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1. Увод    

 

 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно 
разрешително /КР/ 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и 

Елин Пелин, с. Горна Малина 

 

 Адрес по местонахождение на инсталацията: 
с. Горна Малина, ЕКАТТЕ 16314, местност „Умен дол” 
 

 Регистрационен № на КР:   КР №301 – Н1/2012 

 

 Дата на подписване на КР: 19.01.2012 година 

 

 Дата на влизане в сила на КР: 08.02.2012 година 
 

 Оператор на инсталацията:  
„ЕКО ГОРНА  МАЛИНА” ЕООД;  

притежател на разрешителното е община Горна Малина 
 

 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора: 
 Собственик – община Горна Малина, ул.”21” № 18, тел. +359 

7152/2320, факс: +359 7152/2252, оператор: адр. с. Горна Малина, ул. „21” 

№ 18,       тел. +359 7152/2320, факс: +359 7152/2252, GSM 0887805918,  

e-mail: eko@gornamalina.net  

 

 Лице за контакти: инж. Веселин Димитров – Управител  

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: с. Горна Малина, ул. 

„21” № 18,  тел. +359 7152/2270, факс: +359 7152/2252, GSM 0887805918, 

e-mail: veselinu@abv.bg 

 
 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията/инсталациите  

Регионално депо за неопасни отпадъци обслужващо общините Горна 

Малина и Елин Пелин. В Регионалното депо има следните клетки: клетки с 

№ №1,2 и 3 изградени за ТБО, в експлоатация са и трите клетки. На депото 

се приемат битови и производствени неопасни отпадъци от предприятия на 

територията на двете общини.  

 

mailto:eko@gornamalina.net
mailto:veselinu@abv.bg


 4 

 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите. 

  
Инсталация Позиция на 

дейността по 

Приложение 

№ 4 на ЗООС 

Капаци

тет 

[t/24h] 

по КР 

Капацитет 

[t]  

по КР 

Капацитет 

[t/24h] 

 

Оценка на 

съответств

ие 

Количество 

депонирани 

отпадъци 

[t]  

2015г. 

Регионално депо за неопасни отпадъци 

общините Горна Малина и Елин Пелин, 

включващо: 

 Клетка 1; 

 Клетка 2; 

 Клетка 3; 

 

 

5.4 

 

 

60 

 

 

 

200107 

 

 

 

 

50 

 

 

 

да 

 

 

 

14220  

 

 

 

  

 

 

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

 

Забележка: С разрешение за ползване № СТ-05-1392 от 29.11.2011г. са въведени в експлоатация клетки 2 и 3.   
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От месец юли 2003г. в експлоатация е въведена клетка № 1 -  за неопасни 

отпадъци, оператор е фирма “БКО”ООД, със седалище и адрес на 

управление: гр.София, ул.”Градинарска”№1, рег.по фир.дело №8119/1999, 

БУЛСТАТ 121912312, с управител Димчо Александров Китов. От м. 

октомври 2005г. експлоатация на I-ва клетка е възложена на фирма “Еко 

Горна Малина” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Горна 

Малина, ул. Двадесет и първа №18, рег.по фир. дело №144/2005, 

БУЛСТАТ 131444239, с управител инж. Веселин Димитров Димитров, 

експлоатира се с разрешение съгласно чл. 12 ЗУО; от 15.11.2008г. и 

разрешение съгласно чл. 12 ЗУО; от 23.08.2011г. с комплексно 

разрешително №301-Н1/2012г. 

С разрешение за ползване № СТ-05-1392 от 29.11.2011г. са въведени в 

експлоатация клетки с № 2 и №3 - за неопасни отпадъци. От месец 

декември 2011г. се депонира и в клетка № 2, а от месец декември 2012г. се 

депонира и в клетка № 3. 

 
 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

 

1.  инж. Веселин Димитров – Управител на „Еко Горна Малина” ЕООД 

2.  инж. Стоянка Дончева – Главен експерт „Екология” 

 
 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите 

Регионалното депо за неопасни отпадъци в община Горна Малина е 

разположено на територията на РИОСВ гр. София. 

 
 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията/инсталациите 

Регионалното депо за неопасни отпадъци в община Горна Малина е 

разположено на територията на Басейнова Дирекция Дунавски район с 

център гр. Плевен. 

 

 

2. Система за управление на околната среда 

 
 Структура и отговорности 

- За разпределение на отговорностите в изпълнение на усл.5.1.1. от КР е 

определен персонала, който ще извършва конкретните дейности по 

изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за 

изпълнение на условията в разрешителното. 

-  Изготвени са  списъци на: 

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение 

на условията в разрешителното; 

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. 
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-  Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 на КР  на Регионалното 

депо и ще се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или 

отговорностите. 
 

 

 Обучение 

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по 

изпълнение на условията в КР. 

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените 

инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на 

резултатите от всички дейности по условията в КР. Операторът не е 

изготвил и не изпълнява годишна програма за обучение за 2015 г., тъй като 

до момента не е възникнала потребност от обучение на персонала 

(2бр.кантарджии, 1бр.булдозерист и 3бр.охрана), в зависимост от 

определените потребности, с което изпълнява усл.5.2 от КР. 

- Компютърно обучение – софтуерно обучение 

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника 

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда 

 
 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 Горна Малина 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 Горна Малина е предоставена документация за начина на 

експлоатация на Регионалното депо за ТБО и ПО,  за водене на отчетност и 

за периодичния мониторинг провеждан от лабораторията на ИАОС. Тази 

информация е за достъп на населението. 

- 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 Горна Малина  и Елин Пелин – инж. Веселин 

Димитров – Управител. С което се изпълнява усл. 5.4 към КР. 

 

 
 Управление на документи 
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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 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 в дружеството е разработен план за 

действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия 

при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се 

разработва план за подготовка на органите за управление и на 

спасителните групи. Целта на ръководството на дружеството е чрез 

непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа 

на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации. 

  
 Документиране   

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 
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Съгласно условие 5.10. на комплексното разрешително и на 

нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се 

докладват всички дейности, регламентирани по КР. 

 
 Актуализация на СУОС    

За разглеждания период не е правено актуализация на СУОС за обект 

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин 

Пелин.   

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 от КР) 

 
Източник  

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно КР 
 

Използвано 

годишно 

количество 

 

Използвано 

годишно 

количество за 

единица продукт 

Съответствие 

2014г. 2015г. 

ВиК мрежа 

Градски 

водопровод 

няма норма 0,074 m3 /t 85 m3 115 m3 
0,0081  m3 /t Да 

 

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

градската водопроводна мрежа въз основа на актуален договор с “В и К” 

ЕООД – София като спазва условията в него, както и на актуално 

разрешително за водовземане при спазване на условията в него. За 

отчетния период няма превишение на разрешеното количество използвана 

вода, както е видно в табл.3.1. В депото е изготвена инструкция за 

системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. 

Резултатите от проверките се отразяват в дневника на отговорното лице 

като на база показанията на водомерите се отчитат месечните и годишните 

разходи на вода за тон депониран отпадък: 

• Изразходваното количество вода на депото е 0,0081 мЗ/тон депониран 

отпадък. 
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• За разглеждания период са извършени 6 проверки на водопровода. Не са 

установени аварии. Извършват се проверки с цел недопускане на аварии и 

своевременното им отстраняване. 

 
3.2. Използване на ел.енергия 

 

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР) 

 
Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Количество за 

единица продукт 

съгласно КР 
 

Използвано 

годишно 

количество ел. 

енергия 

Използвано 

годишно 

количество за 

единица продукт 

Съответст

вие 

2014г. 2015г.  

Електроенергия 0.00199 MWh/t 9,274 MWh 9,263 MWh/14220 t 

=0.000651 MWh/t 
Да 

 

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

по фактури. Операторът прилага инструкция за пресмятане/изчисляване на 

изразходваните количества електроенергия, изразени като обща месечна 

консумация за площадката, месечна консумация за инсталацията, предмет 

на КР, месечна консумация за депониране на 1 тон отпадък и годишна 

консумация за депониране на тон отпадък. Изразходваните количества 

електроенергия се отчитат  и се документират в  месечни справки. Както е 

видно в табл.3.2. не се наблюдава превишение на разрешените количества 

за годината. 

Потреблението на ел.енергия в РД за НО е регулирано в договор с 

"Електроразпределение" София област. Основните консуматори на 

ел.енергия в депото са административната сграда и помпената станции 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.  

 

 

 

З.З. Използване на суровини, спомагателни материали и горива: 

 
Таблица 3.3.1. 

Суровини Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 

КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

 

- - - - - Да/не 
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Не се използват суровини. 

 
Таблица 3.3.2. 

Спомагателни 

материали  

Годишно 

количество, 

съгласно КР  

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР  

Употребено 

годишно 

количество (за 

период 01.01.15 -

31.12.15 г.) 

Количество 

за единица 

продукт  

Съответствие  

Дезинфекционно 

средство 

 

- 

 

- 
56 бр. табл. по 

3,14 гр.=190,4 гр. 

 

- Да/не 

 

Като спомагателни материали се използва дезинфекционно средство 

Клодан D за дезинфекционния трапа, то е във вид на разтворими таблетки .  

 

 
 Таблица 3.3.3. 

Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - Да/не 

 

 

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 

8.3.1.2 – гараж с бетониран под и без връзка с канализацията. В района на 

депото се съхраняват  спомагателни материали – дезинфектант Клодан D, 

използван за дезинфекционния трап. Дезинфектанта се съхранява в 

оригинална (пластмасова) опаковка, както е закупен в закрито помещение 

в заключен шкаф. За разглеждания период е извършена една проверка, 

като не са констатирани несъответствия. 

 

 

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

 
4.1    Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ И 

РКТК  
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В изпълнение на условия  9.6.1.2 и 10.1.4.4 към КР операторът на депото 

въз основа на оценка на замърсителите от площадката в атмосферния 

въздух и в отпадъчните води докладва данни,  определени чрез изчисления   

представени в Таблица 1 от  Приложенията на ГД. 

 

 
4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух: 

 

Данните са представени в Таблица 2 от Приложенията. 
 

Условие 9.1. от КР, не е предмет на докладване, тъй като не е достигнат 

етапа да се изгради система за отвеждане на образуваните газове (за всяка 

от клетките) от тялото на депото. В изпълнение на условие 9.2.1.1 от КР в 

процес на изграждане се четири броя вертикални газови кладенци на 

разстояние повече от 50 м. един от друг. Започнало е изграждането на 

трети кладенец, които ще е част от газоотвеждащата система. Отстоянието 

на ГК един от друг по клетки е: между ГК 1 и ГК 2 е 68 м.; между ГК 2 и 

ГК 3 е 42,50 м.; между ГК 1 и ГК 3 е 50 м.; между ГК 3 и ГК 4 е 100 м.; 

между ГК 1 и ГК 4 е 74 м.; между ГК 4 и ГК 5 е 44 м.; между ГК 1 и ГК 5 е 

90,50 м.; между ГК 5 и ГК 6 е 39,50 м.; между ГК 4 и ГК 6 е 70,50 м. 

