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1. Увод 

 Наименование на инсталацията, за който е издадено комплексно разрешително 

(КР) - Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Златица, 

Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица. 

 Адрес по местонахождение на инсталацията: община Златица, местност 

″Бакаджик - Сухото дере″ 

 Регистрационен номер на КР - № 329-НО/2008 

 Дата на подписване на КР – 08.10.2008 г. 

 Дата на влизане в сила на КР – 08.10.2008 г. 

 Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   

притежател   на разрешителното; 

 Притежател на разрешителното -Община Златица –Стоян Николов Генов – 

Кмет на община Златица 

 Оператор: Община Златица 

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

  Собственик: Община Златица, гр. Златица, пл. „Македония” № 1, тел. 0728 / 

60 201, факс: 0728/ 60 202, ob_zlatica@mail.bg . 

  Оператор: Община Златица 

 Лице за контакти 

 Илия Македонски 

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

  Адрес: гр.Златица, пл. “Македония” № 1, тел: 0728 / 60 201, e-mail: 

ob_zlatica@mail.bg . 

    Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани    в 

инсталацията/инсталациите: 
  Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Златица, Чавдар, Мирково, 

Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица е разположено в местността “Бакаджик Сухото 

дере”, землище на гр.Златица. Площадката е извън регулацията на града, на 4 км южно 

от населеното място. 

 Транспортния достъп до площадката е от север по асфалтов път.

 Предназначението на инсталацията е да се осигури площадка за 

екологосъобразно обезвреждане на отпадъците образувани от жизнената дейност на 

жителите на общината – битови и производствени отпадъци имащи характер на 

неопасни. Регионалното депо включва: 

- клетка 1 – за неопасни отпадъци;   

 - клетка 2 − за неопасни отпадъци; 

- клетка 3 –за неопасни  отпадъци; 

 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС: 

 

Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци. 

 

Регионално сдружение „Средногорие –Еко“ след кандидатстване по процедура 

за проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци по приоритетна ос 2 на оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020г.“ е сключен договор с МОСВ през месец юли 
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2018г.По този проект Община Златица е основен бенефициент,а останалите общини са 

партньори.Към края на 2020г.е завършена  компостиращата инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци,предстои откриване през 2021г. 

 

 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите. 

Таблица 4.1 

 

№ Инсталация 

 

Позиция на  

дейността,  

Приложение 

4  

от ЗООС 

Максима

лен  

капацитет 

t/24h 

Максима

лен 

капацитет 

 t 

Количество 

депонирани 

        отпадъци 

   t 

Максимално 

депонирано 

количество 

t/24h 

2020 г. 2020 г. 

1 

Регионално депо за 

неопасни отпадъци за 

общините Златица, 

Чавдар, Мирково, 

Пирдоп, Челопеч, 

Антон и Копривщица. 

5.4 56,988 157 970 7735,480 30,696 

 

 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда  

 

 За община Златица: 

1. Илия  Македонски- Отговорник РД за ТБО 

 

 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията    

   

   Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Златица, Чавдар, Мирково, 

Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица. е разположено на територията на РИОСВ – 

София, гр. София, Цар Борис ІІІ № 136, 10 ет., п.к. 332 

 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/  

инсталациите; 

 

Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“, гр. 

Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, п.к.4000 

 

2.Система за управление на околната среда 

 

      Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Златица, Чавдар, Мирково, 

Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица е изградено и функционира от 21.08.2017г. 
   

 Структура и отговорности 

 

Обновен е   списъка на  персонала, който ще извършва конкретните дейности по 

изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на 

условията в разрешителното. В експлоатационния план на Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон и 
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Копривщица са разписани структурата и броя на необходимия персонал за нормалното 

му функциониране. 

 

 Обучение 

Създадена е програма за обучение на персонала на регионалното депо за ТБО 

на РСУО“Средногорие-еко“.Определени са потребностите на персонала от 

обучение.През отчетната година текущото обучение е свързано с управление 

на отпадъците за което има изготвен протокол.На лицата,работещи на 

площадката се извършва начален и периодичен инструктаж в съответсвие със 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд.   

 

 Обмен на информация 

 

 - Всички доклади (за мониторинг, доклад за експлоатация и др.) и годишните 

отчетни книги за депонираните отпадъци се правят в 3 екземпляра за РИОСВ, община 

Златица и за ИАОС. - Всички нови разпоредби и нормативни документи издадени от 

МОСВ, ИАОС и Държавен вестник се прилагат своевременно и в определените 

срокове. - В община Златица е предоставена документация за начина на експлоатация 

на Регионалното депо за твърди битови отпадъци, за водене на отчетност и за 

периодичния мониторинг.  В Регионалното депо за неопасни отпадъци се поддържа и 

съхранява списък с отговорните лица по изпълнение на условията към КР, с имената 

им, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други възможни 

начини за свързване с отговорните лица и персонала отговорен за изпълнение на 

усл.5.3 от КР. 

 

 Документиране 

 

 Инструкциите и прилежащата документация се намират при отговарящият за 

експлоатирането на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Златица 

Илия Македонски– Отговорник РД за ТБО, с което се изпълнява усл. 5.4 към КР. 

 

 Управление на документи 

 

 В изпълнение на усл.5.5 от КР всички актуални документи свързани с 

изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и на лицата, 

които ги прилагат. Всички инструкции се съхраняват в администрацията на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци и са на разположение на компетентните 

органи. Всички документи съдържат идентификационен номер и се съхраняват в 

администрацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци. 

 

 Оперативно управление 

 

 Съгласно усл.5.6 на КР са изготвени и одобрени инструкции съхранявани в 

администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване 

от компетентните органи. 

