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ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО
ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица, притежава Комплексно разрешително
№508-Н0/2015 г., а настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на
основание чл. 125, ал.1, т.6 от ЗООС, съгласно който Дружеството се задължава да
изготвя и представя ежегодно в РИОСВ – Велико Търново Годишен доклад за
изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително в срок
до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образец 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”.

Включената в доклада информация е предоставена на хартиен и електронен носител,
което позволява лесното й прехвърляне в база данни. Всички използвани мерни
единици са в съответствие с прилаганите в условията на Комплексното разрешително.

Годишният доклад отговаря на всички общи и специфични изисквания за инсталации,
попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС – т.5.4. Депа за неопасни отпадъци.

Годишния доклад включва резултатите от проведения собствен мониторинг за периода
от януари до декември 2015  г.,  както и 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. Уводна част

Ø Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително:

„ДЕПО ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА  НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СГУРИЯ, ШЛАКА, ДЪННА
ПЕПЕЛ ОТ КОТЛИ И УВЛЕЧЕНА ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ”

 с оператор: „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД”, гр. Горна Оряховица

Дейността на площадката попада в приложното поле на т.5.4. към  Приложение 4 на
ЗООС: „Депа приемащи над 10 тона за денонощие отпадъци, или с общ капацитет
над 25 000 тона, с изключение на депа за инертни отпадъци”

Ø Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Горна Оряховица
област Велико Търново
адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул.”Св.княз Борис І” №29

Ø Регистрационен номер на КР:
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №508-Н0/2015 г.

Ø Дата на подписване на КР:
23.03.2015 г.

Ø Дата на влизане в сила на КР:
10.04.2015 г.

Ø Оператор на инсталацията:
“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

Ø Собственик на инсталацията:
“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица

Ø Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

гр. Горна Оряховица 5100
ул. “Свети княз Борис І” 29
тел.: 0618/6 95 00
факс: 0618/2 17 09
e-mail: office@zaharnizavodi.com

Ø Лице за контакти:
Ана Петрова – Еколог при „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица

Ø Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на лицето за контакти:
“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица
ул. „Свети княз Борис І” №29

mailto:office@zaharnizavodi.com
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тел.: 0618/6 95 11 Факс: 0618/2 17 09
е-mail: ana.petrova@zaharnizavodi.com

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

§ Депо за депониране на неопасни отпадъци от сгурия, шлака, дънна пепел от
котли и увлечена летяща пепел”.

На площадката на Депото за неопасни отпадъци се приемат отпадъци с код и
наименование:

- 10 01 01 – Сгурия, шлака и дънна пепeл от котли (с изключение на пепел от
котли, упомената в 10 01 04);

- 10 01 02 – Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища;

- 02 04 02 – Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал);

Територията на Депото за неопасни отпадъци е разположена на обособена територия
извън основната производствена площадка на „Захарни заводи” АД. Тя граничи с
летищен комплекс на североизток, на изток с бивше военно поделение, на юг с
предприятие „Мизия”, а на запад е разположен квартал „Калтинец”.

Площадката на депото за отпадъци включва:

1. Депо за депониране на неопасни отпадъци от сгурия, шлака, дънна пепел от
котли и увлечена летяща пепел с капацитет 160 000 тона отпадъци, като в
момента е изграден подетап 1  от него –  клетка за депониране на отпадъци с
капацитет 15 000 тона.

2. Бетонно утаително поле №1 за намив на сгуропепели

3. Бетонно утаително поле №2 за намив на сгуропепели

4. Бетонно утаително поле №3 за намив на сатурачна кал

5. Бетонно утаително поле №4 за намив на сатурачна кал

6. Бетонно утаително поле №5 за съхранение на сатурачна кал

Бетоновите утаителни полета са съоръжения от намивен тип, които се използват за
намиване, утаяване, отцеждане и осушаване на производствените неопасни отпадъци
съответно от ТЕЦ и Завод за захар.

Технологията на транспортиране, намиване и депониране на отпадъците от ТЕЦ се
извършва в следната последователност:

За изземване на пепелите и шлаките под котлите се използва вода, която по
шламовите канали се транспортира до багерна помпена станция, където се смесва с

mailto:ana.petrova@zaharnizavodi.com
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постъпилата водна суспензия от увлечената летяща пепeл от електрофилтъра. От там
чрез багерни помпи се транспортира по сгуропроводите до бетонни утаителни полета 1
и 2. Първо се намива в едното поле, а след напълването му намивът се прехвърля във
второто. В БУП по-едрите частици се утаяват около изтичалата, а по-финните частици
около габионите. За да се осигури по-бързото отцеждане на полета по дъното им има
дънни дренажи. В бетоновите утаителни полета отпадъка се отцежда до степен на
влажност 12-15  %,  след което полето се отваря и в него навлиза изгребна техника –
фадрома, самосфали и др. Пепелината се изгребва, товари се на самосфалите, които се
насочват към автомобилната везна за претегляне и отчитане на измереното
количество, след което отпадъците се транспортират до клетката за трайно съхранение,
където се депонират. По предварително уточнени маршрути техниката се насочва към
съответните участъци на депото. Насипването се изпълнява на секции, които в
последствие се обработват против запрашаване. Депото е изградено като са спазени
всички съвременни изисквания на законодателството за екологосъобразно
обезвреждане на отпадъците от ТЕЦ, а именно запечатка от глина, геомембрана,
уплътняване с чакъл,  изградени са дренажни траншеи.  С изграждането на депото за
неопасни отпадъци напрактика се реконструира цялата система на сгуроизвоз и
депониране. Въведен е оборотен цикъл на водоснабдяване, като по този начин се
постига намаляване на използваното количество вода. Отцедената вода се насочва към
помпена станция избистрени води и от там се връща обратно на площадката за
повторно използване.

Освен депото и двете утаителни полета за отпадъците на ТЕЦ на площадката има и две
утаителни полета за намив и 1 утаително поле за временно съхранение на сатурачна
кал, която се получава от захарното производство. Тя се смесва с вода и се образува
кална суспензия, която по тръбопровод гравитачно постъпва в калов резервоар, от
където пак по тръбопровод се транспортира до бетонните утаителни полета.
Направените проучвания показват, че сатурачната вар има алкална реакция на средата
близка до тази на чистите варови материали. Нейният неутрализационен потенциал е
незначително по-слаб от този на калциевия и магнезиевия оксид, които традиционно
се използват в селскостопанската практика за мелиорация на кисели почви. По тази
причина за нея се предвиждат дейности по оползотворяване в селскостопански земи и
напрактика на депото за отпадъци се осъществява само намиване, утаяване,
осушаване, изгребване и нейното временно съхранение.

§   Производствен капацитет на инсталациите
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№ Инсталация Позиция на дейността по
Приложение № 4 на ЗООС

Капацитет

[t/24h]

Капацитет

[t]

Количество депонирани
отпадъци за 2015

[t/y]

(във връзка с Усл.4.2. )

1. Депо за депониране на неопасни
отпадъци от сгурия, шлака, дънна
пепел от котли и увлечена летяща
пепел

т. 5.4 - „Депа приемащи над 10
тона за денонощие отпадъци,

или с общ капацитет над 25 000
тона, с изключение на депа за

инертни отпадъци”

122.29 160 000 0
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Условия по КР №508-Н0/2015 г. Докладване

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, попадаща в обхвата на Приложение №
4 към ЗООС.

Условието се спазва. През отчетната 2015
г., няма депонирани количества в
клетката за трайно съхранение.
Данните са докладвани в Таблица 5, т.5.1
от настоящия ГДОС.
Изготвена е и се прилага Инструкция за
измерване или изчисляване на годишното
количество депонирани отпадъци за
инсталацията по Условие 2. Тя описва
начина на измерване/изчисляване на
годишното количество депонирани
отпадъци в инсталацията по Условие 2,
попадаща в обхвата на Приложение 4 на
ЗООС. Подаването на отпадъци от сгурия,
шлака и дънна пепел към клетката за
депониране се извършва единствено и
само от съоръженията за предварително
третиране – Бетонно утаително поле 1 или
2. При достигане на желаната степен на
влага на отпадъците в полетата се
пристъпва към изгребване на осушения
отпадък с помощта на фадрома и
самосвал. Натоварения камион се
претегля на автомобилната везна, след
което камиона се отправя към депото за
разтоварване. Операцията продължава
докато всичкия наличен отпадък се
прехвърли в клетката за депониране, след
което бетонното утаително поле
преминава в режим намиване.
Ежемесечно се изготвя справка за
депонираните количества отпадъци, а
данните се записват в отчетна книга.

Ø Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на
околната среда:

Фирмата има изградена структура на управление на околната среда, която може да се
характеризира със следната блокова схема:



9

В дирекция “Екология” работят двама специалисти с висше образование. Определени
са отговорници за изпълнение на дейностите, изисквани с КР №508-Н0/2015 г.

Ø РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ –
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

адрес: гр. Велико Търново, 5002
ул. „Никола Габровски” № 68, п.к.11
Ø Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ
ДУНАВСКИ РАЙОН – С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, 5800
ул. „Чаталджа” №60, п.к.1237

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР И ДИРЕКТОР ИТР

ДИРЕКЦИЯ
ЕКОЛОГИЯ

Директори	на	заводи	
Завод за      ЗЗИ         ТЕЦ        Завод        Завод за         РМЗ              ЗПК
 Захар                                         за спирт    опаковки

    Началник

    Транспорт

     Главен                  Н-к  СЗПАБ         Н-к ведомствена
    енергетик                                                     охрана
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2. Система за управление на околната среда
(СУОС)

Ефективното управление на околната среда е неотменна част от общата система за
управление на фирмата. Създадена е организация за внедряване на системата за
управление на околната среда (СУОС).

В новоиздаденото комплексно разрешително №508/2015 г. няма условия изискващи
поддържането на списъци с отговорни лица за изпълнение на условията в КР, списъци с
органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на КР,
списъци с документи, персонал, провеждане на обучения и др., поради тази причина
не са докладвани такива данни.

В клетката за депониране на неопасни отпадъци през отчетната година няма
депонирани отпадъци. Когато започнат дейностите по депонирането ще бъде
назначен отговорник, който е преминал необходимите инструктажи и вътрешни
обучения за воденето на дневниците за депонираните количества отпадъци.

Условия по КР №508-Н0/2015 г. Докладване

Условие 5.1. Притежателят на настоящото
разрешително да изготви всички
инструкции за експлоатация и поддръжка,
изисквани с разрешителното.

Изготвена е и се прилага Инструкцията
изисквана с Условието. Тя описва реда за
определяне на всички инструкции за
експлоатация и поддръжка, изискуеми с
КР,  които са разработени и внедрени в
Системата за управление на околната
среда.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото
разрешително да прилага писмени
инструкции за мониторинг на
техническите и емисионни показатели,
съгласно условията в комплексното
разрешително.

Изготвени са и се прилагат Инструкциите
изисквана с Условието. Те описват реда за
наблюдение на стойностите на
техническите и емисионните показатели в
Условие 9.6.1., Условие 10.2.3., Условие
10.2.4., Условие 10.3.3.3., Условие
10.3.3.4., Условие 11.7.2., Условие 11.7.4.,
Условие 12.2.2., Условие 13.1.2., Условие
13.1.3. и Условие 15.1. Данните от
прилагането на инструкциите се записват
в дневници или документи, а получените
резултати се използват за сравняване с
определените норми за съответните
технически и емисионни показатели за
оценяване на съответствието.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото
разрешително да прилага писмени
инструкции за периодична оценка на
съответствието на стойностите на
емисионните и технически показатели с

Изготвена е и се прилага Инструкцията
изисквана с Условието. Тя описва реда за
провеждане на оценка на съответствието
на стойностите на техническите и
емисионните показатели с определените
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определените в условията на
разрешителното.

такива в Условие 10.3.3.2., Условие 11.7.3.
и Условие 12.2.3. на КР, установяване на
причините за евентуални несъответствия
и предприемането на коригиращи
действия. Към всяка инструкция се води
запис. Условията са спазени в случаите
когато при оценката на съответствието
измерените/изчислените стойности са по-
малки и равни от нормираните. При
регистриране на превишение е налице
несъответствие и се предприемат
коригиращи действия съобразно всяка
конкретна ситуация .
През отчетната 2015 г. оценката на
съответствието показва, че няма
превишения на емисионните и
техническите показатели, поради което
няма предприети коригиращи действия.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото
разрешително да прилага писмена
инструкция за установяване на причините
за допуснатите несъответствия и
предприемане на коригиращи действия.

