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Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Община Габрово притежава Комплексно разрешително № 157–Н1/2011г. и
настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125,
ал1, т. 6 от ЗООС и Условие 5.10.1 от цитираното  Комплексно разрешително, съгласно
които Община Габрово се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в
РИОСВ – Велико Търново Годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е
предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година,
следваща година, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад,  приложен към
утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД -
806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни
и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
комплексното разрешително”.

Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде
прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите
ангажименти съгласно директивата за КПКЗ Решението за Европейски регистър на
емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за
Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 ал.1 от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11 ал.1 от Наредбата за условията и реда за
издаване на комплексни разрешителни.

Годишен доклад  включва обобщена информация по условията в КР, подлежащи
на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в
съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад.
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1. УВОД

1.1. Наименование на инсталацията - „Регионално депо за неопасни отпадъци,
предназначено за общините Габрово и Трявна“ включващо първи участък
(Инсталацията за компостиране не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС).

Адрес по местонахождение на инсталацията - Регионалното депо за неопасни
отпадъци на общините Габрово и Трявна е изградено в имот № 000255 в землището на
с. Гръблевци (ЕКАТТЕ 17991), община Габрово.
1.2. Регистрационен номер на КР - Комплексно Разрешително № 157-Н1/2011г.
1.3. Дата на подписване на КР - 18.11.2011г.
1.4. Дата на влизане в сила на КР - 09.12.2011г.
1.5. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното – Община
Габрово чрез ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово“ – второстепенен
разпоредител с бюджет.
1.6. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

Община Габрово
5300, гр. Габрово
пл. “Възраждане” № 3
Тел.: 066 / 818 303
Факс: 066 / 809 371
е-mail: gabrovo@gabrovo.bg

1.7. Лице за контакт:
инж. Даниела Димитрова
Директор на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово“

инж. Деница Колева
еколог в ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово“

1.8. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти
инж. Даниела Димитрова
Директор на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово“
Тел.: 0885099619
Факс: 066 / 80 93 71
е-mail: dimitrova@gabrovo.bg

инж. Деница Колева
еколог в ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово“
Тел.:   0885577255
е-mail: d.koleva@gabrovo.bg

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

На Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините
Габрово и Трявна са изградени следните съоръжения за обезвреждане и
оползотворяване на отпадъците:

· Клетка за депониране с площ от 18,413 дка с капацитет /Съгласно КР
№157-Н1/2011г./ 397428,06 т или 67,5 т/24ч.

· Компостираща инсталация с площ от 4643 м2 и проектен капацитет
10000 т/г на „вход“ на инсталацията и между 5000 – 6000 т/г. готов

mailto:gabrovo@gabrovo.bg
mailto:dimitrova@gabrovo.bg
mailto:d.koleva@gabrovo.bg
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продукт на „изход“ от инсталацията (самата компостираща
инсталация не попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС).

· Сепарираща инсталация със застроена площ 1344 м2 и проектен
капацитет 15600 т/г. Сепариращата инсталация е изградена в
изпълнение на Договор № 470-ИРСУО-14/14.08.2014г.  с предмет
„Предварително третиране на смесени битови отпадъци в Регион
Габрово“ сключен между Община Габрово и Екобулсорт ЕАД.

Изградени са спомагателни инсталации и съоръжения, които подпомагат
дейностите по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците и осигуряват
изпълнение на изискванията за опазване на компонентите на околната среда.

· Електронна везна – с клас на точност III по БДС EN 45501,
максимален товар 60 000 кг. И стойност на проверочно деление – 20
кг. Електронната везна е с размери 18/3 м.

· Дезинфекционен трап - Представлява  стоманобетонно  корито  с
максимална  дълбочина 62см  и  дебелина 15см. Предвиден за
дезинфекция ходовата част на машините за сметосъбиране. Към нея
има изградена водоприемна шахта

· Площадка за измиване на автомобили и контейнери и пароструйка
към нея -  представлява  стоманобетонно  корито  с  максимална
дълбочина24см  и  дебелина15см. Предвидена е за измиване на
ходовата част на автомобилите и съдовете за битови отпадъци.
Пароструйката е с воден дебит 300-650 l/h . Към нея има изградена
стоманобетонна шахта за събиране и отвеждане на водите.

· Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пречиствателната
станция работи на принципа на обратна осмоза и пречистването
преминава през няколко етапа: Първично третиране за достигане на
pH в диапазон 6,0-8,5; Пречистване през пясъчен филтър и патронен
филтър с цел улавяне на по-едрите частици и защита на следващите
модули по техническата линия; Мембарнна система за обратна
осмоза, включваща две стъпала на пречистване. Пречиствателната
станция е с капацитет 5 м3/ч.

· Инсталация за изгаряне на депониен газ – със закрит факел, начин на
управление ръчен или автоматичен и капацитет 500 Nm3/h  и
температура на изгаряне 1000 – 1200 °С

Към изградените инсталации и съоръжения със спомагателна функция е
следната моторизирана техника:

· Комплактор;
· Челен товарач;
· Комбинирана машина, включваща модули за рязане, пресяване и

смесване;
· Машина за обръщане /аериране/ на компостните купове.

Експлоатацията на инсталациите и съоръженията се извършва от ОП
„Регионално депо за неопасни отпадъци –Габрово“, като единствено дейността по
предварително третиране на отпадъците чрез сепариране е възложено чрез
договор, сключен след провеждане на процедура по реда на ЗОП с фирма
притежаваща разрешително по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци.
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1.11 Производствен капацитет на инсталацията

Условие по КР Докладвани данни

Условие 4.2.2.
 Притежателят
на настоящото
разрешително
да
документира и
докладва като
част от ГДОС
годишното
количество
депонирани
отпадъци за
инсталацията
по Условие 2,
която попада в
обхвата на
Приложение 4
от ЗООС.

Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се
разрешава да експлоатира инсталацията по Условие 2. без да
превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1.

Таблица 4.1. от КР
№ Инсталация Позиция на

дейността
по

Приложение
№ 4 на
ЗООС

Капацитет
(t/24h)

Капацитет
(t)

Докладван
капацитет

(t/24h)

Докладван
капацитет

(t)

1 Регионално
депо за
неопасни
отпадъци,
предназначено
за общините
Габрово и
Трявна,
включващо
Първи
участък

5.4 67.5 397 428,06 46.92 387387.86

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

1. Инсталация за компостиране
1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на
околната среда

1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията
РИОСВ – Велико Търново
гр. Велико Търново 5002
Ул. „Никола Габровски” № 68
Тел: 062 62 03 58
Факс: 062 / 62 37 84
e-mail: riosvt-vt@riosv.org

1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията
Басейнова дирекция “Дунавски район” с център Плевен

Директор
Еколог/зам.-директор

Оператор ЛПСОВ и
инсталация за изгаряне на

депониен газ

Анализатор
лаборатория

Техник поддръжка

mailto:riosvt-vt@riosv.org
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гр. Плевен 5800
ул.”Чаталджа” № 60
тел: 064/ 885 100
факс: 064/ 803 279
e-mail: bd_dr_pl@yahoo.com

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1. Структура и отговорности
Определен е персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение

на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в
разрешителното, като са изготвени и актуализирани при възникнала необходимост
всички изисквани с условията списъци.

2.2. Обучение
През годината на докладване е определена необходимостта от обучения на

персонала, като за целта е изготвена годишна програма за обучение.

2.3. Обмен на информацията
През отчетния период е поддържана актуална информация относно отговорните

лица за изпълнение на условията в комплексното разрешително, както и актуален
списък на органите, които трябва да бъдат уведомявани. Списъкът е съхраняван в
административната сграда на ОП „РДНО – Габрово“.

2.4. Документиране
Операторът на Регионалното депо е осигурил списък с актуалната нормативна

уредба по околна среда, заедно с пълните текстове на законови и подзаконови актове.
Списъците, инструкциите и нормативните актове са съхранявани в административната
сграда на ОП „РДНО – Габрово“, съобразно утвърдена номенклатура на делата.

2.5. Управление на документите
През отчетната 2015г. са следени измененията на нормативната уредба,

актуализации на инструкции в следствие промени в работата и инсталациите не са
извършвани.

2.6. Оперативно управление
Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с

разрешителното, същите са актуализирани след въвеждане в експлоатация на
инсталацията по Условие 2 с издадено Разрешение за ползване № СТ-05-
703/22.05.2015г. от Дирекция за национален строителен надзор.