Отстоянието на ГК от границите на клетката е: от ГК 1 до границата на 

клетка 1 е 35 м.; отк ГК 2 до границата на клетка 1е 42,50 м.; от ГК 3 до 

границата на клетка 1 е 53 м.; от  ГК 4 до границата на клетка 2 е 29 м.; от 

ГК 5 до границата на клетка 2 е 32,50 м.; от ГК 6 до границата на клетка 3 

посока запад  е 40 м.  

В изпълнение на условие 9.2.1.2 от КР за времето на действие на КР 

се извършва депониране на отпадъци в първа и втора 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. 

 

  В изпълнение на условие 9.2.2. от КР, същото не е предмет на 

докладването. Представили сме инструкция за постоянна проверка на 

ефективността на газоотвеждащата система на инсталацията за изгаряне на 

биогаза. 

 

 Условие 9.2.3. от КР е неприложимо за периода на действие на КР 

през 2015г., тъй като не се е пристъпило към изграждане на цялостната 

газоотвеждаща система и не са обхванати газовите емисии на вредни и 

опасни вещества от съответната клетка, /още повече, че на този етап на 
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експлоатация отсъстват/. По условие 9.3.1 от КР газовите емисии не са 

подведени да се изпускат организирано през изпускащото устройство. 

В изпълнение на условия 9.3.2 и 9.3.3 от КР операторът е 

разработил  инструкция за периодична оценка на наличието  на 

неорганизирани емисии, мерки за предотвратяването  и ограничаването им 

и извършване на периодична оценка за спазване на мерките, установяване 

причините и предприемането на коригиращи действия. Изпълнението на 

инструкцията се документира в дневник. 

В изпълнение на условие 9.3.4 от КР притежателят на КР овлажнява 

с вода участъците от площадката, които се явяват източници на 

неорганизирани емисии на прах.  

 

В изпълнение на усл.9.4 от КР операторът се стреми и осигурява 

всички дейности на площадката да се извършват по начин, който да 

ограничава разпространението на миризми извън площадката. В 

изпълнение на усл.9.4.1 от КР не са установени миризми по контура на 

площадката. За целта ритмично се доставят необходимите количества 

земни маси за запръстяване. В изпълнение на усл.9.4.2 от КР се запръстява 

ежедневно работния участък. Количествата използвана пръст се 

документират в дневник. През м.март, м.юни, м.септември и м.октомври 

2015г. се извърши цялостно запръстяване на клетки с № 1 и 2.  

          В изпълнение на усл.9.4.3 от КР по времето на действие на КР за 

2015г. в община Горна Малина и в РИОСВ – София не са постъпили жалби 

за поява на неприятни миризми. 

В изпълнение на усл.9.4.4 от КР сме представили инструкция за 

периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване 

/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Изпълнението 

на инструкцията се документира в дневник. 

 

 Притежателят на комплексното разрешително в изпълнение на 

усл.9.6 от него извършва собствени периодични измервания на емисиите 

на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на 

газовите кладенци в първа клетка – 2 на брой, с посочени номера  ГК1, ГК2 

към заявлението. Изграждането на ГК 3 е започнало от м.юни 2013г., на ГК 

5 е започнало преди 1,9 г. и на ГК 4 е в процес на изграждане от 1година. 

Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове на ГК № № 3,5, и 4 са извършвани от м.юни 2015г. 

поради това, че са разположени в близост до пътя и около тях няма 

депонирани отпадъци стойностите са нулеви. Годишните емисии за тях са 

изчислени по формула. 

Видно е, че процесите на гниене на депонираните отпадъци  са 

започнали, поради което и в двата кладенеца са замерени стойности за 

метана и сероводорода. В останалите три ГК стойностите са нулеви. 
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 В изпълнение на усл.9.6.1.2 от КР сме докладвали годишните 

количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 

4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на 

Регламент № 166/2006г. 

По проект само кладенци №№ 3 и 4 ще бъдат изградени от бетонови 

пръстени. В момента се изграждат кладенци № № 1 и 2, които са от телена 

мрежа запълнена с едри камъни. От м.юни 2013г. е започнало 

изграждането на трети кладенец, които ще е част от газоотвеждащата 

система. 

В изпълнение на условие 9.6.2 от КР,  не се е пристъпило към 

изграждане на цялостната газоотвеждаща система и не са обхванати 

газовите емисии на вредни и опасни вещества  от съответната клетка, /още 

повече, че на този етап на експлоатация са минимални/. Не са постъпвали 

оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на 

площадката.   Съгласно с наша Инструкция и Условие 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 

9.6.2.4 предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно 

миришещи вещества се извършва чрез контрол спазването технологията на 

депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с вода.  

     През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания за миризми 

от дейностите на депото.      

В изпълнение на усл.9.6.2.7 от КР сме докладвали емитираните 

количества на замърсителите  в атмосферния въздух за един тон депониран 

отпадък, изчислени съгласно Условие 6.17. 

Измервания от  изходите на газовите кладенци не са извършени, тъй 

като последните  са в процес на изграждане. 
 

 

4.3 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води: 

Данните са представени в Таблица 3 от Приложенията. 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води 

Условие 10.1.1 Работа на пречиствателните съоръжения 

В изпълнение на условие 10.1.1.1 от КР се извършва мониторинг на 

количеството утайка на изгребна яма и филтрационни траншеи. Означени 

са на „Ситуация № 15”, приложение № 11-I. Б.1.1.-6 от заявлението. 

В изпълнение на Условие 10.1.1.2 от КР сме определили следните 

технологични  параметри на посочените в условие 10.1.1.1 пречиствателни 

съоръжения: ниво на утаител за отпадъчни води  от мивката за измиване на 

контейнерите на сметовозните коли – оптимална стойност 30 см. ниво на 

утайките, ниво на изгребната яма –  оптимална стойност 30 см. ниво на 

утайките. 

В изпълнение на Условие 10.1.1.2.1. - Представили сме инструкция 

за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на 

пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1. 
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В изпълнение на Условие 10.1.1.2.2. - Представили сме инструкция 

за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна 

изправност на всички пречиствателни съоръжения на площадката. 

Представили сме дневник за периодична поддръжка на отводнителните 

канавки, изгребната яма и филтрационните траншеи. 

В изпълнение на Условие 10.1.1.2.3. - Представили сме инструкция, 

извършваме собствен мониторинг, резултатите се отразяват в съответни 

дневници: 

а) филтрационни траншеи; 

В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват 

коригиращи действия. 

В изпълнение на Условие 10.1.1.3.1. - Представили сме инструкция 

за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на 

контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с 

определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на КР. 

Условие 10.1.2 Производствени отпадъчни води 

В изпълнение на Условие 10.1.2.1. - Инфилтратът се събира в 

ретензионен басейн и чрез помпа се ползва оборотно, с него се оросява 

тялото на депото. 

В изпълнение на Условие 10.1.2.1.1. - Представили сме инструкция 

за експлоатация и поддръжка на съоръженията към оросителната система.  

По Условие 10.1.2.2. ще бъде  осигурено събиране и отвеждане за 

пречистване на инфилтрата от депото за срок не по - кратък от 30 години 

след закриване на депото, единствено на ВиК дружество, имащо право да 

приема и пречиства отпадъчни води в пречиствателна станция, съгласно 

сключен договор и при спазване на условията в него.  

По Условие 10.1.2.3. ще бъде осигурено събиране и отвеждане на 

инфилтрата от съществуващото депо в ретензионен басейн за срок не по - 

кратък от 30 години след закриването му. Инфилтратът ще  се използва 

единствено за оросяване тялото на Регионалното депото (Клетки 1, 2 и 3). 

По Условие 10.1.2.4. връзката между събирателни шахти 2 и 3 към 

дере “Умен дол” е прекъсната със спирателен кран и тръбата отиваща към 

дерето запечатена. Премахнати са кеклите. 

По Условие 10.1.2.4.1. няма аварийни ситуации и заустване на 

непречистени води от инфилтрат в дере “Умен дол” – водоприемник ІІ 

категория. Инфилтратът се използва за оросяване тялото на депото. 

По Условие 10.1.2.5.1. смесения поток  отпадъчни води  се зауства в 

точка на заустване №1. Дъждовни води от отводнителен канал се зауства в 

точка на заустване №2 във воден обект дере “Умен дол” – водоприемник ІІ 

категория, единствено при условията, посочени в Условие 10.1.2.5.2. 

Условие 10.1.3 Собствен мониторинг 

По Условие 10.1.3.1. за периода на действие на КР са снемани 

показателите - количество валежи, температура /минимална, максимална в 

14 ч. СЕТ/, посока и сила на вятъра и атмосферна влага от метеорологична 
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станция, извършва се мониторинг на метеорологичните данни за 

определяне инфилтрата на депото съгласно Таблица 10.1.3.1. Община 

Горна Малина като собственик на депото съвместно с община Елин Пелин 

ползваща същото, закупихме в началото на 2011г. метеорологична станция 

за снемане на описаните по-горе показатели. 

В изпълнение на Условие 10.1.3.2. – Протоколи от изпитване № 

325Г-7/03.06.2015г. и № 726Г-7/07.12.2015г. от акредитирана лаборатория 

за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към ПЕХЛИВАНОВ 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София, мониторинг на инфлтрата по 

определените в КР показатели, съгласно изискванията посочени в Таблица 

10.1.3.2. Пробовземането и анализите бяха извършени от акредитирана 

лаборатория. 

В изпълнение на Условие 10.1.3.3. - сме изчислили замърсителите и 

докладвали годишните количества в рамките на ЕРИПЗ. 

 

Условие 10.1.4 Собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води – 

производствени, пречистени битово-фекални и дъждовни води от района 

на стопански двор и охранителните канавки. 

В изпълнение на условие 10.1.4.1 от КР се извършва мониторинг на 

смесен поток отпадъчни води – производствени, пречистени битово-

фекални и дъждовни води от района на стопански двор и охранителните 

канавки във воден обект дере “Умен дол” – водоприемник ІІ категория, 

съгласно Таблица 10.1.4.1. Пробовземането и анализите се извършват от 

акредитирана лаборатория. 

В изпълнение на условие 10.1.4.2 от КР изчисляваме количеството 

на смесен поток отпадъчни води – производствени, пречистени битово-

фекални и дъждовни води от района на стопански двор и охранителните 

канавки във воден обект дере “Умен дол” – водоприемник ІІ категория. 

Превели сме такса за заустване на повърхностни и битово-фекални води за 

2014г. на Басейнова дирекция за управление на водите гр.Плевен. 

В изпълнение на Условие 10.1.4.3. - Представили сме инструкция за 

емисионни показатели, които отразяваме в дневник. 

В изпълнение на Условие 10.1.4.4. – Докладваме годишните емисии 

на замърсителите в повърхностните води в интегрираната информационна 

система за докладване на ИАОС. 

