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          Въведение 

 С Решение № 389-Н0-И0-А0 от 23.03.2010 г. на Изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) при Министерството на околната среда 
и водите (МОСВ), на основание чл. 120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни  на 
Община Видин беше издадено Комплексно разрешително № 389–Н0/2010 г. за изграждане 
и експлоатация на инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност 
по Приложение 4 на ЗООС: 

 „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, 
Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене“. 

  Със свое Решение № 155 от 23.12.2014 г. за организация на цялостната дейност на 
регионалното депо Общинският съвет Видин учреди Общинско предприятие „Регионално 
депо за битови отпадъци - Видин“ (РДБО). 

  Настоящият Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
комплексно разрешително се изготвя в изпълнение на чл. 125 т.6 от ЗООС и съгласно 
изискванията на „Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и 
образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено 
комплексно разрешително” утвърдена със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра 
на околната среда и водите. 

 
Инсталациите, които попадат в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС са: 
1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, 

Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене, състоящо се от 
две клетки с общ капацитет: 516 000 t 
 

             - Клетка № 1 (завършена) с капацитет 309 600 t / 422 000 m3 депонирани отпадъци; 
             - Клетка № 2 (предвидена за втори етап) с капацитет 206 400 t / 278 000 m3 

депонирани отпадъци. 

 

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

         2. Инсталация за компостиране – с максимален годишен капацитет за приемане и 
третиране на 10 000 t биоразгадими отпадъци; 
         3. Инсталация за раздробяване и пресяване на строителни отпадъци – с максимален 
годишен капацитет за приемане и третиране на 80 000 t строителни отпадъци. 
  
                3.1. Увод 

 

 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното 
разрешително (КР) 

           „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин,   
Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново  
село, Ружинци и Чупрене“ (т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС) 
 

 Адрес по местонахождение на инсталацията: 
ИПИ 110011, землище на с. Жеглица, ЕКАТТЕ: 29043,  
местност Козя гърбина (Рамова ливада) 
 

 Регистрационен номер на КР: 
389-Н0/2010 г. 
 

 Дата на подписване на КР: 
23.03.2010година. 
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 Дата на влизане в сила: 

23.03.2010година. 
 

 Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното): 
                  Оператор на инсталацията и притежател на Комплексното    
        разрешително е Община Видин. 

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

Община Видин, 
пл.”Бдинци” № 2 
3700, гр. Видин, област Видин 
тел.: 094/609 416; факс: 096/601 132 
електронна поща: kmet@vidin.bg 

 

 Лице за контакти: 
инж. Владимир Иванов  
 

 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: 
        Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци - Видин“ 
        (ОП „РДБО - Видин“) 

пл. „Бдинци“ № 2 
тел.: 0879-949-203 
електронна поща: rdbo.vidin@abv.bg 
 

 Описание на всяка от дейностите извършвани на площадката 
Регионално депо за неопасни за общините Видин, Белоградчик, Бойница, 
Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. 
 
1. Инсталация, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС: 

  - Регионално депо за неопасни за общините Видин, Белоградчик, Бойница, 
               Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. 
        2. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС: 
 - Инсталация за компостиране; 
            - Инсталация за раздробяване и пресяване на строителни отпадъци. 

 
           Депо за неопасни отпадъци 
           Депото включва две клетки: № 1 и № 2 за депониране на неопасни отпадъци, от 
които клетка № 1 е напълно завършена, а № 2 е ситуирана в инвестиционния проект. 
Клетки № 1 и № 2 на депото ще се експлоатират последователно, като клетка № 2  
предстои да се строи. В съседство с клетка   № 1 е разположен насип с пръст за 
запръстяване. 

На депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на видовете 
отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в  
Комплексното разрешително по чл. 117, ал. 1 от ЗООС (КР № 389-Н0/2010 година). 

Всички отпадъци доставени на депото се контролират, като контролът включва: 
- регистрация на автомобила, превозващ отпадъците и на общината или фирмата, 

генерираща отпадъците; 
- претегляне и регистриране на отпадъците; 
- пряк визуален контрол на отпадъците за съответствие по вид и състав на 

отпадъците. 
           Цялата информация се записва и съхранява в системата за регистриране на данни – 
софтуерна система свързана с кантара. 
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           Насочването за разтоварване на сметовозните коли се извършва според указанията 
на технологията, като се осъществява контрол на разтоварените отпадъци, след което 
автомобилите след напускане на участъка за разтоварване преминават през 
дезинфекционен трап и автомивка за измиване на колелата.  
 Технологията на депониране на отпадъци включва: 

- разтоварване на отпадъците в клетката; 
- разстилане с челен товарач и с булдозер; 
- запръстяване. 
Площта на клетка № 1 между вътрешния ръб на дигите е 35 562 m². Изготвен e 

план за експлоатация на клетката по зони. Насипването на отпадъците в клетката се 
извършва на дневни работни участъци чрез разстилане и претъркулване, без 
разпластяване. До височина 1,0 m  не се извършва уплътняване с булдозер. През 2015 г. не 
е достигнат хоризонт отпадъците – 2,0 m (1,8 m уплътнени отпадъци + 0,2 m дневно 
покритие) за започване уплътняването им с компактор. Ежедневно се извършва 
запръстяване на работния участък. Периодично, чрез преместване на бетонни панели се 
извършва корекция на рампата и обръщателната площадка.  

 
Система за управление на отпадъчните води 
На територията на РДБО се формират следните потоци отпадъчни води:     
- производствени (инфилтрат от клетката за отпадъци, отпадъчни води от 

инсталацията за компостиране, автомивката и миенето на пътната настилка), битово-
фекални води и дъждовни води, които се събират в ЛПСОВ. 

Системата за управление на отпадъчните води - събиране, отвеждане и третиране 
включва следните звена: 

- дренажна система за събиране на инфилтрат; 
- канализационна система за пренос на инфилтрат с колекторни шахти за 

инспекция; 
- резервоар за инфилтрат; 
- локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). 

            Редовно се прави проверка на системата за управление на инфилтрата, за да има 
гаранция за правилното й функциониране. 
          
 Охранителни канавки за защита на обекта от повърхностни води 
 Охранителните канавки имат за цел да съберат и отведат атмосферните води 
паднали в и около района на депото. По този начин депото е защитено от наводняване и 
натоварване на дренажната система за инфилтратни води. Поддържат се чрез: редовно 
почистване от отпадъци и отлагане на пръст и чакъл, поддържане на облицовката и 
фугите, почистване на водостоците под експлоатационните пътища. 
           
           Система за високотемпературно обезвреждане на биогаз 

На територията на клетка № 1 предстои да бъдат построени газови кладенци при 
достигане необходимата технологичана височина – след депонирането на първия работен 
хоризонт с височина 2,0 m от дъното на депото. 
        На обекта има монтирани газови кладенци на рекултивирано предишно депо за 
отпадъци. От тях е монтирана система от тръби за отвеждане на биогаз към инсталация за 
изгаряне тип „факел“. Води се постоянно наблюдение за техническата изправност на 
инсталацията за изгаряне. Все още не е достигната концентрация на метан в генерирания 
газ, достатъчна за автоматично включване на запалването. 
             