2.7. Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия
Прилагани са инструкциите свързани с оценка на съответствието, осъществяване

на проверки и идентифициране и предприемане на коригиращи действия.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
За целите на предотвратяването на аварийни ситуации и контол, са разработени
Вътрешен авариен план на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово“,
утвърден от Директора на ОП РДНО – Габрово и Авариен план, утвърден от Директора

mailto:bd_dr_pl@yahoo.com
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на ОП РДНО – Габрово и съгласуван от ВрИД Кмет на Община Габрово

2.9. Записи
Изпълнението на условията относно съхраняването и документирането на данни от

мониторинга, резултатите от оценките на съответствието, причини за несъответствия,
преразглеждане и/или актуализация на инструкции и др. се изпълнява съгласно
утвърдена номенклатура на делата.

2.10. Докладване
Притежателят на комплексното разрешително предоставя ежегодно в РИОСВ

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 157-
Н1/2011 в определените срокове. Операторът предоставя при поискване от
компетентните органи допълнителна информация в изпълнение на Условие 5.10.2.

2.11. Актуализация на системата за управление на околната среда
През отчетната година не е извършвана актуализация на системата за управление

на околната среда (СУОС), поради липса на обстоятелства за актуализирането и
съгласно Условие 5.11.1.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ
3.1. Използване на вода

Условие по КР Докладвани данни

Условие 8.1.6.1.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
докладва ежегодно
като част от ГДОС, за
количеството на
използваната вода за
производствени
нужди, изразено като:

- Годишна норма
за ефективност при
употребата на
производствена вода
за инсталацията по
Условие 2, попадаща
в обхвата на
Приложение № 4 на
ЗООС за календарната
година.

Виж Таблица 3.1. – стр. 10 от ГДОС за 2015г. /Разход на вода
за производствени нужди се получава при експлоатацията на
пароструйка, за измиване ходовата част на
сметосъбиращите МПС и при запълването на
дезинфекционния трап. Тъй като същите през отчетната
година не са експлоатирани, поради технически проблеми,
които са отстранени в началото на 2016г./

Условие 8.1.6.2.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
докладва като част от
ГДОС резултатите от

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото
разрешително да прилага инструкция за оценка на
съответствието на изразходваните количества вода за
производствени нужди при работата на инсталацията по
Условие 2 с определените в Условие 8.2.1.Инструкцията да
включва установяване на причините за несъответствията и
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оценката на
съответствието по
Условие 8.1.5.3.,
причините за
документираните
несъответствия и
предприетите
коригиращи действия
по отстраняването им.

за предприемане на коригиращи действия. Резултатите от
изпълнението да се документират и съхраняват – Предвид
това, че двете съоръжения, ползващи свежа вода за
производствени нужди, не са експлоатирани през отчетната
година, инструкцията за оценка на съответствието на
изразходваните количества вода и тези, заложени в Условие
8.2.1. не е била приложима.

Таблица 3.1. от Образец на годишен доклад за количествата използвана вода за
2015г.

3.2. Използване на енергия

Източник
на вода

Годишно
количество,
съгласно
КР

Количество
за единица
продукт,
съгласно
КР

Използвано
годишно
количество
за 2015г.

Използвано
количество
за единица
продукт за
2015г.

Съответствие

Каптиран
извор „КИ-
Др.
„Азмака“ –
Община
Габрово –
Гръблевци“

Няма
норма

0,02 m3/ед.
продукт

0 m3 0  m3/ед.
продукт

Да

Условие по КР Докладвани данни

Условие 8.2.3.1.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
докладва ежегодно
като част от ГДОС:

- Изчислените
стойности на
годишната норма за
ефективност  при
употребата на
електроенергия за
инсталацията по
Условие 2, попадаща
в обхвата на
Приложение №4 на
ЗООС за
календарната година
съгласно Таблица 8.2.

Виж таблица 3.2. – стр. 11  от ГДОС  за 2015г.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно
разрешително да прилага инструкция за оценка на
съответствието на измерените/изчислените количества
електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в
това число установяване на причините за
несъответствията и предприемане на коригиращи действия
за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на
инструкцията да се документират. –  оценено е
съответствието на измерените стойности за разходваната
електроенергия с определените такива в КР. Не са установени
несъответствия.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно
разрешително да документира резултатите от
изпълнението на инструкцията за експлоатация и
поддръжка на модулна пречиствателна станция за
отпадъчни води, основен консуматор на електроенергия на
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 Таблица 3.2. от Образец на годишен доклад за използваното количество
електроенергия за единица продукт за 2015г.

3.3. Използване на суровини, спомагателни вещества и горива

Таблица 3.3.1. от Образец на годишен доклад за изразходваните суровини за
2015г.

Суровини Годишно
количество,
съгласно
КР

Количество
за единица
продукт,
съгласно
КР

Употребено
годишно
количество
за 2015г.

Количество
за единица
продукт за
2015г.

Съответствие

-  Няма норма Няма норма 0 0 -

Таблица 3.3.2. от Образец на годишен доклад за изразходваните спомагателни
материали за 2015г.

Спомагателни
материали

Годишно
количество,
съгласно
КР

Количество
за единица
продукт,
съгласно
КР

Употребено
годишно
количество
за 2015г.

Количество
за единица
продукт за
2015г.

Съответствие

Сярна киселина
– необходима за
експлоатацията

Няма норма Няма норма 2,11 т. 0,00021 т./
т.
депониран

да

- Резултатите от
прилагането на
инструкциите по
Условие 8.2.2.2. и
Условие 8.2.2.3., в
това число причините
за документираните
несъответствия и
предприетите
коригиращи действия.

площадката. -  Инструкцията е изпълнявана, воден е дневник
за експлоатационните режими и поддръжка на ПСОВ.

Електроенергия/
Топлоенергия

Количество за единица
продукт, съгласно КР

Използвано
количество за единица
продукт за 2015г.

Съответствие

Електроенергия 0,032 MWh/ t депонирани
отпадъци

0,0049 MWh/ t
депонирани отпадъци

Да
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на ПСОВ отпадък

Киселинен
детергент – за
прочистване
мембрани на
ПСОВ

Няма норма Няма норма 0,075 т. 0,0000075т.
/т.
депониран
отпадък

да

Алкален
детергент – за
прочистване
мембрани на
ПСОВ

Няма норма Няма норма 0,075 т. 0,0000075т.
/т.
депониран
отпадък

да

Таблица 3.3.3. от Образец на годишен доклад за изразходваните горива за 2015г.

Горива Годишно
количество,
съгласно
КР

Количество
за единица
продукт,
съгласно
КР

Употребено
годишно
количество
за 2015г.

Количество
за единица
продукт за
2015г.

Съответствие

Дизелово
гориво

Няма норма Няма норма 9749 л 0,81 л./т.
отпадък

да

Единственото условие в КР, свързано с използването на суровини, спомагателни
материали и горива е Условие 8.3.1.1.1., което гласи: Притежателят на настоящото
разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ
копие от информационни листове за безопасност на използваните опасни химични
вещества и смеси, спомагателни материали и горива.

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

Условие по КР Докладвани данни

Условие 8.3.3.2.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
докладва като част от
ГДОС данни от
извършените
проверки съгласно
Условие 8.3.1.3.,
включващи

- Брой и обект на
извършените
проверки;

- Брой
установени
несъответствия;

През отчетната година са извършвани ежедневни проверки от
персонала,  имащ отношение към експлоатация на ПСОВ,
както и ежемесечни проверки от комисия, удостоверени с
протокол, съгласно изготвената и актуализирана инструкция.
Обект на проверките са склад за консумативи и спомагателни
материали и бетонова площадка разположена до ПСОВ за
разполагане на цистерна със сярна киселина, необходима за
предварително третиране на отпадъчни води. Не са
установени несъответствия.
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- Причини за
несъответствие;

- Предприетите
коригиращи действия.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

Виж Таблица 1 от Приложение 1
Докладваните данни са за емисиите, генерирани от Втори участък и Първи участък,
тъй като Общинското депо за ТБО е експлоатирано до въвеждане в експлоатация на
Регионалното. След това същото е било закрито и рекултивирано.И тъй като двата
участъка споделят обща граница и се намират в един и същ терен, са взети предвид
неорганизираните емисии и от двата участъка. Изчисляването на емисиите е
извършено по методика UNECE/EMEP посредством следните формулa х*EF=Е,
където „х“ е количеството на депонираните отпадъци в тонове, „ЕF“ е емисионен
фактор, а „Е“ е годишното количество на изпуснатите замърсители в килограми.
Емисионните фактори на замърсителите са дадени в следната таблица

Емисии на замърсители EF в kg/Mg
Въглероден диоксид (СO2) 185,0
Метан (СH4) 92,0
Неметанови летливи органични
съединения (NMVOC)

0,04

Амоняк (NH3) 3,2

Изпуснатите замърсители във води, са изчислени на база заустваното количество
води и реално измерените количества замърсители, следствие моиторинга на смесен
поток отпадъчни води, на изход от пречиствателната станция.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Условие по КР Докладвани данни

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

Условието е било неприложимо, тъй като системата за улавяне
на депонийния газ не е била изградена, съответно не са
постъпвали към инсталацията за изгаряне, газове от клетката за
депониране. Независимо от този факт, предвид електронното
отчитане на параметрите, част от тях са били проследявани,
при профилактичните проверки на исталацията.
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оптимални такива в
Условие 9.1.2., през
годината,
установените
несъответствия,
причини за
установените
несъответствия и
предприетите
коригиращи действия.