Изготвена е и се прилага Инструкцията
изисквана с Условието. Тя описва реда за
установяване на причините за
допуснатите несъответствия и
предприемане на коригиращи действия.
Коригиращи действия се предприемат във
всички извършвани дейности и/или
процеси след установяване на
несъответствие с изискванията заложени
в условията на КР. Те включват както
своевременното отстраняване на
причините за несъответствията, така и
недопускането на възможността за
тяхното повторение. Всички предприети
коригиращи действия се регистрират в
дневник към съответната инструкция.
През отчетната 2015 г. не са
предприемани коригиращи действия,
свързани с работата на инсталацията.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото
разрешително да прилага писмена
инструкция за периодична оценка на
наличие на нови нормативни разпоредби
към работата на инсталацията по Условие
№ 2, произтичащи от нови нормативни
актове, и да уведомява ръководния
персонал за предприемане на необх.
организационни/технически действия за
постигане съответствие с тези нормативни

Изготвена е и се прилага Инструкцията
изисквана с Условието. Тя описва реда за
установяване на наличието на
законодателни промени, касаещи
работата на инсталацията и реда за
информиране на ръководния персонал за
предприемане на необходимите
организационни/технически действия.
Ежемесечно се проверява сборника с
нормативни документи „АПИС” за
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разпоредби. наличие на законодателни промени. При
наличие на такива се изготвя Доклад до
Ръководството, в който се информира за
законодателната промяна и какво следва
да се предприеме за привеждане на
инсталацията в съответствие с промените.
След изпълнение на мерките се следи и
документира в съответните инструкции
изпълнението на предложените промени.
През отчетната 2015 г. не са установени
законодателни промени касаещи
работата на инсталацията.

Условие 7.1. Притежателят на настоящото
комплексно разрешително да уведомява
областния управител, кмета на общината,
РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН”  –  МВР,
при аварийни или други замърсявания, а
в случаите на замърсяване на
повърхностни и/или подземни води и
БДУВ, 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.

Условието се спазва. През отчетната 2015
година не са настъпвали аварийни или
други замърсявания.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото
разрешителното да уведомява РИОСВ за
началото и очакваната продължителност
на приемните изпитвания по смисъла на
Закона за устройството на територията
(ЗУТ) или по реда на друга приложима,
специализирана нормативна уредба за
въвеждане в нормална експлоатация на
инсталациите/пречиствателните
съоръжения.

Условието е спазено. С писмо изх.
№2380/20.11.2014 г., операторът е
уведомил РИОСВ гр.  Велико Търново и
МОСВ за началото на приемните
изпитвания по смисъла на ЗУТ.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото
разрешителното след приключване на
приемните изпитвания да представи в
РИОСВ копие от документа за въвеждане
в експлоатация на обекта.

Условието е спазено. С писмо изх.
№2380/21.05.2015 г. операторът е
представил пред РИОСВ гр. Велико
Търново и пред МОСВ копие от документа
за въвеждане в експлоатация на
бетоновите утаителни полета и с писмо
изх. №2516/11.12.2015 г. копие от
документа за въвеждане в експлоатация
на клетката за депониране.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото
разрешително да уведомява МОСВ, с

Условието се спазва.
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копие до ИАОС за всяка планирана
промяна (по смисъла на ЗООС) в работата
на инсталацията, разрешена в Условие №
2, съгласно нормативно установения ред.
Условие 7.5. Притежателят на настоящото
разрешително е длъжен незабавно да
информира съответния компетентен
орган при съществуване на
непосредствена заплаха за екологични
щети въпреки предприетите от него
мерки.

Условието се спазва.

Условие 7.6. При настъпили екологични
щети притежателят на настоящото
разрешително е длъжен незабавно да
уведоми съответния компетентен орган за
причинените екологични щети.

Условието се спазва.

3.Използване на ресурси (Условие №8.)

3.1. Използване на вода (Условие 8.1.)

Условия по КР №508-Н0/2015 г. Докладване

Условие 8.1.1 На притежателят на
настоящото разрешително не се
разрешава използването на свежа вода за
производствени (технологични) нужди
при работата на инсталацията по Условие
№ 2, попадаща в обхвата на Приложение
№ 4 на ЗООС.

Условието се спазва. Инсталацията по
Условие 2, попадаща в обхвата на
Приложение 4  на ЗООС е клетката за
депониране на неопасни отпадъци и при
нейното експлоатиране не се налага
използването на свежа вода.

Таблица 3.1.

Източник на вода Инсталация

Годишно
количество,
съгласно КР

Кол-во използвана
вода, m3/t
депониран

отпадък,  съгласно
КР

Използвано
годишно

количество

Използвано
годишно

количество,
m3/t

депониран
отпадък

Съответствие

2015 г. 2015 г.

Повърхностна
(речна) вода

Депо за
депониране на

неопасни
отпадъци

Неопределено Неопределено 0 0 -
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3.2. Използване на енергия (Условие 8.2)

Условия по КР №508-Н0/2015 г. Докладване

Условие 8.2.1. На притежателят на
настоящото разрешително не се
разрешава използването на енергия за
производствени нужди при работата на
инсталацията по Условие № 2, попадаща
в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условието се спазва. Инсталацията по
Условие 2, попадаща в обхвата на
Приложение 4  на ЗООС е клетката за
депониране на неопасни отпадъци и при
нейното експлоатиране не се налага
използването на енергия.

Таблица 3.2.

Инсталация

Електроенергия/
Топлоенергия

Количество за
единица продукт,

съгласно КР
MWh/t

Използвано
количество за

единица продукт Съответствие

2015 г. 2015 г.

Депо за депониране на
неопасни отпадъци Електроенергия Неопределено 0 -

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

На площадката не се използват и съхраняват суровини, спомагателни материали и
горива.

Таблица 3.3.1 Суровини

Суровини
Годишно

количество,
съгласно КР

Количество за
единица продукт,

съгласно КР

Употребено
годишно

количество

Количество
за единица

продукт
Съответствие

1 2 3 4 5 6
Неопределено Неопределено Неопределено 0 0 -

Таблица 3.3.2 Спомагателни материали
Спомагателни
материали

Годишно
количество,
съгласно КР

Количество за
единица продукт,

съгласно КР
Употребено

годишно
количество

Количество
за единица

продукт

Съответствие

1 2 3 4 5 6
Неопределено Неопределено Неопределено 0 0 -
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Таблица 3.3.3 Горива	

Горива

Годишно
количество,
съгласно КР

Количество за
единица продукт,

съгласно КР

Употребено
годишно

количество

Количество
за единица

продукт

Съответствие

1 2 3 4 5 6

Неопределено Неопределено Неопределено 0 0 -

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

На площадката не се използват и съхраняват суровини, спомагателни материали,
горива и продукти.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в
околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредните вещества

Данните са представени  в Таблица 1 от Приложение 1, където е докладвано всяко
вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от
посочената прагова стойност. За вещества, които не превишават определения праг са
маркирани на съответните места в таблицата с тире ,"-", за да се покаже, че прагът не е
превишен и в скоби е посочено измереното/изчисленото годишно количество.
Докладван е и метода, използван за получаване на резултатите.

Данните за всички вещества са определени чрез измерване (М).

„Захарни заводи” АД докладва в Европейския регистър за изпускане и пренос на
замърсители (ЕРИПЗ), която се намира на следния интернет адрес:
http://eea.government.bg/forms/public_eprtr.jsp

· Замърсители във въздуха
Видовете замърсители, постъпващи в атмосферния въздух от депата, които следва да
бъдат докладвани са поименно изброени в ориентировъчния списък на замърсители в
Допълнение 4 на Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ: метан, въглероден монооксид,
въглероден диоксид, диазотен оксид, амоняк, азотни оксиди, серни оксиди, аерозоли
на арсена, кадмия, хрома, медта, никела и цинка, хлороводород, фурани,
хексахлорбензол, дибензофурани и дибензодиоксини, фини прахови частици (РМ10).

Първата група от изброените са характерни за депата за смесени битови отпадъци и
депата за промишлени отпадъци – главно за депониране на органични вещества с
неопасни свойства. Тези замърсители се отделят в атм. Въздух неорганизирано в
резултат на процеси на разлагане на органичната материя.

http://eea.government.bg/forms/public_eprtr.jsp
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Втората група замърсители - аерозоли на тежките метали, хлорсъдържащи вещества и
производните на фурана и диоксина са характерни за депа, в които са налични газови
дренажи, в случаите, в които отделяния газ се използва като гориво в газови турбини за
добив на енергия или се подава на факел за директно изгаряне.

Третата група замърсители са финните прахови частици с различна големина и
гранулометричен състав, характеризиращи нашият тип депо, т.е. в резултат на появата
на неорганизирани емисии от площадката може да бъде осъществен единствено
пренос на фини прахови частици в атмосферния въздух които са обект на изчисляване
съгласно изготвена инструкция. Изчисляването на емисиите от замърсители се
извършва по методика определена с програма CORINAIR. Съгласно утвърдената
методология на програмата количеството на всеки един замърсител формиран на
площадката е функция от количеството на отпадъците, налични на площадката и
емисионния фактор за всеки замърсител. Изчисляването на замърсителите, посочени в
Допълнение 4 на Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ се извършва по методика
CORINAIR, SNAP CODE на процеса 090400 „Организирани депа за отпадъци”, като в т.1
„Определение” се подчертава, че методология на процеса е приложима единствено за
Депа за депониране на смесени битови отпадъци. Методика CORINAIR не дава
възможност за определяне на количеството „РМ10” от Депа за неопасни отпадъци,
които следва да се разглеждат като площни източници на неорганизирани емисии.

За нуждите на определяне на количествата емисии от прах, формирани от площадката
ще бъде използвана методика CEPMAIR  2002  и документ,  предоставен от
американската агенция US EPA на страницата http://www.epa.gov/ttn/chief/index.htm
(като документите „13.2.5. Промишлена ветрова ерозия” или „13.2.2. Пътища без
настилка” или „11.9. Западен открит въгледобив”. Тези литературни източници дават
допълнителни множители за фракцията РМ10 в прах с различен произход. Други
информационни източници включват немските стандарти VDI, напр. VDI 3790, части 2 и
3, съдържащи също и множители и данни за емисии от транспортни операции на депа
за отпадъци или за емисии причинени от ветрова ерозия. Използваната методика на
Американската агенция е хармонизирана в Българското законодателство чрез
„Наръчник за оценка и управление качеството на атмосферния въздух на местно
ниво за SO2, PM10,  Pb  и NOx,  октомври,  2002  г.,  МОСВ”. Методиката дефинира
зависимостта на емисиите от площадки за складиране на въглища във въглищните
мини и местата за съхранение на прахообразни материали, като функция от скоростта
на вятъра, като минимална скорост, която се включва в изчислението е 5 м/с:

Емисията на ПРАХ в кг/ (ха х час) = 1,8 х скоростта на вятъра в м/сек

От направената литературна справка в Климатичния справочник на България, издаден
от БАН и Общинска програма на община Горна Оряховица за намаляване емисиите на
ФПЧ10 и достигане на установените норми за КАВ за периода 2011 – 2014 г. се установи,
че ветрове със скорост над 5 м/с преобладават през 140 часа в годината.

http://www.epa.gov/ttn/chief/index.htm
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Съгласно заключенията на методиката, за да са налице емисии на прах от площадката
трябва да са изпълнени едновременно 2 условия:

- да е констатирано неспазване на мерките за ограничаване на емисиите от
прахообразни вещества, посочени в Условие 9.3.1. на КР№508-Н0/2015 г.

- да е налице вятър със скорост над 5  м/с,  за да се създадат условия за
разпрашаване и формиране на емисии прах от площтни източници.

Предвид казаното до тук, за да бъде приложима за изчисляване горното емпирично
правило, същото трябва да бъде съобразено с площта, на клетката на Депото, откосите
на дигите и обслужващите пътища по короната на дигите – съгласно проектно-сметната
документация тази площ възлиза на 6,7 хектара и експозицията на вятъра (броя часове
през докладваната година, за която са регистрирани ветрове със скорост над 5 м/с).
Емисии от площтни източници ще са налични при едновременно наличие на
неспазване на мерките за ограничаване на неорганизирани емисии по Условие 9.3.1. и
скорост на вятъра над 5 м/с.
Тогава ще бъде приложима формулата:
М (кг/ч) = 6,7 ха х 1,8 х 5 м/с         и            Е (кг/г) = М (кг/ч) х Н (ч)
М (кг/ч) = 60,3 кг/ч

Където:

М (кг/ч) – масовия поток на неорганизираните прахови емисии, които може да бъдат
емитирани от площадката (60,3 кг/ч);

6,7 ха – общата площ на потенциалните източници на неорганизирани емисии,
определено по проектно-сметна документация;

1,8 – коефициент по Методика;

5 м/с – минимална скорост на вятъра, при която започва формиране на емисии прах;

Е (кг/г) – годишната емисия на прах, отделяна от площадката;

Н (ч) – брой часове през докладваната година, при която са регистрирани емисии на
прах на площадката и през които часове, скоростта на вятъра надминава 5 м/с.

На база на горепосочените данни се пресмятат количествата на замърсителите
изразени в кг/год. и се докладват за целите на ЕРИПЗ. Получените резултати се
предоставят с ГДОС и се докладват по реда на ЕРИПЗ,  съгласно условие 9.6.1.  на
КР. Води се дневник с информация за всички вещества и техните количества,
свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

През отчетната 2015 г. не е констатирано едновременно изпълнение на двете
горецитирани условия, поради което не следва да се изчисляват емисии от фини
прахови частици, във връзка с прилагането на ЕРИПЗ.