           Инсталация за компостиране 
           Инсталацията за компостиране включва третиране на биоразградими зелени и 
битови отпадъци, генерирани на територията на Видин и Белоградчик. 
           Компостиращата инсталация и тази за преработка на биоразградими отпадъци се 
намира в южната част на площадката на новопостроеното регионално депо Видин в 
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близост до територията за разполагане на бъдещата втора клетка за депониране. Общата 
площ за разполагане на инсталацията за компостиране е 8415 m², заградена с висока 
ограда и метална врата. 
             Компостирането се извършва по технология на контролирано биологично узряване 
в аеробни условия на растителни и битови отпадъци чрез разполагането им на открити 
купове (лехи) с принудително размесване. 
             Инсталацията за компостиране включва: 
             - участък „Подготвителен“, оборудван с шредер, в който се извършва раздробяване 
и смесване на битови отпадъци, зелена маса и структурни материали (стъбла и клони); 
             - участък „Ферментация“, оборудван с обръщач на компостни лехи– площ 4000 m²; 
             - участък „Готов компост“, оборудван с барабанно сито, в който се извършва 
пресяване и складиране на готовия компост. 
            Производството на компост се обслужва от трактор и челен товарач.  
            Инсталацията включва: склад за сурови материали с площ 1865 m², покрита 
площадка за съхранение на машините и готовия компост с площ 350 m² и технологични 
пътища. 
             На територията на инсталацията за компостиране при дъжд се генерира 
инфилтрат, който се отвежда гравитачно чрез канавки, шахти и тръбна система за 
пречистване. 
             Компостиращата инсталация е оразмерена за максимален капацитет – 10 000 t/y, в 
това число:  
             - битови органични отпадъци - 3 750 t/y; 
             - растителни (зелени) отпадъци – 6 250 t/y. 
             През м. декември 2015 г., след започване на ефективно отделно събиране и  
транспортиране на растителни отпадъци от паркове и градини в Община Видин в депото 
бяха доставени 57,960 t биорзградими отпадъци (код 20 02 01 съгл. Наредба № 2 / 
23.07.2014 г.). Тяхната обработка продължава да се извършва през 2016 година.  
              
               Инсталация за раздробяване и пресяване на строителни   отпадъци 
               Инсталацията за раздробяване и пресяване на строителни отпадъци се намира в 
най-южната част на регионалното депо, в непосредствена близост до инсталацията за 
компостиране. Общата площ на инсталацията е 4000 m². 
                Раздробявянето се извършва с челюстна дробилка. Пресяването на раздробените 
строителни отпадъци, сортирането на отделните полезни фракции и отделянето на 
остатъка се извършва с пресяваща машина. Двете машини се обслужват от челен товарач. 
                Инсталацията за третиране на строителни отпадъци включва: 
                - склад за постъпващи строителни отпадъци – площ 1 100 m²; 
                - участък „Раздробяване“ – площ 500 m²; 
                - участък „Пресяване“ – площ 500 m²; 
                - склад за рециклирани материали и остатъчен материал – 1 100 m². 
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 Производствен капацитет на инсталацията 

Таблица 4.1 

№ Инсталация 

Позиция на 
дейността - 
Приложени
е 4 от ЗООС 

Макси
мален 
дневен 
капа 
цитет 
[t/24h] 

Максимал
ен 

капацитет 
[t] 

Количество 
депонирани 

отпадъци през 
2015 г. 

[t] 

 
1. 

Регионално депо за 
неопасни отпадъци за 
общините Видин, 
Белоградчик, Бойница, 
Брегово, Грамада, 
Димово, Кула, Макреш, 
Ново село, Ружинци и 
Чупрене 

 
 
 

5.4 

 
 
 

86 

 
 
 

516 000 

 
от 10.08.2015 
до 31.12.2015 

 
 

6 252,940 
 

 

 Организационна структура на предприятието отнасяща се до 
управлението на околната среда 

 

          Списък на персонала и отговорности: 

                    - инж. Владимир Цоков Иванов – директор на общинско предприятие 
„Регионално депо за битови отпадъци – Видин”. 

                  - инж. Николай Итков Плашков – оператор на пречиствателна станция, 
отговаря за експлоатирането на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води. 
Извършва периодични проверки на контролните точки по пътя на водата. Извършва 
проверки за течове във ВиК инсталацията и документира резултатите от проверките в 
съответните дневници. Следи и документира разхода на вода и ел. енергия.  

                   - Ирена Петрова Тодорова – лаборант. Участва при вземане на проби на 
емисии във въздуха, отпадъчни води, подземни води, шум и следи за анализа им. 
Извършва периодични анализи и води документация за резултатите. Уведомява 
управителя и всички заинтересовани лица за превишение в нормите, причините за 
възникването им и методите за отстраняването им. Осъществява контрол и анализ на 
постъпилите отпадъци на територията на РДБО. 

                   - Гергана Младенова Генова – счетоводител. Отговаря за водене 
счетоводството и личния състав на депото. Съставя годишна план-сметка и води отчет за 
изпълнението й. Съставя документи и следи за плащанията от общини и фирми към 
депото и то депото към доставчиците на материали и услуги.  

              - Светослав Иванов Занков – оператор на инсталация за компостиране. 
Ежедневен контрол, определяне дневен работен участък за депониране на отпадъци и 
водене дневник за запълване и запръстяване. Извършва обучение на персонала за действия 
при аварийни ситуации. Провежда и води дневник за ежедневен инструктаж на персонала 
по техника на безопасност. Оргнизира събирането и складирането на отпадъци, 
образувани на територията на депото. Организира работата на инсталацията за 
производство на компост. 
                     - Любомир Крумов Вачев - оператор на електронната везна за измерване на 
депонираните отпадъци и входящ контрол. Отговаря за измерване на депонираните 
отпадъци и входящия контрол и документирането. 
                     - Венцислав Емилов Илиев – оператор на инсталация за раздробяване и 
пресяване на строителни отпадъци. Организира работата на инсталацията за третиране 
строителни отпадъци. Води деловодството в депото. Извършва периодичен контрол на 
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системата за събиране на газ и работата на инсталацията за изгаряне на генерирания газ в 
депото. 
                     - Веселин Петков Василев – ремонтно-обслужващ персонал (механик). 
Отговаря за поддържането на подвижната техника. Изготвя и изпълнява план за 
обслужване на машините – смяна на течности, периодични прегледи, установяване 
разходни норми и контрол на разхода на горива. Води дневник за ремонтите на машините 
и дневник за изработените моточасове. Отговаря за работата на автомивката. Участва като 
водач на трактор при производството на компост. 
                    -  Цветко Вълчев Цветков, Герасим Петров Маринов, Митко Вълчев Цветков – 
машинисти на подвижната техника – челни товарачи, булдозер, компактор, екскаватор, 
товарен автомобил. Отговарят за депониране на отпадъците, ежедневно запръстяване, 
поддръжка на рампата в клетка № 1, ежедневно почистване и поддръжка на подвижната 
техника. 
                     - Галин Младенов Генов – водач на служебен автобус. Отговаря за 
придвижването на песонала до депото и обратно. Следи разхода на гориво на подвижната 
техника и организира своевременното снабдяване. Отговаря за снабдяването с материали. 

                  - Валентин Георгиев Вельов, Жемир Кръстев Кечашки, Слави Венелинов 
Москин, Илиян Кръстев Кечашки, Митко Данаилов Борисов – пазачи. Отговарят за 
охраната на депото, почистването и миенето на технологичните пътища. В почивните дни 
извършват приемане и измерване на постъпващите отпадъци. 

