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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

Община Мадан притежава Комплексно разрешително № 190-Н1/2009 г. и настоящият 

Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, ал.1, т. 5 от ЗООС и  

Условие 5.10.1 от цитираното Комплексно разрешително, съгласно, което община Мадан като 

оператор се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ - Смолян  

Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2020 г., за които е предоставено 

Комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща година, за която 

се отнася, на хартиен и електронен носител. 

 

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към 

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

“Методика 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 помощта, 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 

замърсявания (PRTR). 

 

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от Закона за опазване на 

околната среда (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) 

Инсталации, които попадат в обхвата на т.5.4. от Приложение 4 на ЗООС: 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград, Неделино” -  гр. 

Мадан: 

       - Клетка 1; 

          - Клетка 2; 

     - Клетка 3; 

          - Клетка 4; 

          - Клетка 5; 

 

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

Инсталация за сепариране - Инсталацията за сепариране, която не е изградена на предвиденото 

място.  

 

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацият 

 „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино”  е 

разположено в  негативна форма на дере в  землището на с.Шаренска, община Мадан, 

обл. Смолян . 

 

1.1.3. Регистрационен номер на КР 

 

Комплексно разрешително №190 – Н1/2009г. 

 

1.1.4. Дата на подписване на КР 

 

Комплексното разрешително  е  подписано на 31.08.2009г. 

 

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР 

 

Комплексното разрешително е влязло в сила на 09.10.2009г. 

 

1.1.6. Оператор   на  инсталацията  и  притежател на разрешителното 

 

         Оператор на  инсталацията „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, 

Златоград, Неделино” - гр.Мадан е Община Мадан. 

Притежател на Комплексното разрешително е Община Мадан. 

 

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

 

    Община Мадан,  

    4900 гр. Мадан,  

    ул. “Обединение” № 14,  

    тел. 0308/9-82-20,  

    е – mail:madanoba@gmail.com 

 

1.1.8. Лице за контакт 

 

ИРМА МЕКОВА - Организатор депо в ОбА 

mailto:madanoba@


6 

 

 

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

 

   Община Мадан,  

   4900 гр. Мадан,  

   ул. “Обединение” № 14,  

   тел. 0308/9-82-20,  

   е – mail:madanoba@gmail.com 

 

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

 Депото е разположено в  негативна форма на дере в  землището на с.Шаренска, община 

Мадан, обл. Смолян. На площадката се депонират  неопасни отпадъци от общините Мадан, 

Златоград и Неделино. 

В близост до площадката няма източници и съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване, няма защитени територии и неподвижни паметници на културата.  

С разрешение за ползване № СТ – 05 – 1198 /06.08.2014 г. е въведено в експлоатация 

«Разширение на Регионално депо за ТБО-гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително 

третиране на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино – Първи етап и изграждане 

на външно електрозахранване. Подобекти на ПЪРВИ ЕТАП: Стопански двор, ПЪРВА КЛЕТКА 

за депониране на отпадъци, обслужващи пътища – Път III, IV, VIII, временен канал- клон I и 

главен клон II, Външно електрозахранване кабели СрН 20 кV, нов БКТП 800 кVа 20/0.4кVа.  

 Депонирането на отпадъците започва от най-ниската точка на  клетката. На постъпващите 

на площадката отпадъци се извършва входящ контрол с цел да се допуска депониране само на 

неопасни твърди битови отпадъци и производствени неопасни такива. Измерването на 

отпадъците става от оператор кантарджия с електронна везна и данните се записват в 

компютъра. След разтоварване на отпадъците сметоизвозващите коли задължително минават 

през дезинфекционен трап и кантара за контролно измерване. 

 Технологията на депониране включва: 

- разтоварване; 

- разстилане с уплътняване; 

- оросяване с инфилтрирани води;  

- запръстяване. 

 Технологията на натрупване обхваща депониране на отпадъците в определен дневен 

участък чрез разстилане на тънък слой до 0,60 м и последващото им уплътняване с компактор до 

достигане височина на работния слой от 1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст 

от 0,20 м. 

 

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията 

„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Мадан, Златоград и  Неделино” 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 изключение на депа 

за инертни отпадъци“.  

Определеният в Условие 4.1. на Комплексното разрешително максимален капацитет  и 

депонираните за  2020 г. отпадъци са представени в Таблица 1.1 

По КР  капацитета на клетка1, която се експлоатира в момента е 15 236.8 т. 

Разрешителното е издадено въз основа на идеен проект. При разработване на работния проект е 

променен капацитета на Клетка 1 на 63 300т., като общия капацитет на петте клетки съвпада с 

този по разрешително. Община Мадан  е информирала МОСВ и ИАОС за  установена разлика в 

обема на отделните клетки на депото. Становището на МОСВ е, че установената разлика не е 

свързана с промяна в работата на депото, съгласно определенията на § 1, т. 40 или т. 41 на 

Допълнителните разпоредби на ЗООС, тъй като не води до промяна на въздействие върху 

здравето на хората и околната среда, оказвана от депото. Предвид това не са налице нормативно 

определени основания за започване на процедура за промяна на разрешителното за отразяване на 

mailto:madanoba@
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условията му на новите стойности за капацитет на клетките. Установеното несъответствие с 

условие №4  по отношение на капацитета на отделните клетки на депото не следва да бъде 

санкционирано от РИОСВ. 

 

Таблица 1.1 

Инсталация Позиция на 

дейността 

по 

Приложение 

№ 4 на 

ЗООС 

Капацитет 

[t/24h] 

Капацитет[t] Колич. 

депонирани 

отп. 

през  2020г. 

Макс. 

колич. 

депонир. 

отп. 

[t/24h] 

„Регионално депо за 

неопасни отпадъци за 

общините Мадан, 

Златоград, Неделино“ - 

гр. Мадан: 

 

 Клетка 1; 

 Клетка 2; 

 Клетка 3; 

 Клетка 4; 

 Клетка 5; 

 

 

5.4 48 29 6000 

 

 

 

 

 

15236.8 

91800.0 

66397.6 

36216.0 

86349.6 

6 187.440т 17,5 

 

Общото количество отпадъци, депонирани на Регионално депо за ТБО гр. Мадан за 2020 г. 

е 6 187.440 т. 

От таблицата е видно, че е спазено изискването на Условие 4.1 от КР. Среднодневното 

количество отпадъци, приемани за обезвреждане през 2020 г. е 17, 500 т/24 ч. , което е в рамките 

на заложената норма в КР – 48 т/24 ч. 

 Средно месечното количество отпадъци, депонирани на РД за ТБО гр. Мадан е  515, 620т. 

 Прилага се инструкция за измерване на годишното количество депонирани отпадъци за 

инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение №4 към ЗООС. 

        - Количеството на приеманите отпадъци се измерва с електронна везна и се регистрира чрез 

специализиран софтуер в електронната база данни. 

        - Операторът води отчетност на приетите за депониране отпадъци, чрез записи в заверена от 

РИОСВ - Смолян отчетна книга, по образец на „Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, 

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

публични регистри“, Приложение 3. 

 

1.1.12.Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната 

среда. 

 

Кмет на община Мадан →Заместник кмет→Директор „СА” →Ст.експерт „Екология и 

води”→ Мл. експерт„Екология иводи” →„Организатор депо” в Община Мадан. 

 

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ Смолян, 

гр. Смолян – 4700, 

ул. „Дичо Петров” №16. 

        0301/60100; факс 0301/60119 
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1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив 

Пловдив, 4000, пк.307 ул."Янко Сакъзов" 35 

          e-mail: bd_plovdiv@abv.bg, тел.: 032 604 733 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Съгласно Условие 5 от Комплексното разрешително от датата на влизане в експлоатация 

на инсталацията е въведена  системата за управление на околната среда (СУОС),   отговаряща  на 

редица изисквания. Основните й цели са спазване на всички нормативни изисквания за опазване 

на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве, идентифициране и контрол на 

значимите екологични аспекти: емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на 

отпадъците, замърсяване на почвите, максимално използване на суровините и природните 

ресурси. 

 

2.1. Структура и отговорности 

Изготвени са  списъци на: 

- персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в 

разрешителното; 

-лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. 

Списъците се съхраняват на площадката на депото и се актуализират при всяка промяна 

на персонала/лицата или отговорностите. 

 

2.2. Обучение 

Операторът  определя потребностите от обучение на персонала и изготвя годишни 

програми за обучение. 

За 2020г. е изготвена и изпълнена Програма за обучение на персонала. Обучението е 

съобразено със задълженията и отговорностите на персонала при изпълнение на конкретни 

дейности по условията на КР и включва: 

- Запознаване с изискванията на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане 

и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци  (обн. ДВ, бр. 83 от 24.09.2004г.); 

- Изисквания за водене на документация, отчетност и спазване на регламентирани 

срокове. 

- Запознаване с инструкциите, които се изготвят и актуализират във връзка с изпълнение 

на условията в комплексното разрешително; 

- Запознаване със системата за електронен контрол на постъпващите на депото 

отпадъци; 

- Запознаване с актуалните документи и нормативни разпоредби отнасящи се до 

работата на депото; 

- Запознаване с актуалните нормативни изисквания по отношение хигиена на труда, 

безопасност на труда и противопожарна охрана 

За всяко от проведените обучения се изготвя  и подписва  протокол в два екземпляра за 2020 г. и 

са изготвени 10/десет/ броя протоколи. 