 

Условие 10.2 Битово-фекални отпадъчни води 

В изпълнение на Условие 10.2.1.1. от КР пречистените битово-

фекални отпадъчни води се заустват съвместно със смесен поток 

производствени (от мивката за измиване на контейнери и 

дезинфекционния трап)  и дъждовни води от района на стопански двор и 

охранителните канавки в дере “Умен дол” – ІІ категория водоприемник, 

единствено при условията, посочени в Условие 10.1.2.5. и Условие 10.1.4. 
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Условие 10.3 Дъждовни води. 

В изпълнение на усл.10.3.1. от КР операторът зауства дъждовните 

води от стопанския двор и охранителните канавки съвместно със смесен 

поток производствени (от мивката за измиване на контейнери и 

дезинфекционния трап)  и пречистени битово-фекални води от района на 

стопански двор и охранителните канавки в дере “Умен дол” – ІІ категория 

водоприемник, единствено при условията, посочени в Условие 10.1.2.5. и 

Условие 10.1.4. при спазване на индивидуалните емисионни ограничения. 

Представени са протоколи от изпитване с № № 325Г-7/03.06.2015г., 325Г-

8/03.06.2015г., 325Г-9/03.06.2015г., 325Г-10/03.06.2015г., 325Г-

11/03.06.2015г., 726Г-7/07.12.2015г., 726Г-8/07.12.2015г., 726Г-

9/07.12.2015г., 726Г-10/07.12.2015г.,  726Г-11/07.12.2015г., по 

определените в КР  показатели.  Мониторинга е извършен от акредитирана 

лаборатория. 

В изпълнение на усл.10.4. от КР - Осигурява се достъп на 

контролните органи до всички точки за мониторинг на отпадъчните води – 

инфилтрат и повърхностни води.. 

В изпълнение на Условие 10.4.1 Не са монтирани контролно –

измервателни прибори. Количествата се изчисляват чрез формули. 

В изпълнение на Условие 10.5. операторът е превел такса за 

замърсяване, за заустване на отпадъчни води в повърхностни на Басейнова 

дирекция за управление на водите гр.Плевен. 

 Операторът не зауства  битово-фекални в повърхностни води поради 

наличието на изградена инсталация /канализационно пречиствателно 

съоръжение/ позиция 15 на генералния план, което функционира и 

капацитета му не е запълнен. От направения мониторинг на повърхностни 

води е видно, че нямаме замърсяване. 

В изпълнение на Условие 10.6.1. Представени са протоколи от 

изпитване  по определените в КР  показатели.  Мониторинга е извършен от 

акредитиране лаборатория. 

В изпълнение на Условие 10.6.2. Представили сме инструкция, 

извършваме собствен мониторинг, резултатите се отразяват в съответни 

дневници. В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват 

коригиращи действия. 

В изпълнение на Условие 10.6.3. Представени  са Протоколи от изпитване 

№ 325Г-7/03.06.2015г. и № 726Г-7/07.12.2015г. от акредитирана 

лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към ПЕХЛИВАНОВ 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София, мониторинг на инфилтрата по 

определените в КР показатели. Представен е дневник на помпена станция, 

в който се изчислява обемът съгласно работата на помпената станция 

В изпълнение на Условие 10.6.4. Операторът документира и 

съхранява резултатите от собствените наблюдения на показателите за 

качество на отпадъчните води по Условие 10.1.4.1. Представени са 

протоколи от изпитване с № № 325Г-7/03.06.2015г., 325Г-8/03.06.2015г., 
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325Г-9/03.06.2015г., 325Г-10/03.06.2015г., 325Г-11/03.06.2015г., 726Г-

7/07.12.2015г., 726Г-8/07.12.2015г., 726Г-9/07.12.2015г., 726Г-

10/07.12.2015г.,  726Г-11/07.12.2015г., по определените в КР  показатели.  

Мониторинга е извършен от акредитиране лаборатория. 

В изпълнение на Условие 10.6.4.1. Във връзка с Условие 10.1.4.1 се 

извършва собствен мониторинг, съгласно наша Инструкция, резултатите се 

отразяват в съответни дневници: 

а) филтрационни траншеи; 

В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват 

коригиращи действия. 

В изпълнение на Условие 10.6.5. На площадката се документира и 

съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани 

с прилагането на ЕРИПЗ. 

В изпълнение на Условие 10.6.5.1. в таблица 1. Замърсители по 

ЕРЕВВ и  PRTR сме докладвали като част от съответния ГДОС по 

Условие 10.1.4.4., включително пренос извън площадката на 

замърсителите в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които 

са надвишени пределните количества, посочени в  Приложение II на 

Регламент № 166/2006г. на Европейския – парламент  и на Съвета, относно 

създаването на ЕРИПЗ. 

 
 

 

4.4     Управление на отпадъците: 

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото 

екологично законодателство и КР №301 – Н1/2012г.: 

- По Условие 11 

- За периода 01.01.2015г.-31.12.2015г. 

- 14220 т. от тях 13413-ТБО, 756-ПО 

 

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 на Условие 11.1.2. Програмата за управление на  

отпадъците, изискваща се по чл.52 от ЗУО, е  актуализирана и е 

представена в РИОСВ-София. На основание §5, ал.2 от Преходните и 

заключителни разпоредби от ЗУО (обн.ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.), във 

връзка с §4 от ЗУО (обн.ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.), процедурата по 

утвърждаване на програмата е служебно прекратена. 

В изпълнение на Условие 11.2.1. Образуваните на площадката отпадъци 

по условие 11.1, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на 

опасни отпадъци, се събират на определените за това места. 
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В изпълнение на Условие 11.2.2. Образуваният отпадък с код 13 01 10* се 

събира по схема (при необходимост в метален варел) и в съответствие с 

нормативната уредба. 

В изпълнение на Условие 11.2.3. Операторът подлага на обработка за 

намалюване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем 

и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при 

наличие на техническа възможност за това. 

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. Отпадъци с код 13 01 10* (хидравлични 

масла) и код 13 01 08* (други моторни, смазочни масла) се събират в 

маслоустойчив съд, който е плътно затворен и обозначен с надпис. 

В изпълнение на Условие 11.2.6. Представили сме инструкция за 

периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с 

условията в разрешителното.  

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

приемат различни от упоменатите в условието отпадъци. Разрешеното 

количество на посочените в условието отпадъци е 21 900t/y, за 2015г. 

дружеството е приело 14 220t/y има съответствие. 

В изпълнение на Условие 11.2.7.1. На територията на площадката не се 

приемат описаните в Условие 11.2.7.1. отпадъци. 

В изпълнение на Условие 11.2.8. Отпадъците по Условие 11.2.7. се 

приемат по предварително уточнен график. Представени са актуални 

писмени договори. 

В изпълнение на Условие 11.2.8.1. 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. от „ЕКО-

КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ”ООД. 

- произхода на отпадъците е битов от населението на двете 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 от сметосъбиращите коли.  

В изпълнение на Условие 11.2.8.2. 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 Условие 11.2.8.3. При приемане на отпадъците се 

извършва проверка на място, която включва: - визуална проверка на 

отпадъците,  
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- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на 

количеството на приеманите отпадъци; 

- отразяване в отчетна книга, заверена от РИОСВ – София. 

В изпълнение на Условие 11.2.8.4.  За отпадъци, които не се образуват 

редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне 

на утвърдени от РИОСВ – София работни листа  

В изпълнение на Условие 11.2.8.5. За посочените в условие 11.2.8.5. 

отпадъци не се извършва изпитване.  

В изпълнение на Условие 11.2.8.5.1. За посочените в Условие 11.2.8.5. 

отпадъци не е извършено изпитване по условие 11.2.8.3. 

В изпълнение на Условие 11.2.8.6. Отпадъците се приемат в съответствие 

с критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, 

посочени в Раздел ІІ от Наредба №6/27.08.2013г.. 

В изпълнение на Условие 11.2.8.7. Не  извършваме предварително 

третиране на отпадъците на депото, то се извършва от сметосъбиращите 

коли.  

В изпълнение на Условие 11.2.8.7.1. Предварително третиране на 

отпадъците по Условие 11.2.8.7. не се прилага, тъй  като няма да 

допринесе съществено за намаляване количеството или обема им. 

Отпадъци с опасни свойства не се депонират на депото. 

В изпълнение на Условие 11.3.1. оператора на депото спазва указаните 

срокове за временно съхранение  на отпадъците съгласно таблиците в 

Условие 11.1.1. До момента няма генерирани такива. 

В изпълнение на Условие 11.3.2. Временното съхранение на отпадъците 

по условие 11.3.2. се извършва на определените за целта площадки. 

В изпълнение на Условие 11.3.3. Опасните отпадъци, образувани от 

производствената дейност се съхраняват в добре затварящи се съдове, 

изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с тях. Затворен 

метален варел, обозначен с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и 

наименование на отпадъка. 

В изпълнение на Условие 11.3.4. Площадката, на която се съхранява 

отпадък с код 13 01 10*,  13 02 08* и  13 08 99*  е бетонирана. 

В изпълнение на Условие 11.3.5. Отпадък с код 20 01 21* не е генериран и 

съхраняван до момента.  

В изпълнение на Условие 11.3.6. До момента на площадката няма 

съхранени отпадъци, описани в Условие 11.3.6. 

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. 

В изпълнение на Условие 11.3.8. Представили сме инструкция за 

поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с 

условията на КР.  
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В изпълнение на Условие 11.3.9. Представили сме инструкция за 

поддръжка на площадките за временно съхраняване с условията на КР.  

В изпълнение на Условие 11.4.1. Представили сме договори за 

транспортиране на отпадъци с «Валди – 95»ЕООД – за отработени масла; 

«Лубрика»-Русе, «Монбат»-Монтана, «Екобатери» АД. 

В изпълнение на Условие 11.4.2. До момента не са предавани отпадъци за 

транспортиране. 

В изпълнение на Условие 11.4.2.1. До момента не са предавани отпадъци 

за транспортиране. 

В изпълнение на Условие 11.4.3. Представили сме 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. 

В изпълнение на Условие 11.5.1. Представени са договори за предаване и 

транспортиране на отпадъци с «Валди – 95»ЕООД – за отработени масла; 

«Лубрика»-Русе, «Монбат»-Монтана, «Екобатери» АД. 

В изпълнение на Условие 11.5.2. До момента не са предавани отпадъци за 

оползотворяване. 

В изпълнение на Условие 11.5.3. Представили сме инструкция за оценка 

на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на 

отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително 

изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия 

и предприемане на коригиращи действия. 

В изпълнение на Условие 11.6.1. До момента не са предавани отпадъци 

образувани от дейността на депото, за обезвреждане извън територията на 

площадката.  

В изпълнение на Условие 11.6.2. Извършваме операция по обезвреждане, 

обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на депо Горна Малина 

на описаните в Условие 11.6.2. отпадъци. 