 
  РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
 

РИОСВ – Монтана 
гр. Монтана 
ул. „Юлиус Ирасек” № 4 
 

 Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията 
 

Басейнова Дирекция 
„Дунавски район – Плевен” 
гр. Плевен 
ул. „Чаталджа” № 60 

 
3.2. Система за управление на околната среда 

 
 Структура и отговорности 

 

Условие 5.1. Изготвени са списъци на персонала, който ще извършва конкретни 
дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за 
изпълнение на условията в разрешителното. 
 

 Обучение 
 

Условие 5.2.1. Изготвена е Програмата за обучение на персонала на ОП „Регионално 
депо за битови отпадъци - Видин” през 2015 – 2016 г. Определени са потребностите от 
обучение и допълнителна квалификация на персонала. 

Обучението на персонала е свързано с техниката на безопасност, спазване на 
разработените инструкции, изискващи се в КР, с тяхното прилагане и документиране на 
резултатите от всички дейности по условията на КР. 

През 2015 год. е извършено обучение и квалификация по следните теми на 
посочените лица от персонала на РДБО - Видин: 

-   Необходима документация за работа на депото и воденето й -             



 7

инж. Владимир Иванов; 
-   Правила за експлоатация на ЛПОСВ – инж. Николай Плашков; 
-   Превенция за безопасност и здраве при работа – Галин Генов; 
-   Използване автоматизирана система на везна за отчитане и регистрация  

на постъпващите отпадъци – Любомир Вачев. 
   Извършено е посещение на районните депа за отпадъци в област Монтана и гр. 

Враца за запознаване с работата им. 
 

 Обмен на информация 
 

Условие 5.3. Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за 
изпълнение на условията в разрешителното. Създаден списък с имена, длъжност, 
местоположение на работното място и телефон за контакт на отговорните лица. 
Информацията е достъпна за всички служители. 
. 

 Документиране 
 

Условие 5.4. Създадена система за документиране на записите по КР. Изготвени са: 
- Списък с нормативни актове по околна среда – условие 5.4.1; 
- Списък с инструкциите, изисквани от КР – условие 5.4.2; 
- Сборник инструкции за изпълнение условията на КР – условие 5.4.2; 
- Дневник за водене отчет за предоставени документи на персонала –   
  условие 5.4.3. 
 

 Управление на документи 
 

Условие 5.5.1. Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР се 
намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички 
инструкции, както и документи се съхраняват в администрацията на РДБО и са на 
разположение на компетентните органи. 

 
 Оперативно управление  

 

Условие 5.6.1. Изготвени са инструкциите изисквани с КР, които се съхраняват в 
администрацията на РДБО в писмен вид и при поискване се предоставят на 
компетентните органи. 

 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
 

Условие 5.7.1. През 2015 г. са прилагани писмени инструкции за мониторинг на 
техническите и емисионните показатели на инсталациите и съоръженията. 

 

Условие 5.7.2. През 2015 г. са прилагани писмени инструкции за периодична оценка 
на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели с 
определените в условията на Комплексно разрешително № 389-Н0/2010 г. и тези за 
установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия. 

 

Условие 5.7.3. Използвани са общи инструкции с тези от Условие 5.7.2. 
 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
 

Условие 5.8. Съставен е План за действия на персонала при бедствия и аварии. През 
2015 г. няма възникнали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и 
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здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за 
работа на технологичното/пречиствателно оборудване и Плана за действия при аварии.  
 

 Записи 
 

Условие 5.9. Записи – През 2015 г. се документират и съхраняват данните изискуеми 
по КР № 389-Н0/2010: 

 

Условие 5.9.1. През 2015 г. се извършва документиране и съхраняване на данните от 
наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на 
съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително. 

 

Условие 5.9.2. През 2015 г. се извършва документиране и съхраняване на данните за 
причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. 

 

Условие 5.9.3. През 2015 г. се извършва документиране се и съхраняване на данните 
от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на 
технологичното/пречиствателното оборудване. 

 

Условие 5.9.4. През 2015 г. се попълва списък с документите, доказващи 
съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи. 

 
 Докладване 

 

Условие 5.10.1. През 2015 г. се събира и съхранява необходимата информация за 
доказване изпълнението на условията от комплексното разрешително.  

Съгласно условията на КР и на нормативната уредба в Годишния доклад по околна 
среда се докладват дейностите, регламентирани в КР. 
 

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 4.2. Притежателят на настоящото 
разрешително да документира и докладва 
като част от ГДОС годишното количество 
депониран отпадък за инсталацията по 
Условие 2. 

  - Данните за количеството депонирани 
отпадъци в клетка №1 през 2015 г. са 
представени в Таблица 4.1 към точка  
„ Производствен капацитет на инсталацията”. 
  

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 
Условие 5.11.1. Притежателят на 
настоящото разрешително да актуализира 
системата за управление на околната среда 
при актуализация или изменение на 
издаденото комплексно разрешително или 
след издаването на ново такова. 

През 2015 г. не е пристъпвано към 
актуализиране или изменение на КР и 
следователно и на СУОС. 

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 
Условие 7.3 Притежателят на настоящото 
разрешително да докладва за резултатите 
от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2  
като част от ГДОС. 

По Условие 7.1 през периода не е имало 
залпови замърсявания и не се е налагало 
уведомяване на посочените лица и 
организации. По Условие 7.2 не е имало 
промяна в работата на инсталацията по 
Условие 2 

 

 Актуализация на СУОС. 
 

С влизането в сила на настоящето разрешително притежателят прилага система за 
СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са 
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отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на 
определените отговорни лица. 

 
 
3.3. Използване на ресурси 
3.3.1. Използване на вода 
 

Условие 8.1.1. Община Видин е титуляр на разрешително за водовземане № 
11590356/13.04.2009 г. от подземни води от тръбен кладенец „ТК РДепо ТБО Видин - 
Община Видин - Жеглица“ с краен срок на действие до 13.04.2015г. 

С Решение № 1560/09.02.2015 г. за изменение и продължаване срока на действие на 
Разрешително за водовземане, издадено от Басейнова дирекция за управление на водите в 
Дунавски регион с център Плевен  е определен срок за действие на разрешителното:    

 Начален срок:  13.04.2009 г. 
 Краен срок:      13.04.2021 г. 

 
Таблица 3.1 ( по Условие 8.1. от КР) за 2015 г.  

Източник 
на вода 

Годиш
но 

количе
ство, 

съглас
но КР 

Количест
во за 

единица 
продукт 
съгласно 

КР 
 

Използвано 
годишно 

количество 
за 

производствен
и нужди 

за период 
 

от 10.08.2015 г. 
до 31.12.2015 г. 

Използвано 
годишно 

количество за 
тон депониран 

отпадък 
 
 
 

от 10.08.2015 г. 
до 31.12.2015 г. 

Съотве
тствие 

Тръбен кладенец 
„ТК РДепо ТБО 
Видин - Община 
Видин - Жеглица“ 

няма 
норма 

 
0,043 m3 /t 

 
       84,900 m3 

 
     0,0134 m3 /t 

 
   Да 

 
Условие 8.1.3 Прилага се инструкция за експлоатация на съоръженията, които са 
основни консуматори на вода за производствени нужди – автомивка и дезинфекционен 
трап. 