 

2.3. Обмен на информация 
На Регионалното депо за неопасни отпадъци се поддържа актуална информация, относно 

отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. Във връзка с осъществяване на 

по-добър обмен на информация е изготвен списък по Условие 5.3.1. от КР на отговорните лица 

(имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт). Информацията е 

достъпна за всички служители. 
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 Изготвен е и актуален списък по Условие 5.3.2. на КР на органите и лицата, които трябва 

да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за 

контакт (включително за спешни случаи). Информацията е достъпна за всички служители. 

2.4.Документиране 

В изпълнение на Условие 5.4. от КР са изготвени списъците по Условия 5.4.1., 5.4.2. и 

5.4.3 както следва:  

- Осигурен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се към работата на 

инсталацията. Същият подлежи на актуализация при промяна на нормативната уредба, имаща 

отношение към работата на инсталацията.  

- Осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от 

разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място, както и от лицата, 

отговорни за тяхното изпълнение.  

- Наличен е списък, на кого от персонала, какъв документ е предоставен 

2.5.Управление на документи 

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, се намират на 

разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции и документи се 

съхраняват в администрацията на РДНО и са на разположение на компетентните органи.  

Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с 

комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и 

управлението на инсталацията, както и за изземване на невалидната документация по Условие 

5.5.1. от КР. 

 

2.6.Оперативно управление 

Съгласно Условие 5.6.1. от КР са изготвени и одобрени всички инструкции за 

експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, съхранявани в администрацията на 

Регионалното депо в писмен вид. Същите се предоставят на компетентните органи при 

поискване. 

 

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия  

Съгласно Условие 5.7. са изготвени и се прилагат:  

- Писмена инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно 

условията в комплексното разрешително по Условие 5.7.1. от КР.  

- Писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с определените в разрешителното по Условие 5.7.2. от КР.  

- Писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия по Условие 5.7.3. от КР  

 

2.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

През 2020 г. не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и 

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

на технологичното/ пречиствателното оборудване.  

Разработен е план за действия при бедствия и аварии, като са определени възможните  

начини на действие при определени аварийни ситуации и са определени действия при тези 

ситуации, определени са средствата  за противодействие при аварийни ситуации – 

пожарогасители, противогази и др.  

Персонала на депото е запознат детайлно с Аварийния план, който се съхранява в писмен 

вид на площадката на депото и е на разположение на персонала в случай на аварийни ситуации. 

През 2020 г. е извършвано обучение на персонала за реакция при възникване на различни видове 

аварийни ситуации, свързани с дейността на депото и проиграмане на аварийния план.. Всички 

обучения се отразяват в протоколи, които се прилагат към Аварийния план. 
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Съгласно Условие 5.8.1. е изготвена писмена инструкция за преразглеждане, и при 

необходимост, актуализиране на инструкции за работа на технологичното/пречиствателно 

оборудване след всяка авария  

Съгласно Условие 5.8.2. се  прилага писмена инструкция за аварийно планиране и 

действия при аварии, в които да се уточняват дейностите по: 

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 

производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и 

здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат 

на наводнение или земетресение; 

- определяне на  възможните начини на действие за вече определените аварийни 

ситуации и избиране на действия, които осигуряват най-добра защита за живота и 

здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се 

документира избрания начин на действие, включително действията за 

предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето 

и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията. 

- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на 

Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за 

действие; 

- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на 

работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в 

разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на 

площадката; 

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи 

действия; 

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при 

авария; 

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им 

проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното 

съхранение; 

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. 

пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места 

за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; 

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни 

номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, 

предвидени в Плана за действия при аварии. 

 

2.9.  Записи 

   Водят се дневници  съдържащи данните от наблюдението на показателите и резултатите от 

оценката на съответствието във връзка с изискванията на условията в комплексното разрешително.  

 Всички резултати от наблюдението на емисионните и техническите показатели, от 

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

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

 При установяване на необходимост от преразглеждане и/или актуализация на 

инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване данните  се 

документират и съхраняват. 

 

 

2.10. Докладване 

 Община Мадан докладва резултатите от собствения мониторинг, като в РИОСВ-Смолян 

се представя ежегодно Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която 

се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен 
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доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и да 

бъде съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на емисиите на вредни 

вещества. 

 

2.11. Актуализация на СУОС 

     През 2020 год. не е извършвана актуализация или изменение на издаденото Комплексно 

разрешително №190-Н1/2009 г., не е издавано ново такова и СУОС не е актуализирана. 
 

Условия по КР №190 – Н1/2009г Докладване 
Условие 4.2.Притежателят на настоящото разрешително да 

документира и докладва като част от ГДОС годишното 

количество депонирани отпадъци на Регионално депо за 

неопасни отпадъци на общините Мадан, Златоград, 

Неделино - гр. Мадан 

Данните са посочени в Таблица 1.1.  
Годишното количество на депонираните 

отпадъци е  

6 187.440 т. 

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно 

разрешително да уведомява областния управител, кмета на 

общината, РИОСВ и органите на “Гражданска защита”, 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. 

 

За периода 01.01.2020г. - 31.12.2020г. не 

е извършено уведомяване на Областния 

управител, Кмета на община Мадан, 

РИОСВ, органите на държавна агенция 

"Гражданска защита" за аварийни или 

други замърсявания. 
     Не е уведомявана   Басейнова 

дирекция -  Източнобеломорски район   

за нарушения на установените с 

Комплексното разрешително норми на 

изпускане на замърсяващи   вещества  в 

околната среда,  след установяване  на  

вида на замърсяващите  вещества   и    

размера   на   замърсяването. 
 

 

3.ИЗПОЛЗВАНЕ   НА  РЕСУРСИ 

 

3.1. Използване на вода 

 Доставката  на вода за производствени и питейно-битови нужди на депото се извършва  от 

градската водопроводна мрежа при наличие на актуален договор за доставка с „В и К“ ЕООД, гр. 

Смолян. Монтиран е водомер в помпена станция, като  за 2020 г. са отчетени 92 куб. м. вода. Не 

са констатирани несъответствия със заложеното  в КР количество за тон депониран отпадък от 

0.154 куб.м.  
 Необходимите количества вода при експлоатацията на депото е както следва: 

- За питейно битови цели; 

- За измиване на гумите на автомобилите; 

- За противопожарни нужди; 

- За оросяване на отпадъците в случай на необходимост; 

Изготвени са и се прилагат :  

- Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на 

сметовозните автомобили и дезинфекционен трап, които са основен консуматор на 

вода за производствени нужди; 

- Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водородната 

мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за 

тяхното отстраняване;  

- Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на 

изразходваните количества вода 
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- Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества 

вода с определените такива, в това число установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.   

На площадката се води дневник, който съдържа информация за: 

- Обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката; 

- Месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък 

на депото; 

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък 

на депото. 

Годишнaта консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 и 

стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за 

инсталацията са представени в таблица 3.1.   Не се констатира превишение на годишната норма 

за ефективност при употребената на вода и не се налага предприемането на  коригиращи 

действия.                                                                                                                   

 

Таблица 3.1 

 

Източник на вода 

 

 

Кол.вода 

м3/t 

Депониран 

отп.съгласно 

КР 

 

Използвано 

годишно 

количество 

t 

Използвано 

годишно 

количество за 1 -

ца продукт 

 

 

Съответствие 

 

Водопровод  

на гр. Мадан 

0,154 92 0,0149 Да 

  

 

3.2. Използване на енергия 

Изготвени са и се прилагат: 

- Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните 

количества електроенергия; 

- Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества 

електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.  

Условия по КР № 190-Н1 /2009 г. Докладване 
Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно, като част от 

ГДОС на: 
- изчислените стойности на годишните 

норми за ефективност на свежа вода за 

производствени нужди за инсталацията по 

Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 

4 на ЗООС; 

- резултатите от оценката на 

съответствието на количествата вода за 

производствени нужди с определените такива в 

условията на разрешителното, причините за 

документираните несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

Представени са в Таблица 3.1  
 

 

 

 

 

 

 

 
Резултатите от оценката за съответствие  

показват, че годишната норма за ефективност 

при употребата на вода за инсталацията по 

Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение №4 от ЗООС за 2020 г. не 

превишава  заложената стойност  в КР 
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На площадката се води дневник, който съдържа информация за: 

- месечна консумация на електроенергия за депото; 

- месечна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък на депото; 

- годишнa консумация на електроенергия за един тон депониран  отпадък на депото. 

 

Таблица 3.2 

 

Ел.енергия 

 

Количество 

електроенергия 

за  тон депонирани 

отпадък, съгласно КР 

мWh/t 

Използвано 

годишно 

количество 

мWh 

Използвано 

годишно 

количество 

за тон 

депониран 

отпадък 

мWh/t 

 

Съответствие 

 

ЕVN 

България 

 

0,0032 37, 377 мW/h 0,0060 

Мwh/t 

Не 

 

 

 Условия по КР №190- Н1/2009г. Докладване 

Условие 8.2.3.1. Притежателят на 

настоящето разрешително да докладва 

ежегодно  като част от ГДОС за 

количеството използвана електроенергия. 