В изпълнение на Условие 11.6.2.1. Не сме приемали описаните в Условие 

11.6.2.1. отпадъци. 

В изпълнение на Условие 11.6.2.1.1. Не сме приемали описаните в 

Условие 11.6.2.1. отпадъци. 

В изпълнение на Условие 11.6.3. Не сме приемали описаните в Условие 

11.6.3. отпадъци. 

В изпълнение на Условие 11.6.4. Депото се експлоатира при спазване на 

изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г.  

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, като работния участък не надвишава 1000 м2.  

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 за общините 
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Горна Малина и Елин Пелин, съобразно условията в настоящето 

разрешително и изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 

и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Актуализираният План за експлоатация за срок на действие до 2017г. е 

представен в РИОСВ. 

В изпълнение на Условие 11.6.5. Представили сме инструкция за оценка 

на съответствието на обезвреждането на отпадъци.  

В изпълнение на Условие 11.7.1. Измерват се количествата депониран 

отпадък на входа с електронна везна. 

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 не 

надвишават разрешените. До момента  не са предавани отпадъци на 

фирми. 

В изпълнение на Условие 11.7.4. ежегодно осъществяваме мониторинг на 

състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Горна Малина и Елин Пелин (топография на депото) съгласно 

Таблица 11.7.4, 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 двете 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 сметовозните 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. 
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Представен е доклад за основно охарактеризиране на смесени битови 

отпадъци. 

В изпълнение на Условие 11.8.3.1. Вземането на проби и изпитването на 

отпадъците по Условие 11.8.3  се извърши в съответствие с изискванията.  

В изпълнение на Условие 11.8.3.2. Пробите са съхранявани в указания 

срок. 

В изпълнение на Условие 11.9.1. Представена е информация за дейностите 

по отпадъците, съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014год., приложения № 

№11 и 31, наш изх.№ 017/23.03.2016г., получена в ИАОС електронно 

подписана по електронен път на същата дата. 

В изпълнение на Условие 11.9.1.1. Не се образуват отпадъци с огледален 

код. 

В изпълнение на Условие 11.9.1.2. Изпълняваме изискванията на 

условието за съхраняване на протоколите с резултатите от основното 

охарактеризиране и от изпитването за установяване на съответствието в 

срок от 30 години след закриване на депото и ще ги предоставяме за 

проверка на контролните органи при поискване. Същите са налични. 

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. 

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. 

В изпълнение на Условие 11.9.4.  

►количествата генерирани отпадъци са посочени в Таблица 3 от 

Приложенията 

►събирането и временното съхранение на отпадъците се извършва 

съгласно Таблица 3 от Приложенията 

►транспортиране на отпадъци – не е извършвано 

►оползотворяването и обезвреждането на отпадъци е посочено в Таблица 

4  от Приложенията 

В изпълнение на Условие 11.9.4.1. Документираме резултатите от 

изпълнението на  Условие 11.7.4 и представяме като част от ГДОС 

данните от мониторинга на състоянието на тялото на депото. 

В изпълнение на Условие 11.9.4.2. Представяме в РИОСВ – София  ГДОС 

в законоустановения срок. 

В изпълнение на Условие 11.9.5. Документираме резултатите от оценката 

на съответствието на  наблюдаваните годишни количества образувани 

отпадъци  с определените такива в условията на разрешителното. 

В изпълнение на Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото 

разрешителното  съхранява всяка информация, чието документиране се 

изисква с горните условия (Условие № 11. Управление на отпадъците) 

за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в 
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съответната нормативна уредба. Информацията ще се предоставя при 

поискване от компетентните органи. 

В изпълнение на Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото 

разрешителното е в процес на проучване на възможността за 

оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на 

площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите. 

В изпълнение на Условие 11.9.8. От  Таблицата е видно, че до момента 

няма образувани отпадъци на площадката. 
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Таблица, съгласно Условие 11. 

Отпадък Код Количество депонирани 

отпадъци 01.01.2015г.-

31.12.2015г. 

t/y 

Обезвреж-

дане на 

площадката 

Име на фирмите, които 

депонират отпадъци - 

общо 

Съответствие 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 13464 депониране Община Г.Малина, Община 

Ел.Пелин, поделенията на 

територията на община 

Горна Малина, 

Автомагистрали Елешница, 

“Чистота”Балкани ЕООД 

Да 

Производствени отпадъци:  756 депониране  Да 

Материали, негодни за консумация или преработване 02 06 01 756 депониране „Лидл България” ЕООД, 

Съксес  БГ ООД 

Да 
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4.5. Шум: 

В изпълнение на Условие 12.1.1. Честотата на измерване е веднъж на две 

години. Представили сме протокол № 690Г.3 от 28.12.2015г. за измерване 

нивото на шум. Не са регистрирани наднормени нива на шум. Вечерно и нощно 

измерване на нивото на шум не сме извършили, тъй като  Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин е с работно 

време от 08.00ч до 17.00ч. Извън това часово време няма източници на шум в 

границите на промишления обект. Измерването е правено когато 

натоварването е максимално (работят булдозер, товарен автомобил и 

сметоизвоващи автомобили). 

 

В изпълнение на Условие 12.2.1. Честотата на измерване е веднъж на две 

години. През 2015г.  е правено измерване нивото на шум. Представили сме 

протокол № 690Г.3 от 28.12.2015г. за измерване нивото на шум от 

акредитирана лаборатория. Вечерно и нощно измерване на нивото на шум не 

сме извършили, тъй като  Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Горна Малина и Елин Пелин е с работно време от 08.00ч до 17.00ч. Извън това 

часово време няма източници на шум в границите на промишления обект. 

Измерването е правено когато натоварването е максимално (работят булдозер, 

товарен автомобил и сметоизвоващи автомобили). 

 

В изпълнение на Условие 12.2.2. Представили сме инструкция за наблюдение 

на показателите по Условие 12.2.1. 

В изпълнение на Условие 12.2.3. Представили сме инструкция за оценка на 

съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на 

производствената площадка и в мястото на въздействие. Резултатите от 

оценката на съответствие на нивата на шум и мерките за отстраняване на 

несъответствия отразяваме в дневник.  

В изпълнение на Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото комплексно 

разрешително документира, съхранява на площадката и ще представи при 

поискване от компетентните органи резултатите от наблюдението на 

определените показатели. 

В изпълнение на Условие 12.3.2. Представили сме оценка на съответствието на 

установените нива на шум по границата на производствената площадка и в 

мястото на въздействие с разрешените такива. Резултатите от оценката на 

съответствие на нивата на шум и мерките за отстраняване на несъответствия 

отразяваме в дневник.  

В изпълнение на Условие 12.3.3. Честотата на измерване е веднъж на две 

години. През 2015г.  е правено измерване нивото на шум. Представили сме 

протокол № 690Г.3 от 28.12.2015г. за измерване нивото на шум от 

акредитирана лаборатория. Не са постъпвали оплаквания от района около 

депото.  
 

4.6 Опазване на подземните води от замърсяване: 
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В изпълнение на Условие 13А.1. Операторът не инжектира, реинжектира 

опасни и вредни вещества в подземните води. 

В изпълнение на Условие 13А.2. Представили сме инструкция за периодична 

проверка за наличие на течове от тръбопроводи. Няма тръбопроводи, 

разположени на открито. 

В изпълнение на Условие 13А.3.  На площадката се съхраняват сорбиращи 

материали (трици и пясък) за почистване в случай на разливи. 

В изпълнение на Условие 13А.4. Представили сме писмена инструкция за 

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

подземните води и третиране на образуваните отпадъци. 

В изпълнение на Условие 13А.5. Няма наличие на течности в резервоари, 

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

В изпълнение на Условие 13А.6. Представили сме инструкция за периодична 

проверка за наличие на течове от тръбопроводи. Няма тръбопроводи, 

разположени на открито. 

 

 В изпълнение на Условие 13А.7. Товаро-разтоварните дейности на 

площадката се извършват единствено на определените за целта места. 

 

Условие 13А.8. Мониторинг и измерване 

В изпълнение на Условие 13А.8.1.1.  Представени са протоколи от собствен 

мониторинг по определените в КР показатели за мониторинг на подземни води, 

съгласно Таблица 13А.8.1.1. 

За разглеждания период е правен мониторинг на подземните води. На КК с 

№ № 1,2,3,4,5 и 6. 

Представени са протоколи от изпитване № № от 325Г-1/08.12.2014г., до 325Г-

6/03.06.2015г. от акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране 

„ЛИПГЕИ” към ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София и протоколи 

от изпитване № № от 726Г-1/07.12.2015г., до 726Г-6/07.12.2015г. от  

акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към 

ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София., по определените в КР  

показатели.  Мониторинга е извършен от акредитирана лаборатория за 

изпитване и калибриране „ ЛИПГЕИ” към ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ 

ООД, гр. София, със сертификат за акредитация  № 5 ЛИК /валиден до 

30.06.2017г.  

 По Условие 13А.8.2. - Притежателят на настоящото разрешително прилага 

инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на 

замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти 

посочени в Таблица 13А.8.2, установяване на причините за несъответствие и 

предприемане на коригиращи действия.  

 
4.7 Опазване на почвата от увреждане: 

В изпълнение на Условие 13Б.1. Представили сме инструкция за периодична 

проверка за наличие на течове от тръбопроводи. Няма тръбопроводи, 

разположени на открито на площадката. 
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В изпълнение на Условие 13Б.2. Представили сме дневник за възникнали 

аварии и мерки за ликвидирането им. 

В изпълнение на Условие 13Б.3.  На площадката се съхраняват сорбиращи 

материали (талаш и пясък) за почистване в случай на разливи. 

В изпълнение на Условие 13Б.4. Представили сме писмена инструкция за 

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

почвата и третиране на образуваните отпадъци. 

В изпълнение на Условие 13Б.5. На площадката няма оборудване или 

тръбопроводи, от които да възникнат течове. 

В изпълнение на Условие 13Б.6. Товаро-разтоварните дейности на площадката 

се извършват единствено на определените за целта места. 

 

Условие 13Б.7. Собствен мониторинг на почви  

По Условие 13Б.7.1. - Представили сме протокол от анализ на базово 

състоянието на почвите на площадката. Протокол от изпитване на почви с №  

№ 690Г от 07.12.2015г. на „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринж”ООД.  

По Условие 13Б.7.2. - Операторът е определил 2 постоянни пункта за 

мониторинг на почвите, с географски координати, посочени на скица и 

съгласувани с РИОСВ - София. 

По Условие 13Б.7.3. – Извършван е собствен мониторинг на състоянието на 

почвите на територията на площадката по показателите, посочени в Таблица 

13Б.7. 
По Условие 13Б.7.4. - Представили сме инструкция за периодична оценка на 

съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13Б.7. 

 

Условие 13Б.8. Документиране и докладване  

По Условие 13Б.8.1. - Няма тръбопроводи, разположени на открито и не са 

установявани разливи от вещества/ препарати. 

