни води. 

Повърхностни дъждовни води зауствани в дере. 

 

Сулфати mg.dm-3 300 8,9 ± 0,3 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Неразтворени 

вещества mg.dm-3 50 16,9 ± 1,1 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Олово/Pb mg.dm-3 0,05 < 0,005* 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Кадмий/Cd mg.dm-3 0,01 < 0,002* 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Никел/Ni mg.dm-3 0,2 < 0,005* 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Мед/Cu mg.dm-3 0,1 0,0172 ±0,0004 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Цинк/Zn mg.dm-3 5,0 < 0,005* 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Арсен/As mg.dm-3 0,05 < 0,005* 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Хром/общ mg.dm-3 0,55 0,0073 ±0,0002 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на  

мониторинг Съответствие 

pH  -    6,0 ÷ 8,5 6,8 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Азот амониев mg.dm-3 2,0 0,23± 0,01 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Азот нитри-

тен mg.dm-3 0,04 0,019 ± 0,001 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Общ фосфор mg.dm-3 2,0 0,70 ± 0,005 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Хлориди mg.dm-3 300 44 ± 1 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Сулфати mg.dm-3 300 12,0 ± 0,4 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Неразтворени 

вещества mg.dm-3 50 9,8 ± 0,6 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Олово/Pb mg.dm-3 0,05 < 0,005* 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Кадмий/Cd mg.dm-3 0,01 < 0,002* 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Никел/Ni mg.dm-3 0,2 < 0,005* 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Мед/Cu mg.dm-3 0,1 0,0105 ±0,0002 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Цинк/Zn mg.dm-3 5,0 < 0,005* 

Веднъж на  

тримесечие ДА 



37 

 

 

 

 

 

Протокол за вземане на извадки № 2539 Д/30.09.2020 г. – трето тримесечие на 2020 г. за води, 

течащи повърхностни  на РД. 

- Не е взета извадка, поради отсъствие на водно количество в пункта за пробовземане. 

Протокол за вземане на извадки № 2953 Д/31.12.2020 г. – четвърто тримесечие на 2020 г. за 

води, течащи повърхностни  на РД. 

- Не е взета извадка, поради отсъствие на водно количество в пункта за пробовземане. 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци. 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 
Отпадък Код Оползотво-

ряване на 

площадката 

Обезврежда-

не на пло-

щадката 

Име на външната фир-

ма извършваща опера-

цията по оползотворя-

ване/обезвреждане 

Съответст-

вие 

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 Не Код D 5 

8 924,06 т. 

Община Доспат ДА 

 

 

 

Арсен/As mg.dm-3 0,05 < 0,005* 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

Хром/общ mg.dm-3 0,55 0,0051 ±0,0001 

Веднъж на  

тримесечие ДА 

     

     

     

От-

па-

дък 

Ко

д 

Годишно количество 

 

 

Годишно коли-

чество 

за единица про-

дукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадка-

та* 

Транспортиране 

е-собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съот-

ветст-

вие 

  Количес-

тва 

определе-

ни 

с КР  t/y 

Реално 

измере-

но  

t/y 

Количес-

тва 

определе-

ни 

с КР 

Реално 

измере-

но 

 

  

 

 

 

Сме

се-

ни 

би-

то-

ви 

от-

па-

дъ-

ци 

20 

03 

01 

0.1 0.1 - 0.00001 

t/t 

НЕ - ДА 
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 Таблица 6. Шумови емисии.  
 

Място на измерване-

то 

Ниво на зву-

ково няля-

гане в dB (A) 

Измерено през де-

ня/нощта 

Съответствие 

- - - - 

 

През 2020 г. не е извършенo измерване на шум на РД ТБО. 

 

Таблица 7. Опазване на подземните води.  
 