Данните са докладвани в Таблица 1 от Приложение 1 на настоящият ГДОС.
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· Замърсителите във водите
Съгласно определените в Допълнение 5 към Ръководството за прилагане на Регламент
166/2006г ЕРИПЗ, за инсталациите, попадащи в приложното поле на т. 5 буква ”г” –
Депа за неопасни отпадъци, с изключение на депа инертни материали, които следва да
бъдат изведени от експлоатация, се определя следния обхват на докладваните
замърсители: общ Азот, общ Фософор, арсен, кадмий, хром, мед, живак, никел, олово,
цинк, хлорсъдържащи устойчиви органични замърсители като: алахлор, алдрин,
атразин, хлордан, хлордекон, хлорфенвинфос, хлороалкани, хлорпирифос, ДДТ, 1,2-
дихлоретан, 1,2-дихлорметан, диелдрин, диурон, ендосулфан, адсорбируеми халогени,
хептахлор, хексахлорбензол, хексахлор бутадиен, 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан,
линдан, мирекс, диоксиди и фурани (смес), пентахлор, пентахлорофенол,
полихлорирани бифенили, полихлорирани терфенили, три – и тетрахлорсъдържащи
замърсители, Ди-(2-етилхексил) фталат, феноли, полициклични, ароматни
въглеводороди, толуол, трибутилтин, трифенил, Общ органичен въглерод (изразен
като ХПК/3), труфлуран, ксилоли, хлориди, цианиди, флуориди, флуорантен и
бензоперилен.

От всички изброени замърсители, обхвата на докладване на емитирани замърсители от
площадката за Депо за неопасни отпадъци – сгурия, шлака и дънна пепел от котли и
увлечена летяща пепел се свежда до:

-Общ Азот

-Общ Фосфор

-Общ Органичен въглерод – ХПК/3

Които замърсители могат да бъдат открити в БИТОВО-ФЕКАЛНИТЕ отпадъчни води.

Останалите изброени замърсители в Допълнение 5 на Ръководството – тежки метали и
металоиди, хлор- и бромсъдържащи органични съединения, ароматни въглеводороди,
неорганични цианиди и флуориди и бензоперилен са нехарактерни за този вид депа за
неопасни отпадъци, тъй като самите депонирани и съхранявани отпадъци, както и
дейностите извършвани на Депото не са източници на емисии на тези замърсители.

Показатели, определени за СПИ качеството на дъждовни води, а именно: активна
реакция, неразтворени вещества и нефтопродукти не са обект на докладване по ЕРИПЗ.

Както бе отбелязано по-горе, наличните замърсители в дъждовните отпадъчни води –
активна реакция, неразтворени вещества и нефтопродукти не са обект на докладване в
ЕРИПЗ.

За изчисляване годишното количество замърсители, изразени в дименсия кг/г е
необходима следната информация:

- Количество предадени БИТОВО-ФЕКАЛНИ отпадъчни води за обезвреждане или т.н.
пренос на емисии извън площадката /непреки емисии/ – тази информация се получава
от приемно-предавателните протоколи и фактурите, отразяващи почистването на
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водоплътната яма от лицензирана фирма. Тъй като плътността на водата е
приблизително равна на 1, то с достатъчна точност може да се допусне, че
еднократното почистване на ямата с обем 1,5 м3 възлиза на 1500 кг отпадъчни води.
Броят на почистванията в рамките на докладваната година се умножават по 1500 кг и
се получава годишното количество БФ отпадъчни води, пренесени извън площадката.

- Концентрации на замърсителите в единица обем отпадъчна вода. Определя се на
база лабораторни анализи, проведени при приемането за пречистване от съответния В
и К оператор на БФ отпадъчни води. Концентрациите на замърсителите се предоставят
в дименсия по система SI – мг/дм3.

Всеки от докладваните замърсители има количествени измерения. Количественото
измерение на всеки показател се представя чрез тегловна концентрация на
съответното вещество, отразяващо индиректно, съответният показател (мг/дм3 или
мг/л ).

За нуждите на изчислението, след получаване на протокола от измерване е необхдимо
да се преизчисли получените стойности на съответния замърсител и да ги превърне от
мг/л в кг/м3 , т.е. да бъде изпълнен прехода по система SI:

Х мг/л ≡ X кг/м3

За целта дадената в протокола концентрация в мг/л за всеки един замърсител се
умножава по 10-03 . Получените резултати са в дименсия кг/м3.

Изчисляването на количеството замърсител в предадените за обезвреждане отпадъчни
води, т.е. отведените индиректно такива става по формулата:

QY = VY * C0 ;    кг/г

Където:

QY – Годишно количество на i-тия замърсител, изразено в кг/г, отведен индиректно от
площадката и предаден за обезвреждане;

VY – Годишно количество предадени за обезвреждане отпадъчни води; м3

C0 – Концентрация на i-тия замърсител в единица обем отпадъчни води; кг/м3

На база на горепосочените данни се пресмятат количествата на замърсителите
изразени в кг/год. и се докладват за целите на ЕРИПЗ. Получените резултати се
предоставят с ГДОС и се докладват по реда на ЕРИПЗ, съгласно условие 10.4.5. на
КР. Води се дневник с информация за всички вещества и техните количества,
свързани с докладване на годишните емисии на замърсители в отпадъчните води.

През отчетната 2015 г. не са предавани за обезвреждане БИТОВО-ФЕКАЛНИ води,
следователно няма пренос на замърсители извън площадката, поради което не
следва да се изчисляват емисии във връзка с прилагането на ЕРИПЗ.

Данните са докладвани в Таблица 1 от Приложение 1 на настоящият ГДОС.
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

· Неорганизирани емисии (Условие 9.1.)

Условия по КР №508-Н0/2015 г. Докладване

Условие 9.6.2.3. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
ежегодно, като част от ГДОС информация
по Условие 9.6.2.1. и Условие 9.6.2.2. и в
съответствие с изискванията на EРИПЗ.

Води се дневник с информация за всички
вещества и техните количества, свързани
с прилагането на ЕРИПЗ.
Документираните резултати се съхраняват
при еколога на Дружеството. През
отчетната 2015 г. не е констатирано
едновременно изпълнение на двете
горецитирани условия:
- да е констатирано неспазване на

мерките за ограничаване на емисиите
от прахообразни вещества, посочени в
Условие 9.3.1. на КР№508-Н0/2015 г.
Спазване на условие 9.3.2. и 9.3.3. за
2015г. не е установено наличие на
неорганизирани емисии.

- да е налице вятър със скорост над 5
м/с, за да се създадат условия за
разпрашаване и формиране на емисии
прах от площни източници,

поради което не следва да се изчисляват
емисии от фини прахови частици, във
връзка с прилагането на ЕРИПЗ.

Операторът предприема всички
необходими мерки за ограничаване на
емисиите на прахообразни вещества от
площадката, като спазва следното:
- ограничаване дейностите при

климатични условия,
благоприятстващи разпрашаване -
високи скорости и посока на вятъра;

- оптимизиране на условията за
товарене и разтоварване чрез
намаляване на височината на
разтоварване;

- местата за товарене и разтоварване да
се навлажняват, доколкото това не
пречи на последващата обработка;

- изземване и транспортиране в
полусухо до леко влажно състояние на
намитите на площадките за временно
съхраняване неопасни отпадъци в
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процеса на тяхното депониране на
депото;

- използване на затворени или покрити с
платнища транспортни средства;

- покриване на всички открити
пространства (обслужващи пътища по
короните на дигите, откосите на дигите
и дъното на клетките, (преди
запълване)) с чакъл с дебелина на
пластта 0,3 – 0,5m.

- покриване на насипаните за временно
или трайно съхранение отпадъци с
геотекстил и/или уплътняването им със
стабилизираща добавка;

затревяване на повърхността, чрез
полагане на горен изолиращ екран и
рекултивиращ пласт по готовите
оформени  повърхности;

Изготвена е и се прилага Инструкция за
периодична оценка на наличието на
източници на неорганизирани емисии на
площадката, установяване на причините
за неорганизираните емисии от тези
източници и предприемане на мерки за
ограничаването им. Тя описва реда за
оценка наличието на източници на
неорганизирани емисии на площадката,
мерките за установяване на причините за
наличието на неорганизирани емисии и
предприемане на  мерки за
ограничаването им. Ежемесечно се
извършва визуална проверка за наличие
на източници на неорганизирани емисии.
Резултатите се записват в дневник. През
отчетната 2015 г. не е установено наличие
на неорганизирани емисии.

Изготвена е и се прилага Инструкция за
извършване на периодична оценка на
спазването на мерките за
предотвратяване и ограничаване на
неорганизираните емисии, установяване
на причините несъответствията и
предприемане на коригиращи действия.
Тя описва реда за извършване на оценка
за спазването на мерките за
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предотвратяване и ограничаване на
неорганизираните емисии, както и
предприетите мерки за установяване на
несъответствията и коригиращите
действия.
Предвижда се ежемесечно да се
извършва наблюдение за наличието на
източници на неорганизирани емисии на
площадката на депото, като се следи дали
се изпълняват заложените в Условие
9.3.1. мерки за ограничаване на емисиите
от прахообразни вещества.
Оценката на съответствието се прави на
база съответствието на прилаганите в
Дружеството мерки с посочените в
Условие 9.3.1.. При установяване на
източник, той се завежда като такъв,
проследява се възникването,
предприемат се коригиращи действия и
се набелязват най-добрите мерки за
предотвратяване на повторната му поява.
Води се Дневник за периодична оценка
на спазването на мерките по Условие
9.3.1.
През отчетната 2015 година  не са
установени несъответствия, тъй като не са
премествани отпадъци от бетонните
утаителни полета към клетката за
депониране.

Eмисиите на вредни вещества,
генерирани от дейностите на площадката
не водят до нарушаване на нормите за
съдържание на вредни вещества в
атмосферния въздух и другите действащи
норми за качество на въздуха.

Изготвена е и се прилага Инструкция за
определяне на фодишните количества на
замърсителите (kg/y) в атмосферния
въздух. Тя описва реда за събиране на
информация, изчисляване и
документиране на годишните количества
замърсители, изпускани в атмосферния
въздух, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.
Видовете замърсители, постъпващи в
атмосферния въздух от депата, които
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следва да бъдат докладвани са поименно
изброени в ориентировъчния списък на
замърсители в Допълнение 4 на
Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ:
метан, въглероден монооксид,
въглероден диоксид, диазотен оксид,
амоняк, азотни оксиди, серни оксиди,
аерозоли на арсена, кадмия, хрома,
медта, никела и цинка, хлороводород,
фурани, хексахлорбензол, дибензофурани
и дибензодиоксини, фини прахови
частици (РМ10). Първата група от
изброените са характерни за депата за
смесени битови отпадъци и депата за
промишлени отпадъци – главно за
депониране на органични вещества с
неопасни свойства. Тези замърсители се
отделят в атм. Въздух неорганизирано в
резултат на процеси на разлагане на
органичната материя. Втората група
замърсители - аерозоли на тежките
метали, хлорсъдържащи вещества и
производните на фурана и диоксина са
характерни за депа, в които са налични
газови дренажи, в случаите, в които
отделяния газ се използва като гориво в
газови турбини за добив на енергия или
се подава на факел за директно изгаряне.
Третата група замърсители са финните
прахови частици с различна големина и
гранулометричен състав,
характеризиращи нашият тип депо, т.е. в
резултат на появата на неорганизирани
емисии от площадката може да бъде
осъществен единствено пренос на фини
прахови частици в атмосферния въздух
които са обект на изчисляване съгласно
изготвената инструкция. Изчисляването
на емисиите от замърсители се извършва
по методика определена с програма
CORINAIR. Съгласно заключенията на
методиката, за да са налице емисии на
прах от площадката трябва да са
изпълнени едновременно 2 условия:

- да е констатирано неспазване на
мерките за ограничаване на
емисиите от прахообразни
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вещества, посочени в Условие
9.3.1. на КР№508-Н0/2015 г.

- да е налице вятър със скорост над
5 м/с, за да се създадат условия за
разпрашаване и формиране на
емисии прах от площни източници.

Води се дневник с информация за всички
вещества и техните количества, свързани
с прилагането на ЕРИПЗ. През отчетната
2015 г. не е констатирано едновременно
изпълнение на двете горецитирани
условия, поради което не следва да се
изчисляват емисии от фини прахови
частици, във връзка с прилагането на
ЕРИПЗ.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
ежегодно, като част от ГДОС данни за
емитираните количества на
замърсителите във въздуха, за тон
депониран отпадък, изчислени съгласно
Условие 6.3.

Условието се спазва.
Операторът документира и съхранява на
площадката информация за всички
вещества и техните количества, свързани
с прилагането на EРИПЗ.
Операторът документира и съхранява
резултатите от изпълнението на мерките
за предотвратяване/намаляване на
неорганизираните емисии, генерирани от
дейностите на площадката в дневник,
който се съхранява при еколога.
Емитираните количества на
замърсителите във въздуха, за тон
депониран отпадък, изчислени съгласно
Условие 6.3. за отчетната 2015 г. са 0 кг/г.
Данните са докладвани в Таблица 1  и 2
на Приложение 1 от настоящия ГДОС.