По Условие 13Б.8.2. - Резултатите от собствен мониторинг на почви по 

Условие 13Б.7.1. се съхраняват на площадката. 

По Условие 13Б.8.3. Притежателят на настоящото разрешително 

документира и съхранява на площадката резултатите от периодичната оценка 

на съответствието на количеството на замърсителите в почвата и базовото 

състояние, причините за регистрираните несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

В изпълнение на Условие 13Б.8.4. Представили сме дневник с данни за датата 

и часа на установяване на разливи. До момента няма разливи. 

 

 

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии 

 

В изпълнение на Условие 14.1. Планът за действие при аварийни ситуации е 

актуализиран с посочени поименни отговорници за изпълнение на действията 

съгласно Условие 14.1.  
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В изпълнение на Условие 14.2. При възникване на аварийна ситуация 

замърсените води ще се отвеждат в ретензионен басейн за инфилтрат. 

В изпълнение на Условие 14.3. Представили сме дневник за възникнали аварии 

и мерки за ликвидирането им. Не са възниквали аварийни ситуации. 

В изпълнение на Условие 14.3.1. Документацията по Условие 14.3. се 

съхранява и при поискване се предоставя.   

В изпълнение на Условие 14.4. При възникване на аварийна ситуация 

замърсените води ще се отвеждат в ретензионен басейн за инфилтрат. 

В изпълнение на Условие 14.5. В РИОСВ-София не е постъпвала информация 

за измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, не 

планирана емисия или инциденти.  

В изпълнение на Условие 14.6. При възникване на авария с опасност за 

здравето на хората и околната среда, ще уведомим незабавно  описаните в 

условието институции. 

В изпълнение на Условие 14.7. Операторът е изготвил оценка за възможни 

случаи на непосредствена заплаха за екологични щети. 

В изпълнение на Условие 14.8. Въз основа на оценката по Условие 14.7. 

операторът ще остойности мерките за възможните случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети. 

В изпълнение на Условие 14.9. По време на експлоатация на съоръженията не 

са възникнали  случаи на причинени екологични щети от дейността на депото. 

В изпълнение на Условие 14.10. Не са възникнали  случаи на причинени 

екологични щети от дейността на депото. 

В изпълнение на Условие 14.11. По време на експлоатация на съоръженията не 

са възникнали  случаи на причинени екологични щети от дейността на депото. 

 

 

Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа 
В изпълнение на Условие 15.1. При спазване на технологията на депониране 

не се очакват неорганизирани емисии и наличие на миризми извън границите 

на производствената площадка. До момента не е изградено пречиствателно 

съоръжение. 

В изпълнение на Условие 15.2. Представили сме инструкция за експлоатация 

на депото и технология  за експлоатация на клетките. До момента не е 

започнало изграждане на инсталация за изгаряне на биогаз, разрешена в 

Условие 9.1.1. 

В изпълнение на Условие 15.2.1. Представили сме инструкция. До момента не 

е започнало изграждане на инсталация за изгаряне на биогаз. 

В изпълнение на Условие 15.2.2. Документацията се съхранява на плащадката. 

В изпълнение на Условие 15.3. За разглеждания период анормални режими на 

инсталацията по Условие 2. не са установени и в тази връзка не е извършен и 

съответен доклад към РИОСВ – София. 
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5. 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. 
 

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

 

През периода 01.01.2015 - 31.12.2015 година няма прекратяване работата на 

инсталацията или на част от нея. 

 

В изпълнение на Условие 16.1. Не е вземано решение за прекратяване 

дейността на депото. 

В изпълнение на Условие 16.2. Не е вземано решение за прекратяване 

дейността на депото. 

В изпълнение на Условие 16.2.1. Не е вземано решение за прекратяване 

дейността на депото. 

В изпълнение на Условие 16.3. Не е вземано решение за временно 

прекратяване дейността на депото. Не се е налагало да изготвяме и 

представяме в РИОСВ – София План за временно прекратяване на дейностите 

на площадката. 

В изпълнение на Условие 16.4. Не е вземано решение за прекратяване 

дейността на депото. 

В изпълнение на Условие 16.5.  Не е вземано решение за прекратяване 

дейността на депото. 

В изпълнение на Условие 16.6.  Не е вземано решение за прекратяване 

дейността на депото. 

 
 

7. Свързани с околната среда аварии; 

 
7.1 Аварии: 

През 2015 г. в РД за ТБО не е имало аварии свързани с околната среда 
 

 

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за ТБО: 

През 2015 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с 

дейността на депото. 

 

8.  Подписване на годишния доклад; 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е 

предоставено комплексно разрешително № 301 – Н1/2012 г. на Регионално 

депо за неопасни отпадъци – Горна Малина. 

 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 
    

Име на подписващия: инж. Веселин Димитров                  Дата: 30.05.2016г. 

 

Длъжност в организацията: Управител 

 

 

 

 

 

      Подпис:               

     

 Печат: 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я: 
 

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

депонирани битови отпадъци.  

Количество депонирани отпадъци за периода 01.01.2015 г.- 31.12.2015 г., съгл. Условие 11 е 

14220t.   

По изчислителния метод CORINAIR – 94 количествата метан не надвишават 

пределните количества. 

 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR 

 

№ CAS № Замърсител 

Пределни количества за изпускане (колона 1) 

във въздуха 

(колона 1а) 

kg/година 

във водата 

(колона 1b) 

kg/година 

в почвата 

(колона 1c) 

kg/година 

1 74-82-8 Метан (CH4) 
100 000 

(1 308,24)  

— (2) 

 

— 

 

2 630-08-0 Въглероден оксид (CO) 500 000 
— 

 

— 

 

3 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) 
100 милиона 

2 630,70 

— 

 

— 

 

4  
Хидро-флуоро-

въглеводороди (HFCs) (3) 

100 

 

— 

 

— 

 

5 10024-97-2 Диазотен оксид (N2O) 10 000 
— 

 

— 

 

6 7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 
— 

 

— 

 

7  

Неметанови летливи 

органични съединения 

(NMVOC) 

100 000 
— 

 

— 

 

8  Азотни оксиди (NOx/NO2) 100 000 
— 

 

— 

 

9  
Перфлуоровъглеводороди 

(PFCs) (4) 100 
— 

 

— 

 

10 2551-62-4 Серен хексафлуорид (SF6) 50 
— 

 

— 

 

11  Серни оксиди (SOx/SO2) 150 000 
— 

 

— 

 

12  Общо азот  
— 

 
50 000 50 000 

13  Общо фосфор 
— 

 

5 000 

(0,00003816) 
5 000 

14  
Хидрохлорофлуоро-

въглероди (HCFCS)(5) 1 
— 

 

— 

 

15  
Хлорофлуоровъглероди 

(CFCs) (6) 
1 

— 

 

— 

 

16  
Халогенни въглеводороди 
(7) 

1 
— 

 

— 

 

17 7440-38-2 
Арсен и съединенията му  

(като As) (8) 
20 

5 

(0,000004176) 
5 

18 7440-43-9 Кадмий и съединенията му 10 5 5 
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№ CAS № Замърсител 

Пределни количества за изпускане (колона 1) 

във въздуха 

(колона 1а) 

kg/година 

във водата 

(колона 1b) 

kg/година 

в почвата 

(колона 1c) 

kg/година 

(като Cd) (8) (0,000000576) 

19 7440-47-3 
Хром и съединенията му  

(като Cr) (8) 
100 

50 

(0,00000432) 
50 

20 7440-50-8 
Мед и съединенията й  

(като Cu) (8) 
100 

50 

(0,000001872) 
50 

21 7439-97-6 
Живак и съединенията му  

(като Hg) (8) 
10 

1 

(0,000000096) 
1 

22 7440-02-0 
Никел и съединенията му  

(като Ni) (8) 
50 

20 

(0,000013152) 
20 

23 7439-92-1 
Олово и съединенията му  

(като Pb) (8) 
200 

20 

(0,000001056) 
20 

24 7440-66-6 
Цинк и съединенията му  

(като Zn) (8) 
200 

100 

(0,000005184) 
100 

25 15972-60-8 Алахлор 
— 
 

1 1 

26 309-00-2 Алдрин 1 1 1 

27 1912-24-9 Атразин 
— 
 

1 1 

28 57-74-9 Хлордан 1 1 1 

29 143-50-0 Хлордекон 1 1 1 

30 470-90-6 Хлорфенвинфос  
— 
 

1 1 

31 85535-84-8 Хлороалкани, C10-C13 
— 
 

1 1 

32 2921-88-2 Хлорпирифос 
— 
 

1 1 

33 50-29-3 ДДТ 1 1 1 

34 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) 1 000 10 10 

35 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 1 000 10 10 

36 60-57-1 Диелдрин 1 1 1 

37 330-54-1 Диурон 
— 
 

1 1 

38 115-29-7 Ендосулфан 
— 
 

1 1 

39 72-20-8 Ендрин 1 1 1 

40  

Халогенирани органични 

съединения 

(като AOX) (9) 

— 
 

1 000 1 000 

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1 

42 118-74-1 Хексахлорбензол (HCB) 10 1 1 

43 87-68-3 
Хексахлорбутадиен 

(HCBD) 

— 
 

1 1 

44 608-73-1 
1,2,3,4,5,6-Хексахлор-

циклохексан (HCH) 
10 1 1 

45 58-89-9 Линдан 1 1 1 

46 2385-85-5 Мирекс  1 1 1 
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№ CAS № Замърсител 

Пределни количества за изпускане (колона 1) 

във въздуха 

(колона 1а) 

kg/година 

във водата 

(колона 1b) 

kg/година 

в почвата 

(колона 1c) 

kg/година 

47  

PCDD + PCDF (диоксини + 

фурани) 

(като Teq) (10) 

0,001 0,001 0,001 

48 608-93-5 Пентахлорбензол 1 1 1 

49 87-86-5 Пентахлорфенол (PCP) 10 1 1 

50 
1336-36-3 

 

Полихлорирани бифенили 

(PCBs) 
0,1 0,1 0,1 

51 122-34-9 Симазин 
— 
 

1 1 

52 127-18-4 Тетрахлоретилен (PER) 2 000 
— 
 

— 
 

53 56-23-5 Тетрахлорметан (TCM) 100 
— 
 

— 
 

54 
2002г.-48-1 

 
Трихлорбенз0ли (TCBs)  10 

— 
 

— 
 

55 71-55-6 1,1,1-трихлоретан 100 
— 
 

— 
 

56 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлоретан 50 
— 
 

— 
 

57 79-01-6 Трихлоретилен 2 000 
— 
 

— 
 

58 67-66-3 Трихлорметан 500 
— 
 

— 
 

59 8001-35-2 Токсафен 1 1 1 

60 75-01-4 Винилхлорид 1 000 10 10 

61 120-12-7 Антрацен 50 1 
1 
 

62 71-43-2 Бензол 1 000 
200 

(като BTEX) (11) 

200 

(като BTEX) 
(11) 