 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия  

 

 Съгласно усл.5.7 от КР е изготвена и се спазва инструкцията за периодична 

оценка на съответствието с изискванията на разрешителното. Притежателят на КР е 

изготвил и прилага писмени инструкции за установяването на причините за 

допуснатите несъответствия и предприема коригиращи действия в това число и в 
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управлението на ОС. 

 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 

  Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и 

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

за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план. В 

изпълнение на усл.5.8 от КР е разработен план за действия при бедствия и аварии. 

•Записи 

   

 В изпълнение на условие 5.9. от КР всички записи, регламентирани в 

документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни. 

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка 

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

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

Изготвен е списък с документите. 

 

 Докладване 

 

  Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба 

ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, 

регламентирани по КР. 

   Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на 

дейностите, за които е издадено КР. 

 

 Актуализация на СУОС 

 

За разглеждания период не е правено актуализация на СУОС за обект Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, 

Антон и Копривщица. С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят 

прилага системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното 

изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. 

Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица, който се предоставя 

при поискване от компетентните органи. Персоналът, изпълняващ задачи по условията 

в КР има необходимата компетентност придобита на основата на подходящо обучение 

и опит. 

 

 

З.  Използване на ресурси: 

 

3.1. Използване на вода: 

 

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1.2 от КР) 

Източник 

на вода 

Количество за 

единица 

продукт 

съгласно КР 

m3/t депониран 

отпадък 
 

Използвано 

годишно 

количество 

m3 

Използвано 

годишно 

количество за 

единица продукт 

m3/t депониран 

отпадък 

Съответствие 

2020 г. 

 

2020 г. 

 

2020 г. 
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- 
 

0,0263 m3 /t  
40 0.0237 

 

 

Да 

 

           В изпълнение на условие 8.1 от КР депото се захранва с вода от цистерна .За 

отчетния период няма превишения на разрешеното количество използвана вода, както е 

видно в табл.3.1 

 

3.2. Използване на ел.енергия 

 

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2. от КР) 

 

 

Електроенергия 

Количество за 

единица продукт 

съгласно КР 

МWh/t депониран 

отпадък 
 

Използвано годишно 

количество за единица 

продукт 

МWh/t депониран отпадък 

 

Съответствие 

2020г. 2020 г. 

Електроенергия 0.006887 MWh/t 0,00328 Да. 

 

В изпълнение на усл. 8.2. от КР потреблението на електроенергия се отчита по 

фактури. 

През 2020г.на РДТБО са изразходвани 25.434мгв/ч 

електроенергия.Изразходваното количество на тон продукция е 0,00328мгв/т 

.Ел.енергията се дели на тоновете депониран отпадък през 2020г(7735.480 

т).Изразходваните количества електроенергия се отчитат и се документират в месечни 

справки. Както е видно в табл.3.2. не се наблюдава превишения на разрешените 

количества за годината.  

Основните консуматори на ел.енергия в депото са административната сграда, 

прилежащите към нея складови помещения и помпената станция за инфилтрат. 

Изготвили сме писмена инструкция за отчитането на използваната ел. енергия. Няма 

превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в 

комплексното разрешително. 

 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива: 

 

Таблица 3.3.1. 

Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт съгласно, 

съгласно 

КР 

l/t депониран 

отпадък 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

l/t депониран 

отпадък 

Съот- 

ветствие 

2019 г. 

- - -  
 

- 
- 

Не се използват суровини. 
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Таблица 3.3.2. 

 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт съгласно, 

съгласно 

КР 

l/t депониран 

отпадък 

Употребено 

годишно 

количество 

l/t 

Количество за 

единица 

продукт 

l/t депониран 

отпадък 

Съот- 

ветствие 

 

2020г. 

 Дезинфекционно 

Средство-Натриев 

хипохлорит 

240 0,0310 239,79 

 

0,0310 

 

Да 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

t/y 

Количество 

депониран отпадък 

m3/t  

Употребено 

годишно 

количество 

m3 

Количество 

депониран 

отпадък m3/t 

Съот- 

ветствие 

 

Земни маси 1921 0,1337 1034.200 0,1337 Да 

 

Като спомагателни материали се използва дезинфекционно средство Натриев 

хипохлорит за дезинфекционния трап.Води се дневник/тетрадка/ в която се записва 

изразходваното количество по месеци. 

 

 

3.3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

В КР 329-НО-ИО-АО/2008г. за инсталация „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон и 

Копривщица“ няма поставени условия и норми за консумация на суровини, 

спомагателни материали и горива.   Горивото необходимо за работния процес се 

зарежда за деня. В съответствие със спецификата на дейността на Регионално депо за 

неопасни отпадъци използваното количество суровини не се измерват съгласно КР.  

 

 

З.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти. 

Съхраняваме на площадката и при поискване сме представили информационен 

лист за безопасност за спомагателни материали. Спомагателните материали - 

дезинфекционни средства са в оригинална опаковка. Съхраняват се на посоченото 

място в склад посочен в условие 8.3.4 – гараж с бетониран под и без връзка с 

канализацията. В района на депото се съхраняват спомагателни материали – 

дезинфектант Натриев хипохлорит, използван за дезинфекционния трап. 

Дезинфектанта се съхранява в пластмасов съд, както е закупен в закрито помещение в 

заключен склад. Периодично се извършват проверки на дезификтанта и се съставят 

констативни протоколи. 