 

Условие 8.1.3 В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото 
състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват и 
съхраняват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомера се 
отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък. 
 

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 
Условие 8.1.6.1. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва, 
като част от ГДОС, за  количеството на 
използваната вода за производствени 
нужди, изразено като годишна 
консумация на вода за тон депониран 
отпадък за инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхвата на Приложение 4 от 
ЗООС. 

Представени са в Таблица 3.1.  
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Условие 8.1.6.2. Притежателят на 
разрешителното да докладва като част от 
ГДОС резултатите от оценката на 
съответствието на измерените водни 
количества с определените такива в 
Таблица 8.1.2 от КР, причините за 
документираните несъответствия и 
предприетите коригиращи действия. 
 

На база показанията на водомера се отчитат 
месечните и годишните разходи на вода за 
тон депониран отпадък: 
• Изразходваното количество вода на депото 
е  0,0134 m3 /t депониран отпадък за отчетния 
период. 
• През 2015 г. са извършвани редовни 
проверки на водопровода.  
По водопреносната мрежа откритите течове 
са отстранявани своевременно. 

 
3.3.1. Използване на електроенергия 

 

Измерването на изразходваната електроенергия се извършва с тройнотарифен 
електромер за активна енергия – дневна, върхова и нощна. В случай на необходимост се, 
при прекъсване елекрозахранването по мрежата се използва дизелов електрогенератор, 
който се включва автоматично. За неговата експлоатация се прилага отделна инструкция. 

 

        Условие 8.2.1.2 Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 
електропреобразувателните части на основните консуматори на електроенергия на 
площадката – локална пречиствателна станция за отпадъчни води, автомивка, хидрофорна 
уредба. 

  Таблица 3.2  ( по Условие 8.2.1.1 от КР) за 2015 г. 
Електроенергия/ 

Топлоенергия 
Количество за 

единица продукт 
съгласно КР 

MWh/t 
депонирани отпадъци 

Използвано годишно количество 
за единица продукт 

 
MWh/t 

депонирани отпадъци 

Съответ
ствие 

Електроенергия         0,015                                         0,0037     Да 

 
         Условие 8.2.2.1 Прилага се инструкция за измерване, изчисляване и документиране 
на изразходваната електроенергия като се изчислява на за измерванията месечната 
консумация на площадката, месечната консумация и годишната консумация на тон 
депонирани отпадъци. 
 

         Условие 8.2.2.2 Прилага се инструкция за оценка съответствието на изразходваната 
елекроенергия на определената по Условие 8.2.1.1, а така също за установяване 
причините при несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 
 

         Условие 8.2.2.3 Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за 
експлоатация и поддръжка на основните консуматори на електроенергия – ЛПСОВ, 
автомивка и хидрофорни уредби.   

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 
Условие 8.2.3.1. Притежателят на 
настоящото комплексно разрешително 
да докладва ежегодно, като част от 
ГДОС, количеството използвана 
електроенергия, изразена като: 
- годишна консумация на 
електроенергия за един тон депониран 
отпадък за инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхвата на Приложение 4 
на ЗООС. 

Представени са в Таблица 3.2.  
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Условие 8.2.3.2 Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
ежегодно, като част от ГДОС 
резултатите от оценката на 
съответствието на годишните 
количествата електроенергия с 
определените такива в условията на 
разрешителното, причините за 
документираните несъответствия и 
предприетите коригиращи действия. 

Потреблението на ел.енергия в ОП „РДБО - 
Видин“ се регулира с договор с ЧЕЗ 
„Електроразпределение Плевен” АД. 
Основните консуматори на ел.енергия в 
депото са административните сгради, 
помпената станция, помпи за инфилтрат, 
ЛПСОВ, автомивката и хидрофорните 
уредби.  
Няма превишаване на консумацията на ел. 
енергия съгласно нормите, установени в 
Комплексното разрешително.  

 
         3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 

В КР № 389-Н0/2010 год. на ОП „Рeгионално депо за битови отпадъци - Видин”  
няма изискване за контролиране количествата на използваните суровини, спомагателни 
материали и горива. 
 

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

Условие 8.3.1.1 Всички химични вещества и препарати, използвани в процеса на 
пречистване на отпадъчните води са опаковани, етикетирани и снабдени с 
информационни листове за безопасност.Съхраняват в склад с ограничен достъп, който 
отговаря на  изискванията на КР. 

 

Условие 8.3.1.2 Всички дезинфекционни средства се съхраняват в оригиналните им 
опаковки в склад за съхранение на дезинфектанти в административната сграда. 

 

Условие 8.3.1.3 На площадката на ОП „Рeгионално депо за битови отпадъци - Видин” 
дизелово гориво през 2015 г. не съхранявано.  

  
Условие 8.1.3.4 Полученият компост в инсталацията за компостиране се съхранява 

на закрита площадка в участък „Готов компост“. 
 

         Условие 8.1.3.5 Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и периодична 
проверка на площадките за съхранение на вещества и препарати, установяване причините 
за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

  
Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 8.3.3.1  Притежателят на 
настоящето разрешително да докладва  
като част от ГДОС данни от 
извършените проверки съгласно 
Условие 8.3.1.3 и Условие 8.3.1.5, 
включващи: 

 брой и обект на извършените 
проверки; 

 брой установени 
несъответствия; 

 причини за несъответствие; 
 предприети коригиращи 

действия. 
 

• Извършват се ежемесечни проверки на 
площадките за съхранение на вещества 
и препарати. 
По време на проверките течове от 
опаковките и несъответствия в 
съхраняването не са констатирани. 
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       4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 
 

Съгласно изискванията на ЕРЕВВ и PRTR резултатите от собственият мониторинг са 
представени в Таблица 1 (в приложенията). За всяка от емисиите е посочен начинът на 
определяне на същата като М (измерена стойност), Е (стойност на базата на експертна 
оценка) и С (изчислена стойност). 

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

и PRTR 
 

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

 
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 
Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 9.1.6.3. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва, 
като част от ГДОС информация за 
извършени проверки на съответствието на 
стойностите на контролираните 
параметри за инсталацията за изгаряне на 
биогаз с определените оптимални такива, 
съгласно условията на КР, през годината, 
установените несъответствия, причини за 
установените несъответствия и 
предприетите коригиращи действия.   

Съгласно инструкция  и Условие 9.1.4 се 
извършва мониторинг на инсталацията за 
изгаряне на биогаз, за пъддържане и 
съответствие с оптималните параметри, 
определени по Условие 9.1.2.  
Условие 9.1.3 Прилага се инструкция за 
поддържане оптимални параметри на 
инсталацията за изгаряне на биогаз съгл. 
Инструкцията включва периодична оценка 
на съответствието и предприемане на 
коригиращи действия съгл.Условие 9.1.5.1  
Не са установени несъответствия, не са се 
налагали коригиращи действия. 
 

 
 

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 
Условие 9.6.2.6 Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва, 
като част от ГДОС информация  по: 

 Условия 9.6.2.2., 9.6.2.3 и 9.6.2.4. 
 Условие 9.6.2.1. 
 Условие 9.6.2.5. 

Съгласно наша инструкция и Условия  
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 и спазване технологията на 
депониране на отпадъците. 
През периода няма постъпили и 
регистрирани оплаквания. 
Ефективността на газоотвеждащата 
система изградена към рекултивираното 
депо се извършва, чрез проверка на газови 
кладенци на рекултивираното старо депо. 
 