 

Условие 8.2.3.2. Притежателят на 

настоящето разрешително да докладва 

ежегодно  като част от ГДОС резултатите 

от  оценката на съответствието на 

годишните  количества консумирана 

електроенергия в сравнение с 

определените такива в комплексното  

разрешително. 

Данните са представени в Табл. 3.2. от  

настоящият доклад. 

 

 

 

Направената оценка на съответствието в табл. 

3.2. показва, че изчисленото годишно 

количество електроенергия за отчетния  

период от 2020 г. превишава стойностите 

предвидени в КР. Несъответствието се дължи 

на консумация на ел. енергия от депото при 

изграждането на инсталацията за 

предварително третиране и инсталация за 

компостиране  на отпадъци за общините 

Мадан,Златоград и Неделино. 

 

 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

В настоящото Комплексно разрешително не е определено използването и съхранението на 

суровини, спомагателни материали и горива.  

 

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

 

Суровини и спомагателни материали към момента в района на депото не се съхраняват. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

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

Годишните количества на замърсителите, които се отделят във въздуха и които се 

докладват в рамките на ЕРЕВВ са определени въз основа на извършените собствени периодични 

измервания и са представени в Таблица №1 от приложенията. 
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Работа на инсталация за изгаряне на биогаз – На площадката не е изградена инсталация за 

изгаряне на биогаз 

 

Емисии от точкови източници  

На депото е изградена и се експлоатира само клетка №1, като  от предвидените три броя 

вертикални газоотвеждащи кладенци са  изградени Кладенец №1 и Кладенец №2.  Според 

приетата технология, газовите кладенци се изграждат без газоотвеждащи дренажни и 

събирателни тръби, като същите се поставят при полагане на последния работен хоризонт на 

всяка клетка.  Към настоящият момент не е достигнат етап на експлоатация, съответстващ на 

последния работен хоризонт и газоотвеждаща системане е изградена, съответно не е възможно 

събиране и отвеждане на газовете за последващо оползотворяване в инсталация за биогаз.  

 

Неорганизирани емисии  

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.  Предприети са  необходимите  

мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, при извършване на товаро-

разтоварни дейности с отпадъци на площадката. 

На площадката се документира и съхранява информация за резултатите и мерките за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, 

генерирани от дейностите на площадката. 

 

Интензивно миришещи вещества 

Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително 

употребата на дезодориращи средства).  

С цел избягване разпространението на силно миришещи вещества в атмосферния въздух, 

депонираните и уплътнени отпадъци, ежедневно се запръстяват, а след окончателно завършване 

на работния хоризонт се прави цялостно запръстяване, съгласно технологията на депониране.  

За регистриране на оплаквания и жалби е въведен дневник. За периода на докладване не 

са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на депото. 

 

Собствен мониторинг 

През 2020г. е извършван мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния 

въздух от Кладенец №1 и Кладенец №2 

 

Измерванията се извършват в съответствие с Таблица 4.1. 

 

                                                                                                Таблица 4.1. 

Показател Метод 
Честота на измерване по 

време на експлоатация 

на депото 
CH4 EN 13649 Месечно 
CO2 БДС EN 1231 Месечно 
O2 EN 14789, ISO 12039:1998 Месечно 

H2S БДС EN 1231 Месечно 
H2 - Месечно 
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Данните от измерванията  са представени в Таблица 2 от Приложението. 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

На територията на Регионалното  депо за неопасни отпадъци се формират следните 

потоци отпадъчни води: 

 - Производствени отпадъчни води 

            -  Битово – фекални отпадъчни води  

            - Повърхностни  води от околните терени 
 

Производствени отпадъчни води 

Отпадъчни води от Инсталацията за сепариране на отпадъци  

 Тъй като  към  настоящият момент   Инсталацията  за  сепариране на отпадъци не е 

изградена, не е изградено и пречиствателното съоръжение, съгласно Условие 10.1.1.1 за 

пречистване на отпадъчни води от измиване на пода и транспортната лента към инсталацията.  

В тази връзка условие 10.1.1.1; Условие 10.1.1.2., Условие 10.1.1.3., Условие 10.1.1.4., 

Условие 10.1.1.5. Условие 10.1.1.5.1, Условие 10.1.1.6., Условие 10.1.1.6.1., Условие 

10.1.1.6.1.1.,Условие 10.1.1.6.2., Условие 10.1.1.6.3., Условие 10.1.1.6.3.1, Условие 10.1.2.3. СА 

НЕ ПРИЛОЖИМИ. 

 

 

 

Инфилтрат  
Инфилтратните води от тялото на депото се отвеждат гравитачно чрез дренажни тръби и 

постъпват в ретензионен басейн. Обема на инфилтрата се измерва с дълбокомер. 

 Към настоящия момент системата  за връщане на инфилтрата в тялото на депото е 

прекъсната и не работи. Инфилтратните води се  източват от ретензионния басейн и се 

транспортират  за пречистване в ГПСОВ –Мадан Няма заустване на инфилтрат в повърхностен 

воден обект и канализационната система. 

 Извършва се  мониторинг на инфилтратните отпадъчни води от т. МТ1 от акредитирана 

лаборатория. Мониторингова точка МТ2 не съществува, тъй като не е изградена сепарираща 

инсталация. 

Анализите се извършват от акредитирана лаборатория като резултатите от мониторинга са 

подробно представени в Таблица 3 от приложението на настоящия доклад. 

Оценката за съответствие показва, че има превишение по следните показатели – сулфати, 

азот амониев, анионактивни детергенти.  

Тъй като няма изграден довеждащ колектор и инфилтрата се  транспортира до ГПСОВ – 

Мадан без пречистване,  в  договора с  „В и К“ ЕООД, гр.Смолян няма поставени норми за 

заустване.  В Таблица 3 от приложението е направено сравнение на резултатите от мониторинга 

на инфилтрата и нормите, заложени в Таблица 10.1.2.3. от  Комплексното разрешително. 

Превишенията на някои показатели се дължи на липсата на пречистване на инфилтрата. 

Съгласно Условие 10.1.3.2. през отчетния период се извършва мониторинг на 

метеорологичните данни за определяне инфилтрата на депото 

 

 

 

Битово-фекални води 

Битово-фекалните води от площадката се отвеждат във водоплътна изгребна яма,  на 

базата на  актуален договор за извозване и пречистване на отпадъчните води с „В и К“ ЕООД, 

гр.Смолян. 

 

Повърхностни води 

Повърхностните води от площадката на депото се заустват в река Барам. За отчетния 

период  се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен 

мониторинг в точка на мониторинг след депото по посока на естествения поток на 
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повърхностните води и в точка на мониторинг над депото срещу течението, по показателите 

определени с условията на комплексното разрешително и с честота на мониторинг по време на 

експлоатация на депото веднъж на три месеца. Представени са анализни протоколи от 

акредитирана лаборатория за всяко тримесечие. Констатирани   са  превишения по показатели  

БПК5, ХПК в пробите взети в точката над депото /началото  на  скатния  охранителен канал до 

противопожарния  резервоар/. Тези надвишения са в резултат на смесване на дъждовните води с 

инфилтрирали такива от старо депо за строителни и биоразградими отпадъци, намиращо се  над 

депото. 

Резултатите от изпитването за двете точки на пробовземане – ТЗ №1 р. Барам, и ТЗ  №2 р. 

Барам  са представени в таблица 3 от приложението на доклада. 

Прилага се Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на 

концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените с условията 

на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, 

установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. 

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на 

канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни 

води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане 

на коригиращи действия за тяхното отстраняване.  

4.4. Управление на отпадъците 

Образуване на отпадъци 

През 2020 г. на депото не са извършвани  строителни дейности и няма образувани 

отпадъци от строителството. На площадката се образуват само битови отпадъци.  Не се 

образуват отпадъци с кодове:   20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 

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

основа и  16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии. 

 

Събиране и приемане на отпадъци 

Приетите отпадъци на Регионално депо – Мадан не се различават по код и наименование от 

посочените в условие 11.2.8. от разрешителното. Приемането на отпадъците се осъществява в 

съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително. 

Преди приемането на отпадъците, притежателите на отпадъци предоставят информация от 

основното им охарактеризиране, в това число данни за: произхода на отпадъците и процеса, в 

резултат на който се образуват; състав и свойства и други. Операторът разполага с доклади от 

основно охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т. 1.1., Раздел 1, Част I на Приложение 

1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  

Всички отпадъци се приемат на площадката, съгласно изискванията на условие 11.2.9.2. с 

придружаваща 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. 

При приемане на отпадъците, в съответствие с условие 11.2.9.3. на място се извършва 

входящ контрол, който включва:  

- проверка на придружаващата отпадъците документация; 

-визуална проверка на отпадъка – преди и след разтоварване;  

 -измерване с електронна везна, регистрация по електронен път на количеството на 
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приеманите отпадъци, генериране на кантарна бележка;  

-отразяване в „Отчетна книга“, оформена по Приложение 3 от Наредба № 1 от 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.  