 

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

 

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ СОБСТВЕНИ ПЕРИОДИЧНИ 

ИЗМЕРВАНИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

 
1. Трасиране на точките за мониторинг на площадката на депото: Извършено е  

трасиране на точките за мониторинг в границите на площадката на депото, съгласно 

приложения генерален план към комплексното разрешително. 

2.  Географски координати на точките за мониторинг 

2.1 Точки за мониторинг на води 
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№ точка  СШ  ИД 

ПВ1-1 53°08'71 19°59'70   – точка за мониторинг на повърхностни води 1.1 над отпад. 

Тяло 

GPS - 42°40'37.2 24°08'15.2 – точка за мониторинг на повърхностни води 1.1 над отпад. 

Тяло 

ПВ1-2 50°27'85 15°71'16  – точка за мониторинг на повърхностни води 1.2 над отпад. 

тяло 

GPS -  42°40'38.5 24°08'14.5 – точка за мониторинг на повърхностни води 1.2 над отпад. 

тяло 

ПВ2 50°27'85  15°71'16 – точка за мониторинг на повърхностни води 2 под отп. тяло 

GPS 42°40'37.9 24°08'00.9 – точка за мониторинг на повърхностни води 2 под отп. тяло 

 

ПП1-1 53°08'71  19°59'70  – точка за мониторинг на подземни води1  над отпад. тяло 

ПП1-2 50°27'85  15°71'16  – точка за мониторинг на подземни води 2 – над отпад. Тяло  

ПП2 50°27'85 15°71'16 – точка за мониторинг на подземни води 3 – под отпад. тяло 

ПВИ     - точка за мониторинг на инфилтратни води – басейн за                          

инфилтрат 

 2.2 Точки за мониторинг на почви 

Пункт1.1 53°08'71 19°59'70  – точка за мониторинг на почви1 – над отпадъчното 

тяло 

Пункт 1.2 50°27'85 15°71'16  – точка за мониторинг на почви – над отпадъчното тяло 

Пункт 2 50°27'85  15°71'16  – точка за мониторинг на почви  – под отпадъчното тяло 

 

 

3. Данни от извършените собствени периодични замервания /СПИ/ 

По Условие 9.5. Собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха 

 

Условие 9.5.1.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да 

започне да извършва собствени 

периодични измервания (СПИ) на 

емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове, изпускани от 

изходите на газовите кладенци, в 

съответствие с изискванията на 

Таблица 9.5.1. 

Трасирани са газовите кладенци, все още не се 

наблюдава генерация на емисии от биогаз.  

Условие 9.1.1.1. Успоредно с депонирането 

на отпадъците след запълване на първия 

работен хоризонт, притежателят на 

настоящото разрешително да започне 

изграждането на вертикални газоотвеждащи 

кладенци. 

 изграждането на вертикални газоотвеждащи 

кладенци става поетапно  
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Таблица 9.5.1. Мониторинг на газовете, 

измерени на изходите на газовите кладенци на 

всяка от клетките на Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Златица, 

Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон, 

Копривщица, Панагюрище и Стрелча 

Не се наблюдава дебит на газове на изходите 

на газовите кладенци.  

Условие 9.5.1.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да определя 

годишните количества на замърсителите 

(kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 

4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, 

съгласно изискванията на Регламент № 

166/2006г. относно създаването на 

Европейски регистър за изпускането и 

преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). 

Съгласно таблица по условие 9.5.1 от 

извършен собствен мониторинг няма 

превишаване на нормите.   

 

Условие 9.5.1.1  Притежателят на настоящето 

разрешително да започне да извършва СПИ 

на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове, изпускани от изходите на 

газовите кладенци със изискванията на 

таблица по Условие 9.5.1 

 В изпълнение на условие 9.5.1.1 се извършва 

ежемесечно СПИ от акредитирана 

лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ към 

„Пехливанов инженеринг“ ООД гр. София.  

Съгласно направените анализи, вредни 

емисии в отпадъчните газове на клетка №3. 

 

Таблица  по условие 9.5.1  

 

Показател Метод у 
Честота на измерването по

 време на 

експлоатация на депото 

Честота на измерването до 30 

години след закриване на 

депото 

СН4 EN 13649 Месечно На всеки 6 месеца 

со2 БДС EN 1231 Месечно На всеки 6 месеца 

О2 prEN 14789, ISO 12039:1998 Месечно На всеки 6 месеца 

H2S БДС EN 1231 Месечно На всеки 6 месеца 

Н2 - Месечно На всеки 6 месеца 

 

показател І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ общо средно 

СН4 1,92 2,22 2,06 3,57 3,16 3,29 6,63 0,65 0,71 0,70 0,46 0,32 25,69 2,14 

СО2 1,20 1,94 1,89 2,83 2,75 2,85 6,07 2,83 2,96 2,72 1,95 1,91 31,90 2,65 

О2 17,63 19,8 19,4 18,9 18,9 18,7 17,4 18,4 18,1 18,3 19,3 19,8 224,63 18,72 

Н2S 4,05 1,52 1,52 0 1,01 1,52 18,7 3,04 3,54 6,08 9,13 3,04 53,15 4,43 

Н2 0,0 0,71 0,62 0,36 0,27 0,27 0,62 0,59 0,0 0,0 0,0 0,0 3,44 0,28 

 

 

По Условие № 10. Собствен мониторинг на емисии на вредни вещества в отпадъчните 

води 

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води 

 

Условие 10.1.3.1. По време на 

експлоатацията на депото и след неговото 

закриване, в срок не по - кратък от 30 

години, притежателят на настоящото 

разрешително да извършва анализ на 

обема и състава на инфилтрираните 

отпадъчни води от клетките за 

депониране на отпадъци, съгласно 

За периода на експлоатацията на 

инсталацията от 01 януари 2020 година 

до 31 декември 2020 година, не се е 

извършвало заустване на инфилтратни 

води. 
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изискванията посочени в Таблица 