4.3. Емисии на вредни и опасни  вещества в отпадъчните води

Условия по КР №508-Н0/2015 г. Докладване

Условие 10.4.2. Притежателят на
настоящото разрешително да
документира и съхранява резултатите от
оценка на съответствието на показателите
по Условие 10.4.1 с определените такива
в Таблица 10.3.1.1 от настоящото
разрешително; установените причини за
несъответствията и предприетите
коригиращи действия. Като част от ГДОС

Оператора не зауства пряко или непряко
производствени отпадъчни води от
площадката на Дружеството в
повърхностни водни обекти и/или
канализационни системи. С изграждането
на депото за неопасни отпадъци
напрактика се реконструира цялата
система на сгуроизвоз и депониране.
Въведен е оборотен цикъл на
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да се докладва за:
- Брой на извършени измервания;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи

действия/планирани коригиращи
действия;

- Представяне на копия от
протоколите от извършени собствени
измервания.

водоснабдяване, като по този начин се
постига намаляване на използваното
количество вода. Отцедената вода се
насочва към помпена станция избистрени
води и от там се връща обратно на
площадката за повторно използване.
Оператора отвежда битово-фекални
отпадъчни води от административно-
битовите помещения единствено в 1 брой
водоплътна изгребна яма - с обем 1,5 m3,
обозначена на Приложение № Г –  3  от
заявлението.
Операторът има сключен рамков договор
от 29.12.2014 г. с фирма „НИРА” ЕООД, гр.
Велико Търново за транспортиране на
битово-фекални води от водоплътна
изгребна яма, представляваща утайки от
септични ями, класифицирани с код 20 03
04 по Наредба 2 от 23.07.2014 г. за
класификация на отпадъците, до ГПСОВ с
оператор „В и К Йовковци” ООД. През
отчетната 2015 година не са предавани
битово-фекални води от водоплътната
изгребна яма.
Изготвена е и се прилага Инструкция за
периодична проверка и поддръжка на
състоянието на отвеждащата до
водоплътната изгребна яма
канализационна мрежа на площадката на
Дружеството, включително установяване
на течове и предприемане на коригиращи
действия за тяхното отстраняване, както и
за периодична проверка на
водоплътността на изгребната яма и
периодичната проверка и поддръжка на
състоянието на канализационната мрежа.
Инструкцията е една обща за Условие
10.2.3., Условие 10.2.4. и Условие 10.3.3.3.
Тя описва реда за периодична проверка и
поддръжка на състоянието на
канализационната система за БИТОВО-
ФЕКАЛНИ води на площадката, съгласно
условие 10.2.3., периодична проверка на
водоплътността на ямата по условие
10.3.3.3., както и периодична проверка на
канализационната система за отпадъчни
води по условие 13.1.3., включително
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оценка на загубите на течове и
предприемане на коригиращи действия
по тяхното отстраняване.
На площадката се формира
самостоятелен поток битово-фекални
води от умивалник и тоалетна към
битовата сграда на депото, който поток се
отвежда посредством канализационна
мрежа до еднокамерна водоплътна
изгребна яма с обем 1,5  м3. При
запълване на капацитета на ямата същата
се изгребва със специализирана техника и
се транспортира до ГПСОВ с оператор „В и
К Йовковци”  ООД при наличие на
актуален договор.
Визуално веднъж месечно се прави оглед
на довеждащата до ямата
канализационна мрежа за наличие на
течове, запушвания и неприятни миризми
и се проверява състоянието на сифоните и
отводнителните решетки в тоалетната и
умивалника.
Визуално веднъж месечно се прави и
преглед на техническото състояние на
водоплътната изгребна яма. Проверява се
нивото на събраните води в ямата. В
случай, че се установи спад е предвидено
същата веднага да се изпомпи и да се
направи оглед за пукнатини или течове.
Дъждовните води формирани от
попадналите върху площадката валежи се
събират в отводнителни канавки, които се
обединяват в обш отводнителен канал и
така достигат точката на заустване – р.
Янтра. Дъждовните води от
площадковите пътища се заустват
директно от водоприемника без да се
налага допълнително пречистване,
предвид техните качества.  Попадналите
върху бетонните утаителни полета и
клетката на депото дъждовни води и по-
специално образувания инфилтрат
постъпват в системата за хидротранспорт
на отпадъците, т.е. не се отвеждат като
промишлен поток и не се включват в
дъждовната канализация. Ежемесечно се
извършва оглед на състоянието на



27

отводнителните канавки за наличие на
отпадъци, земни маси, чакъл и др. които
могат да влошат проводимостта.
Резултатите от огледите се записват в
Дневник за установени течове от
канализационната мрежа за битово-
фекални и дъждовни води, оценка на
водоплътността на ямата, както и
установените причини за течове, времето
за отстраняването им и предприетите
действия за тяхното отстраняване. През
отчетната 2015 година не са регистрирани
несъответствия и съответно не са
предприемани коригиращи действия.
Пълната информация за всички
регистрирани в изпълнение на Условие
10.3.3.3, Условие 10.2.3 и Условие 10.2.4
течове през съответната година и
предприетите коригиращи действия,
както и информация за колко време е
отстранен теча, се съхранява на
площадката и се предоставя на
компетентния орган при поискване. Води
се дневник, в който се отразяват
резултатите от проверките, установените
несъответствия и предприетите
коригиращи действия.
През отчетната 2015 г. не са установени
несъответствия и не са предприемани
коригиращи действия.

Оператора зауства дъждовни води от
производствената площадка в река Янтра,
единствено при спазване на условията,
посочени в Таблица 10.3.1.1.
Оператора документира и съхранява
резултатите от собствените наблюдения
на показателите за качество на
отпадъчните води по Условие 10.3.3.1. на
настоящото разрешително. Води се
дневник, в който се отразяват резултатите
от оценката на съответствието на
показателите по Условие 10.4.1. с
определените такива в таблица 10.3.1.1.
на КР.  През отчетната 2015  г.  няма
констатирани несъответствия и не са
предприемани коригиращи действия.
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Дъждовните води по Условие 10.3.1.1,
зауствани в река Янтра, не нарушават
нейното качество.
При залпови изпускания на замърсяващи
вещества в река Янтра, вследствие на
аварийни ситуации, операторът
предприема необходимите мерки за
ограничаване или ликвидиране на
последиците от замърсяването, съгласно
изготвен авариен план, и уведомява
РИОСВ и Басейнова дирекция. Води се
дневник за възникнали аварийни
ситуации, описващ причините за
аварията, времето и мястото на
възникването и, последствията върху
здравето на населението и околната
среда, както и предприетите действия по
прекратяване на аварията и/или
отстраняването на последствията от нея.
През отчетната 2015 година няма
регистрирани аварийни ситуации.
Оператора извършва мониторинг на
дъждовните води от производствената
площадка, зауствани в река Янтра,
съгласно Таблица 10.3.3.1. Анализите и
пробовземането да се извършват от
акредитирана лаборатория.
Изготвена е и се прилага Инструкция за
оценка на резултатите от собствения
мониторинг на дъждовни води за
съответствие с индивидуалните
емисионни ограничения по Условие
10.3.1.1., установяване на причините за
несъответствията и предприемането на
коригиращи действия. Тя описва реда за
оценка на съответствието на резултатите
от собствения мониторинг на дъждовни
води с индивидуалните емисионни
ограничения по Условие 10.3.1.1., както и
причините за установяване на
несъответствията и предприетите
коригиращи действия.
Веднъж на всеки 6 месеца се провеждат
собствени периодични измервания на
качеството на заустените в р.  Янтра
дъждовни води. Пробонабирането и
анализа се извършват от акредитирана
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лаборатория. Протоколите се съхраняват
5  години,  съгласно условие 10.4.1.  на КР.
Води се дневник със стойностите на
наблюдаваните показатели и се извършва
сравнение с индивидуалните емисионни
ограничения, посочени в таблица 10.3.1.1.
на КР. Ако измерените стойности са по-
големи от ИЕО се регистрират
несъответствия.  Несъответствията може
да са по обективни или субективни
причини. Обективните се дължат на
анормални режими на работа в
инсталацията, отделяне на непланирани
емисии или аварийни събития.
Субективни са тези, които не са породени
от въздействието на инсталацията по
Условие 2, а от външни фактори –
например падане на киселинни дъждове
и др. При установени несъответствия се
предприемат коригиращи действия, в
случай, че е установено, че
несъответствието е причинено от
работата на инсталацията или от дейности
извършвани на площадката. След
определено време се повтарят
измерванията, за да се потвърди
успешното прилагане на коригиращата
мярка.
През отчетната 2015 г. са направени 2
собствени периодични измервания на
качеството на дъждовните води:

- Протокол №413/07.07.2015 г.
- Протокол №835/28.12.2015 г.

Резултатите са отразени в Дневника към
инструкцията. Не са констатирани
несъответствия и съответно не са
предприемани коригиращи действия.
Данните са докладвани в Приложение 1,
Таблица 3 от настоящия ГДОС.

Условие 10.4.5. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
замърсителите включително пренос извън
площадката на замърсители в
отпадъчните води, предназначени за
преработка, съгласно Условие 10.2.2., за
които са надвишени пределните
количества, посочени в Приложение II на

Оператора документира и съхранява на
площадката информация за всички
вещества и техните количества, свързани
с прилагането на Европейския регистър за
изпускането и преноса на замърсители
(ЕРИПЗ). Води се дневник.  Данните се
съхраняват при еколога.
Оператора изчислява замърсителите и
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Регламент № 166/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 януари
2006г., относно създаването на
Европейски регистър за изпускането и
преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

техните годишни количества, които се
докладват в рамките на Европейския
регистър за изпускането и преноса на
замърсители (ЕРИПЗ)
В Допълнение 5 към Ръководството за
прилагане на Регламент 166/2006 г.
ЕРИПЗ за инсталациите, попадащи в
приложното поле на т.5  буква „г”  –  Депа
за неопасни отпадъци, се определя
следния обхват на докладваните
замърсители: общ азот, общ фосфор и
общ органичен въглерод – ХПК/3, които
замърсители могат да бъдат открити в
битово-фекалните отпадъчни води.
Останалите изброени замърсители в
Допълнение 5 на Ръководството – тежки
метали и металоиди, хлор- и
бромсъдържащи органични съединения,
ароматни въглеводороди, неорганични
цианиди и флуориди и бензопирен са
нехарактерни за този вид депа за
неопасни отпадъци, тъй като самите
депонирани и съхранявани отпадъци,
както и дейностите извършвани на депото
не са източници на емисии от тези
замърсители.
Показатели, определени за СПИ на
качеството на дъждовните води, а
именно: активна реакция, неразтворени
вещества и нефтопродукти не са обект на
докладване по ЕРИПЗ.
За изчисляване на годишното количество
замърсители, изразени в дименсия кг/год.
е необходима следната информация:
- Количество на предадените БИТОВО-

ФЕКАЛНИ води за обезвреждане или
т.нар. пренос на емисии извън
площадката. Тази информация се
получава от приемо-предавателните
протоколи и фактури отразяващи
почистването на водоплътната яма от
лицензирана фирма. Тъй като
плътността на водата е приблизително
равна на  1, то с достатъчна точност
може да се допусне, че еднократното
почистване на ямата с обем 1,5 м3

възлиза на 1500 кг отпадъчни води.
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Броят на почистванията през годината
се умножава по 1500 кг и се получава
годишното количество БФ отпадъчни
води, пренесени извън площадката.

- Концентрацията на замърсителите в
единица обем отпадъчна вода.
Определя се на база лабораторни
анализи, проведени при приемането за
пречистване от съответния В и К
оператор на БФ отпадъчни води.
Концентрацията на замърсителите се
предоставя в мг/дм3.

На база на горепосочените данни се
пресмятат количествата на замърсителите
изразени в кг/год. и се докладват за
целите на ЕРИПЗ.
Води се дневник с информация за всички
вещества и техните количества, свързани
с докладване на годишните емисии на
замърсители в отпадъчните води.
През отчетната 2015 г. не са предавани за
обезвреждане БИТОВО-ФЕКАЛНИ води,
следователно няма пренос на
замърсители извън площадката, поради
което не следва да се изчисляват емисии
във връзка с прилагането на ЕРИПЗ.
Операторът докладва замърсителите,
включително пренос извън площадката на
замърсители в отпадъчните води
предназначени за преработка в Таблица 1
на Приложение 1 към настоящият ГДОС.
През отчетната 2015 г. не са предавани за
обезвреждане БИТОВО-ФЕКАЛНИ води,
следователно няма пренос на
замърсители извън площадката, поради
което не следва да се изчисляват емисии
във връзка с прилагането на ЕРИПЗ, т.е. за
2015 г. те са 0 кг.

Условие 10.4.6. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
ежегодно като част от ГДОС стойностите
на изчислените в съответствие с Условие
6.3 норми за ефективност при
изпускането на замърсители, за всяко
изпускано вредно вещество от
инсталацията по Условие № 2, попадаща
в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

Условието се спазва. Операторът
докладва стойностите на изчислените
норми за ефективност при изпускане на
замърсители, за всяко изпускано
вещество от Инсталацията по Условие 2,
попадаща в обхвата на Приложение 4 от
ЗООС.
Данните са докладвани по-долу в
Таблицата:
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Точка	на	
заустване	

Емисия	
на	

замърсит
ел	

Измерена	
концентрац

ия,	
mg/dm3	

	

Дебит,	
m3/y	 Дименсия	 Изчислена	

емисия,	кг	

Депониран	
отпадък,	т	

2015	г.	