I – во полугодие – Протокол № 2196Д-2/12.06.2020 г. за води,  подземни на РД- кладенец 1 с 

координати  Х 41 35 13.74, У 24 09 19.13, Z 11 06.421 след депото в горната част от  Лаборато-

рия за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към „ Пехливанов Инженерг” ООД- София  

Показател 

 

Точка на 

пробовзе-

мане 

Концентр

ация в 

подземнти

те води, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

 

Съответст-

вие 

 

Водно ниво Кладенец 

№1  

- 
9,03 

На всеки 

шест месеца 

 

Електропров

одимост 

Кладенец 

№1  

- 
300 

На всеки 

шест месеца 

 

Обща 

твърдост 

Кладенец 

№1  

- 
11,3±1,0 

На всеки 

шест месеца 

 

Перманганат

на 

окисляемост 

Кладенец 

№1  

- 

4,80±0,26 

На всеки 

шест месеца 

 

Активна 

реакция 

Кладенец 

№1  

- 
6,43 

На всеки 

шест месеца 

 

Амониев 

йон 

Кладенец 

№1  

- 
0,28±0,02 

На всеки 

шест месеца 

 

Нитрати Кладенец 

№1  

- 
986±25 

На всеки 

шест месеца 

 

Нитрити Кладенец 

№1  

- 
0,015±0,002 

На всеки 

шест месеца 

 

Сулфати Кладенец 

№1  

- 
40±3 

На всеки 

шест месеца 

 

Хлориди Кладенец 

№1  

- 
< 2,5* 

На всеки 

шест месеца 

 

Фосфати Кладенец 

№1  

- 
0,169±0,004 

На всеки 

шест месеца 

 

Флуориди Кладенец 

№1  

- 
< 0,1* 

На всеки 

шест месеца 

 

Нефтопроду

кти  

Кладенец 

№1  

- 
< 0,02* 

На всеки 

шест месеца 

 

Кадмий Кладенец 

№1  

- 
< 0,002* 

На всеки 

шест месеца 
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Мед Кладенец 

№1  

- 
0,029±0,001 

На всеки 

шест месеца 

 

Никел Кладенец 

№1  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Олово Кладенец 

№1  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Селен Кладенец 

№1  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Хром Кладенец 

№1  

- 
0,063±0,0002 

На всеки 

шест месеца 

 

Алуминий Кладенец 

№1  

- 
0,060±0,001 

На всеки 

шест месеца 

 

Желязо Кладенец 

№1  

- 
0,59±0,02 

На всеки 

шест месеца 

 

Калций Кладенец 

№1  

- 
102±4 

На всеки 

шест месеца 

 

Магнезий Кладенец 

№1  

- 
0,1±0,1 

На всеки 

шест месеца 

 

Манган Кладенец 

№1  

- 
0,95±0,01 

На всеки 

шест месеца 

 

Цинк Кладенец 

№1  

- 
0,046±0,005 

На всеки 

шест месеца 

 

Натрий Кладенец 

№1  

- 
< 1* 

На всеки 

шест месеца 

 

Бор Кладенец 

№1  

- 
< 0,05* 

На всеки 

шест месеца 

 

Арсен Кладенец 

№1  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Цианиди Кладенец 

№1  

- 
0,0021±0,0001 

На всеки 

шест месеца 

 

Барий Кладенец 

№1  

- 
0,073±0,004 

На всеки 

шест месеца 

 

Молибден  Кладенец 

№1  

- 
< 0,01* 

На всеки 

шест месеца 

 

Феноли  Кладенец 

№1  

- 
0,12±0,01 

На всеки 

шест месеца 

 

Живак Кладенец 

№1  

- 
< 0,0001* 

На всеки 

шест месеца 

 

 

I – во полугодие – Протокол № 2196Д-2/12.06.2020 г. за води,  подземни на РД- кладенец 2 с 

координати  Х 41 35 19, У 24 09 15.71, Z 10 82.003 след депото в горната част от  Лаборатория 

за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към „ Пехливанов Инженерг” ООД- София  

Показател 

 

Точка на 

пробовзе-

мане 

Концентр

ация в 

подземнти

те води, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

 