63  
Бромирани дифенилетери 

(PBDE) (12) 

— 
 

1 1 

64  

Нонилфенол и 

нонилфенолетоксилати 

(NP/NPEs) 

— 
 

1 1 

65 100-41-4 Етилов бензол 
— 
 

200 

(като BTEX) (11) 

200 

(като BTEX) 
(11) 

66 75-21-8 Етиленов оксид 1 000 10 10 

67 
34123-59-6 

 

Изопротурон  

 

— 
 

1 1 

68 91-20-3 Нафталин 100 10 10 

69  
Органокалаени съединения 

(като общо Sn) 

— 
 

50 50 

70 117-81-7 
Ди-(2-етилхексил) фталат 

(DEHP) 
10 1 1 

71 108-95-2 Феноли (като общо C) (13) — 20 20 
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№ CAS № Замърсител 

Пределни количества за изпускане (колона 1) 

във въздуха 

(колона 1а) 

kg/година 

във водата 

(колона 1b) 

kg/година 

в почвата 

(колона 1c) 

kg/година 

 

72  

Полициклични ароматни 

въглеводороди 

(PAHs) (14) 

50 5 5 

73 108-88-3 Толуол 
— 
 

200 

(като BTEX) (11) 

200 

(като BTEX) 
(11) 

74  
Трибутилкалай и 

съединенията му (15) 

— 
 

1 1 

75  
Трифенилкалай и 

съединенията му (16) 

— 
 

1 1 

76  

Общ органичен въглерод 

(TOC) 

(като общо C или ХПК/3) 

— 
 

50 000 

(0,010752) 

— 
 

77 1582-09-8 Трифлуралин 
— 
 

1 1 

78 1330-20-7 Ксилени (17) 
— 
 

200 

(като BTEX) (11) 

200 

(като BTEX) 
(11) 

79  Хлориди (като общо Cl) 
— 
 

2 милиона 

(0,01152) 
2 милиона 

80  
Хлор и неорганични 

съединения (като HCl) 
10 000 

— 
 

— 
 

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1 

82  Цианиди (като общо CN) 
— 
 

50 50 

83  Флуориди (като общо F) 
— 
 

2 000 

(0,0000096) 
2 000 

84  

Флуор и неорганични 

съединения 

(като HF) 

5 000 
— 
 

— 
 

85 74-90-8 Циановодород(HCN) 200 
— 
 

— 
 

86  

Фини прахови частици 

<10мm (PM10) 

 

50 000 
— 
(0,002016) 

— 

 

* В таблицата е докладвано прага на изчисленото количество, същите стойности са 

докладвани и в електронния регистър по Регламент № 166/2006г. 
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Таблица 2.1 Емисионни фактори за първа група замърсители – по изчислителна 

методика CORINAIR -94  за газови кладенци с №№ 3 (започнат да се изгражда преди 2 

години но не функционира, 5 започнат да се изгражда преди 1 години но не функционира и 

на 4 е в процес на изграждане от 6 месеца). 

Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове на 

ГК № № 3,5, и 4  са започнати от м. юни 2015г. поради това, че са разположени в близост до 

пътя и около тях няма депонирани отпадъци. Годишните емисии за тях са нулеви и са  

изчислени по формула. 

 

 
Емисии на замърсители 

 
ЕF в kg/Mg,  

 

E=EFxA 

 

Метан  (CH4)     

 

92,0 
92,0x10-3 x 14220 = 1 308,24 

Въглероден диоксид (CO2) 

185,0 

185,0x10-3 x 14220 = 2 630,70 

  

 

 

Таблица 2.2. Емисии в атмосферен въздух по месеци за газови кладенци с №№ 1 и 2  

 

2015г. 

Показ

ател 

 

единица 

Резултати 

от 

монитори

нг ГК-1  

mg/Nm3 

Резултати 

от 

монитори

нг ГК-2  

mg/Nm3 

Резултати 

от 

монитори

нг ГК-3  

mg/Nm3 

Резултати 

от 

монитори

нг ГК-4  

mg/Nm3 

Резултати 

от 

монитори

нг ГК-4  

mg/Nm3 

НДЕ, съгласно 

КР 

м.януари CH4 mg/Nm3 714 1428    Не е нормирано 

 CO2 mg/Nm3 0 0    Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 1,52 1,52    Не е нормирано 

м.февруари CH4 mg/Nm3 928 714    Не е нормирано 

 CO2 mg/Nm3 0 0    Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 1,52 4,56    Не е нормирано 

м.март CH4 mg/Nm3 714 714    Не е нормирано 

 CO2 mg/Nm3 0 0    Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 2,02 1,25    Не е нормирано 

м.април CH4 mg/Nm3 714 1214    Не е нормирано 

 CO2 mg/Nm3 0 0    Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 3,04 1,25    Не е нормирано 

м.май CH4 mg/Nm3 1904 714    Не е нормирано 

 CO2 mg/Nm3 0 0    Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 2,54 4,56    Не е нормирано 

м.юни CH4 mg/Nm3 1428 1214 0 0 0 Не е нормирано 

 CO2 mg/Nm3 0 0 0 0 0 Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 1,25 4,06 0 0 0 Не е нормирано 

м.юли CH4 mg/Nm3 1214 1642 0 0 0 Не е нормирано 

 CO2 mg/Nm3 0 0 0 0 0 Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 1,52 5,07 0 0 0 Не е нормирано 

м.август CH4 mg/Nm3 928 714 0 0 0 Не е нормирано 

 CO2 mg/Nm3 0 0 0 0 0 Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 4,56 3,54 0 0 0 Не е нормирано 

м.септември CH4 mg/Nm3 714 1428 0 0 0 Не е нормирано 
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 CO2 mg/Nm3 0 0 0 0 0 Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 1,52 4,56 0 0 0 Не е нормирано 

м.октомври CH4 mg/Nm3 714 714 0 0 0 Не е нормирано 

 CO2 mg/Nm3 0 0 0 0 0 Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 0 3,04 0 0 0 Не е нормирано 

м.ноември CH4 mg/Nm3 1428 714 0 0 0 Не е нормирано 

 CO2 mg/Nm3 0 0 0 0 0 Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 1,52 7,61 0 0 0 Не е нормирано 

м.декември CH4 mg/Nm3 714 2856 0 0 0 Не е нормирано 

 CO2 mg/Nm3 0 0 0 0 0 Не е нормирано 

 H2S     mg/Nm3 3,04 3,04 0 0 0 Не е нормирано 

 

Количествата на CH4 за 2015г. посочени в таблицата са  въз основа на измервания по 

метода MRU VARIO PLUS INDUSTRIAL от протоколите за ГК-1 по месеци,  средно 1009,50 

mg/N m3. От протоколите за ГК-2 по месеци, средно 1172,167 mg/N m3. 

Осреднената стойност от двата ГК е 1090,83 mg/N m3  . 

 

Количествата на CO2 за 2015г. посочени в таблицата са  въз основа на измервания по 

метода MRU VARIO PLUS INDUSTRIAL от протоколите за ГК-1 по месеци,  средно 0,00 

mg/N m3. От протоколите за ГК-2 по месеци, средно 0,00 mg/N m3. 

Осреднената стойност от двата ГК е 0,00 mg/N m3  . 

 

Количествата на H2S за 2015г. посочени в таблицата са  въз основа на измервания по 

метода MRU VARIO PLUS INDUSTRIAL от протоколите за ГК-1 по месеци,  средно 

2,004167 mg/N m3. От протоколите за ГК-2 по месеци, средно 3,671667 mg/N m3. 

Осреднената стойност от двата ГК е 2,837917 mg/N m3 . 

 

Отстоянието на ГК един от друг по клетки е: между ГК 1 и ГК 2 е 68 м.; между ГК 2 и ГК 3 е 

42,50 м.; между ГК 1 и ГК 3 е 50 м.; между ГК 3 и ГК 4 е 100 м.; между ГК 1 и ГК 4 е 74 м.; 

между ГК 4 и ГК 5 е 44 м.; между ГК 1 и ГК 5 е 90,50 м.; между ГК 5 и ГК 6 е 39,50 м.; 

между ГК 4 и ГК 6 е 70,50 м. Отстоянието на ГК от границите на клетката е: от ГК 1 до 

границата на клетка 1 е 35 м.; от ГК 2 до границата на клетка 1е 42,50 м.; от ГК 3 до 

границата на клетка 1 е 53 м.; от  ГК 4 до границата на клетка 2 е 29 м.; от ГК 5 до границата 

на клетка 2 е 32,50 м.; от ГК 6 до границата на клетка 3 посока запад  е 40 м.;  

 

Данни от СПИ  
2015г. mg/Nm3            

ГК 1 м.1 м.2 м.3 м.4 м.5 м.6 м.7 м.8 м.9 м.10 м.11 м.12 средно 

СН4 714 928 714 714 1904 1428 1214 928 714 714 1428 714 1009,50 

СО2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Н2S 1,52 1,52 2,02 3,04 2,54 1,25 1,52 4,56 1,52 0 1,52 3,04 2,004167 

Н2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
               

ГК 2 м.1 м.2 м.3 м.4 м.5 м.6 м.7 м.8 м.9 м.10 м.11 м.12 средно 

СН4 1428 714 714 1214 714 1214 1642 714 1428 714 714 2856 1172,167 

СО2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Н2S 1,52 4,56 1,25 1,25 4,56 4,06 5,07 3,54 4,56 3,04 7,61 3,04 3,671667 

Н2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

              
              

ГК 3 м.1 м.2 м.3 м.4 м.5 м.6 м.7 м.8 м.9 м.10 м.11 м.12 средно 

СН4      0 0 0 0 0 0 0 0 
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СО2      0 0 0 0 0 0 0 0 

Н2S      0 0 0 0 0 0 0 0 

Н2      0 0 0 0 0 0 0 0 

              

              

ГК 4 м.1 м.2 м.3 м.4 м.5 м.6 м.7 м.8 м.9 м.10 м.11 м.12 средно 

СН4      0 0 0 0 0 0 0 0 

СО2      0 0 0 0 0 0 0 0 

Н2S      0 0 0 0 0 0 0 0 

Н2      0 0 0 0 0 0 0 0 

              
              

ГК 5 м.1 м.2 м.3 м.4 м.5 м.6 м.7 м.8 м.9 м.10 м.11 м.12 средно 

СН4      0 0 0 0 0 0 0 0 

СО2      0 0 0 0 0 0 0 0 

Н2S      0 0 0 0 0 0 0 0 

Н2      0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 2.3. Изчисляване на количествата метан и въглероден диоксид,изпускани в 

атмосферен въздух от изходите на  газовите  кладенци   

 

ГК № 
Дебит (Nm3/h)  

средна стойност 

CH4 mg/Nm3 средна  

стойност 

CO2 mg/Nm3 

средна    стойност 

1 1 1009,50 0,00 

2 1 1172,167 0,00 

3 1 0,00 0,00 

4 1 0,00 0,00 

5 1 0,00 0,00 

 