Условие 9.6.2.6.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
докладва ежегодно,
като част от ГДОС
информация по:

- Условия
9.6.2.2., 9.6.2.3. и
9.6.2.4. – от датата на
влизане в сила на
комплексното
разрешително;

- Условие
9.6.2.1. – от датата на
започване
изграждането на
вертикалните газови
кладенци,  но не по-
рано от две години
след началото на
експлоатация на
първи участък на
депото;

- Условие
9.6.2.5. – в срок от две
години от началото на
експлоатация на
първи участък на
депото, в съответствие
с изискванията на
Наредба № 8  за
условията и
изискванията за
изграждане и
експлоатация на депа
и на други
съоръжения и

Виж  Таблица 2 от Приложение 1
Тъй като инсталацията за улавяне на биогаз не е изградена,
отчитането по таблица 2 е неприложимо.
Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото
разрешително да документира и съхранява на площадката
информация за всички вещества и техните количества,
свързани с прилагането на Европейски регистър за
изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). -
Информацията, свързана с количествата замърсители,
докладвани във връзка ЕРИПЗ за общинското депо –  делящо
обща граница с регионалното депо (първи участък) и
регионалното депо, се съхранява в административната сграда
на ОП „РДНО - Габрово“. Докладваните данни обхващат два
периода – преди въвеждане и след въвеждане в експлоатация на
регионалното депо за неопасни отпадъци, тъй като и двете
клетки за депониране се намират на една и съща площадка.

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото
разрешително да документира и съхранява резултатите от
изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на
неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества,
генерирани от дейностите на площадката. –
Осъществяваните мерки за намаляване на неорганизираните
емисии (запръстяване, оросяване на клетката за депониране,
почистване и др.  мероприятия)  се документират (освен чрез
отчетна книга за депониране на отпадъци, чрез работен график
за почистване и чрез дневник за оросяване на клетката)

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото
разрешително да документира и съхранява постъпилите
оплаквания за миризми в резултат от дейностите,
извършвани на площадката. - Не са постъпвали оплаквания за
миризми в резултат дейностите, извършвани на площадката
през отчетната година.
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инсталации за
оползотворяване и
обезвреждане на
отпадъци и
изискванията на
Европейски регистър
за изпускането и
преноса на
замърсители (ЕРИПЗ)

Условие 9.6.2.7.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
докладва ежегодно,
като част от ГДОС
данни за емитираните
количества на
замърсителите във
въздуха,  за един тон
депониран отпадък,
изчислени съгласно
Условие 6.14

Докладваните количества на замърсители, емитирани във
въздуха, са от общинското депо за ТБО и Регионалното депо
за неопасни отпадъци, тъй като същите делят обща граница
и се намират на една и съща площадка. Докладваните данни
обхващат два периода – до въвеждане и след въвеждане в
експлоатация на Регионалното депо.

Параметър Количество за т. депониран
отпадък

Метан (CH4) 0,092

Въглероден диоксид (СО2) 0,185

Амоняк (NH3) 0,003

ЛОС без метан (NMVOC) 0,00004

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Условие по КР Докладвани данни

Условие 10.1.1.6.3.1.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
докладва като част от
ГДОС информация за
извършените
проверки на
съответствие на
стойностите на
контролираните
параметри за всяко
пречиствателно
съоръжение с
определените
оптимални такива,
съгласно условията на
разрешителното, през
годината, установени
несъответствия,

През отчетната година в рамките на експлоатирането на
ЛПСОВ, автоматично са контролирани параметрите,
необходими за оптимално протичане на пречиствателния
процес. Системата, обслужваща ПСОВ, следи посредством
датчици, дебитомери и други сензори всеки един контролиран
параметър, като при установяване на несъответствие, се
задейства аларма и до отстраняване на причините за
несъответствието, пречиствателната станция стои в режим на
изчакване.
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причини за
установените
несъответствия и
предприетите
коригиращи действия

Условие 10.3.4.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
докладва с ГДОС
данни за емитираните
количества на
замърсителите в
отпадъчните води

Условието е изпълнено в Приложение 1

Съгласно Условие 10.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства
смесен поток отпадъчни води:

- Производствени води;

- Инфилтратни води от тялото на депото;
- Битово-фекални от Административно-битовата сграда;
- Дъждовни води от площите с настилка и експлоатационен път.

Мониторинг ще се извършва на смесения поток отпадъчни води в точка на
пробовземане ТП №10 с географски координати N 42°55’07.92699” E 25°18’51.63823”,
на инфилтрата в точка на пробовземане ТП №9 с географски координати N
42°55’08.08169” E 25°18’52.87010”

Виж Таблица 3 от Приложение 1 за емисии в отпадъчни води – смесен поток във
воден обект – сухо дере, приток на р. Янтра

Мониторинг на повърхностните води ще се извършва на база проби, взети от следните
точки:
ТП № 3 – с координати N 42°55’22.74382” E 25°18’52.31040”

ТП № 4 – с координати N 42°55’09.78038” E 25°18’57.34738”
ТП № 5 – с координати N 42°55’09.60870” E 25°18’48.95723”

Виж Таблица 3 от Приложение 1 за емисии в отпадъчни води – повърхностни води
във воден обект – сухо дере, приток на р. Янтра

4.4. Управление на отпадъците

Условие по КР Докладвани данни

Условие 11.9.2.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
документира всички
измервани съгласно
Условие 11.7.

Виж таблица 4 от Приложение 1



„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА“

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2015 г., за които е предоставено
комплексно разрешително № 157 – Н1/2011 г. на Община Габрово

	
~	17	~	

количества и да
докладва като част от
ГДОС на
образуваните
количества отпадъци
като годишно
количество и годишно
количество за един
тон депонирани
отпадъци

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 бъдат предприети

През годината на докладване са извършени 2 бр. проверки на
площадката за временно съхранение и 2 бр. проверки за
съответствие на съдовете за съхранение на отпадъци,
генерирани от дейността на площадката. Тъй като за отчетния
период, такива не са генерирани (при профилактика на
машини и технически преглед, отпадъците генерирани от тях
са събирани от оторизирания сервиз извършващ дейността),
проверка на съответствието не е била приложима.
Извършвани са проверки по документи, придружаващи
заявления за сключване на договор за обезвреждане на
производствени отпадъци –  общо 25  броя,  както и визуални
проверки за съответствие на отпадъците с описаните в
докладите от основно охарактеризиране. Извършвани са
ежедневни проверки на постъпващите за оползотворяване,
преработка и рециклиране отпадъци, като те са се извършвали
на три нива – при постъпване, при разтоварване и при
третиране. Проверка на постъпващите отпадъци за
обезвреждане е извършвана ежедневно на етап вход в РДНО и
при разтоварването им.

Условие 11.9.4.1.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
документира
резултатите от
изпълнението на
Условие 11.7.4. и да
предоставя като част
от ГДОС:

- Данни от
мониторинга на
състоянието на тялото
на Регионално депо за
неопасни отпадъци,
предназначено за
общините Габрово и
Трявна, определен в
Условие 11.7.4.

През отчетната година не е осъществяване мониторинг на
състоянието на тялото на депото, тъй като самото регионално
депо е въведено в експлоатация края на м. май 2015 г. Същия
предстои да се извърши през 2016г., с оглед натрупване на
количество отпадъци, за една календарна година.
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Условие 11.9.4.2.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
документира видовете
и количествата
отпадъци, приети и
депонирани на
площадката, и
данните да ги
предоставя като част
от ГДОС

Виж таблица 5 от Приложение 1 – Описани са само
количествата отпадъци, депонирани на Регионално депо

Условие 11.9.8.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
докладва изпусканите
количества в почвата
на всеки от
замърсителите,
посочени в
приложение II на
Регламент №
166/2006г. относно
създаването на
Европейски регистър
за изпускането и
преноса за
замърсители (ЕРИПЗ),
както и преносите
извън площадката на
опасни отпадъци, в
определените в
цитирания регламент
случаи.