Съответст-

вие 

 

Водно ниво Кладенец 

№2  

- 
2,70 

На всеки 

шест месеца 
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Електропров

одимост 

Кладенец 

№2 

- 
1860 

На всеки 

шест месеца 

 

Обща 

твърдост 

Кладенец 

№2  

- 
5,2±4 

На всеки 

шест месеца 

 

Перманганат

на 

окисляемост 

Кладенец 

№2 

- 

32,0±1,8 

На всеки 

шест месеца 

 

Активна 

реакция 

Кладенец 

№2  

- 
6,75 

На всеки 

шест месеца 

 

Амониев 

йон 

Кладенец 

№2 

- 
0,060±0,003 

На всеки 

шест месеца 

 

Нитрати Кладенец 

№2  

- 
24,3±0,6 

На всеки 

шест месеца 

 

Нитрити Кладенец 

№2 

- 
0,017±0,02 

На всеки 

шест месеца 

 

Сулфати Кладенец 

№2  

- 
50±4 

На всеки 

шест месеца 

 

Хлориди Кладенец 

№2 

- 
207±6 

На всеки 

шест месеца 

 

Фосфати Кладенец 

№2  

- 
0,058±0,001 

На всеки 

шест месеца 

 

Флуориди Кладенец 

№2 

- 
< 0,1* 

На всеки 

шест месеца 

 

Нефтопроду

кти  

Кладенец 

№2  

- 
< 0,02* 

На всеки 

шест месеца 

 

Кадмий Кладенец 

№2 

- 
< 0,002* 

На всеки 

шест месеца 

 

Мед Кладенец 

№2  

- 
0,024±0,001 

На всеки 

шест месеца 

 

Никел Кладенец 

№2 

- 
0,007±0,001 

На всеки 

шест месеца 

 

Олово Кладенец 

№2  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Селен Кладенец 

№2 

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Хром Кладенец 

№2  

- 
0,0122±0,0004 

На всеки 

шест месеца 

 

Алуминий Кладенец 

№2 

- 
< 0,010* 

На всеки 

шест месеца 

 

Желязо Кладенец 

№2  

- 
0,24±0,01 

На всеки 

шест месеца 

 

Калций Кладенец 

№2 

- 
205±8 

На всеки 

шест месеца 

 

Магнезий Кладенец 

№2  

- 
12±1 

На всеки 

шест месеца 

 

Манган Кладенец 

№2 

- 
4,51±0,05 

На всеки 

шест месеца 

 

Цинк Кладенец 

№2  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 
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Натрий Кладенец 

№2 

- 
124±17 

На всеки 

шест месеца 

 

Бор Кладенец 

№2  

- 
< 0,05* 

На всеки 

шест месеца 

 

Арсен Кладенец 

№2 

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Цианиди Кладенец 

№2  

- 
< 0,002* 

На всеки 

шест месеца 

 

Барий Кладенец 

№2 

- 
0,170±0,009 

На всеки 

шест месеца 

 

Молибден  Кладенец 

№2  

- 
< 0,01* 

На всеки 

шест месеца 

 

Феноли  Кладенец 

№2 

- 
0,28±0,02 

На всеки 

шест месеца 

 

Живак Кладенец 

№2 

- 
< 0,0001* 

На всеки 

шест месеца 

 

 

 

От кладенет кладенец 3 не е взета изватка поради оцъствие на водно количество в пункта за 

пробовземане. 