Годишните количества на замърсителите в отпадъчните газове, изпускани от изходите на ГК 

са изчислени по формулата: A= Q*K*T*10-6, където: 

A – годишна количество (kg); 

Q – осреднена стойност на дебита на отпадъчните газове (Nm3/h) ; 

K – средно – годишна концентрация на замърсителя (mg/Nm3) 

T – периода, в които са изпускани отпадъчните газове ( 365 дни х 24 часа) 

 

Годишни емисии (kg): 

 

ГК 1  ACH4= 1*1009,5*365*24*10-6 = 8843220*10-6= 8,843220 kg 

ГК 2  ACH4= 1*1172,1675*365*24*10-6 = 10268182.92*10-6= 10,268183 kg 

ГК 3  ACH4= 1*0*365*24*10-6 = 0*10-6= 0 kg 

ГК 4  ACH4= 1*0*365*24*10-6 = 0*10-6= 0 kg 

ГК 5  ACH4= 1*0*365*24*10-6 = 0*10-6= 0 kg 

Годишното количество на CH4 – 19,111403 kg 

 

ГК 1  ACo2= 1*0*365*24*10-6 = 0*10-6= 0 kg 

ГК 2  A Co2= 1*0*365*24*10-6 = 0*10-6= 0 kg 

ГК 3  A Co2= 1*0*365*24*10-6 = 0*10-6= 0 kg 

ГК 4  A Co2= 1*0*365*24*10-6 = 0*10-6= 0 kg 

ГК 5  A Co2= 1*0*365*24*10-6 = 0*10-6= 0 kg 

Годишното количество на CO2 – 0 kg 

Забележка: Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR за CH4  и CO2 са на база изчисления по 

методика CORINAIR -94, тъй като не може да бъде измерен дебит. 
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Таблица 3.1. Мониторинг на инфилтрат от клетки с №№ 1, 2 и 3  

Протоколи от изпитване № 325Г-7/03.06.2015г. и № 726Г-7/07.12.2015г. от акредитирана 

лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към ПЕХЛИВАНОВ 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София.  

 

Параметър Единица 

 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 2 

тримесечие 

Резултати от 

мониторинг 4 

тримесечие 

Арсен (As) mg/dm3 Не е нормирано 0,038 0,034 

Барий (Ba) mg/dm3 Не е нормирано 0,890 0,880 

Кадмий (Cd) mg/dm3 Не е нормирано 0,055 0,045 

Хром (Cr) mg/dm3 Не е нормирано 0,0102 0,01 

Мед (Cu) mg/dm3 Не е нормирано 0,039 0,035 

Живак (Hg) mg/dm3 Не е нормирано <0,001 <0,001 

Молибден (Mo) mg/dm3 Не е нормирано 0,031 0,029 

Никел (Ni) mg/dm3 Не е нормирано 0,102 0,1 

Олово (Pb) mg/dm3 Не е нормирано 0,027 0,024 

Селен (Se) mg/dm3 Не е нормирано 0,036 0,035 

Цинк (Zn) mg/dm3 Не е нормирано 0,018 0,017 

Хлориди (Cl-) mg/dm3 Не е нормирано 2218 2118 

Флуориди (F-) mg/dm3 Не е нормирано <0,1 <0,1 

Сулфати (SO4
-) mg/dm3 Не е нормирано 701 601 

Азот нитритен (NO2
-) mg/dm3 Не е нормирано 0,65 0,64 

Азот амониев (NH4) mg/dm3 Не е нормирано 128,1 125,1 

 

 

 

Таблица 3.2. Мониторинг на Битово-фекални отпадъчни води  

Протоколи от изпитване № 325Г-8/03.06.2015г. и № 726Г-8/07.12.2015г. от акредитирана 

лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към ПЕХЛИВАНОВ 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София. 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 2 

тримесечие  

Резултати от 

мониторинг 4 

тримесечие  

Съответствие 

(да/не) 

Активна 

реакция 

рН 6,0-8,5 6,78 6,8 Да 

Арсен (As) mg/dm3 0,05 mg/dm3 0,033 0,032 Да 

Кадмий (Cd) mg/dm3 0,01 mg/dm3 0,008 0,007 Да 

Хром (Cr) - общ mg/dm3 0,55 mg/dm3 0,115 0,112 Да 

Мед (Cu) mg/dm3 0,1 mg/dm3 0,032 0,031 Да 

Живак (Hg) mg/dm3 0,001 mg/dm3 <0,001 <0,001 Да 

Никел (Ni) mg/dm3 0,2 mg/dm3 0,102 0,1 Да 
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Олово (Pb) mg/dm3 0,05 mg/dm3 0,029 0,028 Да 

Цинк (Zn) mg/dm3 5,0 mg/dm3 0,069 0,062 Да 

Хлорни йони 

(Cl-) 

mg/dm3 300 mg/dm3 256 255 Да 

Флуориди (F-) mg/dm3 1,5 mg/dm3 <0,1 <0,1 Да 

Сулфатни йони 

(SO4
-) 

mg/dm3 300 mg/dm3 209 199 Да 

Фосфор  mg/dm3 2,0 mg/dm3 0,798 0,776 Да 

Азот Нитритен 

(NO2
-) 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 0,015 0,014 Да 

Азот амониев 

(NH4) 

mg/dm3 2,0 mg/dm3 1,34 1,32 Да 

ХПК mgО2/dm3 125 mg/dm3 101 98 Да 

БПК5 

 

mgО2/dm3 25 mg/dm3 19 17 Да 

Суспендирани 

твърди в-ва 

mg/dm3 50 mg/dm3 23,6 24,5 Да 

 

 

 

Таблица 3.3. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – битово –фекални води 

след  филтрационните траншеи 

Протоколи от изпитване № 325Г-9/03.06.2015г. и № 726Г-9/07.12.2015г. от акредитирана 

лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към ПЕХЛИВАНОВ 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София. 

 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 2 

тримесечие  

Резултати от 

мониторинг 4 

тримесечие  

Съответствие 

(да/не) 

Активна 

реакция 

рН 6,0-8,5 8,22 6,22 Да 

Арсен (As) mg/dm3 0,05 mg/dm3 0,023 0,021 Да 

Кадмий (Cd) mg/dm3 0,01 mg/dm3 0,006 0,005 Да 

Хром (Cr) - общ mg/dm3 0,55 mg/dm3 <0,001 <0,001 Да 

Мед (Cu) mg/dm3 0,1 mg/dm3 0,022 0,020 Да 

Живак (Hg) mg/dm3 0,001 mg/dm3 <0,001 <0,001 Да 

Никел (Ni) mg/dm3 0,2 mg/dm3 0,099 0,092 Да 

Олово (Pb) mg/dm3 0,05 mg/dm3 0,03 0,031 Да 

Цинк (Zn) mg/dm3 5,0 mg/dm3 0,059 0,052 Да 

Хлорни йони 

(Cl-) 

mg/dm3 300 mg/dm3 105 104 Да 

Флуориди (F-) mg/dm3 1,5 mg/dm3 0,34 0,31 Да 

Сулфатни йони 

(SO4
-) 

mg/dm3 300 mg/dm3 96 91 Да 
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Фосфор  mg/dm3 2,0 mg/dm3 0,34 0,30 Да 

Азот Нитритен 

(NO2
-) 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 0,016 0,012 Да 

Азот амониев 

(NH4) 

mg/dm3 2,0 mg/dm3 1,21 1,11 Да 

ХПК mgО2/dm3 125 mg/dm3 98 87 Да 

БПК5 

 

mgО2/dm3 25 mg/dm3 15 14 Да 

Суспендирани 

твърди в-ва 

mg/dm3 50 mg/dm3 31,1 32,1 Да 

 

 

Таблица 4.1. Мониторинг на отпадни води над депото 

Протоколи от изпитване № 325Г-10/03.06.2015г. и № 726Г-10/07.12.2015г. от 

акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към 

ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София. 

 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 2 

тримесечие  

Резултати от 

мониторинг 4 

тримесечие  

Съответствие 

(да/не) 

Активна 

реакция 

рН 6,0-8,5 7,22 6,22 Да 

Арсен (As) mg/dm3 0,05 mg/dm3 0,022 0,020 Да 

Кадмий (Cd) mg/dm3 0,01 mg/dm3 0,005 0,004 Да 

Хром (Cr) - общ mg/dm3 0,55 mg/dm3 <0,001 <0,001 Да 

Мед (Cu) mg/dm3 0,1 mg/dm3 0,020 0,019 Да 

Живак (Hg) mg/dm3 0,001 mg/dm3 <0,001 <0,001 Да 

Никел (Ni) mg/dm3 0,2 mg/dm3 0,079 0,069 Да 

Олово (Pb) mg/dm3 0,05 mg/dm3 0,028 0,025 Да 

Цинк (Zn) mg/dm3 5,0 mg/dm3 0,079 0,072 Да 

Хлорни йони 

(Cl-) 

mg/dm3 300 mg/dm3 135 133 Да 

Флуориди (F-) mg/dm3 1,5 mg/dm3 0,22 0,20 Да 

Сулфатни йони 

(SO4
-) 

mg/dm3 300 mg/dm3 87 89 Да 

Фосфор  mg/dm3 2,0 mg/dm3 0,3 0,25 Да 

Азот Нитритен 

(NO2
-) 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 0,019 0,018 Да 

Азот амониев 

(NH4) 

mg/dm3 2,0 mg/dm3 1,21 1,19 Да 

ХПК mgО2/dm3 125 mg/dm3 88 79 Да 

БПК5 

 

mgО2/dm3 25 mg/dm3 14 15 Да 

Суспендирани 

твърди в-ва 

mg/dm3 50 mg/dm3 30,1 29,2 Да 
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Таблица 4. 2. Мониторинг на отпадни води след депото 

Протоколи от изпитване № 325Г-11/03.06.2015г. и № 726Г-11/07.12.2015г. от 

акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към 

ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София. 

 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 2 

тримесечие  

Резултати от 

мониторинг 4 

тримесечие  

Съответствие 

(да/не) 

Активна 

реакция 

рН 6,0-8,5 6,58 6,48 Да 

Арсен (As) mg/dm3 0,05 mg/dm3 0,029 0,022 Да 

Кадмий (Cd) mg/dm3 0,01 mg/dm3 <0,005 0,004 Да 

Хром (Cr) - общ mg/dm3 0,55 mg/dm3 <0,001 <0,001 Да 

Мед (Cu) mg/dm3 0,1 mg/dm3 0,020 0,019 Да 

Живак (Hg) mg/dm3 0,001 mg/dm3 <0,001 <0,001 Да 

Никел (Ni) mg/dm3 0,2 mg/dm3 0,099 0,079 Да 

Олово (Pb) mg/dm3 0,05 mg/dm3 0,026 0,022 Да 

Цинк (Zn) mg/dm3 5,0 mg/dm3 0,088 0,078 Да 

Хлорни йони 

(Cl-) 

mg/dm3 300 mg/dm3 155 149 Да 

Флуориди (F-) mg/dm3 1,5 mg/dm3 0,72 0,7 Да 

Сулфатни йони 

(SO4
-) 

mg/dm3 300 mg/dm3 87 77 Да 

Фосфор  mg/dm3 2,0 mg/dm3 0,44 0,41 Да 

Азот Нитритен 

(NO2
-) 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 0,031 0,029 Да 

Азот амониев 

(NH4) 

mg/dm3 2,0 mg/dm3 1,21 1,19 Да 

ХПК mgО2/dm3 125 mg/dm3 88 78 Да 

БПК5 

 

mgО2/dm3 25 mg/dm3 14 12 Да 

Суспендирани 

твърди в-ва 

mg/dm3 50 mg/dm3 30,1 27,1 Да 
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Таблица 5.1. Производствени отпадъци, образувани по време на строителните работи 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] по КР 

Количество 

[t/y] за 2015г. 