10.1.3.1. Пробовземането и анализите да 

се извършват от акредитирана 

лаборатория. 
Таблица 10.1.3.1. Анализ на обема и 

състава на поток инфилтрирани 

отпадъчни води 1. Точка на 

пробовземане: съгласно Условие 10.1.3.2 
 

За периода на експлоатацията на 

инсталацията, не се е извършвало 

заустване на инфилтратни води  

 

Таблица по Условие10.1.3.1 
Показател 

Честота на пробовземане 

до определяне обема и 

състава на 

инфилтрата 

Честота на пробовземане 

при определени обем и 

състав на инфилтрата 

Примерен 

метод/процедура за 

анализ 

Обем на инфилтрата Ежедневно Веднъж на шест месеца - 

Арсен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 11969 

Барий Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 

Кадмий Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 

Хром (общ) Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 

Мед Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 

Живак Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 11969 

Молибден Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 

Никел Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 

Олово Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 

Селен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 11969 

Цинк Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 

Хлорни йони Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.24-80 

Флуориди Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 

Сулфатни йони Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 

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

Органичен въглерод Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8245 

Азот нитритен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС EN 26777 

Азот амониев Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ISO 7890-3 

 

 

Условие 10.3. Повърхностни води 

Таблица 10.3.1.1. Индивидуални 

емисионни ограничения за заустване на 

повърхностни води от площадката на 

депото в дере - II категория 

водоприемник 

 

Съгласно Таблица 10.3.1.1 по-долу 

Точки на пробовземане 

ПВ1 с координати 53°08'71" СШ, 

19°59'70" ИД, обозначена в приложение 

I. Б.1.1-2 от заявлението; 

ПВ2 с координати 50°27'85" СШ, 

15°71'16" ИД, обозначена в приложение 

I. Б.1.1-2 от заявлението; 

 

Трасирани са и е извършено 

пробовземане от 3 точки-  

ПВ1.1 и ПВ1.2точка ПВ1 се разделя на 

две точки, разположени над отпадъчното 

тяло, по причина на наличието на две 

приходни точки на повърхностни води 

над отпадъчното тяло  

ПВ2 – под отпадъчното тяло 
 ПВ 1.1 – няма вода 

ПВ 1.2 – няма вода 
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ПВ2 – има вода, опробвана и 

анализирана 
 

 

Резултати от изпитването на повърхностни води 

 
№ 
по 
ред 

Наименование на 
покозателя 

Единица на 
величината 

Стандарти/валиди
рани методи 

№ 
Образец
а по вх.-
изх. 
дневник 

Резултати от 
изпитването 
/стойност 
неопределен
ост/ 

Стойност 
и допуск 
на 
показате
ля 

Условия на 
изпитване 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Неразтворими вещества Mg/dm3 БДС 17.1.4.04:1980-т.2 70 <6 - T(20,3±0,1)оС 

Rh(44±1)% 2 Активна реакция рН рН единици БДС 17.1.4.2771980 7.16±0.05 - 

3 Азот нитритен N-NO2 mg/dm3 БДС 17.1.4.24:1997 <0.003 - 

4 Хлориди  CL mg/dm3 БДС 17.1.4.24:1980-т.1 839.2±52.0 - 

5 Сулфати SO4 mg/dm3 БДС 17.1.4.03:1977 41.81±0,79 - 

6 Флуор F mg/dm3 БДС 16911:1988 <0.1 - 

7 Амониеви йони NH4+ mg/dm3 БДС 17-1-4-10:1979-т.2 82.45±9.31 - 

8 Арсен  As mg/dm3 БДС EN ISO 11885:2009 0,023±0,006 - 

9 Кадмий  Cd mg/dm3 БДС EN ISO 11885:2009 <0.005 - 

10 Хром  Cr mg/dm3 БДС EN ISO 11885:2009 0.086±0.003 - 

11 Мед   Cu mg/dm3 БДС EN ISO 11885:2009 0.036±0.002 - 

12 Живак  Hg mg/dm3 EPA 6010C:2007 < 0.001  

13 Никел  Ni mg/dm3 БДС EN ISO 11885:2009 0.062±0.005  

14 Фосфор  Р mg/dm3 БДС EN ISO 11885:2009 1,90±0.037 
 

- 

15 Олово  Pb mg/dm3 БДС  EN ISO 11885:2009 <0.01 - 

16 Цинк  Zn mg/dm3 БДС  EN ISO 11885:2009 0.018±0.002 - 

 

 
 
 

По Условие 13.8. Собствен мониторинг на подземни води 

Условие 13.8.1.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва на 

всеки две години изследване на химичния 

състав на подземните води на площадката 

по всички показатели, посочени в 

приложение № 1 на Наредба № 1 

/10.10.2007г. за проучването, ползването 

и опазването на подземните води, при 

спазване изискванията на чл. 80, ал. 5,6 и 

ал. 7, т.2 от същата наредба. 

 

За 2020г е извършен собствен мониторинг 

от „Пехливанов инженеринг“ООД 

гр.София на подземните води,по 

показателите посочени в таблица 13.8.1 

Условие 13.8.2. По време на 

експлоатацията на депото и след неговото 

закриване, в срок не по - кратък от 30 

години, притежателят на настоящото 

разрешително да провежда собствен 

мониторинг на подземните води по 

показателите, посочени в Таблица 13.8.1 

на настоящото разрешително. Анализите 

да се извършват от акредитирани 

лаборатории. 