Не е извършвано докладване на изпускани замърсители в
почвата,  тъй като такива не е имало,  същото се касае и за
опасни отпадъци – такива не са генерирани, съответно не са
докладвани. Извършено е докладване в рамките на ЕРИПЗ за
пренос на неопасни отпадъци, които са предавани за
рециклиране или друг вид оползотворяване.

4.5. Шум

Условие по КР Докладвани данни

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

Виж Таблица 6 от Приложение 1
За докладвания период през 2015г. не е осъществявано
шумово замерване на обща звукова мощност, на нива на шум
в точката на въздействие и шумови нива по границите на
имота. Тази дейност предстои да се извърши през 2016г.

През отчетния период не са постъпвали писмено или
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- Оплаквания от
живущи около
площадката;

- Резултатите от
извършени през
изтеклата отчетна
година наблюдения, в
съответствие с чл. 30,
ал.  3  от Наредба №
54/13.12.2010г. за
дейността на
националната система
за мониторинг 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 с
поставените в
разрешителното
максимално
допустими нива,
причини за
несъответствията,
предприети/планирани
коригиращи мерки

подавани устно оплаквания от живущи в района на
площадката, относно шум.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие по КР Докладвани данни
Условие 13A.9.2.1.
Обобщена
информация за
изпълнението на
Условия 13A.8.1. да се
представя като част от
ГДОС.

Виж Таблица 7.1.; Таблица 7.2. и Таблица 7.3. от Приложение
1
През 2015 г. е извършен мониторинг на подземните води по
част от посочените в КР показатели в три пункта,
мониторингът на цялостният набор от показатели, съгласно
заложената честота в КР ще бъде осъществяван през 2016г.

Условие 13A.9.3.
Резултатите от
изпълнението на
Условие 13A.8.2. да се

Оценка на съответствието на измерените през 2015 г.
показатели и заловените в КР гранични стойности е
извършена с протоколите от замерванията. Не са установени
превишавания.
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документират и
представят като част
от ГДОС.

Условие 13A.9.4.1.
Информация за
изпълнението на
Условие 13A.2. да се
представя като част от
ГДОС.

Инструкцията е била изпълнявана  през отчетната година,
като се е извършвал ежедневен контрол от персонала
ангажиран с опериране с ПСОВ и поддръжка на ВиК и други
инсталации. Ежемесечно е извършвана обстойна проверка на
съоръжения и тръбопроводи, разположени на открито, за
която са съставяни протоколи.

Условие 13A.9.5.
Информация за
изпълнението на
Условие 13A.4.  да се
представя като част от
ГДОС.

За отчетния период не се е налагало приложение на
инструкцията, поради липса на разливи.

Условие 13Б.7.3.
Притежателят на
настоящото
разрешително да
извършва собствен
мониторинг на
състоянието на почвите
на територията на
площадката по
показателите, посочени
в таблица 13Б.7,  в
постоянните
мониторингови
пунктове, съгласно
Условие 13Б.7.1.
Пробовземането и
анализите да се
извършват от
акредитирани
лаборатории.

Виж таблица 8 от Приложение 1 /от извършената проверка на
съответствието се установи, че има несъответствие по
всички показатели спрямо базовата година. Причините за
несъответствията е процеса на строителство. Тъй като
строителните дейности започват след замерване на
базовото състояние на почвите, а в района на
пробонаборната точка са насипвани допълнително земни
маси и са изградени в близост до мониторинговия пункт
стълбищен подход и площадка за разполагане на ПСОВ, се
предполага, че несъответствията са причинени именно от
тези дейности. Независимо от разликата в данните за
показателите, концентрациите не превишават нормите,
определени с Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в почвите./

Ø В изпълнение на Условие 13Б.7.1. от Комплексно разрешително (КР) №157-
Н1/2011г., издадено на Община Габрово за изграждане и експлоатация на: “Регионално
депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините: Габрово и Трявна”,
включващо: „Първи участък” (изпълняващ дейност, съгласно т.5.4. от Приложение №4
от Закона за опазване на околната среда), през 2012 г. е определено и съгласувано с
РИОСВ-В. Търново точното разположение на постоянен Пункт №11,
предназначен за бъдещ мониторинг на почвите на територията на регионалната
площадка по показателите: арсен, хром, кадмий, цинк, желязо, мед, олово и никел
(съгласно таблица №13Б.7. от КР №157-Н1/2011г.),
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Таблица 13Б.7. Мониторинг на почвите
Показател Честота Примерен метод за анализ
pН Веднъж на три години ISO 10390:1994
Арсен* Веднъж на три години ISO 11047:1998
Хром* Веднъж на три години -
Кадмий* Веднъж на три години ISO 11047:1998
Цинк* Веднъж на три години ISO 11047:1998
Желязо* Веднъж на три години ISO 11260:1994
Мед* Веднъж на три години ISO 11047:1998
Олово* Веднъж на три години ISO 11047:1998
Никел* Веднъж на три години ISO 11047:1998

който е със следните координати:

ПУНКТ №11 ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИ

Координатна система  - 1970 г. Координатна система – географска
WGS84 (елипсоид – ТО8 84)

Х (север) У (изток) N (ширина) E (дължина)

4666932.0260 8669678.0540 42°55’08.322” 25°18’50.415”

На 29.11.2012 г. e извършено еднократно пробонабиране от горепосочения пункт от
страна на експерти от Регионалната лаборатория – В. Търново, с цел определяне
базовото състояние на почвите в района на депото по показателите съгласно таблица
№13Б.7. от КР №157-Н1/2011г. Резултатите от анализа на пробата са отразени в
Протокол от изпитване № 05-0716/21.12.2012 г. и имат следното изражение отразено
по-долу в табличната форма:

№
по
ред

Вид на изпитване/
характеристика

Единица на
величината

Стандарти/
валидирани методи

Код (№) на
извадката
по вх.-изх.
дневник

Резултати от
изпитването

(стойност,
неопределеност)

Стойност
и допуск

1 2 3 4 5 6 7
1 рН (Н2О) рН-единици БДС ISO 10390:2011 1086 П 6,59±0,10 -
2 арсен mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 10,7±0,7 -
3 хром mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 40,4±4,8 -
4 кадмий mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 0,17±0,02 -
5 олово mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 26,0±2,9 -
6 мед mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 25,6±2,3 -
7 никел mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 35,6±4,3 -
8 цинк mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 61,5±4,9 -
9 желязо % ВВЛМ 4004/2010 1086 П 2,41±0,20 -

Условия по КР Докладвани данни
Условие 13Б.7.2. Притежателят на настоящо-то
разрешително да обозначи на план на площадката,
разположението на постоянните пунктове за
мониторинг на почвите - три еднообразни
екземпляра, от който да представи с първия ГДОС.

Изпълнено – разположението на постоянния
пункт за мониторинг на почвите в района на
бъдещото регионално депо, графически е
обозначен върху картна основа в мащаб 1:2000
- върху чертеж озаглавен: „План за собствен
мониторинг”, който в три еднообр. екземпляра
е представен с втория ГДОС (през 2012г.).
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5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В
СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР

Комплексно разрешително №157-Н1/2011г. е издадено за изграждане на нов обект -
„Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за общините Габрово и Трявна,
включващо Първи участък” (изпълняващ дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4
на ЗООС), за който не е необходим Доклад по Инвестиционната програма за
привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

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

За отчетната 2015г. не са прилагани мерките
заложени в плановете по Условия 16.2. и 16.3.,
тъй като не е имало предпоставки за закриване и
рекултивация или временно прекратяване на
дейността на инсталацията или части от нея.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И
ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1. Аварии

Условие по КР Докладвани данни

Условие 7.3. Информацията по
условие 7.1. и 7.2. да бъде включена
в ГДОС

Виж Таблица 9 от Приложение 1
Условие 7.1. Притежателят на настоящото
комплексно разрешително да уведомява
областния управител, кмета на общината,
РИОСВ и органите на Главна Дирекция “ПБЗН”
при МВР”, при аварийни или други
замърсявания, а в случаите на замърсяване на
повърхностни и/или подземни води и
Басейновата дирекция, когато са нарушени
установените с настоящото комплексно
разрешително или с нормативен акт норми на
изпускане на замърсяващи вещества в околната
среда, след установяване на вида на
замърсяващите вещества и размера на
замърсяването. - През докладваната 2015г. не е
имало аварии, съответно не е извършвано
уведомяване.