 
4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 
Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 10.1.1.6.3.1 Притежателят на Изготвена е документация, изискваща се по 
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настоящото разрешително да докладва 
като част от ГДОС информация за 
извършените проверки на съответствие на 
на стойностите на конролираните 
параметри за всяко пречиствателно 
съоръжение с определените оптимални 
такива, съгласно условията на 
разрешителното, през годината, 
установени несъответствия, причини за 
установените несъответствия и 
предприетите коригиращи действия. 

Условие 10.1.1.2. 
През 2015 год. се прилага инструкции за 
поддържане оптимален режим на 
експлоатация на каломаслоуловител и 
локална пречиствателна станция за 
отпадъчни води (ЛПСОВ). Извършени са 
периодични проверки на всяко устройстро.  
Установени са няколко несъответствия - 
повреди в работата на оборудването: 
- неправилно работещ датчик в резервоара 
за утайки към напорния флотатор; 
- теч от челните уплътнения на помпи; 
- повреда в хидравличната система на 
пресата за утайки; 
- теч от тръби в участъка за обратна осмоза. 
Коригиращи действия: Повредите са 
отстранени от и за сметка на изпълнителя 
на обекта съгласно условията за 
гаранционна поддръжка. 

 
 

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 
Условие 10.1.2. Емисионни норми 
Условие 10.4.2 Притежателят на 
настоящото разрешително да документира 
и съхранява резултатите от оценката на 
съответствието на показателите по 
Условие 10.1.3.3. с определените такива в 
Условие 10.1.2.2. за настоящото 
разрешитерно, установените причини за 
несъответствията и предприетите 
корегиращи действия, като част от ГДОС 
да се докладва  за: 

- брой извършени проверки; 
- установени несъответствия; 
- предприети коригиращи 

действия/планирани коригиращи 
действия. 

 

 Отпадъчните води съгласно Условие 
10.1.2.2 се пречистват в ЛПСОВ и се 
заустват в река Дунав. 
Мониторинг на пречистените отпадъчни 
води се извършва съгласно КР на 
тримесечие, резултатите са отразени в 
Таблица 3 от приложенията. 
 

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 10.4.3.1. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
замърсителите по Условие 10.1.3.6., 
включително пренос извън площадката на 
замърсители в отпадъчните води, 
предназначени за преработка, за които са 
надвишени пределните количества, 
посочени в Приложение ІІ на Регламент 
№166/2006г. на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 януари 2006г., относно 
създаването на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсители 

Докладвано в Таблици 1  и 3 от 
Приложенията. 
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(ЕРИПЗ). 
 
4.4. Управление на отпадъците 
 

Условие 11.1. Образуване на отпадъци. 
На територията на депото е определена площадка за временно съхраняване на 
производствени и опасни отпадъци, образувани пряко от производствения процес на 
инсталацията.  
През 2015 г. на територията на ОП „Регионално депо за битови отпадъци – Видин” по 
време на експлоатацията на инсталацията са образувани отпадъци, еднакви по вид с тези, 
определени с Условие 11.1.1. от КР и количества, показани в Таблица 4 от 
Приложенията. 
 

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъци 
По Условие 11.2.2. от Комплексното разрешително - има площадки - с трайна настилка 
(бетонова) за събиране на следните опасни отпадъци, образувани на територията на 
депото:  

- Отпадък с код 20 01 21* - “Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 
живак” - изпълнено  Условие 11.2.4 и Условие 11.3.5 от КР през 2015 год.  не е 
генериран. 

- Отпадък с код 13 01 10* - “Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа” 
- изпълнено  Условие 11.2.5 и Условие 11.3.6  от КР през 2015 год. не е генериран. 

- Отпадък с код 13 02 05* - “Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 
предавки на минерална основа” е изпълнено  Условие 11.2.5 и Условие 11.3.6 от 
КР – през 2015 год. не генериран.  

- Отпадък с код 16 06 01*- оловни акумулаторни батерии - Условие 11.2.6 и 
Условие 11.3.7 от КР през 2015 год. не е генериран. 

 
По Условие 11.2.8. от КР – на територията на площадката се приемат и депонират 
отпадъци с кодове съгласно Наредба №3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците и 
КР № 389-Н0/2010 г.  
Осъществява се визуален контрол на отпадъците на входа на депото и на мястото на 
депониране. Депонирането на отпадъци се извършва съобразно експлоатационните 
изисквания, определени с проекта на технологията по депониране, както и с Ръководство 
за извършване на основно охарактеризиране на отпадците и прилагане на критериите за 
приемане на отпадъци на различни класове депа, утвърдено с Заповед № РД 
824/11.11.2011 г. на министъра на околната среда и водите. 
Условие 11.2.9. Приемането на отпадъците се извършва съгласно спазване на описаните в  
КР процедури по прием на отпадъци и на основата на подписан договор с притежателя на 
отпадъците. Договори са подписани с 10 общини и 3 фирми. 
Условие 11.6.3.1 – Изготвен е план за експлоатация на депото. 
 

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 11.9.4. Притежателят на 
настоящото разрешително да представя 
като част от ГДОС: 

 Брой и обект на проверките; 
 Установени несъответствия; 
 Причини; 
 Предприети мерки/мерки, които 

ще бъдът предписеани. 

Съгласно Условие 11.9.3 са изготвени 
инструкции по Условие 11.2.7, Условие 
11.3.11, Условие 11.4.3, Условие 11.5.5, 
Условие 11.6.4 и Условие 11.7.3 Броят на 
проверките е инструкцията –  на 3 месеца 
(х 4 бр за всяко условие). 
Няма несъответствия, не са предприети 
мерки. 
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Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 11.9.4.1 Притежателят на 
настоящото разрешително да документира 
резултатите от изпълнението на на 
Условие 11.7.5. и да представи като част 
от ГДОС: 
Данни за състоянието на тялото на 
„Регионално депо за неопасни отпадъци 
за общините Видин, Белоградчик, 
Бойница, Брегово, Грамада, Димово, 
Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и 
Чупрене“ (ТОПОГРАФИЯ НА ДЕПОТО) 

Мониторинг за състоянието на тялото на 
депото се извършва ежегодно, съгласно 
изискванията на КР.  
Няма недопустими слягания на тялото на 
депото, както и други изменения. 

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 11.9.4.2 Притежателят на 
настоящото разрешително да документира 
видовете и количествата отпадъци, 
приети, предварително третирани, 
оползотворени и обезвредени на 
площадката, и данните да ги представи 
като част от ГДОС. 

Събирането и временното съхранение на 
отпадъците се извършва съгласно   
Таблица 4 от Приложенията; 
 
Оползотворяването и обезвреждането на 
отпадъци е посочено в Таблица 5 от 
Приложенията 

 

Условия по КР №162-Н1/2010г. Докладване 

Условие 11.9.2. Притежателят на 
настоящото разрешително да документира 
всички измервания съгласно Условие 11.7 
количества и да докладва като част от 
ГДОС на образуваните количества 
отпадъци като годишно количество.: 

. 

В  таблица по Условие 11.9.4.2 
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Таблица по Условие 11.9.4.2. 

Наименова
ние 

отпадък 
Код 

Количест
во 

10.08. 
2015 г. -

31.12. 
2015 г. 