Направени са лабораторни изследвания от 

акредитирана лаборатория. 
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Таблица 13.8.1 Мониторинг на подземни 

води Точки на пробовземане: 3 

бр.пиезометри: 

мониторингов кладенец № 1, с 

координати 53°27'15" СШ и 15°42'59" 

ИД;  

мониторингов кладенец № 2, с 

координати 53°14'22" СШ и 16°46'24" 

ИД;  

мониторингов кладенец № 3, с 

координати 50°40'49" СШ и 15°73'61" ИД, 

обозначени в Приложение I. Б. 1.1 -2 от 

заявлението 

Взети са проби от всички гореизброени 

точки за мониторинг, с изключение на: 

ПП1 – няма вода 

ПП2 – няма вода 

ПП3 – отчетено водно ниво 

 

 
 
 
 
Таблица по Условие 13.8.1 

Показател 
Честота по време на 

експлоатация на 

депото 

Честота след закриване 

на депото, за срок не по 

- кратък от 30 години 

Примерен метод за 

анализ 

Водно ниво Веднъж на шест месеца - 

I. Основни физико-химични показатели 
1. 

Електропроводимост 

Веднъж на две години - 
2. Обща 

твърдост 

Веднъж на две години - 

З.Перманганатна 

окисляемост 

Веднъж на две години - 

4. Активна реакция Веднъж на шест месеца ISO 10523:1994/БДС 

3424-81; БДС 17.1.4.27- 

80 
5. Амониев йон Веднъж на шест месеца БДС ISO 7890-3 

6. Нитрати Веднъж на шест месеца - 
7. Нитрити Веднъж на шест месеца БДС EN 26777:1997 
8. Сулфати Веднъж на шест месеца - 
9. Хлориди Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.24-80 
10. Фосфати Веднъж на шест месеца БДС EN1189 

11. Флуориди Веднъж на шест месеца - 
II. Метали и металоиди 

11. Живак Веднъж на шест месеца ISO 11969 

12. Кадмий Веднъж на шест месеца ISO 8288 
13. Мед Веднъж на шест месеца ISO 8288 
14. Никел Веднъж на шест месеца ISO 8288 

15. Олово Веднъж на шест месеца ISO 8288 
16. Селен Веднъж на шест месеца ISO 11969 

17. Хром Веднъж на шесг месеца ISO 9174 
18. Алуминий Веднъж на две години - 
19. Желязо Веднъж на шест месеца ISO 6332:1988 

20. Калций Веднъж на две години - 
21. Магнезий Веднъж на две години - 

22. Манган Веднъж на две години - 
23. Цинк Веднъж на шест месеца ISO 8288 

24. Естествен уран Веднъж на две години - 

25. Натрий Веднъж на две години ISO 9964-3:1993 

26. Бор Веднъж на две години - 



 15 

27. Антимон Веднъж на две години - 

28. Арсен Веднъж на шест месеца ISO 11969 
III. Специфични органични замърсители 

29. Бензен Веднъж на две години - 

30. Бенз(а)пирен Веднъж на две години - 
31. 1,2 Дихлоретан Веднъж на две години - 

32. Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

Веднъж на две години  

ЗЗ.Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен 

Веднъж на две години - 

34. Пестициди Веднъж на две години - 

 
Таблица 13.8 – Резултати от извършените анализи и сравнение с индивидуалните 

емисионни ограничения на замърсители в подземните води-в пунктовете за подземни води 

за отчетната 2020 г. няма превишения съгласно Наредба № 1 от 30.10.2017. 
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По Условие 13.9. Собствен мониторинг на почви 

 

Условие 13.9.1. От датата на пускане в 

експлоатация на инсталацията по Условие 2, 

притежателят на настоящото разрешително да 

извършва собствен мониторинг на състоянието 

на почвите на площадката, в постоянни 

мониторингови пунктове - пункт 1 и пункт 2, 

обозначени на план на площадката - Чертеж № 

13 “а” от заявлението. Анализите да се 

извършват от акредитирани лаборатории. Да се 

наблюдават показателите, посочени в Таблица 

13.9. 

Извършени са СПИ – Пункт 1 с координати 

43°51´581“СШ и 26°02´141“ИД и пункт 2 с 

координати 43°51´188“СШ и 26°02´533“ИД 

 

  

 

Съгласно Комплексно разрешително мониторинг на почви се извършва на всеки 

три години. През 2020г от лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ“към 

„ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ООД гр.София се извърши мониторинг на почви. 
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Таблица 13.9  - Резултати от извършени СПИ почви 
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В изпълнение на КР за времето на действие на КР се извършва депониране на 

отпадъци в трета клетка, при което работните коти по профили са далече от последния 

работен хоризонт, над който следва да се извърши изпълнението на техническата 

рекултивация. Не се е пристъпило към изграждането на хоризонтален газов дренаж, 

включващ дренажен слой от чакъл, осигуряващ отвеждането на биогаза до 

вертикалните газови кладенци и разполагането на газоотвеждащи тръби с диаметри 100 

мм и 110 мм.  

 

 

 

 

Условие 9.2.2 Притежателят на 

настоящето разрешително да прилага 

инструкция за периодична оценка на 

наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката, 

установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези 

източници и предприемане на мерки за 

органичаването им.  

В изпълнение на условие 9.2.2, сме  

изготвили инструкция за периодична 

оценка на наличието на неорганизирани 

емисии на площадката и за спазване на 

мерките за предотвратяване и 

ограничаване на не организираните 

емисии, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. В тетрадка се водят 

записи за осъществени запръстявания. 