Количество	
на	

емистирания	
замърсител	
за	произв.	на	
ед.	продукт	

Точка на заустване
на Дъждовни води

(ТЗДВ)	
Общ	азот	 -	 -	 /10-3	 -	 0	 0	

Точка на заустване
на Дъждовни води

(ТЗДВ)	

Общ	
фосфор	 -	 -	 /10-3	 -	 0	 0	

Точка на заустване
на Дъждовни води

(ТЗДВ)	
ХПК/3	 -	 -	 /10-3	 -	 0	 0	

Точка на заустване
на Дъждовни води

(ТЗДВ)	
ФПЧ	 -	 -	 /10-3	 -	 0	 0	

 4.4.   Управление на отпадъците

4.4.1. Определяне количеството  на отпадъците на вход в съоръженията за
предварително третиране на отпадъците:

Определяне на количествата на постъпващата смес от отпадъци от  сгурия, шлака,
дънна пепел от котли и увлечена летяща пепел и изчисляване на масовото съдържание
на отделните фракции в сместа  се извършва по балансови изчислителни методи.
Количеството отпадъчна смес, постъпила от ТЕЦ в бетонови утаителни полета 1 и 2 е
функция от количеството подадени в парогенераторите въглища и пепелното
съдържание на въглищата.

Т0 (т) = G(т) x P (%) / 100
Където:
Т0 (т)  - количество на отпадъчната смес, образувана в ТЕЦ в рамките на месеца,
G (т) – количество на подадените в паригенераторите въглища за докладвания месец,
P (%) – процентно съдържание на пепел в партидата въглища;

По технология, постъпилата в БУП смес от отпадъци се състои от 20% сгурия, шлака и
дънна пепел от котли и 80% увлечена летяща пепел.
Количествата на двата отпадъка в сместа се определят по формулите:

М100101 = 0,2 х Т0 ;   и   М100102 = 0,8 х То, в тонове
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Където:
М100101 – количество на отпадък с код 10 01 01 „Сгурия, шлака и дънна пепел от котли”
за съответния месец,
М100102- количество отпадък с код 10 01 02 „Увлечена летяща пепел” за съответния
месец,
Т0 – количество на отпадъчната смес, образувана в ТЕЦ в рамките на месеца.
Коефициентите 0,2 и 0,8 са масовото съотношение на двата отпадъка в сместа То.
Коефициентите са определени от технологията, прилагана в ТЕЦ.

Определяне на количеството нестандартен калциев карбонат – отпадъкът пристига в
съоръженията за предварително третиране – осушаване от Завод за захар. Източник на
отпадъка са мановакуум филтрите в етапа на тяхната регенерация. Нестандартния
калциев карбонат се формира при процеса на карбонизация /изпичане/ на варовика
във варовите пещи, гасене на получената негасена вар до калциева основа, смесване
на основата със захарния сироп до получаване на калциеви захарати, и освобождаване
на захарозата чрез обработка на калциевите захарати с въглероден диоксид, получен
при изпичането на варовика във варовите пещи.
В края на процеса се образува като отпадък нестандартен калциев карбонат (02 04 02)
или още се нарича сатурачна кал/вар, който по експертни данни се изчислява на 56 %
от общото количество вложен в производството варовик.

4.4.2. Определяне количеството  на отпадъците на изход от съоръженията за
предварително третиране

Определяне на количествата на постъпващата смес от отпадъци от  сгурия, шлака,
дънна пепел от котли и увлечена летяща пепел от бетоновите утаителни полета към
клатката за депониране, както и изчисляване на масовото съдържание на отделните
фракции в сместа – извършва се по реда на Инструкция 4.2.1.

Определяне на количествата отпадъци от нестандартен калциев карбонат, напускащи
площадката при предаване за оползотворяване/обезвреждане се извършва тегловно.
След достигане на достатъчна степен на остатъчна влажност в съоръжението за
временно съхраняване – бетоново утаително поле  5, отпадъка може да бъде предаван
за обезвреждане или оползотворяване. Същия се натоварва на транспортното средство
и се претегля на везната на Депото. Нетното количество отпадък се вписва в отчетната
книга.

Измерването или изчисляването на количествата образувани на площадката отпадъци,
се извършва с цел определяне на:

· Месечното количество образуван отпадък за инсталацията по Условие 2
· Годишното количество образуван отпадък за инсталацията по Условие 2,

съгласно изискванията на условие 11.7.1. от комплексното разрешително.
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Условия по КР №508-Н0/2015 г. Докладване

Условие 11.7.2. Притежателят на
настоящото разрешително да прилага
инструкция за измерване или изчисление
на депонираните количества отпадъци в
съответствие с условията за наблюдение.

Изготвена е и се прилага Инструкцията
изисквана с Условието. Тя описва реда за
измерване/изчисление на количествата
отпадъци предназначени за депониране
на площадката, а така също и
изчисляването на постъпилите количества
сгурия, шлака, дънна пепел, увлечена
летяща пепел и нестандартен калциев
карбонат в БУП.
Определянето на количеството
постъпваща смес от отпадъци (сгурия,
шлака, дънна пепел и увлечена летяща
пепел)  на вход в съоръженията за
предварително третиране се извършва по
балансови изчислителни методи. По
технология постъпилата в БУП смес от
отпадъци се състои от 20 % сгурия, шлака
и дънна пепел от котли и 80  %  увлечена
летяща пепел.
Определянето на количеството
нестандартен калциев карбонат
(сатурачна кал). По технологични данни
сатурачната кал се изчислява на 56  %  от
общото количество вложен в
производството варовик.
Определянето на количествата отпадъци
от сгурия, шлака, дънна пепел и увлечена
летяща пепел, които напускат БУП и
отиват за депониране се извършва
тегловно на автомобилна везна.
Определянето на количествата отпадъци
от нестандартен калциев карбонат, които
напускат БУП и се предават за
оплзотворяване се извършва тегловно.
Измерването или изчисляването на
количествата образувани отпадъци на
площадката се извършва с цел
определяне на месечното и годишното
количество образуван отпадък за
инсталацията по Условие 2.
Водят се отчетни книги за образуваните и
депонирани отпадъци.
Води се дневник за приетите и
депонираните количества отпадъци.
През отчетната 2015 година не са
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регистрирани несъответствия в приетите
количества отпадъци и следователно неса
предприемани коригиращи действия.
През отчетната 2015 година не са
депонирани отпадъци в клетката за
депониране.
Данните са докладвани в Таблица 5 от
настоящият ГДОС

Условие 11.9.2. Притежателят на
настоящото разрешително да
документира и докладва като част от
ГДОС количествата на всички приемани
на площадката отпадъци.

При приемане на отпадъците по Условие
11.2.1. и Условие 11.2.1.1. оператора
предвижда да извършва проверка на
място, която включва следното:

- визуална проверка на отпадъците
и проверка с бързи методи за
изпитване, с оглед установяване, че
отпадъците са същите, които са обект
на основното охарактеризиране и
изпитването за установяване на
съответствието;
- вземане на представителни проби
от отпадъците и изпитване за
установяване на съответствието с
резултатите от основното
охарактеризиране на отпадъците, в
съответствие с изискванията на
Условие 11.8.1.;
- изчисляване и регистрация на
количеството на приеманите отпадъци.

Операторът води Дневник, в който се
документират количествата на приетите
на площадката количества отпадъци.
През отчетната 2015 година няма
регистрирани несъответствия в приетите
на площадките за предварително
третиране отпадъци  и съответно не са
предприемани коригиращи действия.
През отчетната 2015 година не са
приемани отпадъци в клетката за
депониране.
Данните са докладвани в Таблица 4 точка
от настоящият ГДОС

Условие 11.9.2.1. Притежателят на
настоящото разрешително да
документира всички
измервани/изчислявани съгласно
Условие 11.7. количества на отпадъците и
да докладва като част от ГДОС

Условието се спазва. Операторът води
Дневници за измерените/изчислени
количества отпадъци, съгласно Условие
11.7.
През отчетната 2015 г. няма регистрирани
несъответствия и няма предприети



36

количествата депонирани отпадъци като
годишно количество.

коригиращи действия.
Данните са докладвани в Таблица 4 от
Приложение 1 на настоящият ГДОС.

Условие 11.9.3. Притежателят на
настоящото разрешително да
документира и докладва като част от
ГДОС количествата отпадъци, подлагани
на всяка от разрешените дейности за
оползотворяване и обезвреждане, по
инсталации/съоръжения, в които е
разрешена съответната дейност, съгласно
ограниченията поставени в Условие
11.5.2., Условие 11.5.3., Условие 11.6.2.,
Условие 11.6.3. и Условие 11.6.4.

Условието се спазва. Данните се
документират в Дневници и са
докладвани в Таблица 5 точка 5.1 и точка
5.2 от Приложение 1 на настоящия ГДОС.

Приемането на отпадъците по Условие
11.2.1.1. в изградената клетка за
депониране ще се извърши след
завършване на процедурата по основното
охарактеризиране.

Във връзка с Условие 11.5.3.1. операторът
информира компетентния орган, че
съоръжението по Условие 11.5.3. има
трайна настилка от стоманобетон, който е
с водоплътност, така че да спре
филтрирането на вода от полето навън
към околния терен. Площадката има ясни
надписи за предназначението и вида на
отпадъците, които се третират в нея.

Във връзка с Условие 11.5.3.2. операторът
има право да съхранява отпадъците по
Условие 11.5.3. за срок не по-дълъг от три
години.  В тази връзка през 2014  г.  бяха
предадени на земеделски
производители, с които операторът има
сключени договори, за оползотворяване в
земеделски земи всички количества
сатурачна вар, с изключение на 413 тона,
което е наличността към 01.01.2015 г.
През годината има генерирани 4 440 тона
сатурачна вар и продадени отново на
земеделски производители 242.5 тона.
Следователно наличноста към 31.12.2015
г. на сатурачната вар е 4610.50 тона.
Срокът на съхранение на тази вар на
съоръжението по Условие 11.5.3. е не по-
късно от декември 2018 г.

Във връзка с Условие 11.6.3.1. операторът
информира компетентния орган, че
съоръженията по Условие 11.6.3. имат
трайна настилка от стоманобетон, който е
с водоплътност, така че да спре
филтрирането на вода от полето навън
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към околния терен. Съоръженията имат
изградени ограждащи стени от
стоманобетон и са дооборудвани с
дренаж по дъното за бързо отцеждане в
дълбочина и дренажни стени от габиони
за избистряне на оборотните води.
Съоръженията имат ясни надписи за
предназначението и вида на отпадъците,
които се третират в тях.

Съгласно Условие 11.6.3.2. на операторът
е разрешено да съхранява отпадъците по
Условие 11.6.3. за срок не по-дълъг от
една година. В тази връзка
експлоатацията на бетоново поле №1
започна през януари 2015 г. (писмата за
започване на приемните изпитвания и
актовете за въвеждане в експлоатация са
изпратени на компетентния орган). Тъй
като не е приключила процедурата по
основното охарактеризиране на
отпадъците предназначени за
депониране, операторът не е започнал
прехвърляне на отпадъците от бетоново
поле №1 към клетката за депониране.
Намивът на отпадъците от ТЕЦ през 2016
г.  е прехвърлен в бетоново поле №2.
Натрупаната пепелина в бетоново поле
№1 се използва в реконструкцията и
изграждането на клетката за трайно
депониране (депото), тъй като по
технология от проектантите бе заложено
30  см пепелина за дъното на депото за
трайно съхранение, върху които са
поставени 30 см филц (пясък). В резултат
на това бетоново поле №1 е изчистено и
подготвено за намив.

Условие 11.9.4. Притежателят на
настоящото разрешително да
документира резултатите от
изпълнението на Условие 11.7.4. и да
представя като част от ГДОС:
- Данни от мониторинга на състоянието

на тялото на „Депо за депониране на
неопасни отпадъци от сгурия, шлака,
дънна пепел от котли и увлечена
летяща пепел“, определен в Условие

Изготвена е и се прилага Инструкция за
осъществяване на мониторинг на
състоянието на тялото депото. Тя описва
реда и начина за извършване на
периодичен собствен мониторинг на
топографията на депото за депониране.
Ежегодно към края на годината се прави
визуална проверка на топографията на
депото като се проверява:
1. Структура и състав на отпадъчното
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11.7.4. тяло -  приблизителната площ заета с
отпадъци, състав на отпадъците
(налице ли са други отпадъци в
клетката освен разрешените), спазва
ли се технологията на депониране
(ред на полагане на отпадъците,
разстилане и уплътняване.

2. Поведение (слягания) на повърхността
на депото

3. Стабилитет на дигите  - чрез
извършване на геодезически
замервания.