/t/ 

Име на община/фирма, 
която депонира отпадъка 

Обезвре
жда 

не на 
площад

ката 

Съотв
етст 
вие 

Смесени 
битови 
отпадъци 

20 03 01 6186,260 

Община Видин, 
Белоградчик, Бойница, 
Брегово, Грамада, Димово, 
Кула, Макреш, Ново село, 
Ружинци и Чупрене 
ОП “Пазари и паркинги“ 
„Кауфланд България“ КД 
„Нореком Б“ ООД 

депони 
ране 

да 

Други 
отпадъци от 
механично 
третиране на 
отпадъци 

19 12 12 66,680 
Община Видин 
„Нореком Б“ ООД 

депони 
ране 

да 

Биоразгради
ми отпадъци 

20 02 01 57,960 
Община Видин 
„Еко Титан“ ЕООД 

компо 
стиране 

да 

 
 

Условия по КР № 162-Н1/2010г. Докладване 

Условие 11.9.8. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
изпусканите количества в почвата на всеки 
от замърсителите, посочени в приложение 
ІІ, за които са надвишени пределните 
количества, посочени в приложение ІІ на 
Регламент № 166/2006 год., относно 
създаването на ЕРИПЗ, както и преносите 
извън площадката на опасни отпадъци, в 
определените в цитирания регламент 
случай. 

За отчетния период няма изпускани 
количества в почвата. 
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4.5 Шум 

 

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото 
разрешително да докладва ежегодно, като част 
от ГДОС: 

 оплаквания от живущи около 
площадката; 

 резултати от извършени през изтеклата 
отчетна година наблюдения, в 
съответствие с изискванията на чл. 23, 
ал. 2 от Наредба № 2/05.04.2006 г. за 
дейността на националната система на 
шума в околната среда и за 
изискванията за провеждане на 
собствен мониторинг и предоставяне на 
информация от промишлените 
източници на шум в околната среда; 

 установени несъответствия в 
поставените в разрешителното 
максимално допустими нива, причини 
за несъответствията, 
предприети/планирани коригиращи 
действия. 

. 

Не са постъпили оплаквания от 
района на депото. 
Съгласно КР № 386-Н0/2010 г., 
Условие12.2.2 през 2015 год. не са 
извършени измервания  на 
показателите за шум по Условие 
12.1.1. - по Условие 12.2.2 са веднъж 
на 2 години.  

 
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 
 

Условие 13.4 и Условие 13.7 от КР – Изготвени са инструкции и отговорните лица 
следят за дейностите, свързани със съответната инструкция. През отчетния период няма 
замърсяване на почвата и подземните води, не се налагат коригиращи действия, съгласно 
изискванията на посочените инструкции. 

 

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 13.8.1.1.. Притежателят на 
настоящото разрешително да провежда 
собствен мониторинг на подземните води 
по показателите, посочени в Таблица 
13.8.1. Пробовземането и анализите да се 
извършат от акредитирани лаборатории. 
Местоположението на пункта за 
мониторинг на подземните води да бъдат 
съгласувани с БД, както и същият да се 
означи на план на площадката, с 
определените му географски координати, 
копие от който да се предостави в три 
еднообразни екземляри с първия ГДОС. 

 

Проведен е собствен мониторинг на 
подземни води, резултатите са в Таблица 
7 от приложенията. 
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Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 13.9.5. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
резултатите от собствения мониторинг на 
подземните води, като част от ГДОС. 

. 

Данните от собствения мониторинг на 
подземните води са посочени в Таблица 7 
от Приложенията. 

 
Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 13.9.6. Обобщени данни от 
изпълнението на всички инструкции да се 
докладват като част от ГДОС. 

. 

Разработени са инструкции, които 
покриват Условията в КР. За тяхното 
изпълнение е утвърден списък от 
директора с указания за задълженията на 
всеки служител. 

 
 

Условия по КР № 389-Н0/2010г. Докладване 

Условие 15.3. Притежателят на 
настоящото разрешително да прилага 
План за собствен мониторинг при 
анормални режими на инсталацията по 
Условие 2, която попада в обхвата па 
приложение 4 на ЗОСС 

Анормални емисии не са установени и в 
тази връзка не е извършен и съответен 
доклад. 

 
Условия по КР №162-Н1/2010г. Докладване 

Условие 16.5. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
изпълнението на мерките по плановете по 
Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от 
ГДОС. 

Няма прекратяване на дейностите на 
инсталациите, посочени в разрешителното 
или на части от тях. 

 
5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с 
условията по КР  
 

             „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик,  
Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене“  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 2015 год. няма прекратяване на работата на инсталацията или на част от нея. 
      

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения; 
 

7.1 Аварии: 
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      През 2015 г. в „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, 
Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и 
Чупрене“  не са възникнали аварийни ситуации. 

 
7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на РДО, за които е 
издадено КР: 
 
През 2015 г. в  ОП „Регионално депо за битови отпадъци – Видан” ЕООД не са 
постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на депото. 
 
 
 
 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
 
          Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 
Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 
разрешително № 389-Н0/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, 
Ружинци и Чупрене“ с оператор Община Видин. 
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от 
този доклад на трети лица. 
 
 
 
 
 
Подпис:............................................                                       Дата:........................................   

(упълномощено от организацията лице)                      

 
 
 
 
Име на подписвания: инж. ВЛАДИМИР ЦОКОВ ИВАНОВ 

 

Длъжност в организацията: Директор на ОП “Регионално депо за битови отпадъци –   

                                                    Видин” 
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П  Р И Л О Ж Е Н И Я 
 
Данните при изчислителните методи (CORINAIR – 94) са на база количество депонирани 
отпадъци.  
През 2015 год. (за отчетния период) са приети,  депонирани и обезвредени в  
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, 
Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене“ 
 съгласно Условие № 11.2.8 :    6 252,940 t. 

 
Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

   Емисионни прагове 
(колона 1) 

№ CAS 
номер 

Замърсител Във въздух 
(колона 1а) 

Във води 
(колона 1 b) 

В почви 
(колона 

1 c) 

1 74-82-8 Метан (CH4) 100 000 
—  
 

— 
 

   Метан (CH4) С (–)  575,270   

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

— 
 

3 124-38-9 
Въглероден диоксид 
(CO2) 

100 милиона 
— 
 

— 
 

  
Въглероден диоксид(CO2) 
С 

(–) 1 156,794   

4  
Хидро-флуоро-
въглеводороди (HFCs)  

  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  
Напълно флуорирани 
въглеводороди (PFCs)  

 100   

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

— 
 

11  Серни оксиди (SOx/SO2) 150 000 
— 
 

— 
 

12  Общ азот  
— 
 

50 000 50 000 

  Общ азот М  (–) 121,680  
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13  Общ фосфор 
— 
 

5 000 5 000 

  Общ фосфор М  (–)1,322  

14  
Хидрохлорофлуоро-
въглероди (HCFCs) 1 

— 
 

— 
 

15  
Хлорофлуоровъглероди 
(CFCs)  

1 
— 
 

— 
 

16  Халогенни въглеводороди 1 
— 
 

— 
 

17  
Арсен и съединенията му  
(като As) 

20 5 5 

18  
Кадмий и съединенията 
му (като Cd)  

10 5 5 

  
Кадмий и съединенията 
му (като Cd) М 

 
( – )  
0,0001 

 