 

Условие 9.2.3 Притежателят на 

настоящето разрешително да прилага 

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.  

В изпълнение на Условие 9.2.3 има 

изготвена инструкция за периодична 

оценка на наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката и 

за спазване на мерките за предотвратяване 

и ограничаване на неорганизираните 

емисии, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия.  Всекидневно в 

тетрадка се отбелязват извършените 

проверки за наличие на неорганизирани 

емисии и миризми. 

 

Условие 9.2.4 Притежателят на 

настоящето разрешително да овлажнява с 

вода всички участъци на площадката, 

които са източници на неорганизирани 

емисии на прах. 

В изпълнение на Условие 9.2.4, събраните 

инфилтрирани отпадъчни води, събрани в 

ретензионен басейн, посредством помпа и 

дренажна система се използват за 

оросяване на западната част на 

експлоатирана клетка №3. 

 

Условие 9.3.1 Притежателят на 

настоящето разрешително трябва да 

осигури всички дейности на площадката 

да бъдат извършени по начин, 

недопускащ разпространяването на 

миризми извън границите на 

производствената площадка. 

В изпълнение на Условие 9.3.1 на 

площадката органолептично не се усеща 

миризма, характерна за производствения 

Процес.  
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Условие 10.1.2.1 По време на 

експлоатация на депото, притежателят на 

настоящето разрешително да използва 

инфилтратните води от площадката, за 

оборотно оросяване на тялото на депото. 

В изпълнение на условие 10.1.2.1 

инфилтрата от депото се събира, чрез 

изградена дренажна система във 

ретензионен резервоар където се 

съхраняват. Периодично инфилтрата се 

връща върху тялото на депото, чрез 

припомпване като за целта е изградена 

помпена станция и оросителна система. 

Проверката и поддръжката на помпена 

станция и оросителната система се 

извършва от отговорника на депото 

който:- проверява наличието на липса на 

течове :- следи за водоплътността, когато 

е нарушена или има големи разлики във 

водните количества и да се предприеме 

ремонт. 

- Извършването на проверката  е 

визуално 

 

В съответсвие с условие 10.1.3.3, ежедневно се извършва мониторинг на 

метеорологините данни на депото. Резултатите се регистрират в дневник.Записите са до 

месец септември 2020 год. поради повреда на метереологичаната станция. 

  В таблица по-долу са представени средномесечните стойности на 

наблюдаваните показатели. 

 

 

 Период Количество 

валежи 

Температура/минимална, 

максимална в 14.00ч.СЕТ/ 
Сила на 

вятъра 

Атмосферна влага 

в 14.00ч. СЕТ 

% 

 

месец mm t°C t°C km\h 
януари 34 -8 2 4,3 50 

февруари 33 -3 10 8,2 62 

март 52 5 12 12,2 82 

април 58 6 14 19,2 42 

май 70 10 15 26,27 54 

юни 61 16 25 27,74 73 

юли 56 21 27 29,12 56 

август 36 18 29 30,2 63 

септември 44 15 28 23,75 48 

октомври 0 0 0 0 0 

ноември 0 0 0 0 0 

декември 0 0 0 0 0 

 

Условие 10.2.1 Притежателят на 

настоящето разрешително да отвежда 

битово-фекални отпадъчни води от 

площадката в изгребна яма, обозначена в 

приложение І.Б.2.2.2-1 от заявлението и 

единственно при наличие на: 

 Актуален договор за извозване 

и пречистване на отпадъчните 

води дружеството, 

експлоатиращо 

канализационната мрежа в 

В изпълнение на условие 10.2.1 битово –

фекалните води от стопанския двор към 

депото се отвеждат във водоплътна 

изгребна шахта, заедно с водите от 

автомивката. Периодично съдържанието 

на шахтата се изпомпва и се 

транспортират до ПСВО гр. Пирдоп, 

съгласно сключен договор. 
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района Условие 10.3. 

Повърхностни води 

 

 

 

 

6. Управление на отпадъците: 
 

 

Управление на отпадъците: 

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично 

законодателство и КР №329 – НO/2008г.: 

В изпълнение на Условие 11.1.1. Отпадъците, образувани при експлоатация на 

инсталацията не се различават по вид (код и наименование) от посочените в таблици 

№№ 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. 

Не се превишават посочените количества. 

В изпълнение Проект на регионална програма за управление на отпадъците, 

изискваща се по чл.52, ал.6 от ЗУО, е представен в РИОСВ-София, за издаване на 

становище по ЕО. Програмата през 2020 год. е приключила и предстои изготвяне на 

нова. 

           

В изпълнение на Условие 11.2.4. На площадката не е образуван отпадък с код 20 

01 21*. В изпълнение на Условие 11.2.5.На площадката на депото не се приемат 

отпадъци със следните кодове:130110*,130205*,130506*,130508*. 

  В изпълнение на Условие 11.2.7. На територията на площадката не се приемат 

различни от упоменатите в условието отпадъци.  

Представени са актуални писмени договори. Изготвен е Доклад от основно 

охарактеризиране на смесени битови отпадъци в съответствие с Раздел 1, Част I на 

Приложение №1 от Наредба № 6/27.08.2013г.  - произхода на отпадъците е битов от 

населението на общини и от предприятията в общините; - отпадъците са найлон 

/опаковки/, пластмаса /бутилки, туби от минерална вода/, хартия /различна опаковъчна 

хартия/ и хранителни отпадъци от градската част на населението; - предварително 

третиране на отпадъците преди депонирането им се извършва от сметосъбиращите 

коли. В изпълнение на Условие от КР  приемането на отпадъците се извършва по 

документация, която включва: - данни за притежателя на отпадъците; - код и 

наименование на отпадъците; - произход на отпадъците.  