Съответствие 

(да/не) 

Изкопни земни маси, 

различни от 

упоменатите в 17 05 05 

17 05 06 13050 0 - 

Почва и камъни 17 05 04 93870 0 - 

 

 

 

 
Таблица 5.2. Производствени отпадъци, образувани при експлоатация на Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] по КР 

Количество 

[t/y] за 2015г. 

Съответствие 

(да/не) 

Утайки от други видове 

пречистване на 

промишлени отпадъчни 

води, различни от 

упоменатия в 19 08 13 

(утайка от мивка) 

19 08 14 2,0 0 - 

 

 

 
Таблица 5.3. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество 

[t/y] по КР 

Количество  

[t/y] за 2015г. 

Съответствие 

(да/не) 

Излезли от употреба 

гуми 
16 01 03 0,120 0 - 

\
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Таблица 5.4. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: По „временно съхраняване”, „оползотворяване, преработване и рециклиране” и по 

„обезвреждане” няма несъответствия за 2015г. 

 

Отпадък Код Количество 

[t/y] по КР 

Количество  

[t/y] за 2015г. 

Съответствие 

(да/не) 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

 

13 01 10* 

 

0,020 

 

0 

 

- 

Други моторни, смазочни 

и масла за зъбни предавки  

13 02 08* 0,010 0 - 

Замърсен адсорбент –

пясък с масла 

13 08 99* 0,010 0 - 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

 

20 01 21* 

 

0,020 

 

0 

 

- 
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 Таблица 5.5. Битови отпадъци образувани при експлоатацията на инсталацията 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] по КР 

Количество  

[t/y] за 2015г. 

Съответствие  

(да/не) 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 1,4 0,7 Да 

Утайки от септични 

ями 
20 03 04 0,200 0,05 Да 

 

 

 
 

 

Таблица 7. Шумови емисии.  

Място на измерването Измерени 

стойности  

dB (A) 

Измерено през 

деня/нощта 

Гранични стойности 

по КР  

dB (A) 

Съответствие 
(да/не) 

Пункт 1 43,4 ± 0,3 Дневно ниво 70 да 

Пункт 2 38,7 ± 0,3 Дневно ниво 70 да 

Пункт 3 32,2 ± 0,3 Дневно ниво 70 да 

Пункт 4 37,4 ± 0,3 Дневно ниво 70 да 

Пункт 5 41,9 ± 0,3 Дневно ниво 70 да 

Пункт 6 47,3 ± 0,3 Дневно ниво 70 да 

Пункт 7 42,8 ± 0,3 Дневно ниво 70 да 

Пункт 8 38,5 ± 0,3 Дневно ниво 70 да 

В мястото на въздействие 14,3 ± 1,2 Дневно ниво 55 да 

Ниво на обща звукова 

мощност 

92,2 ± 3,8 Дневно ниво - - 

 

Показаните в таблица 7 данни са отчетени по Протокол от изпитване № 690Г.3/28.12.2015 г., на Акредитирана лаборатория  за изпитване и 

калибриране „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг” ООД 

Най-близкото населено място отстои от площадката на инсталацията на повече от 1500 м. За отчетния период не са постъпвали оплаквания от 

района около депото. 
 

По  Условие 12.2.2.  от КР - честотата на измерване е веднъж на две години. 
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Таблица 8. Мониторинг на подземни води  

Протоколи от изпитване № № от 325Г-1/08.12.2014г., до 325Г-6/03.06.2015г. от акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране 

„ЛИПГЕИ” към ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София и протоколи от изпитване № № от 726Г-1/07.12.2015г., до 726Г-

6/07.12.2015г. от  акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. 

София. 

   Контролен кладенец №1 с координати X 42° 42′ 27,1″  и Y 23° 40′ 48.2″;  

   Контролен кладенец №2 с координати  X 42° 42′ 30,9″ и Y 23° 40′ 43.6″;  

   Контролен кладенец №3 с координати  X 42° 42′ 26,5″ и Y 23° 40′ 48.3″;  

   Контролен кладенец №4 с координати  X 42° 42′ 23,5″ и Y 23° 40′ 49.1″;  

   Контролен кладенец №5 с координати  X 42° 42′ 22,3″ и Y 23° 40′ 45.1″;  

   Контролен кладенец №6 с координати  X 42° 42′ 25,2″ и Y 23° 40′ 48.0″ ; 

 

 

Показател Точки на пробовземане Концентрация 

в подземните 

води, съгласно 

КР 301-Н1/2012 

Резултати от 

мониторинг 

Честота 

на мониторинг 

Съответствие 

Основни ФХП      

Електропроводимост КК с № №1,2,3,4,5 и 6  2000 1012,00 Веднъж на две години Да 

Обща твърдост — • — 12 8,37 Веднъж на две години Да 

Перманганатна окисляемост — • — 5 2,66 Веднъж на две години Да 

Активна реакция  — • — ≥6,5 и ≤9,5 7,44 Веднъж на шест месеца Да 
Азот амониев (NH4) — • — 0,5 0,26 Веднъж на шест месеца Да 
Нитрати (NO3) — • — 50 25,64 Веднъж на шест месеца Да 
Нитрити (NO2

-) — • — 0,5 0,26 Веднъж на шест месеца Да 

Сулфати — • — 250 68,75 Веднъж на шест месеца Да 

Хлориди — • — 250 68 Веднъж на шест месеца Да 

Фосфати/РО4/ — • — 0,5 < 0,03 Веднъж на шест месеца Да 

Флуориди — • — 1,5 1,10 Веднъж на шест месеца Да 

Метали и металоиди      

Живак — • — 1,0  0,82 Веднъж на шест месеца Да 

Кадмий — • — 5,0 3,5 Веднъж на шест месеца Да 

Мед — • — 0,2 < 0,013 Веднъж на шест месеца Да 

Никел — • — 20 13,025 Веднъж на шест месеца Да 

Олово — • — 10 7,42 Веднъж на шест месеца Да 
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Селен — • — 10 6,5 Веднъж на шест месеца Да 

Хром /общ/ — • — 50 5,42 Веднъж на шест месеца Да 

Алуминий — • — 200 119,475 Веднъж на две години Да 

Желязо /общо/ — • — 200 73,26 Веднъж на шест месеца Да 

Калций — • — 150 79,65 Веднъж на две години Да 

Магнезий — • — 80 41,92 Веднъж на две години Да 

Манган — • — 50 24,63 Веднъж на две години Да 

Цинк — • — 1,0 0,081 Веднъж на шест месеца Да 

Естествен уран — • — 0,06 < 0,001 Веднъж на две години Да 

Натрий — • — 200 57,57 Веднъж на две години Да 

Бор — • — 1,0 < 0,01 Веднъж на две години Да 

Антимон — • — 5,0 2,92 Веднъж на две години Да 

Арсен — • — 10 5,42 Веднъж на шест месеца Да 

Специфични органични 

замърсители 

     

Бензен — • — 1,0 Протокол 

№1805-ХМА 

Веднъж на две години Да 

Бенз(а)пирен — • — 0,01 < 0,0003 Веднъж на две години Да 

1,2 Дихлоретан — • — 3,0 Протокол 

№1805-ХМА 

Веднъж на две години Да 

Полициклични ароматни 

въглеводороди 

— • — 50  39,08 Веднъж на две години Да 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен 

— • — 10 Протокол 

№1805-ХМА 

Веднъж на две години Да 

Пестициди  — • — 0,10 < 0,001 Веднъж на две години Да 

Пестициди (общо) — • — 0,50 < 0,001 Веднъж на две години Да 

Цианиди — • — 50 14,32 Веднъж на шест месеца Да 

 

 

Подземните води съгласно Таблица 8 са измерени с № № от 325Г-1/08.12.2014г., до 325Г-6/03.06.2015г. от акредитирана лаборатория за 

изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София и протоколи от изпитване № № от 726Г-

1/07.12.2015г., до 726Г-6/07.12.2015г. от лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към Пехливанов инженеринг ООД, гр. 

София.   
Стойностите на резултатите от мониторинга са сумирани от дванадесетте протокола и разделени на дванадесет. 
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Таблица 9. Опазване на почви 

 

Показател 

 

Единица 

на 

величина

та 

Резултати от 

мониторинг (0-

10см. базово 

състояние) 

съгласно КР 

 

Резултати от 

мониторинг  

(10-40см.) 

 

НДЕ, съгласно 

КР 

 

Честота на 

мониторинг 

pH - 7,74± 0,68 7,61± 0,67 Не е нормирано Веднъж на три години 

Арсен* mg/kg 8,2± 1,5 7,1± 1,3 Не е нормирано Веднъж на три години 

Хром* mg/kg 32,9± 3,0 32,4± 3,0 Не е нормирано Веднъж на три години 

Кадмий* mg/kg 1,05 0,95 Не е нормирано Веднъж на три години 

Цинк* mg/kg 65,7± 2,3 48,1± 1,7 Не е нормирано Веднъж на три години 

Желязо* mg/kg 32488± 3352 28081± 2898 Не е нормирано Веднъж на три години 

Мед* mg/kg 18,1± 0,8 8,7± 0,4 Не е нормирано Веднъж на три години 

Олово* mg/kg 28,1± 0,9 24,3± 0,8 Не е нормирано Веднъж на три години 

Никел* mg/kg 22,9± 1,4 22,2± 1,4 Не е нормирано Веднъж на три години 

 

Показаните в таблица 9 данни са отчетени по протокол от анализ на почви с №  690Г от 

07.12.2015г. от акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към 

ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София. 

 

 

Таблица 10. Аварийни ситуации 

Дата 

на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

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

хората. 

В РДНО е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна 

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

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

чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на 

инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации. 
 

Таблица 11. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

която е предоставено КР 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

 
Таблицата не е попълнена, тъй като досега не е имало оплаквания или възражения от 

физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни 

отпадъци – Горна Малина”, експлоатирано от „ЕКО ГОРНА МАЛИНА” ЕООД. 
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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         

НИО    Неопасни и инертни отпадъци 

ГДОС   Годишен доклад по околна среда 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