19  
Хром и съединенията му  
(като Cr)  

100 50  50 

  
Хром и съединенията му  
(като Cr) М 

  ( – )  0,051  

20  
Мед и съединенията й  
(като Cu)  

100 50 50 

  
Мед и съединенията й  
(като Cu) М 

   ( – ) 0,010  

21  
Живак и съединенията 
му  
(като Hg)  

10 1 1 

  
Живак и съединенията 
му  
(като Hg) М 

 
  ( – )   
0,00005 

 

22  
Никел и съединенията му  
(като Ni)  

50 20 20 

  
Никел и съединенията му  
(като Ni) М 

  ( – ) 0,042  

23  
Олово и съединенията му  
(като Pb)  

200 20 20 

  
Олово и съединенията му  
(като Pb) М 

  ( – ) 0,001  

24  
Цинк и съединенията му  
(като Zn)  

200 100 100 

  
Цинк и съединенията му  
(като Zn) М 

  ( – )  0,124  

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 Хлоропроизводни, C10-C13 
— 
 

1 1 
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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) 

— 
 

1 000 1 000 

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1 
42 118-74-1 Хексахлорбензен (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 

47  
PCDD + PCDF (диоксини  
фурани) 
(като Teq)  

0,0001 0,0001 0,0001 

48 608-93-5 Пентахлорбензен 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 10 
— 
 

53 56-23-5 Тетрахлорметан (TCM) 100 1 
— 
 

54 
12002-48-1 
 

Трихлорбензени (TCBs) 
(всички изомери) 

10 1 
— 
 

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 10 
— 
 

58 67-66-3 Трихлорметан 500 10 
— 
 

59 8001-35-2 Токсафен 1 1 1 
60 75-01-4 Винил хлорид 1 000 10 10 

61 120-12-7 Антрацен 50 1 
1 
 

62 71-43-2 Бензен 1 000 
200 
(като BTEX) 
(11) 

200 
(като 
BTEX) 



 23

(11) 

63  
Бромирани дифенилетери 
(PBDE) 

— 
 

1 1 

64  
Нонилфенол и 
нонилфенолетоксилати 
(NP/NPEs) 

— 
 

1 1 

65 100-41-4 Етилбензен 
— 
 

200 
(като BTEX) 
(11) 

200 
(като 
BTEX) 
(11) 

66 75-21-8 Етиленоксид 1 000 10 10 

67 
34123-59-6 
 

Изопротурон  
(3-(4-Изопропилфенилl)-
1,1-диметилкарбамид 

— 
 

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  
— 
 

20   20 

72  
Полициклични ароматни 
въглеводороди 
(PAHs)  

50 5 5 

73 108-88-3 Толуен 
— 
 

200 
(като BTEX) 
(11) 

200 
(като 
BTEX) 
(11) 

74  
Трибутилкалай и 
съединенията му  

— 
 

1 1 

75  
Трифенилкалай и 
съединенията му  

— 
 

1 1 

76  
Общо органичен 
въглерод (TOC) 
(като ХПК/3) 

— 
 

50 000 
— 
 

  
Общо органичен въглерод 
(TOC) 
(като ХПК/3) М 

 ( – ) 223,860  

77 1582-09-8 Трифлуралин 
— 
 

1 1 

78 1330-20-7 Ксилени  
— 
 

200 
  

200 
 

79  Хлориди (като общо Cl) 
— 
 

2 милиона 
2 
милиона 

  Хлориди (като общо Cl)М  ( – ) 362,700  

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 2 000 
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  Флуориди (като общо F)М  ( – ) 30,420  

84  
Флуор и неорганични 
съединения 
(като HF) 

5 000 
— 
 

— 
 

85 74-90-8 
Циановодород  
(HCN) 

200 
— 
 

— 
 

               
 
                 За изчисляване на емисиите е използвана методика за определяне емисиите на 
вредни вещества във въздуха – КОД по CHEB-94: 091004 за дейности и съоръжения – 
сметища или съгласно изискването на Актуализирана методика за определяне на емисиите 
на вредни вещества във въздуха, утвърдена със Заповед № РД-77 от 03.02.2006 г, на 
МОСВ.  
Забележка:  
На този етап не е възможно да се определят емисиите, като измерена стойност (М) на 
вредни вещества във въздуха. Причината е, че не са изградени напълно газовите кладенци 
в новото сметище и не е възможно да се отчете дебита. Извършват се необходимите 
измервания от КР. Емитираните количества на замърсените във въздуха за един тон 
депониран отпадък са метан CH4 – 0,092 kg/t и въглероден диоксид CO2 – 0,185 kg/t. 
Данните за отпадните води са на база измервания  (данните от протоколите се виждат в 
Таблица 3).  
 Годишно количество на смесеният поток отпадъчни води (за времето от 10.08.2015 г. до 
31.12.2015 г.) съгл. Условие 10.1.3.3 – 2 340 m3.   
 Изчисленията за съответните замърсители (kg/y) са направени като всеки измерен 
показател  се умножи по установеното количество отпадни води за година.  

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух по изчислителна методика            
CORINAIR -94 

Параметър Единица НДЕ 
Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота 
на 

монитори
нга 

Съответс
твие 

Брой/% 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

 
       
Метан  (CH4)     
/общо за депото 

кg/у Не се 
регламентира 

- 575,270 - - 

Въглероден 
диоксид (CO2) 
/общо за депото/ 

кg/у Не се 
регламентира 

-  

1 156,794 

- - 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, включително  
инфилтрат, битово-фикални и дъждовни) 
Изследванията на показателите, посочени в следните таблици са  направени в 
Акредитирана лаборатория – Лаборатория за екология и технически изпитвания Евротест 
- Контрол 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 
 

Честота на мониторинг 
 

Съотве
тствие 

 
Обем на 
инфилтрата 

м³ Не е 
нормирано 

 Месечно - 

Арсен mg/dm3 Не е 
нормирано 

0,025±0,003 Месечно - 

Барий mg/dm3 Не е 
нормирано 

0,64±0,06 Месечно - 

Кадмий  mg/dm3 Не е 
нормирано 

<0,0010 Месечно - 

Хром /III/ mg/dm3 

 
Не е 

нормирано 
<0,050 Месечно - 

Хром (VІ) mg/dm3 Не е 
нормирано 

<0,050 Месечно - 

Мед mg/dm3 Не е 
нормирано 

0,017±0,002 Месечно - 

Живак mg/dm3 Не е 
нормирано 

<0,0005 Месечно - 

Молибден mg/dm3 Не е 
нормирано 

<0,0050 Месечно - 

Никел mg/dm3 Не е 
нормирано 

0,019±0,002 Месечно - 

Олово mg/dm3 Не е 
нормирано 

<0,0020 Месечно - 

Селен mg/dm3 Не е 
нормирано 

<0,0050 Месечно - 

Цинк mg/dm3 Не е 
нормирано 

0,040±0,004 Месечно - 

Хлориди mg/dm3 Не е 
нормирано 

157±8 Месечно - 

Флуориди mg/dm3 Не е 
нормирано 

<0,10 Месечно - 

Фосфати mg/dm3 Не е 
нормирано 

1,31±0,13 Месечно - 

Сулфати 
 

mg/dm3 Не е 
нормирано 

87±9 Месечно - 

Екстрахируеми 
вещества 

mg/dm3 Не е 
нормирано 

0,33±0,02 Месечно - 

Анионактивни 
детергенти 

mg/dm3 Не е 
нормирано 

1,15±0,12 Месечно - 

Азот нитритен mg/dm3 Не е 
нормирано 

<0,015 Месечно - 

Азот нитратен mg/dm3 Не е 
нормирано 

0,77±0,08 Месечно - 
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Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – инфилтратни, производсвени, битово 
– фекални и дъждовни след ЛПСОВ  