Води се Дневник за извършените
проверки за съответствия. Извършва се
оценка на съответствието и при
установяване на несъответствие се
предприемат адекватни коригиращи
действия.
През отчетната година са направени
геодезически замервания, които са нулев
цикъл на измерване, т.е. тъй като за първа
година се измерва няма все още набрани
данни с които да се направи сравнението.
От следващата година измерванията ще
бъдат сравнявани с тазгодишните и ще се
направи сравнителна характеристика.
През отчетната 2015 година няма
регистрирани несъответствия и
следователно не са предприемани
коригиращи действия.
Операторът документира резултатите от
изпълнението на Условие 11.7.4. в
Дневник. Оценката на съответствието
показва, че няма регистрирани
несъответствия и следователно не са
предприемани коригиращи действия.
В приложение към настоящият ГДОС
операторът предоставя на компетентния
орган измерванията на стабилитета на
дигите на депото или т.нар.”нулев цикъл”
на измерване, както и генплан на
площадката.

Условие 11.9.5. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
като част от ГДОС обобщена информация
по изпълнението на условията на КР към
управлението на отпадъците.

Към настоящият момент все още не е
завършила процедурата по основно
охарактеризиране на отпадъците
предназначени за депониране.
Операторът има сключен договор с „СЖС
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България” ЕООД за изпълнение на
процедурата. Към момента са изготвени и
съгласувани с ИАОС гр. София – Плановете
за вземане на проби за изпитване. През
месец Декември 2015 г. приключи и
самото пробонабиране. Изготвени са и са
внесени в РИОСВ гр.  Велико Търново с
вх.№1241/05.04.2016 г. Докладите от
основното охарактеризиране на
отпадъците предназначени за
депониране, които сега следва да бъдат
утвърдени от ИАОС. Към настоящият
момент все още няма депонирани
отпадъци в клетката за трайно съхранение
и се надяваме, че докато започне
депонирането ще бъдат съгласувани и
Докладите за основното
охарактеризиране.
През отчетната 2015 година не са
извършвани изпитвания и не са вземани
проби за установяване на съответствието
на получените резултати с резултатите от
основното охарактеризиране, критериите
за приемане на отпадъци и условията в
КР, на отпадъците, които се депонират в
инсталацията по Условие 2, точно поради
тази причина,  тъй като все още не е
приключила процедурата по основното
охарактеризиране на отпадъците и няма
със какво да се извърши сравнение.

Операторът предава отпадъците,
образувани на площадката, приоритетно
за оползотворяване пред обезвреждане.
Така е и със отпадък 02  04  02  –
нестандартен калциев карбонат
(сатурачна вар).
Сатурачната вар/кал представлява
продукт, който се отделя от вакуум
филтрите при производството на бяла
кристална захар. Тя се смесва с вода и се
образува кална суспензия, която по
тръбопроводи се транспортира до
утаителните полета, където става нейното
утаяване и осушаване. Сатурачната вар
има алкална реакция на средата близка
до тази на чистите варови материали,
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поради което през 2007 г. Министерство
на земеделието и горите в лицето на
Национална служба за растителна защита
издава Удостоверение №0014 от
18.05.2007 г. за регистрация на торове,
подобрители на почвата и хранителни
субстрати, и регистрира сатурачната
вар/кал като почвен подобрител имащ
способността да неутрализира вредната
киселинност на почвите, т.е. като
подходящ мелиорант за кисели почви
имащ продължително последействие.
На територията на България няма много
заводи преработващи захар и генериращи
сатурачна вар, може би останахме и
единствения такъв. За сатурачната вар
има интерес за закупуване от земеделски
производители от цялата страна
(Пловдивско, Карнобат, София и др.).
Основното и приложение е за варуване на
слабо кисели почви в лозови насаждения,
орехови градини, лавандулови и розови
полета и др. Освен това поради липса на
добавки и други стабилизатори тя е
предпочитано средство за торене, за
земеделските производители
кандидатстващи по европрограмите за
биоземеделие, където нямат право да
торят с минерални торове, а само с био
такива. Заради многото и различни
купувачи от цялата страна е невъзможно
да се извади на всеки един документ по
ЗУО.  Отделно от това количествата, които
вземат са твърде малки, например за
2015 г. има продадени 242,5 тона
сатурачна вар при генерирани 4 440 тона.
При по-големи количества продажбата се
осъществява на база сключен договор
между Дружеството и земеделския
производител, придружен с фактура и
кантарна бележка.

Съгласно Условие 11.6.1. оператора няма
през отчетната 2015 г. предавани за
обезвреждане отпадъци, извън
територията на площадката.
Съгласно Условие 11.6.5., операторът не е
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депонирал отпадъци през отчетната 2015
г. в клетката за депониране. Когато това
се случи ще бъдат спазени установените
правила и експлоатационните изисквания
определени в Плана за експлоатация на
депото. Актуализирания план се
представя в РИОСВ с настоящият ГДОС.

Изготвена е и се прилага Инструкция за
периодична оценка на съответствието на
количествата депонирани отпадъци с
разрешените такива, установяване на
причините за несъответствията и
предприемане на коригиращи действия.
Тя описва реда за оценка на
съответствието на наблюдаваните
количества ДЕПОНИРАНИ отпадъци с
определените такива в Условие 11.2.1.1.
от КР, установяване на причините за
допуснати несъответствия и
предприемане на коригиращи действия.
Оценката на съответствието се извършва
чрез сравнение на измерените количества
отпадъци депонирани на Депото с
определените в Условие 11.2.1.1. При
регистрирано несъответствие се
определят причините за възникването му,
които могат да бъдат в резултат от:
неправилно управление на отпадъчния
поток, анормални режими на работа на
инсталация ТЕЦ или работа в ТЕЦ с
нискокалорични въглища с високо
пепелно съдържание. Ако се установи
несъответствие се предприемат
коригиращи действия с цел
предотвратяване на повторната им поява.
Документацията се съхранява за срок не
по-малък от 5 години и се предоставя на
компетентния орган при поискване.
Води се отчетна книга за депонираните
количества отпадъци.
Води се Дневник за оценка на
съответствието на количествата
депонирани отпадъци.
През отчетната 2015 година няма
депониране на отпадъци в клетката за
депониране.
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Оператора документира и докладва
дейностите по управление на отпадъците
съгласно изискванията на Наредба № 1 от
4.06.2014 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите
по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри.
Изготвени са и са подадени към ИАОС
годишни отчети за образуване, събиране,
съхраняване и депониране на отпадъци
за отчетната 2015 г. Отчетите са
предадени с писмо изх.№516/07.03.2016
г.
Обобщена информация по изпълнението
на условията на КР към управлението на
отпадъците е докладвана към всяко едно
от Условията в раздела.
Обобщени данни за приетите и
депонираните количества отпадъци, както
и за мониторинга на депото са
докладвани в Таблица 4 и Таблица 5 от
Приложение 1 на настоящия ГДОС, както
и в докладването по Условие 11.9.4.

Условие 11.9.6. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
изпусканите количества в почвата на
всеки от замърсителите, посочени в
приложение II, за които са надвишени
пределните количества, посочени в
приложение II на Регламент № 166/ 2006
г. относно създаването на Европейски
регистър за изпускането и преноса на
замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите
извън площадката на опасни отпадъци, в
определените в цитирания регламент
случаи.

Операторът не е задължен, съгласно
Условията на Комплексното
разрешително с почвен мониторинг на
площадката на депото за неопасни
отпадъци. По тази причина не са
докладвани данни в това.
Съгласно Ръководен документ за
приложението на Европейския регистър
за изпускането и преноса на
замърсители - точка 1.1.8.3 Изпускане на
замърсители в почвата  - „Докладването
за “изпускане на замърсители в почвата”
важи само за замърсители в отпадъци,
които са предмет на операциите по
обезвреждане “почвена обработка” и
“дълбочинно инжектиране”. Ако
отпадъците бъдат обработвани по този
начин,  това се докладва само от
оператора на съоръжението, от което
произхождат отпадъците”.
В тази връзка, тъй като сатурачната кал не
е разрешена в КР за обезвреждане, а за
оползотворяване, операторът няма как да
докладва данни за изпускане на
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замърсители в почвата.

Съгласно същото това Ръководство, точка
1.1.10 Пренос извън площадката на
отпадъци – „Пренос извън площадката на
отпадъци означава движение извън
границите на площадката на отпадъци,
предназначени за обезвреждане или
оползотворяване. Операторите
докладват преноса извън площадката на
-         опасни отпадъци (ОО) надвишаващи
2 тона на година.
- неопасни отпадъци (не-ОО)
надвишаващи 2 000 тона на година”.
В тази връзка оператора е предал за
оползотворяване извън границата на
площадката 242,5 тона сатурачна вар (от
общо образувани през отчетната година
4440 тона), което не надвишава
поставената норма и следователно няма
задължение да докладва данни за
пренос.
Сатурачната вар, която се съхранява на
площадката на бетоновите утаителни
полета не съдържа тежки метали, тъй
като технологията и на образуване не
включва подобни вещества и
замърсители. Освен това площадката на
утаителните полета и площадката за
временно съхранение на сатурачната вар
е изградена от  стоманобетон, което не
допуска миграция на каквито и да било
замърсители в почвите.

 4.5.   ШУМ

Условия по КР №508-Н0/2015 г. Докладване

Условие 12.3.3. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
като част от ГДОС:
- оплаквания от живущи около

площадката;
- резултатите от извършени през

изтеклата отчетна година наблюдения,
в съответствие с изискванията на чл. 30,
ал. 3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за
дейността на националната система за

Измерванията на шум съгласно плана за
мониторинг се осъществяват на всеки 2
години. Обект на провежданите
наблюдения са: общата звукова мощност
на площадката, еквивалентните нива на
шум в определени точки по границата на
площадката, еквивалентните нива на шум
в мястото на въздействие.
Изготвена е и се прилага Инструкция за
наблюдение на показателите по Условие
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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
гранични стойности на еквивалентните
нива на шума, причини за
несъответствията,
предприети/планирани коригиращи
действия.

12.2.1. Тя описва реда за наблюдение на
нивата на шум по границите на
площадката и в мястото на въздействие.
Наблюденията на нивата на шум се
извършват единствено от акредитирана
лаборатория, веднъж на две години,
съгласно Условие 12.2.1.
Наблюдават се:
· По границите на производствената

площадка:
- дневно ниво – 70 dB(A)
- вечерно ниво – 70 dB(A)
- нощно ниво – 70 dB(A)

·  В мястото на въздействие (най-
близката жилищна зона )

- дневно ниво – 55 dB(A)
- вечерно ниво – 50 dB(A)
- нощно ниво – 45 dB(A)

Изготвена е и се прилага Инструкция за
оценка на съответствието на установените
еквивалентни нива на шума по границата
на производствената площадка и в
мястото на въздействие с разрешените
такива, установяване на причините за
допуснати несъответствия и
предприемане на коригиращи действия.
Наблюденията се провеждат при спазване
изискванията на чл.  16,  ал.  2  и чл.  18  от
Наредба № 54/13.12.2010 г. 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, Обн. ДВ. бр. 3 от
11 Януари 2011 г. и в съответствие с
“Методика за определяне на общата
звукова мощност, излъчвана в околната
среда от промишлено предприятие и
определяне нивото на шума в мястото на
въздействие”.
Инструкцията описва реда за оценка на
съответствието на установените нива на
звуково налягане по границата на
площадката и в мястото на въздействие,
също така описва установяване на
причините за допуснатите несъответствия
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и предприетите коригиращи действия.
Наблюдението на нивата на звуково
налягане се осъществява съгласно
предписанията на Инструкция 12.2.2. по
Условие 12.2.2. от Комплексното
разрешително.
Критериите за оценка на съответствието
на установените нива на звуково налягане
по границата на производствената
площадка и в мястото на въздействие с
разрешените такива в условията на
Комплексното разрешително са посочени
в Инструкция 12.2.2. и Условие 12.1.1.
За извършване на оценката да се прилага
“Методика за определяне на общата
звукова мощност,излъчвана в околната
среда от промишлено предприятие и
определяне на нивото на шума в мястото
на въздействие“ (утвърдена от Министъра
на околната среда със заповед № РД-
199/19.03.2007г.)”.
Установяването на несъответствия с
регламентираните в Комплексното
разрешително изисквания за максимално
допустими нива на шум  по границите на
производствената площадка и в най-
близката жилищна зона изисква
незабавното установяване на причината
за възникване на несъответствието и
предприемането на мерки по
отстраняването и предотвратяването на
повторното възникване.
Несъответствия биха могли да възникнат
при съсредоточаване на по-голям брой
транспортни средства на площадката от
предвидените по технология челен
товарач /фандрома/ и камион.  При
установено несъответствие се
предприемат незабавни коригиращи
действия, например недопускане
наличието на повече от предвидения
брой МПС на площадката.
Води се Дневник, в който се отбелязват
резултатите от наблюдението и оценката
на съответствието. Той се съхраняват при
еколога и се предоставят на контролните
органи при поискване.
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През отчетната 2015 г. не са констатирани
несъответствия и съответно не са
предприемани коригиращи действия.
Площадката на Депото за неопасни
отпадъци не е източник на шум за
съседните територии.
- Няма оплаквания от живущи около
площадката.
- През 2014 г. са направени съответните
измервания на шум от акредитирана
лаборатория - Лаборатория за изпитване
„МОБИ ЛАБ” ООД, гр. Русе.
Измерените нивата на шум по границите
на площадката на депото са в
нормативните граници (Протокол
№12/16.10.2014 г. В мястото на
въздействие (най-близката жилищна зона
в населеното място)  е измерено 34.0 dBA
(ден), 31.6 dBA (вечер) и 28.5 dBA (нощ).
Води се Дневник с обобщени резултати от
измерването на звуковото налягане на
площадката. Данните са докладвани в
Таблица 6 от Приложение 1 на
настоящият ГДОС.
- Оценката на съответствието показва, че
не са измерени наднормени стойности на
шума и не са предприемани коригиращи
действия.
Следващото измерване на нивата на
шум ще бъдат през 2016 г.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

4.6.1. Опазване на подземните води

Условия по КР №508-Н0/2015 г. Докладване

Условие 13.3.3. Притежателят на
настоящото разрешително да докладва
резултатите от собствения мониторинг на
подземните води като част от ГДОС.