Условие 7.2. Притежателя на настоящото
разрешително да информира МОСВ за всяка
планирана промяна в работата на
инсталациите по Условие 2.- През отчетната
година не е имало планирани промени в
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работата на инсталацията.

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 на
приложение 4 от ЗООС, който да
включва като минимум вида,
количествата и продължителността
във времето на извънредните
емисии, метода за измерване и
контрол. Обобщени резултати от
мониторинга да се предоставят като
част от ГДОС

През отчетната година не е имало анормални
режими на работа на инсталацията.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на исталациите, за които
е издадено КР

Виж Таблица 10 от Приложение 1
През отчетната година не са постъпвали оплаквания от страна на живущите в района
вследствие дейностите извършвани на територията на площадката.

ТАНЯ ХРИСТОВА Дата……….2016 г.
Кмет на Община Габрово
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Декларация

 Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в

Годишният доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2015 г., за

които е предоставено: Комплексно разрешително № 157-Н1/2011г. на „Регионално депо

за неопасни отпадъци предназначено за общините Габрово и Трявна, включващо Първи

участък” (изпълняващ дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС)

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

от този доклад на трети лица.

Подпис: ...................................................................                     Дата: ………….  2016 г.
                 (на лицето представляващо организацията)

Име на подписващия:  ТАНЯ ХРИСТОВА

Длъжност в организацията: КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО
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Приложение 1

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR
Емисионни прагове

(колона 1)

Праг за пренос
на замърсители
извън площ.

(колона 2)

Праг за
производство
обработка или
употреба

(колона 3)
№ CAS номер Замърсител Във

въздуха

(колона
1а)

Във води

(колона
1b)

В почва

(колона
1 c)

1 74-82-8 Метан (CH4) 762307,4 - - - -

2 124-38-9 Въглероден
диоксид
(СО2)

-

(1532900,7)

- - - -

3 7664-41-7 Амоняк
(NH3)

26515,04 - - - -

4 ЛОС без
метан
(NMVOC)

-

(331,45)

- - - -

5 Общ азот - -

(0,22)

- - -

6 Общ фосфор - -

(0,044)

- - -

7 Арсен и
съединенията
му

- -

(0,0022)

- - -

8 Кадмий и
съединенията
му

- -

(0,0004)

- - -

9 Хром и
съединенията
му

- -

(0,022)

- - -

10 Мед и
съединенията
му

- -

(0,0057)

- - -

11 Живак и
съединенията
му

- -

(0,0002)

- - -
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12 Никел и
съединенията
му

- -

(0,0009)

- - -

13 Олово и
съединенията
му

- -

(0,0009)

- - -

14 Цинк и
съединенията
му

- -

(0,0009)

- - -

15 108-95-2 Феноли - -

(0,0013)

- - -

16 Общ
органичен
въглерод

- -

(5,0)

- - -

17 Хлориди - -

(0,044)

- - -

18 Цианиди - -

(0,0022)

- - -

19 Флуориди - -

(0,044)

- - -

През докладвания период няма измерени количества на замърсителите по Таблица
9.6.1.1. от Комплексното разрешително, тъй като газовите кладенци не са
изградени.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Параметър Единица НДЕ,
съгласно КР

Резултати от мониторинг
Честота на

мониторинг
Съответствие

Брой/ %Непрекъснат
мониторинг

Периодичен
мониторинг

CH4 - - - - - -

CO2 - - - - - -

NH3 - - - - - -

NMVOC - - - - - -
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През докладвания период, поради неприложимост на параметрите не е провеждан
мониторинг. (инсталацията за изгаряне на депонийния газ не е била
експлоатирана)

Таблица 3 от Приложение 1 за емисии в отпадъчни води – смесен поток във воден
обект – сухо дере, приток на р. Янтра

Параметър Единица НДЕ,
съгласно
КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

Дебит на
отпадъчните
води

m3/ден
m3/час
m3/год

16,24
5
15159,1

2,06
2
440

Един път на
тримесечие

да
да
да

pH - 6.0 – 8.5 6,11±0,10 Един път на
тримесечие

да

Неразтворени
вещества

mg/dm3 50 <6 Един път на
тримесечие

да

Разтворим
органичен
въглерод

mg/dm3 12 <0,5 Един път на
тримесечие

да

БПК5 mg/dm3 15 <0,5 Един път на
тримесечие

да

ХПК
(бихроматна)

mg/dm3 70 11,2±1,1 Един път на
тримесечие

да

Азот (амониев) mg/dm3 2 0,31±0,03 Един път на
тримесечие

да

Азот нитратен mg/dm3 10 <0,02 Един път на
тримесечие

да

Азот нитритен mg/dm3 0,04 <0,02 Един път на
тримесечие

да

Общ азот mg/dm3 15 <0,5 Един път на
тримесечие

да

Фосфати mg/dm3 1,0 <0,10 Един път на
тримесечие

да

Общ фосфор mg/dm3 2,0 <0,010 Един път на
тримесечие

да

Арсен mg/dm3 0,05 <0,005 Един път на
тримесечие

да

Олово mg/dm3 0,05 <0,0020 Един път на да

Прах/
ФПЧ - - - - - -

Макс.
дебит

Nm3/h 7500 - - - -
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тримесечие

Хром
(шествалентен)

mg/dm3 0,05 <0,05 Един път на
тримесечие

да

Хром (общ) mg/dm3 0,05 <0,001 Един път на
тримесечие

да

Живак mg/dm3 0,001 <0,0005 Един път на
тримесечие

да

Никел mg/dm3 0,2 <0,0020 Един път на
тримесечие

да

Цинк mg/dm3 5,0 0,0021±0,0002 Един път на
тримесечие

да

Кадмий mg/dm3 0,01 <0,001 Един път на
тримесечие

да

Мед mg/dm3 0,1 0,013±0,001 Един път на
тримесечие

да

Феноли mg/dm3 0,05 <0,003 Един път на
тримесечие

да

Цианиди mg/dm3 0,5 <0,005 Един път на
тримесечие

да

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 <0,02 Един път на
тримесечие

да

Барий mg/dm3 1 <0,001 Един път на
тримесечие

да

Молибден mg/dm3 0,5 <0,005 Един път на
тримесечие

да

Селен mg/dm3 0,01 <0,005 Един път на
тримесечие

да

Антимон mg/dm3 0,07 <0,002 Един път на
тримесечие

да

Флуориди mg/dm3 1,5 <0,1 Един път на
тримесечие

да

Хлориди mg/dm3 300 <0,1 Един път на
тримесечие

да

Сулфати mg/dm3 300 0,41±0,04 Един път на
тримесечие

да

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води смесен поток отпадъчни води -
повърхностни води във воден обект – сухо дере, приток на р. Янтра

Параметър Единица НДЕ, Резултати Честота на Съответствие
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съгласно
КР

от
мониторинг

мониторинг

pH - 0,6-8,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Неразтворени
вещества

mg/dm3 50 - Веднъж на
шест месеца

-

Разтворим
органичен
въглерод

mg/dm3 30 - Веднъж на
шест месеца

-

БПК5 mg/dm3 15 - Веднъж на
шест месеца

-

ХПК mg/dm3 70 - Веднъж на
шест месеца

-

Обща твърдост мгекв/dm3 10 - Веднъж на
шест месеца

-

Хром (общ) mg/dm3 0,55 - Веднъж на
шест месеца

-

Мед mg/dm3 0,1 - Веднъж на
шест месеца

-

Никел mg/dm3 0,2 - Веднъж на
шест месеца

-

Олово mg/dm3 0,05 - Веднъж на
шест месеца

-

Цинк mg/dm3 5,0 - Веднъж на
шест месеца

-

Желязо mg/dm3 1,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Манган mg/dm3 0,3 - Веднъж на
шест месеца

-

Хлорни йони mg/dm3 300 - Веднъж на
шест месеца

-

Сулфатни йони mg/dm3 300 - Веднъж на
шест месеца

-

Азот нитритен mg/dm3 0,04 - Веднъж на
шест месеца

-

Азот нитратен mg/dm3 10 - Веднъж на
шест месеца

-

Азот аминиев mg/dm3 2,0 - Веднъж на
шест месеца

-

Фосфати (PO4) mg/dm3 1,0 - Веднъж на
шест месеца

-
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Разтворен
органичен
въглерод

mg/dm3 12 - Веднъж на
шест месеца

-

През докладвания период не е провеждан мониторинг, предстои през 2016г. да бъде
извършен същия от три пробонаборни точки.