В изпълнение на от КР при приемане на отпадъците се извършва проверка на 

място, която включва: - визуална проверка на отпадъците, - измерване с електронна 

везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци; - 

отразяване в отчетна книга, заверена от РИОСВ – София.  

За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се 

извършва след предоставяне на утвърдени от РИОСВ – София работни листа.  

Отпадъците се приемат в съответствие с критериите за приемане на отпадъци на депа за 

неопасни отпадъци, посочени в Раздел ІIІ от Наредба №6/27.08.2013г, доп. бр.13 от 

07.02.2017г.  

В изпълнение на КР  не извършваме предварително третиране на отпадъците на 

депото, то се извършва от сметосъбиращите коли.  

Отпадъци с опасни свойства не се депонират на депото и нямаме площадки за временно 

съхранение на отпадъците по условие 11.3.2  

В изпълнение на Условие 11.3.7. Няма смесване на опасни с други отпадъци, на 

оползотворими и неоползотворими, както и смесване на опасни отпадъци с други 

вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. 
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В изпълнение на Условие 11.6.4.1. Депото се експлоатира по установените 

правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, които е 

неразделна част от проекта на технологията за депониране. 

  В изпълнение на Условие 11.6.4.2. в посочения срок до 4 (четири) месеца от 

влизане в сила на настоящото разрешително сме актуализирали Плана за експлоатация 

на Регионално депо за неопасни отпадъци, съобразно условията в настоящето 

разрешително и изискванията на Наредба №6/27.08.2013г, доп. бр.13 от 21 07.02.2017г. 

за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Актуализираният План за експлоатация е представен в РИОСВ. 

 

  

 

В изпълнение на Условие 11.7.1.Ежедневно се  измерват  количествата 

депониран отпадък на входа с електронна везна.В края на работния ден количествата 

депониран отпадък се описват в отчетна книга. 

 В изпълнение на Условие 11.7.2. Представили сме инструкция за измерване или 

изчисление на образуваните количества отпадъци.  

В изпълнение на Условие 11.7.3. Количествата образувани отпадъци за деня  не 

надвишават разрешените по КР.   

В изпълнение на Условие 11.7.5. ежегодно осъществяваме мониторинг на 

състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци (топография на 

депото) съгласно Таблица 11.7.5, заета от отпадъците площ, обем и състав на 

отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен 

капацитет на депото. Визуална проверка на слягане на повърхността на тялото на 

депото. 

  В изпълнение на Условие 11.8.1. Не се образуват отпадъци с огледален код. 

  В изпълнение на Условие 11.8.1.1. Изготвени са доклади за основно 

охарактеризиране на смесени битови отпадъци. Произхода на отпадъците е битов от 

населението на седемте общини и промишлен с неопасен характер от предприятията в 

общините; - отпадъците са найлон /опаковки/, пластмаса /бутилки, туби от минерална 

вода/, хартия /различна опаковъчна хартия/ и хранителни отпадъци от градската част на 

населението; - предварително третиране на отпадъците преди депонирането им се 

извършва само от сметоизвозните коли.  

В изпълнение на Условие 11.8.2. на този етап няма образувани отпадъци с 

огледален код по условие 11.8.1. за които да се извърши анализ от акредитирана 

лаборатория. 

В изпълнение на Условие 11.8.3. сме извърши необходимите изпитвания за 

установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното 

охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното 

разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по Условие 2, в 

съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 

6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  

Представен е доклад за основно охарактеризиране на смесени битови отпадъци.  

В изпълнение на Условие 11.9.1. Представена е информация за дейностите по 

отпадъците, съгласно Наредба № 2 от 22 януари 2013год. – приложение № 11 към 

чл.14, т.2 и приложение № 31 към чл.20, ал.1,към ИАОС.  

В изпълнение на Условие 11.9.1.3. До момента не са депонирани азбестови 

отпадъци.  

В изпълнение на Условие 11.9.2. За периода на отчитане няма образувани 

отпадъци от инсталацията.  
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В изпълнение на Условие 11.9.3. За периода на отчитане не се е налагало 

изготвяне и документиране на резултати от оценка на съответствието и респективно 

коригиращи действия.  

Представяме в РИОСВ – София ГДОС в законоустановения срок. 

 

 

 

 

 

7. Шум: 

 

Условие 12.1.1 Дейностите извършвани на 

производствената площадка, да се 

осъществяват по начин недопускащ 

предизвикване на шум в околната среда 

над граничните стойности на 

еквивалентно ниво на шума, както следва: 

По границите на производствената 

площадка: 

 през деня (от 07:00 ч.до 19:00 

ч.)- 70 dB(А) 

 вечер (от 19:00 ч.до 23:00 ч.)-

70dB(А) 

 през нощта (от 23:00 ч. до 07:00 

ч.)- 70 dB(А) 

В изпълнение на условие 12.1.1 честотата 

на измервания е веднъж на две години. 

Регионално депо за неопасни отпадъци за 

Общините: Златица, Пирдоп, Мирково, 

Антон, Челопеч, Чавдар и Копривщица е с 

работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч. 

Извън това часово  време няма източници 

на шум в границите на обекта. 

 

В изпълнение на Условие 12.2.1 през м. септември 2020 год.беше измерено 

нивото на шум от акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов 

инженеринг“ ООД гр. София. 