На депото се приемат само отпадъци, които отговарят на критериите за приемане на отпадъци на 

депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел III от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. и Част I, 

Раздел 2 на Приложение № 1 от същата наредба. Не е правен отказ за приемане на отпадъци през 

отчетния период. 

  През 2020 г. на площадката на депото не са приемани отпадъци с код 16 01 03 – Излезли 

от употреба гуми,20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти, 16 06 01* - 

Оловни акумулаторни батерии, с цел временно съхраняване. Не са приемани отпъдъци, 

съдържащи азбест, съгласно условие 11.6.2.1. 

 На площадката се извършва оползотворяване на отпадъци с код 17 05 06 – изкопни земни 

маси за запръстяване, което не надвишава количеството, посочено в условие 11.2.8.1. 

 

Предварително съхраняване на отпадъци  
През отчетната 2020 година на площадката на депото не се извършва предварително 

съхраняване на отпадъци  

Изготвени са: Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в 

съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на временното съхраняване 

с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане 

на коригиращи действия.  

Транспортиране на отпадъците 

Операторът не извършва транспортиране на отпадъци. Изготвена е 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.  

 

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци  
На депото няма изградена сепарираща инсталация. 

 

Обезвреждане на отпадъците 

За отчетния период не са предавани отпадъци, образувани от дейността на депото за 

обезвреждане. 

Оператора е приемал за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 

(специално проектирани депа) на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, 

Златоград и Неделино на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително, 

съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с Плана за 

експлоатация. Прилага се 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.  

 През 2020г. на   Регионално депо за ТБО гр.Мадан са депонирани  общо 6 187,440 т. 

отпадъци 

 

 

Отпадък 

Код 

 

 

Количество 

депонирано 

202020г. 

t/y 

 

 

Обезвреждане / 

Депониране  

 

 

Име на фирмата  

 

200301 

 

2 253,42 Депониране  

 

Община Мадан 
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200301 2 214,98 Депониране  

 

Община Златоград 

200301 1 289,82 Депониране  

 

Община Неделино 

Общо 5  758,22   

 

     

 През  отчетния   период   са  депонирани  производствени  отпадъци   от следните фирми, с 

които Община Мадан като оператор на РД за ТБО има сключени договори: 

 

 

Отпадък 

Код 

 

 

Количество 

депонирано 2020г. 

t/y 

 

 

Обезвреждане  

Депониране  

 

 

Име на фирмата  

 

20 01 11 49,46 Депониране  „Омелия ”- Мадан 

20 01 11 54,88 Депониране  „Мода Шпорт”- Мадан 

20 01 11 7,86 Депониране „Бени стил 73“- Мадан 

20 01 11 39,76 Депониране  „Свобода” АД- Златоград 

20 01 11  231,60 Депониране „Миладом”-Златоград 

20 01 11 4,12 Депониране „ЕМТЕКС - 05“ ЕТ -

Златоград 

20 01 11 2,92 Депониране „ПАРТРЕЙД” - Златоград 

20 01 11 7,32 Депониране Ехинос текстил 

 

20 01 11 0,80 Депониране „Криста М“ ЕООД 

20 01 11 25,84 Депониране „Терол“ ЕООД 

20 01 11 1,20 Депониране „БУЛТЕКС“ ЕООД 

20 01 11 1,14 Депониране „Енчев груп“ 

20 01 11 2,32 Депониране „ЕЛ СИСТЕМС“ 

ОБЩО: 429,22   

 

Контрол и измерване на отпадъците 

 Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества 

отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Водят се  Отчетни 

книги със записи, кантарни бележки за всеки ден, съгласно Наредба №1 от 04.06.2016 г. за реда и 

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

водене на публичния регистър. 

   

 

Анализи на отпадъците 

Приеманите отпадъци отговарят на критериите заложени в т.1.1.4 и т.1.2.5 по Приложение 

1 от 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.  
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Документиране и докладване 

Внесени са в ИАОС, гр.София в срок, годишните отчети за образуваните отпадъци за 2020 

г.  

 Представени са като част от ГДОС - Данни от мониторинга на състоянието на тялото 

депото,видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на депото. 

 През отчетната 2020г. е извършено геодезическо заснемване. Депонираните отпадъци са 6 

187.440т., а средната височина е 6,90 м. 

 

 Остатъчния капацитет на Първа клетка е  24 380м3, 19 504т. Първа клетка ще продължава 

да се експлоатира до изчерпване на капацитета. 
Остатъчния капацитет на цялото депо е 174 255м3, 139 404т. 

От началото на експлоатацията на Първа клетка 01.05.2015г. до 31.12.2020г.  са депонирани 34 

798,490т. 

Съставът на отпадъците не е променен, тъй като контрагентите са относително постоянни.  

 

4.5. Шум 

Дейностите, извършвани на производствената площадка на Регионално депо – Мадан се 

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

стойности на еквивалентно ниво на шума, определени с условие 12.1.1. 

Съгласно условие 12.2.2. Собствените периодични измервания на общата звукова 

мощност и еквивалентните нива на шум се извършва един път в рамките на две последователни 

календарни години. През 2020 г. не е извършвано замерване. 

Съгласно  Условие 12.2.3. е разработена инструкция, с която  се определя реда за 

провеждане на собствените измервания, документиране и докладване на резултатите. Изготвена 

е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на 

шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените 

такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. 

Жалби и/или оплаквания от живущите в района около площадката, не са постъпвали. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

За отчетния период няма данни за инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко 

въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в почвите и 

подземните води.  

Прилагат се: 

- Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, който могат да замърсят 

почвата/ подземните води и за третиране на образуваните отпадъци- През 2020 г. няма 

установени случаи на разливи и изливане на вредни и  опасни вещества върху производствената 

площадка. Осигурени са  подходящи сорбиращи материали - дървени стърготини  за почистване 

на разливи. 

- Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на открито, установяване на причините и предприемане на 

коригиращи действия 

 

Мониторинг на подземни води 

Собственият мониторинг на подземните води се провежда по показателите и с 

периодичността, определени с Таблица 13.8.1. и Условие 13.8.1. от комплексното разрешително. 

Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория - „Еко Консулт 

Инженеринг“ гр. Бургас. За наблюдение на състоянието на подземните води са определени три 

мониторингови пункта на пробовземане със следните координати: 
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Точки на пробовземане: 

- точка на мониторинг МК 1, с координати 41º29’24,85” СШ; 24º55’23,50” ИД; 

- точка на мониторинг МК 2, с координати 41º29’15,53” СШ; 24º55’32,42” ИД; 

- точка на мониторинг МК 3, с координати 41º29.15’39” СШ; 24º55.33’34” ИД 

Резултатите от мониторинга са описани в таблица7 от приложението на доклада.  

Прилага се инструкция по условие 13.8.4. за периодична оценка насъответствието на 

концентрациите на замърсители в подземните води сопределените стойности за стандарти за 

качество на подземните води,посочени в табл. 13.8.4 от КР. 

През 2020 г. на територията на площадката не са констатирани течове иразливи и 

съответно неса предприемани коригиращи действия за тяхнотоотстраняване. 

През изтеклата година не се е налагало предприемане на допълнителни мерки за опазване 

на подземните води. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

 

          За  отчетната 2020 г.   за   Комплексно  разрешително  №190-Н1/ 2009 за Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Мадан,Златоград и Неделино няма Доклад по  

Инвестиционна  програма  за привеждане в съответствие  с условията на Комплексното 

разрешително. 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През 2020 г. няма прекратяване на работата на инсталацията или на част от нея. В 

настоящия момент не се предвижда прекратяване на дейностите или части от оборудването на 

площадката на депото. При необходимост от закриване на инсталацията или временно 

преустановяване работата на части от нея, в РИОСВ ще бъде представен подробен план, 

съгласно Условие № 16 от Комплексното разрешително. 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТАСРЕДА АВАРИИ,ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ 

 

7.1. Аварии  

През 2020г. на територията на Регионално депо – Мадан не са възникнали аварийни ситуации, 

поради това в Таблица 9 от Приложение 1. няма докладвана информация. Въведен е формуляр за 

регистриране на авариите.  

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

издадено КР 

През отчетната година не са постъпвали оплаквания за неприятни емисии на миризми и на 

шум, както и за замърсяване на водите и въздуха от депото. Няма налична информация за 

докладване в Таблица 10 от Приложение 1. 

 

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 190– 

Н1/2009г. на Община Мадан. 

 

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

доклад на трети лица.  

 

Инж. Фахри  Молайсенов                                                                                                      

/Кмет  на  община  Мадан/ 

 

 

 

31.03.2021 г. 
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31.03.2021 г. 

Приложение Таблици: 
 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR 

№ САS 

номер 

Замърсител  

Емисионни прагове (колона 1) 

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ 

(колона 2) 

Праг за 

производство 

обработка или 

употреба 

(колона 3) във въздух 

(колона 

1а) 

във води 

(колони 

1b) 

в почва 

(колона 

1с) 

  име Кg/год. Кg/год. Кg/год. Кg/год. Кg/год. 