Таблица 4. Образуване на отпадъци
Отпадък Код Годишно количество Годишно количество

за единица продукт
Вр. съхр.
на
площадката

Траспортиране Съответствие

Количества,
определени
с КР

Реално
измерено

Количества,
определени
с КР

Реално
измерено

Изкопни земни
маси, различни
от упоменатите в
17 05 05

17
05
06

8760 0 - - 10 съгл.
Ген.-
план

- да

Почва и камъни,
различни от
упоменатите в 17
05 03

17
05
04

45472 0 - - 10 съгл.
Ген.-
план

- да

Желязо и
стомана

17
04
05

0,7 0 - - - - да

Смесени
отпадъци от
строителство и
събаряне,
различни от
упоменатите в 17
09 01, 17 09 02 и
17 09 03

17
09
04

53 0 - - - - да

Дървесен
материал

17
02
01

35 0 - - - - да

Пластмаса 17
02
03

0,4 0 - - - - да

Нехлорирани
моторни
смазочни масла
за зъбни
предавки на
минерална
основа

13
02
05*

0,1 0 - - - - да

Нехлорирани
хидравлични
масла на
минерална
основа

13
01
10*

0,2 0 - - - - да
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Оловни
акумулаторни
батерии

16
06
01*

0,5 0 - - - - да

Смесени битови
отпадъци

/генерирани по
време на
строителството/

20
03
01

2,4 1,3 - - - - да

Утайки от други
видове
пречистване на
промишлени
отпадъчни води,
различни от
упоменатите в 19
08 13

19
08
14

758 0 - - - - -

Утайки от
маслоуловителни
шахти
(колектори)

13
05
03*

0,5 0 - - - - -

Нехлорирани
моторни,
смазочни и
масла за зъбни
предавки на
минерална
основа

13
02
05*

0,4 0 - - - - -

Нехлорирани
хидравлични
масла на
минерална
основа

13
01
10*

0,3 0 - - - - -

Оловни
акумулаторни
батерии

16
06
01*

1,0 0 - - - - -

Флуоресцентни
тръби  и други
отпадъци,
съдържащи
живак

20
01
21*

0,012 0 - - - - -

Некомпостирани
фракции от
битови и сходни
с тях отпадъци

19
05
01

100 0 - - - - -

Некомпостирани
фракции от
животински и
растителни
отпадъци

19
05
02

400 0 - - - - -

Смесени битови
отпадъци

/генерирани от
ОП „РДНО-

20
03
01

2,3 0,7 - - - - -
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Габрово“

Докладвания период през 2015г. обхваща етапа на строителството на
„Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и
Трявна” и самата експлоатация на регионалното депо. Количествата на
образуваните отпадъци се водят в отчетни книги, като по отношение на
битовите отпадъци, тъй като се събират от ОП „Благоустрояване“ от
разположените непосредствено до входа на площадката съдове, същите се
отчитат заедно с битовите отпадъци събрани от територията на общината.
Количествата докладвани битови отпадъци са изчислени на база честота на
обслужване. Изчисляването се налага поради събирането им от специализираните
автомобили на ОП „Благоустрояване“, които не обслужват индивидуално
предприятието и няма как да се определи какво количество от общия събран
отпадък в специализирания автомобил е генериран от персонала на ОП „РДНО –
Габрово“. В случая при изчисление на база честота на обслужване и обем на
отпадъците, данните биха били по-точни отколкото чрез претегляне, поради
грешката в електронната везна ±20 кг. която може да даде отклонение от
действителното тегло от порядъка на 40  кг., което при генерирани около 100 кг.
месечно е осезаемо отклонение.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
Отпадък Код Оползотворяване

на площадката
Обезвреждане
на площадката

Име на външната
фирма,
извършваща
операцията по
оползотворяване/
обезвреждане.

Съответствие

Смесени битови
отпадъци

20 03 01 2955,18 т. ОП „Регионално
депо за неопасни
отпадъци -
Габрово“ (ОП
РДНО - Габрово)

да

Смесени битови
отпадъци

20 03 01 8251,14 „Екобулсорт“ АД
– оператор на
сепариращата
инсталация

да

Други отпадъци
от механично
третиране
(отпадъци след
сепариране)

19 12 12 6384,46 ОП РДНО -
Габрово

да

Обемни
отпадъци

20 03 07 73,64 ОП РДНО -
Габрово

да

Облекла 20 01 10 4,38 ОП РДНО -
Габрово

да

Текстилни
отпадъци

20 01 11 3,4 ОП РДНО -
Габрово

да

Отпадъци от
почистване на
улици

20 03 03 40,22 ОП РДНО -
Габрово

да
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Смеси от бетон
тухли, керемиди,
плочки,
фаянсови и
керамични
изделия

17 01 07 33,26 ОП РДНО -
Габрово

да

Смесени
отпадъци от
строителство и
събаряне

17 09 04 76,22 ОП РДНО -
Габрово

да

Почва и камъни 17 05 04 17,72 ОП РДНО -
Габрово

да

Изолационни
материали

17 06 04 1,14 ОП РДНО -
Габрово

да

Дървесни
отпадъци

17 02 01 0,7 ОП РДНО -
Габрово

да

Бионеразградими
отпадъци

17 02 03 0,2 ОП РДНО -
Габрово

да

Леш и изрезки от
варосвани кожи

04 01 01 124,08 ОП РДНО -
Габрово

да

Отпадъци от
издъбена кожа,
съдържащи хром

04 01 08 34,84 ОП РДНО -
Габрово

да

Отпадъци,
неупоменати
другаде (от
преработване на
кожи)

04 01 99 3,00 ОП РДНО -
Габрово

да

Отпадъци от
смесени
материали
(импрегниран
текстил,
еластомер,
пластомер)

04 02 09 46,44 ОП РДНО -
Габрово

да

Отпадъци от
необработени
текстилни влакна

04 02 21 26,24 ОП РДНО -
Габрово

да

Отпадъци от
обработени
текстилни влакна

04 02 22 103,40 ОП РДНО -
Габрово

да

Отпадъци,
неупоменати
другаде (от
текстилната и
шивашка
промишленост)

04 02 99 85,18 ОП РДНО -
Габрово

да

Отпадъци
неупоменати
другаде (от
повърхностна
обработка и
нанасяне на

11 01 99 1,04 ОП РДНО -
Габрово

да
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покрития на
метали и
пластмаси)

Абсорбенти,
филтърни
материали,
кърпи за
изтриване и
предпазни
облекла,
различни от
упоменатите в 15
02 02

15 02 03 65,14 ОП РДНО -
Габрово

да

Неорганични
отпадъци,
различни от
упоменатите в 16
03 03

16 03 04 6,92 ОП РДНО -
Габрово

да

Органични
отпадъци,
различни от
упоменатите в 16
03 05

16 03 06 0,62 ОП РДНО -
Габрово

да

Биоразградими
отпадъци

20 02 01 228,78 ОП РДНО -
Габрово

да

Отпадъци от
алкохолна
дестилация

02 07 02 38,34 ОП РДНО -
Габрово

да

Почва и камъни 20 02 02 14,46 ОП РДНО -
Габрово

да

Смеси от бетон,
тухли, керемиди,
плочки,
фаянсови и
керамични
изделия

17 01 07 201,38 ОП РДНО -
Габрово

да

Почва и камъни 17 05 04 25,9 ОП РДНО -
Габрово

да

Изкопани земни
маси

17 05 06 724,52 ОП РДНО -
Габрово

да

Бетон 17 01 01 0,22 ОП РДНО -
Габрово

да

Тухли 17 01 02 1,20 ОП РДНО -
Габрово

да

Керемиди,
плочки,
фаянсови и
керамични
изделия

17 01 03 0,26 ОП РДНО -
Габрово

да

Докладваните данни се отнасят само за Първи участък и обхващат само периода
на експлоатация.
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Таблица 6. Шумови емисии

 За докладвания период не са извършвани замервания по посочените в таблицата
показатели. Това предстои да се извърши през 2016г.