 

Резултати от измерването 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

характеристиката 

Единица 

на 

величината 

Стандартизирани 

валидирани 

методи 

Код(№) на 

изв.по вх.-

изх.дн-к 

Резултати 

от 

изпитв. 

Стойн.и 

допуск. 

    # 

Усл.при изпитването 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Еквивалентно 

ниво на шума 

dB(А) ФМ06/14 2485.3-1 ш 50.6±0.4 70 Средна темп.на 

въздуха=(24.3±0.11)°С 

 

Относителна 

влажност на въздуха 

=(58±1.0)% 

 

 

Средна скорост на 

вятъра =(0.8±0.004) 

m/s 

2 Еквивалентно 

ниво на шума 

dB(А) ФМ06/14 2485.3-2 ш 54.5±0.4 70 

3 Еквивалентно 

ниво на шума 

dB(А) ФМ06/14 2485.3-3 ш 51.2±0.4 70 

4 Еквивалентно 

ниво на шума 

dB(А) ФМ06/14 2485.3-4 ш 49.0±0.4 70 

5 Еквивалентно 

ниво на шума 

dB(А) ФМ06/14 2485.3-5 ш 48.1±0.4 70 

6 Еквивалентно 

ниво на шума 

dB(А) ФМ06/14 2485.3-6 ш 53.4±0.4 70 

7 Еквивалентно 

ниво на шума 

dB(А) ФМ06/14 2485.3-7 ш 52.7±0.4 70 

8 Еквивалентно 

ниво на шума 

dB(А) ФМ06/14 2485.3-8 ш 51.2±0.1 70 

15 Еквивалентно 

ниво на шума 

/точка в място на 

dB(А) ФМ06/14 2485.3-

1ш÷2485.3-

8ш 

16.2±0.9 55 
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въздействие 

17 Ниво на обща 

звукова мощност 

dB(А) ФМ06/14 2485.3-1ш 

÷2485.3-8 

ш 

96.8±4.0 - 

 

8.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване: 

 

Условие 13.1 На притежятеля на 

настоящето разрешително не се 

разрешава инжектиране, 

реинжектиране,пряко или непряко 

приоритетно опасни, 

приоритетни,опасни и вредни вещества 

в подземните води и почвите. 

В изпълнение на Условие 13.1 

операторът не инжектира пряко или 

непряко въвеждане на приоритетно 

опасни и вредни вещества в подземните 

води и почвите.  

 

Условие 13.3 Притежателят на 

настоящето разрешително да осигурява 

съхраняването на достатъчно 

количество подходящи сорбиращи 

материали за почистване в случай на 

разливи на определени за целта места. 

В изпълнение на Условие 13.3 на 

площадката се съхраняват абсорбиращи 

материали (трици и пясък) за 

почистване в случаи на разливи. 

 

 

В изпълнение на Условие 13.4. Представили сме писмена инструкция за 

отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните 

води и третиране на образуваните отпадъци.До края на 2020г разливи няма.В тетрадка 

се пишат протоколи. 

 В изпълнение на Условие 13.5. Няма наличие на течности в резервоари, варели, 

оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове. Няма тръбопроводи, 

разположени на открито. 

  В изпълнение на Условие 13.6  товаро-разтоварните дейности на площадката се 

извършват единствено на определените за целта места. 

           В изпълнение на Условие 13.8.1.1 е извършен мониторинг от акредитирана 

фирма резултатите са видни по-горе в таблица по условие 13.8 

          В изпълнение на Условие 13.9.1 и 13.10.2 е извършен мониторинг от 

акредитирана лаборатория .Резултатите са видни от таблица по Условие 13.9 

           

 

9.   Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с 

условията по КР (ИППСУКР) 

 

    РД за ТБО няма такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с 

изискванията по опазване на околната среда. 

  

10.   Прекратяване на работа на инсталации или част от тях; 

 

     През периода 01.01.2020 - 31.12.2020 година няма прекратяване работата на 

инсталацията или на част от нея. 

 

14  Свързани с околната среда аварии;  

 

Изготвен е авариен план по условието.Няма констатирани аварии за 2020г. 
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Условие: 14.3  Предотвратяване и действия при аварии. 

 

През 2020г. в РД за ТБО не е имало аварии свързани с околната среда. 

 

Условие: 14.5   Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за НО: 

 

През 2020 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността 

на депото. 

 

Условие 15. Преходни и анормални режими на работа 

 

         През 2020г по Условия:15.1,15.2,15.2.1,15.2.2,15.3 няма спиране на работа и 

анормални режими на инсталацията. 

 

Условие 16 Прекратяване на работа на инсталациите или на части от тях 

 

          През 2020г  по условия:16.1:16.2:16.3:16.4:16.5:16.6 не е взето решение за 

прекратяване на дейността на инсталацията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 

  Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които 

е предоставено комплексно разрешително № 329-НО/2008 г. на Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Златица, Чавдар, Мирково, 

Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица.  Не възразявам срещу 

предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този 

доклад на трети лица. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис: ....................................................       Дата: .03.2021г. 

 

 

Име на подписващия:Стоян Николов Генов     

 

Длъжност в организацията: Кмет на община Златица 
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РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ 

 

 

 

КР   Комплексно разрешително 

ЗООС   Закон за опазване на околната среда 

СУОС   Система за управление на околната среда 

СК   Сондажни кладенци 

ТБО   Твърди битови отпадъци 

РД   Регионално депо 

РИОСВ  Регионална инспекция по околна среда и водите 

ГК   Газови кладенци         

ГДОС   Годишен доклад по околна среда 

БД   Басейнова дирекция 

 

 