 

II – во полугодие – Протокол № 2953Д-1/15.03.2021 г. за води,  подземни на РД- кладенец 1 с 

координати  Х 41 35 13.74, У 24 09 19.13, Z 11 06.421 след депото в горната част от  Лаборато-

рия за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към „ Пехливанов Инженерг” ООД- София  

 

Показател 

 

Точка на 

пробовзе-

мане 

Концентр

ация в 

подземнти

те води, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

 

Съответст-

вие 

 

Водно ниво Кладенец 

№1  

- 
8,86 

На всеки 

шест месеца 

 

Електропров

одимост 

Кладенец 

№1  

- 
468 

На всеки 

шест месеца 

 

Обща 

твърдост 

Кладенец 

№1  

- 
10,1±0,9 

На всеки 

шест месеца 

 

Перманганат

на 

окисляемост 

Кладенец 

№1  

- 

4,50±0,25 

На всеки 

шест месеца 

 

Активна 

реакция 

Кладенец 

№1  

- 
6,72 

На всеки 

шест месеца 

 

Амониев 

йон 

Кладенец 

№1  

- 
0,34±0,02 

На всеки 

шест месеца 

 

Нитрати Кладенец 

№1  

- 
774±19 

На всеки 

шест месеца 

 

Нитрити Кладенец 

№1  

- 
0,018±0,002 

На всеки 

шест месеца 

 

Сулфати Кладенец - 65±5 На всеки  
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№1  шест месеца 

Хлориди Кладенец 

№1  

- 
< 2,5* 

На всеки 

шест месеца 

 

Фосфати Кладенец 

№1  

- 
0,155±0,004 

На всеки 

шест месеца 

 

Флуориди Кладенец 

№1  

- 
< 0,1* 

На всеки 

шест месеца 

 

Нефтопроду

кти  

Кладенец 

№1  

- 
< 0,02* 

На всеки 

шест месеца 

 

Кадмий Кладенец 

№1  

- 
< 0,002* 

На всеки 

шест месеца 

 

Мед Кладенец 

№1  

- 
0,027±0,001 

На всеки 

шест месеца 

 

Никел Кладенец 

№1  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Олово Кладенец 

№1  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Селен Кладенец 

№1  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Хром Кладенец 

№1  

- 
0,055±0,0002 

На всеки 

шест месеца 

 

Алуминий Кладенец 

№1  

- 
0,054±0,001 

На всеки 

шест месеца 

 

Желязо Кладенец 

№1  

- 
0,55±0,02 

На всеки 

шест месеца 

 

Калций Кладенец 

№1  

- 
96±4 

На всеки 

шест месеца 

 

Магнезий Кладенец 

№1  

- 
1,2±0,1 

На всеки 

шест месеца 

 

Манган Кладенец 

№1  

- 
0,91±0,01 

На всеки 

шест месеца 

 

Цинк Кладенец 

№1  

- 
0,042±0,005 

На всеки 

шест месеца 

 

Натрий Кладенец 

№1  

- 
< 1* 

На всеки 

шест месеца 

 

Бор Кладенец 

№1  

- 
< 0,05* 

На всеки 

шест месеца 

 

Арсен Кладенец 

№1  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Цианиди Кладенец 

№1  

- 
0,0015±0,0001 

На всеки 

шест месеца 

 

Барий Кладенец 

№1  

- 
0,084±0,004 

На всеки 

шест месеца 

 

Молибден  Кладенец 

№1  

- 
< 0,01* 

На всеки 

шест месеца 

 

Феноли  Кладенец 

№1  

- 
0,09±0,01 

На всеки 

шест месеца 

 

Живак Кладенец 

№1  

- 
< 0,0001* 

На всеки 

шест месеца 
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II – во полугодие – Протокол № 2953Д-1/15.03.2021 г. за води,  подземни РД- кладенец 2 с 

координати  Х 41 35 19, У 24 09 15.71, Z 10 82.003 след депото в горната част от  Лаборато-

рия за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към „ Пехливанов Инженерг” ООД- София 

 

Показател 

 

Точка на 

пробовзе-

мане 

Концентр

ация в 

подземнти

те води, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

 

Съответст-

вие 

 

Водно ниво Кладенец 

№2  

- 
2,83 

На всеки 

шест месеца 

 

Електропров

одимост 

Кладенец 

№2 

- 
1824 

На всеки 

шест месеца 

 