1 74-82-8 Метан  

 

 

 

5406 

 

    

2 124-38-

9 

Въглероден 

диоксид 

11 306 

 

    

 

    През  отчетния  период са изчислени  по методика  изпусканите количества във въздуха  на 

замърсителите метан –5406 кг/год.и въглероден диоксид –11306 кг/год., съгласно изискванията 

на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ). 

Резултатите са изчислени на база на извършени замервания през 2020 г.  

Извършени са измервания всеки месец от 2 бр. газови кладенци, намиращ се на заетата 

площ от депото с депонирани отпадъци.  

Резултатите са посочени в следващите таблици по месеци.  

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. 

 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 

Газов кладенец 1 – Протокол №0146/29.01.2020г. – Януари 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответст

вие 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

mg/m3 _ _ 2619,0 месечно _ 
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CO2 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 1809,5 месечно  _ 

Водород/ Н2 mg/m3 _ _ <0,75* месечно _ 

 

Газов кладенец 2 – Протокол №0145/29.01.2020г. - Януари 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 333928,6 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 142500,1 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ 0,93 месечно _ 

 

Газов кладенец 1 – Протокол №0312/26.02.2020г. - Февруари 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 2029,8 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 1000,0 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ <0,75* месечно _ 

 

Газов кладенец 2 – Протокол №0311/26.02.2020г. - Февруари 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _  

484916,7 

месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 230738,2 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ 3,20 

 

месечно _ 

 

Газов кладенец 1 – Протокол №0485/24.03.2020г. - Март 

  НДЕ, Резултати от мониторинг Честота на Съответстви
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Параметър Единица съгласно 

КР 

 монито 

ринг1) 

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _  

1898,8 

месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 976,2 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ <0,75* месечно _ 

 

 

Газов кладенец 2 – Протокол №0486/24.03.2020г. - Март 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота 

на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ 6,08 месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 488059,6 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 235381,0 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ 3,10 месечно _ 

 

 

Газов кладенец 1 – Протокол №0485/01.04.2020г. - Апри 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответствие 

 

 Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 1898,8 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 976,2 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ < 0,75* месечно _ 

 

Газов кладенец 2 – Протокол  №0486/01.04.2020г. - Април 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ 6,08 месечно _ 
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Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 488059,6 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 235381,0 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ 3,10 месечно _ 

 

Газов кладенец 01 – Протокол  №0763/03.06.2020г. - Май 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 1244,0 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 690,5 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ < 0,75* месечно _ 

 

Газов кладенец 2 – Протокол  №0762/20.05.2020г. - Май 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 422190,5 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 216976,3 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ 1,13 месечно _ 

 

Газов кладенец 01 – Протокол  №1054/17.06.2020г. – Юни 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 1309,5 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _         714,3 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ <0,75* месечно _ 
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Газов кладенец 2 – Протокол  № 1053/17.06.2020г. - Юни 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 389321,5 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 179285,8 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ 1,30 месечно _ 

 

Газов кладенец 01 – Протокол  №1185/14.07.2020г. - Юли 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 1571,4±236 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 690,5±104 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ < 0,75* месечно _ 

 

Газов кладенец 2 – Протокол  №1123/14.07.2020г. – Юли 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота 

на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 339166,7±3391

7 

месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 152809,6± 

15281 

месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ 1,40±0,2 месечно _ 

 

Газов кладенец 01 – Протокол  №1293/05.08.2020г. - Август 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 
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д/ Н2S 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 1899±285 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 810±122 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ < 0,75* месечно _ 

 

Газов кладенец 2 – Протокол  №1292/05.08.2020г. - Август 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 294905± 

44236 

месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 136738± 

13674 

месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ 1,0±0,2 месечно _ 

 

Газов кладенец 1 – Протокол  №1785/24.09.2020г. –Септември 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 2226± 334 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 1024± 154 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ <0,75* месечно _ 

 

Газов кладенец 2 – Протокол  №1784/24.09.2020г. - Септември 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 243637± 

36546 

месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 122762± 

12276 

месечно  _ 

Водород/ mg/m3 _ _ 0,9±0,1 месечно _ 
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Н2 

Газов кладенец 1 – Протокол  №1926/14.10.2020г. –Октомври 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 2423±363 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 1048±157 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ < 0,75* месечно _ 

 

Газов кладенец 2 – Протокол  №1925/14.10.2020г. - Октомври 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 200161± 

30024 

месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 111643± 

11164 

месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ 1,1±0,2 месечно _ 

 

Газов кладенец 1 – Протокол  №2276/24.11.2020г. –Ноември 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 2030± 305 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 952 ± 143 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ < 0,75* месечно _ 

 

Газов кладенец 2 – Протокол  №2275/24.11.2020г. - Ноември 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 
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д/ Н2S 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 184512 ± 

27677 

месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 86833± 13025 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ 0,8 ±0,1 месечно _ 

 

Газов кладенец 1 – Протокол  №2500/15.12.2020г. –Декември 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 2554± 383 месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 1119±168 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ < 0,75* месечно _ 

 

Газов кладенец 2 – Протокол  №2499/15.12.2020г. – Декември 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Честота на 

монито 

ринг1) 

Съответстви

е 

 

 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Сероводоро

д/ Н2S 

mg/m3 _ _ <4,97* месечно _ 

Въглероден 

диоксид/ 

CO2 

mg/m3 _ _ 175607± 

26341 

месечно _ 

Въглеводор

оди/ СН4 

mg/m3 _ _ 85262± 12789 месечно  _ 

Водород/ 

Н2 

mg/m3 _ _ <0,75* месечно _ 

 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или 

дъждовни) във водни обекти/канализация. 

 

Инфилтрат- взет от помпена станция за инфилтрат на РДНО с.Шаренска  с Протокол 

№1052/29.07.2020 г.от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда гр.Бургас 

/първо шестмесечие на 2020г./ 

 

Парамeтър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

 

Съответствие 
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рН - 6,5 - 9,5 8,31+0,16 През 6 месеца  Да 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 _ 19+5 През 6 месеца  _ 

Перманганатна 

окисляемост 

mg.dm-3 _ >10* През 6 месеца  _ 

БПК5 mg.dm-3 _ 1014+2,46 През 6 месеца  _ 

ХПК mg.dm-3 _ 2040+532 През 6 месеца  _ 

Обща твърдост mgeqv.dm-3 _ 10,76+2,61 През 6 месеца  _ 

Хром (IIІ) mg.dm-3 2,5 <0,02* През 6 месеца Да 

Хром (VІ) mg.dm-3 0,05 <0,03* През 6 месеца Да 

Мед mg.dm-3 2,0 0,2376+0,0141 През 6 месеца Да 

Желязо mg.dm-3 10 2,0890+0,1444 През 6 месеца Да 

Никел mg.dm-3 2,0 0,0744+0,0059 През 6 месеца Да 

Олово mg.dm-3 2,0 0,2029+0,0129 През 6 месеца Да 

Цинк mg.dm-3 5,0 1,2140+0,0891 През 6 месеца Да 

Хлориди mg.dm-3 _ 1428+346 През 6 месеца _ 

Сулфати mg.dm-3 400 671+174 През 6месеца Не 

Сулфиди mg.dm-3 1,5 1,20±0,31 През 6 месеца Да 

Фосфати mg.dm-3 15 9,4+0,9 През 6 месеца Да 

Азот амониев mg.dm-3 35 266+70 През 6 месеца Не 

Mазнини и масла mg.dm-3 120 1,3±0,4 През 6 месеца Да 
 

 

 Нефтопродукти mg.dm-3 15,0 0,81+0,31 През 6 месеца Да 
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Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 15,0 4,5+1,2 През 6 месеца Не 

Феноли mg.dm-3 10,0 <0,002 През 6 месеца Да 
 

Естрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 _ 2,49+0,42 През 6 месеца _ 

Кадмий mg.dm-3 0,05 0,0013+0,001 През 6 месеца Да 
 

Арсен mg.dm-3 15 0,0235+0,0014 През 6 месеца Да 
 

Живак mg.dm-3 0,05 <0,001* 

 

През 6 месеца Да 
 

Цианиди общи mg.dm-3 1,5 <0,02* 

 

През 6 месеца 

 

 

0,0070,0004 

Да 
 

 

  

Инфилтрат – взетапроба от помпена станция за инфилтратс Протокол№2493/11.01.2021г. 

от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда гр.Бургас /второ 

шестмесечие  на  2020г./. 