Таблица 7.1. Опазване на подземни води в пункт 6
Показател Точка на

пробовземане
Концентрация
в подземните
води,
съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

Активна реакция Контролен
кладенец № 6

≥6,5 и ≤9,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Електропроводимост Контролен
кладенец № 6

2000 - Веднъж на
две години

-

Обща твърдост Контролен
кладенец № 6

12 - Веднъж на
две години

-

Перманганатна
окисляемост Контролен

кладенец № 6

5 - Веднъж на
две години

-

Амониев йон Контролен
кладенец № 6

0,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Нитрати Контролен
кладенец № 6

50 - Веднъж на
шест месеца

-

Нитрити Контролен
кладенец № 6

0,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Сулфати Контролен
кладенец № 6

250 - Веднъж на
шест месеца

-

Хлориди Контролен
кладенец № 6

250 - Веднъж на
шест месеца

-

Фосфати Контролен
кладенец № 6

0,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Флуориди Контролен
кладенец № 6

1,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Цианиди Контролен
кладенец № 6

50 - Веднъж на
шест месеца

-

Натрий Контролен
кладенец № 6

200 - Веднъж на
две години

-

Калций Контролен
кладенец № 6

150 - Веднъж на
две години

-

Магнезий Контролен
кладенец № 6

80 - Веднъж на
две години

-

Бор Контролен
кладенец № 6

1,0 - Веднъж на
две години

-

Цинк Контролен
кладенец № 6

1,0 - Веднъж на
шест месеца

-

Място на измерването Ниво на звуковото
налягане в dB (А)

Измерено през
деня/нощта

Съответствие

- - - -
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Живак Контролен
кладенец № 6

1,0 - Веднъж на
шест месеца

-

Кадмий Контролен
кладенец № 6

5,0 - Веднъж на
шест месеца

-

Мед Контролен
кладенец № 6

0,2 - Веднъж на
шест месеца

-

Никел Контролен
кладенец № 6

20 - Веднъж на
шест месеца

-

Олово Контролен
кладенец № 6

10 - Веднъж на
шест месеца

-

Селен Контролен
кладенец № 6

10 - Веднъж на
шест месеца

-

Хром Контролен
кладенец № 6

50 - Веднъж на
шест месеца

-

Алуминий Контролен
кладенец № 6

200 - Веднъж на
две години

-

Желязо Контролен
кладенец № 6

200 - Веднъж на
шест месеца

-

Манган Контролен
кладенец № 6

50 - Веднъж на
две години

-

Антимон Контролен
кладенец № 6

5,0 - Веднъж на
две години

-

Арсен Контролен
кладенец № 6

10 - Веднъж на
шест месеца

-

Естествен уран Контролен
кладенец № 6

0,06 <0,02 Веднъж на
две години

да

Бензен Контролен
кладенец № 6

1,0 <0,5 Веднъж на
две години

да

Бенз(а)пирен Контролен
кладенец № 6

0,01 <0,01 Веднъж на
две години

да

1,2 Дихлоретан Контролен
кладенец № 6

3,0 <0,5 Веднъж на
две години

да

Полициклични
ароматни
въглеводороди:

Контролен
кладенец № 6

0,10 -

Веднъж на
две години

да

Бензо(b)флуорантен <0,01
Бензо(g,h,i)перилен <0,01
Бензо(k)флуорантен <0,01
Индено (1,2,3-
cd)пирен <0,01

Тетрахлоретилен и
трихлоретилен Контролен

кладенец № 6

10 <0,5 Веднъж на
две години

да

Пестициди:

Контролен
кладенец № 6

0,10

Веднъж на
две години

да
Alpha-BHC 0,10 <0,01 да
Beta-BHC 0,10 <0,01 да
Delta-BHC 0,10 <0,01 да
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Gamma-BHC 0,10 <0,01 да
Алдрин 0,03 <0,01 да
Винклозолин 0,10 <0,01 да
ДДД 0,10 <0,01 да
ДДЕ 0,10 <0,01 да
ДДТ 0,10 <0,01 да
Диелдрин 0,03 <0,01 да
Ендосулфан I 0,10 <0,01 да
Ендосулфан II 0,10 <0,01 да
Ендрин 0,10 <0,01 да
Метоксихлор 0,10 <0,01 да
Паратион 0,10 <0,01 да
Пендиметалин 0,10 <0,01 да
Пропазин 0,10 <0,01 да
Себулитазин 0,10 <0,01 да
Симазин 0,10 <0,01 да
Тербутилазин 0,10 <0,01 да
Трифлуралин 0,10 <0,01 да
Хептахлор 0,03 <0,01 да
Хептахлор епоксид 0,03 <0,01 да
Пестициди (общо) Контролен

кладенец № 6

0,50 0,01 Веднъж на
две години

да

Нефтопродукти Контролен
кладенец № 6

50 <20 Веднъж на
шест месеца

да

Обща бета -
активност Контролен

кладенец № 6

1,0 - Веднъж на
две години

-

Обща алфа -
активност Контролен

кладенец № 6

0,5 - Веднъж на
две години

-

Обща индикативна
доза Контролен

кладенец № 6

0,1 - Веднъж на
две години

-

Таблица 7.2. Опазване на подземни води в пункт 7
Показател Точка на

пробовземане
Концентрация
в подземните
води,
съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

Активна реакция Контролен
кладенец № 7

≥7,5 и ≤9,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Електропроводимост Контролен
кладенец № 7

2000 - Веднъж на
две години

-

Обща твърдост Контролен
кладенец № 7

12 - Веднъж на
две години

-

Перманганатна
окисляемост Контролен 5 - Веднъж на -
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кладенец № 7 две години
Амониев йон Контролен

кладенец № 7

0,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Нитрати Контролен
кладенец № 7

50 - Веднъж на
шест месеца

-

Нитрити Контролен
кладенец № 7

0,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Сулфати Контролен
кладенец № 7

250 - Веднъж на
шест месеца

-

Хлориди Контролен
кладенец № 7

250 - Веднъж на
шест месеца

-

Фосфати Контролен
кладенец № 7

0,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Флуориди Контролен
кладенец № 7

1,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Цианиди Контролен
кладенец № 7

50 - Веднъж на
шест месеца

-

Натрий Контролен
кладенец № 7

200 - Веднъж на
две години

-

Калций Контролен
кладенец № 7

150 - Веднъж на
две години

-

Магнезий Контролен
кладенец № 7

80 - Веднъж на
две години

-

Бор Контролен
кладенец № 7

1,0 - Веднъж на
две години

-

Цинк Контролен
кладенец № 7

1,0 - Веднъж на
шест месеца

-

Живак Контролен
кладенец № 7

1,0 - Веднъж на
шест месеца

-

Кадмий Контролен
кладенец № 7

5,0 - Веднъж на
шест месеца

-

Мед Контролен
кладенец № 7

0,2 - Веднъж на
шест месеца

-

Никел Контролен
кладенец № 7

20 - Веднъж на
шест месеца

-

Олово Контролен
кладенец № 7

10 - Веднъж на
шест месеца

-

Селен Контролен
кладенец № 7

10 - Веднъж на
шест месеца

-

Хром Контролен
кладенец № 7

50 - Веднъж на
шест месеца

-

Алуминий Контролен
кладенец № 7

200 - Веднъж на
две години

-

Желязо Контролен
кладенец № 7

200 - Веднъж на
шест месеца

-

Манган Контролен
кладенец № 7

50 - Веднъж на
две години

-
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Антимон Контролен
кладенец № 7

5,0 - Веднъж на
две години

-

Арсен Контролен
кладенец № 7

10 - Веднъж на
шест месеца

-

Естествен уран Контролен
кладенец № 7

0,07 <0,02 Веднъж на
две години

да

Бензен Контролен
кладенец № 7

1,0 <0,5 Веднъж на
две години

да

Бенз(а)пирен Контролен
кладенец № 7

0,01 <0,01 Веднъж на
две години

да

1,2 Дихлоретан Контролен
кладенец № 7

3,0 <0,5 Веднъж на
две години

да

Полициклични
ароматни
въглеводороди:

Контролен
кладенец № 7

0,10 -

Веднъж на
две години

да

Бензо(b)флуорантен <0,01
Бензо(g,h,i)перилен <0,01
Бензо(k)флуорантен <0,01
Индено (1,2,3-
cd)пирен <0,01

Тетрахлоретилен и
трихлоретилен Контролен

кладенец № 7

10 <0,5 Веднъж на
две години

да

Пестициди:

Контролен
кладенец № 7

0,10

Веднъж на
две години

да
Alpha-BHC 0,10 <0,01 да
Beta-BHC 0,10 <0,01 да
Delta-BHC 0,10 <0,01 да
Gamma-BHC 0,10 <0,01 да
Алдрин 0,03 <0,01 да
Винклозолин 0,10 <0,01 да
ДДД 0,10 <0,01 да
ДДЕ 0,10 <0,01 да
ДДТ 0,10 <0,01 да
Диелдрин 0,03 <0,01 да
Ендосулфан I 0,10 <0,01 да
Ендосулфан II 0,10 <0,01 да
Ендрин 0,10 <0,01 да
Метоксихлор 0,10 <0,01 да
Паратион 0,10 <0,01 да
Пендиметалин 0,10 <0,01 да
Пропазин 0,10 <0,01 да
Себулитазин 0,10 <0,01 да
Симазин 0,10 <0,01 да
Тербутилазин 0,10 <0,01 да
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Трифлуралин 0,10 <0,01 да
Хептахлор 0,03 <0,01 да
Хептахлор епоксид 0,03 <0,01 да
Пестициди (общо) Контролен

кладенец № 7

0,50 0,01 Веднъж на
две години

да

Нефтопродукти Контролен
кладенец № 7

50 <20 Веднъж на
шест месеца

да

Обща бета -
активност Контролен

кладенец № 7

1,0 - Веднъж на
две години

-

Обща алфа -
активност Контролен

кладенец № 7

0,5 - Веднъж на
две години

-

Обща индикативна
доза Контролен

кладенец № 7

0,1 - Веднъж на
две години

-

Таблица 7.3. Опазване на подземни води в пункт 8
Показател Точка на

пробовземане
Концентрация
в подземните
води,
съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

Активна реакция Контролен
кладенец № 8

≥8,5 и ≤9,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Електропроводимост Контролен
кладенец № 8

2000 - Веднъж на
две години

-

Обща твърдост Контролен
кладенец № 8

12 - Веднъж на
две години

-

Перманганатна
окисляемост Контролен

кладенец № 8

5 - Веднъж на
две години

-

Амониев йон Контролен
кладенец № 8

0,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Нитрати Контролен
кладенец № 8

50 - Веднъж на
шест месеца

-

Нитрити Контролен
кладенец № 8

0,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Сулфати Контролен
кладенец № 8

250 - Веднъж на
шест месеца

-

Хлориди Контролен
кладенец № 8

250 - Веднъж на
шест месеца

-

Фосфати Контролен
кладенец № 8

0,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Флуориди Контролен
кладенец № 8

1,5 - Веднъж на
шест месеца

-

Цианиди Контролен
кладенец № 8

50 - Веднъж на
шест месеца

-

Натрий Контролен
кладенец № 8

200 - Веднъж на
две години

-

Калций Контролен
кладенец № 8

150 - Веднъж на
две години

-
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Магнезий Контролен
кладенец № 8

80 - Веднъж на
две години

-

Бор Контролен
кладенец № 8

1,0 - Веднъж на
две години

-

Цинк Контролен
кладенец № 8

1,0 - Веднъж на
шест месеца

-

Живак Контролен
кладенец № 8

1,0 - Веднъж на
шест месеца

-

Кадмий Контролен
кладенец № 8

5,0 - Веднъж на
шест месеца

-

Мед Контролен
кладенец № 8

0,2 - Веднъж на
шест месеца

-

Никел Контролен
кладенец № 8

20 - Веднъж на
шест месеца

-

Олово Контролен
кладенец № 8

10 - Веднъж на
шест месеца

-

Селен Контролен
кладенец № 8

10 - Веднъж на
шест месеца

-

Хром Контролен
кладенец № 8

50 - Веднъж на
шест месеца

-

Алуминий Контролен
кладенец № 8

200 - Веднъж на
две години

-

Желязо Контролен
кладенец № 8

200 - Веднъж на
шест месеца

-

Манган Контролен
кладенец № 8

50 - Веднъж на
две години

-

Антимон Контролен
кладенец № 8

5,0 - Веднъж на
две години

-

Арсен Контролен
кладенец № 8

10 - Веднъж на
шест месеца

-

Естествен уран Контролен
кладенец № 8

0,08 <0,02 Веднъж на
две години

да

Бензен Контролен
кладенец № 8

1,0 <0,5 Веднъж на
две години

да

Бенз(а)пирен Контролен
кладенец № 8

0,01 <0,01 Веднъж на
две години

да

1,2 Дихлоретан Контролен
кладенец № 8

3,0 <0,5 Веднъж на
две години

да

Полициклични
ароматни
въглеводороди:

Контролен
кладенец № 8

0,10 -

Веднъж на
две години

да

Бензо(b)флуорантен <0,01
Бензо(g,h,i)перилен <0,01
Бензо(k)флуорантен <0,01
Индено (1,2,3-
cd)пирен <0,01

Тетрахлоретилен и
трихлоретилен Контролен 10 <0,5 Веднъж на да
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кладенец № 8 две години
Пестициди:

Контролен
кладенец № 8

0,10

Веднъж на
две години

да
Alpha-BHC 0,10 <0,01 да
Beta-BHC 0,10 <0,01 да
Delta-BHC 0,10 <0,01 да
Gamma-BHC 0,10 <0,01 да
Алдрин 0,03 <0,01 да
Винклозолин 0,10 <0,01 да
ДДД 0,10 <0,01 да
ДДЕ 0,10 <0,01 да
ДДТ 0,10 <0,01 да
Диелдрин 0,03 <0,01 да
Ендосулфан I 0,10 <0,01 да
Ендосулфан II 0,10 <0,01 да
Ендрин 0,10 <0,01 да
Метоксихлор 0,10 <0,01 да
Паратион 0,10 <0,01 да
Пендиметалин 0,10 <0,01 да
Пропазин 0,10 <0,01 да
Себулитазин 0,10 <0,01 да
Симазин 0,10 <0,01 да
Тербутилазин 0,10 <0,01 да
Трифлуралин 0,10 <0,01 да
Хептахлор 0,03 <0,01 да
Хептахлор епоксид 0,03 <0,01 да
Пестициди (общо) Контролен

кладенец № 8

0,50 0,01 Веднъж на
две години

да

Нефтопродукти Контролен
кладенец № 8

50 <20 Веднъж на
шест месеца

да

Обща бета -
активност Контролен

кладенец № 8

1,0 - Веднъж на
две години

-

Обща алфа -
активност Контролен

кладенец № 8

0,5 - Веднъж на
две години

-

Обща индикативна
доза Контролен

кладенец № 8

0,1 - Веднъж на
две години

-

За докладвания период са извършени анализи само по определени показатели.
Предстои пълния набор от параметри да бъде анализиран през 2016г.
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Таблица 8. Опазване на почви

Показател Концентрация
в почвите
(базово
състояние),
съгласно КР

2012г.

Пробовземна
точка

Резултати
от
мониторинг

2015г.

Честота на
мониторинг

Съответствие

pH 6,59±0,10 ТП № 11 7,65±0,10 Веднъж на
три години

не

Арсен 10,7±0,8 ТП № 11 15±2 Веднъж на
три години

не

Хром 40,4±4,8 ТП № 11 58±6 Веднъж на
три години

не

Кадмий 0,17±0,02 ТП № 11 1,0±0,1 Веднъж на
три години

не

 Олово 26,0±2,9 ТП № 11 33±3 Веднъж на
три години

не

Мед 25,6±2,3 ТП № 11 28±3 Веднъж на
три години

не

Никел 35,6±4,3 ТП № 11 46±5 Веднъж на
три години

не

Цинк 61,5±4,9 ТП № 11 84±8 Веднъж на
три години

не

Желязо 2,41±0,20 ТП № 11 3,88±0,08 Веднъж на
три години

не

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на
инцидента

Описание на
инцидента

Причини Предприети
действия

Планирани
действия

Органи, които са
уведомени

- - - - - -

За докладвания период не е имало аварийни ситуации
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Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите,
за които е издадено КР

Дата на
оплакването или

възражението

Приносител на
оплакването

Причини Предприети
действия

Планирани
действия

Органи, които
са уведомени

- - - - - -

През годината на докладване не са постъпвали възражения свързани с дейността
на инсталациите.
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Речник на използваните термини

КР Комплексно разрешително
СК Сондажни кладенци
ТБО      Твърди битови отпадъци
РДНО Регионално депо за неопасни отпадъци
РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите
ИАОС      Изпълнителна агенция по околна среда
БД      Басейнова дирекция
ГК Газови кладенци
СУОС      Система за управление на околната среда
ЕРИПЗ        Регламент №188/ 2008 относно създаването на

     Европейски регистър за изпускането и преноса на
замърсители