В срок от един месец от влизане в сила на
настоящото разрешително оператора е
изготвил и представил в БДУВ и ИАОС за
съгласуване План за мониторинг на
подземните води, съобразен с условията
на КР. Планът е изпратен с писмо изх. №
984/22.04.2015 г.
Планът е съгласуван от ИАОС с писмо изх.
№612-ВТ-1842/20.05.2015 г.;
Планът е съгласуван от БДУВ с писмо изх.
№3470/06.07.2015 г.;
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По време на експлоатацията на „Депо за
депониране на неопасни отпадъци от
сгурия, шлака, дънна пепел от котли и
увлечена летяща пепел” на „Захарни
заводи” АД, гр. Горна Оряховица и след
неговото закриване, за срок не по-кратък
от 30 години след извършване
рекултивацията му, оператора провежда
собствен мониторинг на подземните води
по показателите, посочени в Таблица
13.2.1. Пробовземането и анализите се
извършват от акредитирани лаборатории.
Резултатите от собствения мониторинг на
подземните води се документират в
Дневник, който се представя на
компетентните органи при поискване.
През отчетната 2015 г. няма констатирани
несъответствия и няма предприети
коригиращи действия.
Данните са докладвани в Таблица 7 от
Приложение 1 на настоящия ГДОС.

Условие 13.3.4. Обобщени данни от
изпълнението на всички инструкции да се
докладват като част от ГДОС.

Операторът не отвежда пряко или
непряко замърсители, включително
приоритетни и приоритетно опасни
вещества в подземните води.
Изготвена е и се прилага Инструкция за
периодична проверка за течове от
тръбопроводи и оборудване,
разположени на открито, установяване на
причините и отстраняване на течовете. Тя
описва реда за ежемесечна проверка за
наличие на течове от тръбопроводи и
оборудване, разположени на открито, за
установяване на течове и предприемане
на действия за тяхното отстраняване.
Проверките се извършват визуално,
веднъж месечно. Превантивно се
определят критичните точки, в които биха
могли да се очакват течове, например
това е системата за хидротранспорт на
отпадъците  (сгуропроводите), помпата за
оборотни води и тръбопроводите
връщащи избистрените води обратно към
ТЕЦ. При установяване на теч, той се
отстранява своевременно.
Води се дневник, в който се описват
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установените течове, причините за
възникването им и предприетите
действия по тяхното отстраняване.
През отчетната 2015 г. не са констатирани
несъответствия и не са предприемани
коригиращи действия.

Изготвена е и се прилага Инструкция за
периодична проверка на
канализационната система за отпадъчни
води на производствената площадка.
Инструкцията е една обща за Условие
10.2.3., Условие 10.2.4. и Условие 10.3.3.3.
Тя описва реда за периодична проверка и
поддръжка на състоянието на
канализационната система за БИТОВО-
ФЕКАЛНИ води на площадката, съгласно
условие 10.2.3., периодична проверка на
водоплътността на ямата по условие
10.3.3.3., както и периодична проверка на
канализационната система за отпадъчни
води по условие 13.1.3., включително
оценка на загубите на течове и
предприемане на коригиращи действия
по тяхното отстраняване.
Води се дневник.
През отчетната 2015 г. не са констатирани
несъответствия и не са предприемани
коригиращи действия.

Изготвена е и се прилага Инструкция за
разливи от вещества/препарати, които
могат да замърсяват подземните води и
третиране на образуваните отпадъци. Тя
описва реда за отстраняване на разливи
и/или изливания на вредни и опасни
вещества върху площадката, които могат
да доведат до замърсяване на
подземните води. Инструкцията обхваща
дейностите по локализиране и почистване
на замърсяването и последващото
третиране на замърсените почви.
Възможните аварии свързани с разливи
и/или изливания на вредни и опасни
вещества върху производствената
площадка са при работа на транспортната
техника – изтичане на дизелово гориво
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или моторни масла. Предвидените мерки
за ограничаване са недопускане на
площадката на неизправна транспортна
техника. Предвидени са и мерки, които да
бъдат предприети за ограничаване на
разлива, например ограждане на мястото
на аварията, уведомяване на
Ръководството, обработване на мястото с
подходящи сорбиращи материали и др.
Води се Дневник с данни за естеството и
причините за разлива, неговата площ,
количество на замърсителите,
предприетите мерки за отстраняването му
и последствията от него
През отчетната 2015 година не са
констатирани несъответствия (разливи) и
не са предприемани коригиращи
действия.

Операторът документира резултатите от
изпълнението на инструкциите по
цитираните условия в Дневници, които се
предоставят на компетентните органи при
поискване.
През отчетната 2015 година не са
констатирани несъответствия и не са
предприемани коригиращи действия

Разливи и/или изливане на вредни и
опасни вещества върху производствената
площадка (включително и в обвалованите
зони) се почистват/преустановяват до 12
часа след откриването им.

Оператора не се допуска наличие на
течности в резервоари, варели,
технологично/пречиствателно
оборудване или тръбопроводи, от които
са установени течове, до момента на
отстраняването им.

Обобщени данни от изпълнението на
всички инструкции са докладвани към
всяко от Условията,  както и в Таблица 7
и Таблица 8 от Приложение 1 на
настоящия ГДОС.
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4.6.2. Опазване на почвата от замърсяване

Във връзка с прилагането на комплексното разрешително операторът не е задължен с
почвен мониторинг на площадката на депото.

Данните са докладвани в Таблица 8 от Приложение 1 на настоящия ГДОС.

5. Доклад по инвестиционната програма за
привеждане в съответствие с условията на
Комплексното разрешително (ИППСУКР)

НЕПРИЛОЖИМО.

6. Прекратяване работата на инсталации
или части от тях

Условия по КР №508-Н0/2015 г. Докладване

Условие 16.6. Изпълнението на мерките
по плановете по Условие 16.2. и Условие
16.3. да се докладва, като част от
съответния ГДОС.

През отчетната 2015 година не е взето
решение за прекратявана дейността на
инсталацията по Условие 2  или на чати от
нея. При вземане на такова решение ще
се уведоми РИОСВ и ще се предостави
искания подробен план за закриване на
дейността включващ като минимум:
- отстраняване от площадката на всички

контролирани от законодателството по
околна среда вещества/материали;

- почистване (отстраняване/
демонтиране при окончателно
закриване) на тръбопроводи и
съоръжения, които са работили с
вещества/материали, контролирани от
националното законодателство;

- почистване
(отстраняване/демонтиране при
окончателно закриване) на складови
помещения/складови площадки,
временни площадки за съхранение на
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отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на

замърсената на територията на
площадката почва;

както и инструкции и отговорни лица за
всяка от дейностите по закриване.

През отчетната 2015 година не е
прекратявана временно дейността на
инсталацията по Условие 2  или на чати от
нея.
Ако се наложи в бъдеще това да се случи
ще се уведоми РИОСВ и ще се предостави
искания подробен план за временно
прекратяване на дейността, който да
включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и
оборудване, които са работили с
вещества/материали,
контролирани от националното
законодателство;

- почистване на складови
помещения/складови площадки,
временни площадки за съхранение
на отпадъци, обваловки и басейни;

- инструкции и отговорни лица за
всяка от дейностите по временно
прекратяване;

окончателна цена за всяка от дейностите
и осигуряване на необходимите средства.

През отчетната 2015 година не е взимано
решение за закриване на дейността по
Приложение 4 към ЗООС.
Ако се наложи в бъдеще това да се случи
ще се уведоми РИОСВ и ще се
предостави:
- оценка на състоянието на замърсяване

на почвата и подземните води с опасни
вещества, използвани, произвеждани
или изпускани от инсталациите по
Условие № 2 през целия период на
експлоатация;

- предприемане на мерки за
отстраняване на замърсяването до
връщане на почвата и/или подземните
води до базовото състояние, съгласно
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докладите за базовото състояние, в
случай, че оценката е показала
значително замърсяване на почвата и
на подземните води;

- предприемане на допълнителни
действия за отстраняване,
контролиране, ограничаване или
намаляване на опасните вещества, така
че предвид характеристиката на
площадката и бъдещото й
предназначение да не представлява
риск за човешкото здраве и околната
среда – когато установените в доклада
за базово състояние нива на
замърсяване представляват такъв риск;

- извършване на действия по
предходната подточка дори когато от
него не се изисква да представя базов
доклад, т.е. когато не използва,
произвежда или изпуска съответни
ОХВ, но е заварил такова предходно
замърсяване. Подходът за определяне
дали ОХВ са съответни е указан в
Съобщение на Европейската комисия
за насоки относно изготвянето на
докладите за базово състояние;

- доклад за изпълнението на дейностите
за привеждане на площадката в
задоволително състояние с оглед
одобреното й бъдещо състояние.

7. Свързани с околната среда аварии,
оплаквания и възражения

7.1. Аварии
Данните са докладвани в Таблица 9 от Приложение 1 на настоящия ГДОС

Условия по КР №508-Н0/2015 г. Докладване

Условие 15.3. Притежателят на
настоящото разрешително да прилага
план за собствен мониторинг при
анормални режими на инсталациите по

Изготвена е и се прилага Инструкция за
оценка на риска от аварии при
извършване на организационни и
технически промени. Тя описва реда за
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Условие № 2, който да включва като
минимум вида, количествата и
продължителността във времето на
извънредните емисии, метода на
измерване и контрол.

И

Условие 15.4. Резултати от мониторинга
по Условие 15.3. да се представят като
част от ГДОС.

оценка на риска от възникване на аварии
при извършване на организационни и
технически промени на площадката.
Определени са възможните аварийни
ситуации, които могат да настъпят при
извършване на организационни и
технически промени. Могат да бъдат
непреки въздействия /заметресение,
пожар в съседен обект/, както и преки
въздействия върху инсталацията или
върху дейности, извършвани на
площадката - човешка грешка, отказ на
оборудване, саботаж, надпроектни
динамични натоварвания на оборудване.
Без да се държи сметка за вида на
въздействието, последствията от
аварийните ситуации зависят както от
вида на самото аварийно събитие, така и
от времето за ликвидиране на авариите.
Оценяването на риска за компонените на
околната среда се извършва конкретно
при всяка планирана промяна.
Възможните аварийни ситуации,
определени от системната оценка на
риска от промишлени аварии, които могат
на възникнат в даден момент на
площадката са:
 - Разпиляване на отпадъци при
транспортиране от бетонови утаителни
полета до клетката на депото или при
транспортиране извън площадката за
извършване на дейнсоти по
оползотворяване/обезвреждане
- Разпиляване на отпадъци от бетонови
утаителни полета и/или клетката на
депото при неблагоприятни
метеорологични условия
- Течове на замърсени води от
довеждащите тръбопроводи от Завод за
захар/ТЕЦ и/или води от
хидротранспортната система за отпадъци.
- Течове/пропуски от канализацията за БФ
отпадъчни води и водоплътната изгребна
яма.
- Течове на моторно масло/дизелово
гориво от транспортната техника
Всяко едно от изброените аварийни
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събития може да доведе до замърсяване
на атмосферния въздух, почвите,
подземните води и водоприемника за
дъждовни води – р. Янтра.
На територията на Дружеството не се
съхраняват суровини, които съдържат
опасни вещества, упоменати в Списък І и
Списък ІІ на Наредба №6 от 09.11.2000г.
за емисионни норми за допустимото
съдържание на вредни и опасни вещества
в отпадните води, заустени във водни
обекти,  както и вещества от Приложение
№1 и Приложение №2 на Наредба №1 от
за проучване, ползване и опазване на
подземните води.
Ежемесечно, а при планиране на
технически организационни промени – на
най-ранен етап, се извърша оценка на
риска от възникване на една или повече
от изброените аварийни събития. В
случай, че е налице риск от възникване на
една или няколко от изброените аварии,
се информира Отговорника на Депото и
Изпълнителния директор.
Предприемат се мерки, с цел
недопускане появата на аварии при
извършване на планираните
организационни и технически промени.
Резултатите от прилагането на Оценката
на риска се документират в Дневник,
който се предоставя на компетентните
органи при поискване.
През отчетната 2015 година не са
възниквали аварийни ситуации и не са
предприемани коригиращи действия.