 

Парамeтър 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласноК

Р 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

 

Съответст

вие 

рН - 6,5 - 9,5 8,54+0,16 През 6 месеца Да 

 

 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 _ 51+14 През 6 месеца _ 

Перманганатнаокис

ляемост 

mg.dm-3 _ >10* През 6 месеца _ 

БПК5 mg.dm-3 _ 1646+396 През 6 месеца _ 

ХПК mg.dm-3 _ 4250+1073 През 6 месеца _ 

Обща твърдост mgeqv.dm-3 _ 9,63+2,21 През 6 месеца _ 

Хром (VІ) mg.dm-3 0,05 0,21±0,05 През 6 месеца Да 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 2,5 0,22±0,02 През 6 месеца Да 

Мед mg.dm-3 2,0 0,23+0,02 През 6 месеца Да 
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Желязо mg.dm-3 10 2,555+0,174 През 6 месеца Да 

Никел mg.dm-3 2,0 0,053+0,004 През 6 месеца Да 

Олово mg.dm-3 2,0 0,362+0,021 През 6 месеца Да 

Цинк mg.dm-3 5,0 1,2+0,1 През 6 месеца Да 

Хлориди mg.dm-3 _ 986+220 През 6 месеца _ 

Сулфати mg.dm-3 400 543+148 През 6 месеца Не 

Сулфиди mg.dm-3 1,5 0,20±0,06 През 6 месеца Да 

Фосфати mg.dm-3 15 7,4+2,1 През 6 месеца Да 

Азот амониев mg.dm-3 35 46+12 През 6 месеца Не 

Мазнини и масла mg.dm-3 120 1,54±0,46 През 6 месеца Да 

 

 

 Нефтопродукти mg.dm-3 15,0 0,3+0,1 През 6 месеца Да 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 15,0 5+1 През 6 месеца Да 

Феноли mg.dm-3 10,0 1,17+0,05 През 6 месеца Да 

Естрахируеми  

вещества 

mg.dm-3 _ 1,25+0,35 През 6месеца _ 

Кадмий mg.dm-3 0,05 0,016+0,001 През 6 месеца Да 

Арсен mg.dm-3 15 0,022+0,002 През 6 месеца Да 

Живак mg.dm-3 0,05 <0,001* През 6 месеца Да 

Цианиди  

общи 

mg.dm-3 1,5 0,06±0,02 През 6 месеца 

 

 

0,0070,0004 

Да 
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Повърхностни   течащи  води -взета   проба   над   депото , в началото  на  скатния  

охранителен канал до противопожарния  резервоар с Протокол №0969/17.06.2020г. от 

Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда гр.Бургас /първо тримесечие на 

2020г./. 

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласн

оКР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота 

на 

монитор

инг 

Съответствие 

 

Активна реакция рН 

 

_ 

 

6,0-8,5 

 

6,80+0,14 

 

3 месеца 

 

Да 

Неразтворени вещества  mg.dm-3 50 16+6 
 

3месеца Да 

БПК5 mg.dm-3 15 258+59 3 месеца Не 

ХПК  mg.dm-3 70 301+78 3 месеца Не 

Нефтопродукти mg.dm-3 0,3 <0,2* 3 месеца Да 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 1         1,1+0,3 3 месеца Не 

 

Повърхностни   течащи  води- взета проба в дерето, под помпена станция за инфилтрат, 

преди смесване с рудничните води  с Протокол №0410/24.03.2020г. от Лаборатория за 

анализ на компонентите на околната среда гр.Бургас /първо тримесечие на 2020г./ 

 

Повърхностни течащи води - взета проба над депото, в началото на скатния  охранителен 

канал до противопожарния  резервоар сПротокол №0970/17.06.2020г.от Лаборатория за 

анализ на компонентите на околната среда гр.Бургас /второ тримесечие на 2020г./ 

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

 

Съответ

ствие 

 

Активна реакция 

рН 

 

_ 

 

6,0-8,5 

 

- 

 

3 месеца 

 

 

Неразтворени mg.dm-3 50 - 3 месеца  

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласн

оКР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторин

г 

Съответст

вие 

 

Активна реакция рН 

 

_ 

 

6,0-8,5 

 

7,00 0,14 

 

3 месеца 

 

 Да 

Неразтворени 

вещества  

mg.dm-3  

50 

 

<3* 

 

3месеца 

 

 Да 

БПК5 mg.dm-3 15 5,530,53 3 месеца  Да 

ХПК  mg.dm-3 70 49±3 3 месеца  Да 

Нефтопродукти mg.dm-3 0,3 <0,02* 3 месеца  Да 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 1 0,30±0,01 3 месеца  Да 
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вещества  

БПК5 mg.dm-3 15 - 3 месеца  

ХПК  mg.dm-3 70 - 3 месеца  

Нефтопродукти mg.dm-3 0,3 - 3 месеца  

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 1 - 3 месеца  

 

Не е взета водна проба, поради липса на водни количества. 

 

Повърхностни   течащи  води - взета проба от дерето, под помпена станция за инфилтрат, 

преди смесване с рудничните води с Протокол №1049/29.07.2020г. от Лаборатория за 

анализ на компонентите на околната среда гр.Бургас/второ  тримесечие на 2020г./ 

 

Повърхностни течащи води - взета проба над депото, в началото на скатния  охранителен 

канал до противопожарния резервоар с Протокол №1677/24.09.2020г.от Лаборатория за 

анализ на компонентите на околната среда гр. Бургас /трето тримесечие на 2020г./ 

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

 

Съответс

твие 

 

Активна реакция 

рН 

 

_ 

 

6,0-8,5 

 

- 

 

3 месеца 

Да 

Неразтворени 

вещества  

mg/l      50 - 3 месеца Да 

БПК5 mg/l      15 - 3 месеца Не 

ХПК  mg/l 70 - 3 месеца Не 

Нефтопродукти mg/l       0,3 - 3 месеца Да 

Анионактивни 

детергенти 

mg/l 1 - 3 месеца Да 

 

Повърхностни течащи води - взета проба в дерето, под помпена станция за инфилтрат, 

преди смесване с рудничните води с Протокол №2359/15.10.2019г. от Лаборатория за 

анализ на компонентите на околната среда гр.Бургас /трето  тримесечие на 2020г./ 

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно

КР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота 

на 

монитор

инг 

Съответствие 

 

Активна реакция рН 

 

_ 

 

6,0-8,5 

 

6,80+0,14 

 

3 месеца 

 

Да 

Неразтворени 

вещества  

mg.dm-3  

50 

 

16+6 

 

3месеца 

 

Да 

БПК5 mg.dm-3 15 258+59 3 месеца Не 

ХПК  mg.dm-3 70 301+78 3 месеца Не 

Нефтопродукти mg.dm-3 0,3 < 0,02* 3 месеца Да 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 1 1,1+0,3 3 месеца Не 
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Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

монитори

нг 

Съответстви

е 

 

Активна реакция рН 

 

рН 

единици 

 

6,0-8,5 

 

7,53+0,16 

 

3 месеца 

 

Да 

Неразтворени 

вещества  

mg/l 

 

 

50 

 

      14±5 

 

3месеца 

 

Да 

БПК5 mg/l 15 257±60 3 месеца Не 

ХПК  mg/l 70 465+109 3 месеца Не 

Нефтопродукти mg/l <1 <0,02* 3 месеца Да 

Анионактивни 

детергенти 

mg/l 1 1,83±0,48 3 месеца Не 

 

Повърхностни течащи води - взета проба над депото, в началото  на  скатния  охранителен 

канал до противопожарния резервоар с Протокол №2358/15.12.2020г. от Лаборатория за 

анализ на компонентите на околната среда гр.Бургас  /четвърто тримесечие на 2020 г./ 

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно

КР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторин

г 

 

Съответствие 

 

Активна реакция 

рН 

 

_ 

 

6,0-8,5 

8,15±0,16  

3 месеца 

Да 

Неразтворени 

вещества  

mg.dm-3 50 <3* 3 месеца Да 

БПК5 mg.dm-3 15 12,8±2,9 3 месеца Да 

ХПК  mg.dm-3 70 28±7 3 месеца Да 

Нефтопродукти mg.dm-3 0,3 0,09±0,02 3 месеца Да 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 1 <0,1* 3 месеца Да 

 

Повърхностни течащи води - взета проба в дерето, под помпена станция за инфилтрат, 

преди смесване с рудничните води с Протокол №2359/15.12.2020г. от Лаборатория за 

анализ на компонентите на околната среда гр.Бургас /четвърто  тримесечие на 2020г./ 

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно

КР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

монитори

нг 

Съответств

ие 

 

Активна реакция рН 

 

_ 

 

6,0-8,5 

 

7,07 0,14 

 

3 месеца 

 

Да 

Неразтворени 

вещества  

mg.dm-3  

50 

 

<0,3* 

 

3месеца 

 

Да 

БПК5 mg.dm-3 15 6,75+1,59 3 месеца Да 

ХПК  mg.dm-3 70 22±6 3 месеца Да 

Нефтопродукти mg.dm-3 0,3          0,060,01 3 месеца Да 

Анионактивни mg.dm-3 1 0,12±0,03 3 месеца Да 
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детергенти 

 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

Таблица 4.1  Строителни отпадъци, образувани  по  време  на  строителните  работи 

Отпадък Код Годишно колич. 

 

Кол .     Реално  

 

 по         изм. 

 КР 

Годишно колич. 

За 1-ца продукт 

 

Кол .     Реално  

 

 по         изм. 

КР 

Врем. 

съхр. 

Трансп

ортира

не. 