Обща 

твърдост 

Кладенец 

№2  

- 
5,9±0,5 

На всеки 

шест месеца 

 

Перманганат

на 

окисляемост 

Кладенец 

№2 

- 

26,0±1,4 

На всеки 

шест месеца 

 

Активна 

реакция 

Кладенец 

№2  

- 
6,68 

На всеки 

шест месеца 

 

Амониев 

йон 

Кладенец 

№2 

- 
0,260±0,014 

На всеки 

шест месеца 

 

Нитрати Кладенец 

№2  

- 
29,1±0,7 

На всеки 

шест месеца 

 

Нитрити Кладенец 

№2 

- 
0,016±0,02 

На всеки 

шест месеца 

 

Сулфати Кладенец 

№2  

- 
59±5 

На всеки 

шест месеца 

 

Хлориди Кладенец 

№2 

- 
174±5 

На всеки 

шест месеца 

 

Фосфати Кладенец 

№2  

- 
0,072±0,002 

На всеки 

шест месеца 

 

Флуориди Кладенец 

№2 

- 
< 0,1* 

На всеки 

шест месеца 

 

Нефтопроду

кти  

Кладенец 

№2  

- 
< 0,02* 

На всеки 

шест месеца 

 

Кадмий Кладенец 

№2 

- 
< 0,002* 

На всеки 

шест месеца 

 

Мед Кладенец 

№2  

- 
0,022±0,000 

На всеки 

шест месеца 

 

Никел Кладенец 

№2 

- 
0,009±0,001 

На всеки 

шест месеца 

 

Олово Кладенец 

№2  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Селен Кладенец 

№2 

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 
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Хром Кладенец 

№2  

- 
0,0134±0,0005 

На всеки 

шест месеца 

 

Алуминий Кладенец 

№2 

- 
< 0,010* 

На всеки 

шест месеца 

 

Желязо Кладенец 

№2  

- 
0,26±0,01 

На всеки 

шест месеца 

 

Калций Кладенец 

№2 

- 
187±7 

На всеки 

шест месеца 

 

Магнезий Кладенец 

№2  

- 
11±1 

На всеки 

шест месеца 

 

Манган Кладенец 

№2 

- 
4,77±0,05 

На всеки 

шест месеца 

 

Цинк Кладенец 

№2  

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Натрий Кладенец 

№2 

- 
112±15 

На всеки 

шест месеца 

 

Бор Кладенец 

№2  

- 
< 0,05* 

На всеки 

шест месеца 

 

Арсен Кладенец 

№2 

- 
< 0,005* 

На всеки 

шест месеца 

 

Цианиди Кладенец 

№2  

- 
< 0,002* 

На всеки 

шест месеца 

 

Барий Кладенец 

№2 

- 
0,164±0,009 

На всеки 

шест месеца 

 

Молибден  Кладенец 

№2  

- 
< 0,01* 

На всеки 

шест месеца 

 

Феноли  Кладенец 

№2 

- 
0,11±0,01 

На всеки 

шест месеца 

 

Живак Кладенец 

№2 

- 
< 0,0001* 

На всеки 

шест месеца 

 

 

От кладенет кладенец 3 не е взета изватка поради оцъствие на водно количество в пункта за 

пробовземане. 

 

 

 

Таблица 8. Опазване на почви.  
 

 

Показа-

тел 

Едини-

ца на 

вели-

чина 

Концентрация 

в почвите (ба-

зово състояние, 

съгласно КР) 

Пробовзем-

на точка 

Резултати 

от мони-

торинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответс-

твие 

- - - - - - - 

През 2020 г. не е извършен мониторинг на почвите на РД ТБО. 

 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации. 
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Дата 

на инци-

дента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, кои-

то са уведо-

мени 

- - - - - - 

 

 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инста-

лациите, за която е предоставено КР. 
 

Дата на оп-

лакването 

или възраже-

нието 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, ко-

ито са уве-

домени 

- - - - - - 

 

 

 

 

 