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от 
мониторинг 

 

Честота на мониторинг 
 

Съотве
тствие 

 
Активна реакция м³ 6,5-9,0 7,84±0,05 Месечно да 

 
Неразтворени 
вещества 

mg/l 100 104±8 Месечно не 

БПК5 mg/l 25 140±14 Месечно не 
 

ХПК 
/бихроматна/ 

mg/l 100 287±14 Месечно не 
 

Азот амониев mg/l 5 52±4 Месечно не 

Азот нитратен 
 

mg/l 20 <0,02 Месечно да 
 

Азот нитритен 
 

mg/l 0,06 0,003±0,001 Месечно да 
 

Ортофосфати 
/като Р/ 

mg/l 2 0,565±0,015 Месечно да 
 

Сулфати  mg/l 400 39±2 Месечно да 
 

Живак mg/l 0,001 <0,000025 Месечно да 
 

Кадмий mg/l 0,02 <0,00005 Месечно да 
 

Олово mg/l 2,0 0,00062± 
0,0003 

Месечно да 
 

Мед mg/l 0,5 0,0043± 
0,0004 

Месечно да 
 

Селен mg/l 0,01 <0,002 Месечно  

Хром 
/шествалентен/ 

mg/l 0,01 <0,002 Месечно да 
 

Хром 
/тривалентен/ 

mg/l 1 0,022±0,001 Месечно да 
 

Никел mg/l 0,5 0,018±0,001 Месечно да 
 

Цинк mg/l 10 0,053±0,003 Месечно да 
 

Анионактивни 
детергенти 

mg/l 3 0,175±0,018 Месечно да 

Нефтопродукти mg/l 0.5 <1  Месечно да 

Хлориди mg/l 400 155±16 Месечно да 
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Флуориди mg/l 3 13±1 Месечно не 

 
 
 
 
 
Таблица 4. Образуване на отпадъци 
Отпадък Код Годишно количество 

 
Годишно количество 
за единица продукт 

Временно 
съхранение 

на 
площадката

* 

Транспорт
иране 

-собствен 
транспорт/

външна 
фирма 

Съот
ветст
вие  Количества 

определени с 
КР 

 

Реално 
измерено 

[t/y] 

Количества 
определени с 

КР 
 

Реално 
измерено 

 

 

Няма образувани отпадъци по Таблица №4 
 
 
Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 
 

Отпадък 

 
 

Код 

 
 

Оползотво-
ряване на 
площад- 

ката 

 
 

Обезврежда
не на 

площадката 

Име на външната 
фирма, извършваща 

операцията по  
оползотворяване / 

обезвреждане 
извън площадката 

 
 

Съответ
ствие 

 

Смесени битови 
отпадъци 
 

20 03 01  
- 

 
D5 

 
- 

 
Да 

Биоразградими 
отпадъци 

20 02 01 През 2016 г за 
компост 

 - Да 

Производствени 
отпадъци 

19 12 12 
 
- 

 
D5 

 
- 

 
Да 

 
 
 
Таблица 6. Шумови емисии 

   
Място на 

измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB 
(A) 

Измерено през 
деня 

Съответствие 
 
 

  
          През 2015 г. не е правен мониторинг на шума съгласно изискванията на 
Комплексното разрешително. 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 
Изследванията на показателите, посочени в следната  

Показател 

 
 

Точка на 
пробовземане 

X =4718492.94 

Y=8503410.35 

Концентрация 
в подземните 

води,  

съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот
ветст
вие 

 
 
 

Активна реакция pH единици >6.5 и <9.5 7,15±0,10 на 6 месеца да 

Електропроводимост µS сm-1 2000 2570±0,77 на 6 месеца не 
Обща твърдост mg-eqv/1 12 63,32±3,17 на 2 години не 
Перманганатна 
окисляемост 

mg O2/1 5 3,1±0,3 на 6 месеца да 

Амониев йон mg/1 0,5 <0,13 на 6 месеца да 
Нитрати mg/1 50 1,2±0,1 на 6 месеца да 
Нитрити mg/1 0,5 <0,05 на 6 месеца да 
Сулфати mg/1 250 2940±88 на 6 месеца не 
Натрий mg/1 200 320±16 на 2 години не 
Калций mg/1 150 503±25 на 2 години не 
Магнезий mg/1 80 464±23 на 2 години не 
Бор mg/1 1,0 0,21±0,02 на 2 години да 
Цинк mg/1 1,0 0,011±0,001 на 6 месеца да 
Живак µg/1 1,0 <0,50 на 6 месеца да 
Кадмий µg/1 5,0 <1,0 на 6 месеца да 
Мед µg/1 0,2 0,0055± 

0,0006 
на 6 месеца да 

Никел µg/1 20 20±2 на 6 месеца да 
Олово µg/1 10 <2,0 на 6 месеца да 
Селен µg/1 10 <5,0 на 6 месеца да 
Хром µg/1 50 <1,0 на 6 месеца да 
Алуминий µg/1 200 30±3 на 2 години да 
Желязо µg/1 200 100±10 на 6 месеца да 
Манган µg/1 50 1,0±0,1 на 1 години да 
Антимон µg/1 5,0 <2,0 на 2 години да 
Арсен µg/1 10 <5,0 на 6 месеца да 
Естествен уран mg/1 0,06  на 2 години да 
Бензен µg/1 1,0  на 2 години да 
Бенз/а/пирен µg/1 0,01  на 2 години да 
1,2 Дихлоретан µg/1 3,0  на 2 години да 
Полициклинични 
ароматни въглев. 

µg/1 10 0,33±0,02 на 2 години да 

Тетрахлоретилен и 
трихроретилен 

µg/1 0,10  на 2 години да 

Пестициди µg/1 0,50  на 2 години да 
Обща бета – 
активност 

Bq/1 1,0  на 2 години да 
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Обща алфа-активност Bq/1 0,5  на 2 години да 

 
 
 
 
 
Таблица 8. Опазване на почвите 

 

 

 

 

Показател 

 

Концентрация 
в почвите 

(базово 
състояние), 
съгласно КР 

 

 

Точка на 
пробовземане 

с координати 

 

 

 

 

Резултати 
от 

мониторинг 

 

 

 

Честота 
на 

монито
ринг 

 

 

 

Съответс
твие 

 

 
Таблица 8 не се попълвана, тъй като в Комплексно разрешително няма изисквания към 
собствен мониторинг на почвите. 

 
Таблица 9. 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 здравето на хората и околната 
среда през отчетната 2015 г. 
Разработен е 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 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 
която е предоставено КР.  

Дата на 
оплакването 

или 
възражениет

о 

Приносител 
на 

оплакванет
о 

Причи
ни 

Предприети 
действия 

Планиран
и действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

- - - - - - 

 
Не са постъпвали оплаквания или възражения от физически или юридически лица през 
2015 г. относно дейността на депото. 
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