Съо

тве

тст

вие 

Изкопани 

земни 

маси, 

различни 

от 

упоменати

те в 17 05 

05 

17 05 06 15 000 0 0 0 Не Не Да 

Почва и 

камъни, 

различни 

от 

упоменати

те в 17 05 

03 

17 05 04 45 000 0 0 0 Не Не Да 

Смесени 

отпадъци 

от 

строителст

во и 

събаряне, 

различни 

от 

упоменати

те в 17 09 

01, 17 09 

02 и 17 09 

03 

17 09 04 20 0 0 0 Не Не Да 

Желязо и 

стомана 

17 04 05 0,5  0 0 0 Не Не Да 

Пластмаса 17 02 03 0,3 0 0 0 Не Не Да 

Стъкло 17 02 02 0,02 0 0 0 Не Не Да 

Дървесен 

материал 

(кофражни 

елементи) 

17 02 01 0,4 0 0 0 Не Не Да 

 

Таблица 4.2  Опасни отпадъци, образувани по време на строителните работи 

Отпадък Код Годишно колич. 

 

Годишно колич. 

За 1-ца продукт 

Врем. 

съхр. 

Транспо 

ртиране. 

 

Съотв
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Кол .     Реално  

 

 по         изм. 

 КР 

 

Кол .     Реално  

 

 по         изм. 

 КР 

етств

и 

Нехлорира

ни 

хидравлич

ни масла 

на 

минерална 

основа 

13 01 

10* 

0,5 0 0 0 Да Не 

 

Да 

 

Хлорирани 

моторни, 

смазочни и 

масла за 

зъбни 

предавки 

на 

минерална 

основа 

13 02 

04* 

0,2 0 0 0 Да Не 

 

Да 

 

Нехлорира

ни 

моторни, 

смазочни и 

масла за 

зъбни 

предавки 

на 

минерална 

основа 

13 02 

05* 

0,3 0 0 0 Да Не 

 

Да 

 

Синтетичн

и моторни 

и смазочни 

масла и 

масла за 

зъбни 

предавки 

13 02 

06* 

1.0 0 0 0 Не Не 

 

Да 

 

Оловни 

акумулато

рни 

батерии 

16 06 

01* 

0,35 0 0 0 Не Не 

 

Да 

 

Флуоресце

нтни тръби 

и други 

отпадъци, 

съдържащ

и живак 

20 01 

21* 

0.002 0 0 0 Не Не 

 

Да 

 

Батерии и 

акумулато

ри 

включени 

в 16 06 01, 

20 01 

33* 

0.5 0 0 0 Не Не 

 

Да 
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16 06 02, 

както и 

несортиран

и батерии 

и  

акумулато

ри, 

съдържащ

и такива 

батерии 

Излязло от 

употреба 

електричес

ко 

оборудван

е, различно 

от 

упоменато

то в 20 01 

21 и 20 01 

23 

съдържащо 

опасни 

компонент

и (3) 

20 01 

35* 

5 0 0 0 Не Не 

 

Да 

 

 

Таблица 4.3 Битови отпадъци, oбразувани по време на строителните работи 

Отпадък Код Годишно колич. 

 

Кол .        Реално  

 

 по              изм. 

 КР 

Годишно колич. 

За 1-ца продукт 

 

Кол .     Реално  

 

 по             изм. 

 КР 

Врем. 

съхр. 

Транспо 

ртиране. 

 

Съотве

тстви 

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 1,25 0 0 0 Не Не Да 

 

Таблица 4.4 Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка  

Отпадък Код Годишно колич. 

 

Кол .        Реално  

 

 по              изм. 

 КР 

Годишно колич. 

За 1-ца продукт 

 

Кол .       Реално                                    

 по             изм. 

 КР 

Врем. 

съхр. 

Транс

по 

ртира

не. 

 

Съответ

стви 

Отпадъци, 

неупоменат

и другаде 

(Неразтворе

ни 

вещества от 

дезинфекци

онен трап) 

19 08 99 0,22 0 0 0 Не Не Да 
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Други 

отпадъци 

(включител

но смеси от 

материали) 

от 

механично 

третиране 

на 

отпадъци, 

различни от 

упоменатит

е в 19 12 11 

(Неразтворе

ни 

вещества 

утайки от 

утаителя) 

19 12 12 4 0 0 0 Не Не Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатот

о в кодове 

от 16 02 09 

до 16 02 13 

16 02 14 0,003 0 0 0 Не Не Да 

Излезли от 

употреба 

гуми 

16 01 03 2.0 0 0 0 Не Не Да 

Отпадъци 

от желязо и 

стомана 

19 10 01 4 0 0 0 Не Не Да 

Утайки от 

пречистван

е отпадъчни 

води от 

населени 

места 

19 08 05 

 

100 0 0 0 Не Не Да 

Утайки от 

други 

видове 

пречистван

е на 

промишлен

и 

отпадъчни 

води, 

различни от 

упоменатит

е в 19 08 13 

19 08 14 5 0 0 0 Не Не Да 

Излязло от 

употреба 

електрическ

20 01 36 

 

5 0 0 0 Не Не Да 
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о 

оборудване, 

различно от 

упоменатот

о в 20 01 21 

и 20 01 23 и 

20 01 35 

 

Таблица 4.5 Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Годишно колич. 

 

Кол .            Реално  

 

 по                  изм. 

 КР 

Годишно колич. 

За 1-ца продукт 

 

Кол .        Реал.        

 по              изм. 

 КР 

Временн

о 

съхраняв

ане 

Транс

порти

ране 

Съот

ветст

вие 

Нехлориран

и 

хидравличн

и масла на 

минерална 

основа 

13 01 

10* 

0,7 0 0 0 Не Не Да 

Нехлориран

и моторни, 

смазочни и 

масла за 

зъбни 

предавки 

наминералн

аоснова 

13 02 

05* 

0,25 0 0  Не Не  Да 

Оловни 

акумулатор

ни батерии 

16 06 

01* 

0,45 0 0  Не Не  Да 

 

Таблица 4.6 Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Годишно колич. 

 

Кол .            Реално  

 

 по                  изм. 

 КР 

Годишно колич. 

За 1-ца продукт 

 

Кол .        Реал.        

 по             изм. 

 КР 

Временн

о 

съхраняв

ане 

Трансп

ортира

не 

Съот

ветс

тие 

Тухли 17 01 02 40 0 0 0 Не Не Да 

Бетон 17 01 01 100 0 0 0 Не Не Да 

Керемиди, 

плочки, 

фаянсови и 

керамични 

изделия 

17 01 03 30 0 0 0 Не Не Да 

Смеси от 

бетон, 

тухли, 

керемиди, 

плочки, 

фаянсовиик

17 01 07 

 

500 0 0 0 Не Не Да 
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ерамични 

изделия, 

различни от 

упоменатит

е в 17 01 06 

Почва и 

камъни 

20 02 02 50 0 0 0 Не Не Да 

 

 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотворяване на 

площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната 

фирмата извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответ

ствие 

Смесени 

битови 

отпатъци 

200301  

_ 

 

6 187,440т. 

 

_ 

 

 

 

ММММММадан 

 

Да 

 

 

 

Таблица 6. Шумови емисии 
Ниво на шума на 

границата на обекта 
 

Ниво на шума в мястото на 

въздействие  
 

Допустимо ниво 

съгласно Наредба 

№6/2006г. 
 

Съответствие 

    

    През   отчетната   година  не е извършено измерване на шум. 

 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

 

ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 

Подземни води - взета проба от точка на мониторинг МК1с географски координати 

41029’24`,85”СШ; 24055’23,50”ИД с Протокол №0973/17.06.2020г.от Лаборатория за анализ 

на компонентите на околната среда гр.Бургас  

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласноК

Р 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота 

на 

монитори

нг 

Съответс

твие 

1. рН _ 6,5-9,5 7,78±0,16 

 

6 мес. 

 

Да 

 

2. Амониеви йони mg.dm-3 0,50 0,06+0,02 6 мес. Да 

3. Нитрати mg.dm-3 50 2,95+0,14 6 мес. Да 

4. Нитрити mg.dm-3 0,50 0,08±0,01 6 мес. Да 

5. Сулфати mg.dm-3 250 57,23+1,93 6 мес. Да 

6. Хлориди mg.dm-3 250 5,41+0,22 6 мес. Да 
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7. Фосфати mg.dm-3 0,50 <0,15* 6 мес. Да 

8. Флуориди mg.dm-3 5 0,28+0,03 6 мес. Да 

9. Цианиди mg.dm-3 0,01 <0,002* 6 мес. Да 

10.Цинк mg.dm-3 5 0,059+0,0006 6 мес. Да 

11.Живак mg.dm-3 1 <0,1* 6 мес.  Да 

12. Кадмий μg.dm-3 5 <1,1* 6 мес. Да 

13. Мед mg.dm-3 2 <0,0083* 6 мес. Да 

14. Никел μg.dm-3 20 <4,9* 6 мес. Да 

15. Олово μg.dm-3 10 <3* 6 мес. Да 

16.Барий mg.dm-3 - - 6 мес. - 

17. Селен μg.dm-3 10 <3* 6 мес. Да 

18. Хром μg.dm-3 10 <4,9* 6 мес. Да 

19.Желязо μg.dm-3 200 <5* 6 мес. Да 

20. Арсен mg.dm-3 0,05 <0,00* 6 мес. Да 

21.Молибден mg.dm-3 - - 6 мес. - 

22. Феноли mg.dm-3 - - 6 мес. - 

23.Нефтопродукти mg.dm-3 - - 6 мес. - 

През първо шестмесечие на 2020 г. не е взета проба от точка на мониторинг  МК2 с 

географски координати 41029’15,39”СШ; 24055’33,34” поради липса на водни количества. 

 

Подземни води - взета проба от точка на мониторинг  МК3с географски координати 

41029’15,39”СШ; 24055’33,34” ИД с Протокол №0972/17.06.2020г. от Лаборатория за анализ 

на компонентите на околната среда гр.Бургас /първо  шестмесечие на 2020г./ 

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота 

на 

монитори

нг 

Съответс

твие 

1. pH  

 

 

6,5-9,5 

 

7,22+0,16 

 

6 мес. 

 

 

Да 

2. Амониеви 

йони 

mg.dm-3 0,50 0,17+0,04 6 мес. Да 

3. Нитрати mg.dm-3 50 10,7+0,4 6 мес. Да 

4. Нитрити mg.dm-3 0,50 0,06±0,01 6 мес. Да 

5. Сулфати mg.dm-3 250 219+11 6 мес. Да 

6. Хлориди mg.dm-3 250 7,9+0,3 6 мес. Да 

7. Фосфати mg.dm-3 0,50 <0,05* 6 мес. Да 

8. Флуориди mg.dm-3 5 0,20±0,03 6 мес. Да 

9. Цианиди mg.dm-3 0,01 <0,002* 6 мес. - 

10.Цинк mg.dm-3 5 4,3540+0,3051 6 мес. Да 

11.Живак mg.dm-3 1 <1* 6 мес.  Да 

12. Кадмий μg.dm-3 5 38,5+2,9 6 мес. Не 

13. Мед mg.dm-3 2 <0,0083* 6 мес. Да 

14. Никел μg.dm-3 20 <4,9* 6 мес. Да 

15. Олово μg.dm-3 10 10,7+1,1 6 мес. Да 

16. Селен μg.dm-3 10 <3* 6 мес. Да 

17. Хром μg.dm-3 10 <4,9* 6 мес. Да 

18.Желязо μg.dm-3 200 <5* 6 мес. Да 

19. Арсен mg.dm-3 0,05 <0,003* 6 мес. Да 
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20. Барий mg.dm-3 - - 6 мес. - 

21. Молибден mg.dm-3 - - 6 мес. - 

22.Феноли mg.dm-3 - - 6 мес. - 

23.Нефтопро- 

дукти 

mg.dm-3 - - 6 мес. - 

 

ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 

Подземни води - взета проба от точка на мониторинг  МК1с географски координати 

41029’24,85”СШ; 24055’23,50”ИДс Протокол №2360/15.12.2020г. от Лаборатория за анализ на 

компонентите на околната среда гр.Бургас  

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота 

на 

монитори

нг 

Съответс

твие 

1. рН  

- 

 

6,5-9,5 

 

7,46+0,16 

 

6 мес. 

 

 

Да 

2. Нитрати mg.dm-3 50 0,97+0,08 6 мес. Да 

3. Нитрити mg.dm-3 0,50 <0,05* 6 мес. Да 

4. Сулфати mg.dm-3 250 39,17+2,52 6 мес. Да 

5. Хлориди mg.dm-3 250 5,23+0,21 6 мес. Да 

6. Фосфати mg.dm-3 0,5 <0,05* 6 мес. Да 

7. Флуориди mg.dm-3 5 0,12+0,01 6 мес. Да 

8. Цианиди mg.dm-3 0,01 < 0,02* 6 мес. Не 

9.Цинк mg.dm-3 5 0,0983+0,0064 6 мес. Да 

10.Живак mg.dm-3 1 < 1* 6 мес.  Да 

11. Кадмий μg.dm-3 5 <1,1* 6 мес. Да 

17. Мед mg.dm-3 2 <0,0083* 6 мес. Да 

18. Никел μg.dm-3 20 <4,9* 6 мес. Да 

19. Олово μg.dm-3 10 <3* 6 мес. Да 

20. Селен μg.dm-3 10 < 3* 6 мес. Да 

21. Хром μg.dm-3 10 <4,9* 6 мес. Да 

22.Желязо μg.dm-3 200 <5* 6 мес. Да 

23. Арсен μg.dm-3 0,05 <0,003* 6 мес. Да 

24.Барий mg.dm-3 – 0,0107+0,0008 6 мес. – 

25.Молибден mg.dm-3 – <0,005* 6 мес. – 

26.Феноли mg.dm-3 – 0,004+0,001 6мес. – 

27.Нефтопро 

дукти 

mg.dm-3 – < 0,02* 6мес. – 

 

 

През второ тримесечие на 2020 г. взета проба от точка на мониторинг  МК2 с географски 

координати 41029’15,39”СШ; 24055’33,34”с Протокол №2362/15.12.2020г. от Лаборатория за 

анализ на компонентите на околната среда гр.Бургас. 

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота 

на 

монитори

нг 

Съответс

твие 
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1. рН  

- 

 

6,5-9,5 

 

6,63+0,14 

 

6 мес. 

 

 

Да 

2. Нитрати mg.dm-3 50 2,11+0,11 6 мес. Да 

3. Нитрити mg.dm-3 0,50 <0,05* 6 мес. Да 

4. Сулфати mg.dm-3 250 43,22+2,24 6 мес. Да 

5. Хлориди mg.dm-3 250 5,55+0,24 6 мес. Да 

6. Фосфати mg.dm-3 0,5 <0,05* 6 мес. Да 

7. Флуориди mg.dm-3 5 0,054+0,004 6 мес. Да 

8. Цианиди mg.dm-3 0,01 0,05±0,01 6 мес. Не 

9.Цинк mg.dm-3 5 0,61+0,04 6 мес. Да 

10.Живак mg.dm-3 1 < 1* 6 мес.  Да 

11. Кадмий μg.dm-3 5 4,6±0,5 6 мес. Да 

17. Мед mg.dm-3 2 <0,0083* 6 мес. Да 

18. Никел μg.dm-3 20 <4,9* 6 мес. Да 

19. Олово μg.dm-3 10 10±1 6 мес. Да 

20. Селен μg.dm-3 10 < 3* 6 мес. Да 

21. Хром μg.dm-3 10 <4,9* 6 мес. Да 

22.Желязо μg.dm-3 200 <5* 6 мес. Да 

23. Арсен μg.dm-3 0,05 <0,003* 6 мес. Да 

24.Барий mg.dm-3 – 0,0206+0,0014 6 мес. – 

25.Молибден mg.dm-3 – <0,005* 6 мес. – 

26.Феноли mg.dm-3 – <0,002* 6мес. – 

27.Нефтопро 

дукти 

mg.dm-3 – < 0,02* 6мес. – 

 

 

През второ тримесечие на 2020 г. е взета проба от точка на мониторинг  МК3 с географски 

координати 41029’15,39”СШ; 24055’33,34”, с Протокол №2362/15.12.2020г. от Лаборатория за 

анализ на компонентите на околната среда гр.Бургас. 

 

Параметър 

 

 

 

Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота 

на 

монитори

нг 

Съответс

твие 

1. рН  

- 

 

6,5-9,5 

 

6,69+0,14 

 

6 мес. 

 

 

Да 

2. Нитрати mg.dm-3 50 27,52+1,07 6 мес. Да 

3. Нитрити mg.dm-3 0,50 <0,05* 6 мес. Да 

4. Сулфати mg.dm-3 250 386+24 6 мес. Да 

5. Хлориди mg.dm-3 250 8,47+0,41 6 мес. Да 

6. Фосфати mg.dm-3 0,5 0,07±0,01 6 мес. Да 

7. Флуориди mg.dm-3 5 0,14+0,02 6 мес. Да 

8. Цианиди mg.dm-3 0,01 0,007±0,002 6 мес. Не 

9.Цинк mg.dm-3 5 12,43+0,81 6 мес. Да 

10.Живак mg.dm-3 1 < 1* 6 мес.  Да 

11. Кадмий μg.dm-3 5 105±7 6 мес. Да 

17. Мед mg.dm-3 2 <0,0083* 6 мес. Да 

18. Никел μg.dm-3 20 <4,9* 6 мес. Да 

19. Олово μg.dm-3 10 33,6±2,6 6 мес. Да 
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20. Селен μg.dm-3 10 < 3* 6 мес. Да 

21. Хром μg.dm-3 10 <4,9* 6 мес. Да 

22.Желязо μg.dm-3 200 <5* 6 мес. Да 

23. Арсен μg.dm-3 0,05 <0,003* 6 мес. Да 

24.Барий mg.dm-3 – 0,0343+0,0022 6 мес. – 

25.Молибден mg.dm-3 –     0,0052±0,0005 6 мес. – 

26.Феноли mg.dm-3 – 0,008±0,002 6мес. – 

27.Нефтопро 

дукти 

mg.dm-3 – < 0,02* 6мес. – 

 

 

Таблица 8. Опазване на почви 

В комплексното разрешително няма заложен мониторинг на почви. 

Показател Концентрация в почвите 

(базово състояние), 

съгласно КР 

Пробо 

вземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответстви

е 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

През   отчетния   период    не   са   възниквали   аварийни  ситуации. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

 

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

е предоставено КР 

През отчетния период  не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително. 
 

Дата на 

оплакването или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети  

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

 

 

 

 

 