Изготвена е и се прилага Инструкция с
мерки за предотвратяване, контрол и/или
ликвидиране на последствията при
аварии. Тя описва реда и мерките за
предотвратяване, контрол и/или
ликвидиране на последствията от аварии.
Определени са възможни аварийни
ситуации водещи до залпови
замърсявания
- Разпиляване на отпадъци при
транспортиране от бетонови утаителни
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полета до клетката на депото или при
транспортиране извън площадката за
извършване на дейности по
оползотворяване/обезвреждане
- Разпиляване на отпадъци от бетонови
утаителни полета и/или клетката на
депото при неблагоприятни
метеорологични условия
- Течове на замърсени води от
довеждащите тръбопроводи от Завод за
захар/ТЕЦ и/или води от
хидротранспортната система за отпадъци.
- Течове/пропуски от канализацията за БФ
отпадъчни води и водоплътната изгребна
яма.
- Течове на моторно масло/дизелово
гориво от транспортната техника
Определени са мерки за
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  на  аварийни
ситуации:
· Извършва се ежедневен оглед,

проверка и оценка на техническото
състояние на транспортната техника –
наличие на течове от гориво и/или
моторно масло

· Извършва се непрекъснато
наблюдение при
товарене/разтоварване на отпадъци –
да се спазва минимална височина на
товарене/разтоварване, а при превоз
да се изпълнява капсулиране на товара
с платнище върху транспортното
средство.

· Извършва се периодичен мониторинг
на клетката на депото и БУП за
установяване полагането на горен
изолиращ екран на клетката или
уплътняваща добавка и поддържане на
достатъчна влажност на отпадъците в
БУП

· Извършва се ежемесечен визуален
контрол по техническото състояние на
системата за ходротранспорт на
отпадъци – наличие на
течове/изливания.

· Извършва се ежемесечен визуален
контрол по техническото състояние на
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довеждащата до водоплътната яма
канализационна мрежа и оценка
водоплътността на ямата

Определени са мерки за КОНТРОЛ на
възможността за възникване на
аварийни ситуации
Изпълнява се Инструкцията по условие
14.1 от КР.
Определени са мерки за ЛИКВИДИРАНЕ
на последствията при аварии
- При констатирани течове на моторни
масла/ дизелово гориво се преустановява
работата с ПМС.  Същото се извежда в
участък с изградена трайна настилка.
Засегнатия участък, замърсен с
нефтопродукти се третира с адсорбенти,
замърсените земни маси се изземват.
Формираните отпадъци се предават за
обезвреждане.
- При наличие на неблагоприятни
метеорологични условия се
преустановява товаро-разтоварните
дейности. Не се допуска движение на
МПС без използване на платнище
- При установени течове във водоплътната
яма или в довеждащата до нея
канализация се предприема
отремонтиране на същите, съгласно
инструкцията за проверка и поддръжка –
почистване на ямата, преустановяване
формирането на битово-феклани
отпадъчни води до остраняване на
аварията.
- При установяване на аварийно
изпускане на замърсени води от
системата за хидротранспорт на
отпадъците незабавно се информира
дежурния оператор в командна зала ТЕЦ.
Преустановява се работата на помпите и
се спира подаването на суспензия към
бетоновите утаителни полета до
отстраняване на течовете. Предприема се
анализ на състоянието на подземните
води от най-близкия пиезометричен
кладенец. Информират се незабавно
органите по условие 7.1. от КР.
- При залпови изпускания на замърсени
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води в резултат на авария от
хидротранспортната система за отпадъци,
при което е налице попадане на тези води
във водоприемника – р. Янтра, незабавно
се предприема изграждане на насипища
от земни маси и чакъл върху довеждащия
до точката на заустване колектор, с цел
задържане на замърсените води в
границите на терена. Използва се
наличната техника на площадката
/фандрома/. Предприемат се технически
мерки по спиране на теча,  както и
събирането на тези води чрез
специализирана техника и предаването
им за обезвреждане в ГПСОВ на  В и К
Йовковци ЕООД. Информират се
незабавно органите по условие 7.1. от КР.
Резултатите се документират в Дневник,
който се предоставя на контролните
органи при поискване.
През отчетната 2015 година не са
възниквали аварийни ситуации и не са
предприемани коригиращи действия.
Операторът води документация за всяка
възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на

населението и околната среда;
- предприети действия по

прекратяването на аварията и/или
отстраняването на последствията
от нея.

Документацията да се съхранява и
представя при поискване от компетентния
орган.
През отчетната 2015 година не са
възниквали аварийни ситуации и не са
предприемани коригиращи действия.
Операторът уведомява РИОСВ и води
документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни
вещества над емисионните норми,
заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;
инцидент, който е причинил замърсяване
на повърхностни или подземни води, или



58

е застрашил въздуха и/или почвата, или
при който се изисква общинските власти
да реагират незабавно.

Изготвена е и се прилага Инструкция за
пускане (влизане в стабилен режим) и
спиране на инсталацията по Условие 2,
съдържаща необходимите мерки и
действия, осигуряващи оптималното
протичане на производствените процеси.
Тя описва реда за извършване на
преходни режими на работа – пускане и
спиране на инсталацията по Условие 2 от
КР, както и необходимите мерки и
действия, осигуряващи оптималното
протичане на производствените процеси.
Пускането и спирането на инсталацията
започва с подготовка и проверка на
техническото състояние на  системите за
хидротранспорт на отпадъци, бетоновите
утаителни полета, състоянието на дигите,
товаро-разтоварните рампи и
транспортната механизация.
Води се Дневник за пускане и спиране на
инсталацията по Условие 2, който се
предоставя при поискване на
компетентния орган.
Дневника включва отчет за
продължителността на процеса,
технологичната последователност,
контролираните параметри и др.
Инсталацията е пусната на 01.01.2015
година и не е спирана през отчетната
година.
Изготвена е и се прилага Инструкция с
план за собствен мониторинг при
анормални режими на инсталациите по
Условие 2, който да включва като
минимум вида, количествата и
продължителността във времето на
извънредните емисии, метода на
измерване и контрол. Тя описва реда за
работа на инсталацията в т.н.
„анормални” режими, както и плана за
провеждане на собствен мониторинг на
емисиите, отделяни от инсталацията при
работа в анормални режими.
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Анормални режими на работа са такива
работни режими на инсталацията, при
които е налице съществено отклонение от
стойностите на техническите или
емисионните показатели. Анормални
режими на работа са всички отклонения
от стационарния режим на работа.
Анормални режими възникват при
наличие на технологични проблеми в
инсталациите, свързани с Депото за
неопасни отпадъци – ТЕЦ. Такива
технологични проблеми могат да доведат
от формиране на по-големи количества
отпадъци от предвидените, което от своя
страна би довело до увеличаване на
количествата отпадъци, постъпващи в
бетоновите утаителни полета 1 и 2, а от
тях и в клетката на депото.
Оценъчния праг, при който са налице
анормални режими на работа е
повишаване образуването на отпадъци
над 122,29 t/денонощие.
Причини за повишените емисии отпадъци
от ТЕЦ може да бъдат:
- Работа при върхови мощности на
натоварване на ТЕЦ
- Работа с високо пепелни и ниско
калорични енергоносители
При регистриране на анормални режими
на работа се изпълняват следните
действия:
v Отговорника на депото проверява

техническото състояние на системата
за хидротранспорт и възможността й
да работи безаварийно при условията
на анормален работен режим

v Отговорника на депото нарежда
освобождаване на капацитет в БУП 1 и
2 чрез прехвърляне /депониране/ на
осушени отпадъци от БУП към
клетката на депото

Съгласно действащата технология за
експлоатация на Инсталацията по условие
2 на КР преминаването в анормални
режими на работа не би довело до
наличие на емисии във:
ØАтмосферния въздух – поради липса на
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изпускащи устройства. Появата на
неорганизирани емисии от площни
източници е малко вероятна, тъй като
анормалния режим на работа води до
повишаване емисиите от образувани
отпадъци в ТЕЦ, респ. постъпващи на
площадката, на която е изградена
инсталацията по условие 2 от КР, но
тези повишени емисии от отпадъци
постъпват под формата на водна
суспензия в БУП 1 и 2, поради което се
налага мнението,  че няма как да
формират прахови емисии.

ØВоди –  инсталацията не е източник на
промишлени отпадъчни води.
Анормалния работен режим не
променя това обстоятелство

ØПочви и подземни води – всички
съоръжения в инсталацията са
изградени от резистентни материали,
непозволяващи проникване в почвите и
подземните води на замърсители и
замърсени води. Анормалния работен
режим на инсталацията няма да доведе
до промяна на това обстоятелство

ØОтпадъци – анормалния режим на
работа ще доведе до повишаване на
количествата постъпващи отпадъци на
площадката, но изключва поява на
нова, непланирана емисия отпадъци.

Плана за мониторинг обхваща ежедневно
наблюдение на следните технически и
емисионни показатели: Вискозитет на
постъпващата суспензия – при
необходимост в цикъла на
хидротранспортиращата система се
добавят допълнителни количества вода за
разреждане и избягване аварирането на
помпите; Ниво на суспензията в БУП1 или
БУП2 – което съоръжение работи в режим
на намив на пепелина; Вид и количество
отпадъци, постъпващи от БУП1 или БУП2
към клетката на депото;
Продължителност на анормалния работен
режим на инсталацията, респ.
продължителност на повишените емисии
отпадъци. Прилага се метода на
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измерване и контрол на тези емисии,
съгласно Инструкция 11.7.2.
Данните от мониторинга на
горепосочените показатели се
документират в Дневник и при поискване
се предоставят на компетентния орган.
През отчетната 2015 година нямаме
възникнали анормални режими на
работа.
Данните са докладвани в Таблица 9  и
Таблица 10 от Приложение 1 на
настоящия ГДОС.

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

През отчетната 2015 година няма постъпили възражения, свързани с работата на
инсталациите. Данните са докладвани в Таблица 10 от Приложение 1 на настоящия
ГДОС.
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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 №508-Н0/2015 г. на фирма “Захарни
заводи” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на
копия от този доклад на трети лица.

Подпис:                           Дата: 19.05.2016 г.

1……………………………….

2……………………………….

Име на подписващия: 1. Валентина Иванова Ралева

     2. Румен Стоянов Данков

Длъжност в организацията: 1. Изпълнителен Директор

1. Член на Управителния съвет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАБЛИЦИ
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Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

№. CAS номер Замърсител

Емисионно прагове
(колона 1) Праг за пренос

на замърсите-
ли извън площ.

(колона 2)
кг/г.

Праг за
производство,
обработка или

употреба (колона
3)

кг/г.

във въздух
(колона1а)

кг/г.

във води
(колона1б)

кг/г.

В почва
(колона1с)

кг/г.

1 2 3 4 5 6 7 8
12# Общ азот - 50 000 50 000 10 000 10 000
Депо за неопасни отпадъци
(замърсители в БФ води) - - (0)

(М) - - -

13# Общ фосфор - 5 000 5 000 10 000 10 000
Депо за неопасни отпадъци
(замърсители в БФ води) - - (0)

(М) - - -

76#
Общ органичен
въглерод (ТОС)
(като общ С или
ХПК/3)

- 50 000 - - **

Депо за неопасни отпадъци
(замърсители в БФ води) - - (0)

(М) - - -

86# Фини прахови
частици (РМ10)

50 000 - - - *

Депо за неопасни отпадъци
(замърсители в БФ води) (0)E  *

* Не са установени неорганизирани емисии на прах
   E – експертна оценка от изчисление

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Параметър Единица НДЕ
съгласно КР

Резултати от мониторинг
Честота на
мониторинг

Съответ-
ствие

Брой/ %Непрекъснат
мониторинг

Пeриодичен
мониторинг

1 2 3 4 5 6 7

Прах/ФПЧ mg/Nm3 няма Неорганизирани емисии не са
наблюдавани - -

Други *
Всяка емисия във въздуха, докладвана в табл. 1

(*) - Не се изисква провеждане на собствен мониторинг.

*Няма източници на емисии на територията на депата.
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални
и/или дъждовни) във водни обекти/канализации

Параметър Единица НДЕ съгласно КР
Резултати от
мониторинг Честота на

мониторинг
Съответ-

ствие

1 2 3 4 5 6
Точка на заустване на
Дъждовни води (ТЗДВ)

m3/год 61 200 - 2 ДА

РН 6-9

Точка на заустване на
Дъждовни води (ТЗДВ)

6.89 2 ДА
7.44 2 ДА

Неразтворени
вещества

50

Точка на заустване на
Дъждовни води (ТЗДВ)

mg/dm3 20.0 2 ДА
28.4 2 ДА

Нефтопродукти
13

Точка на заустване на
Дъждовни води (ТЗДВ)

mg/dm3 0.050 2 ДА
<0.050 2 ДА

Мониторинг се провежда единствено на дъждовните води събирани в дъждовна канавка от
дигите, площадковите пътища и откритите зони.
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Таблица 4. Образуване на отпадъци

Количества отпадъци приети в бетонните утаителни полета (БУП) от инсталациите ТЕЦ и Завод за захар чрез хидротранспорт

Отпадък Код
Годишно количество Годишно количество за

единица продукт
Временно

съхранение
на

площадката

Транспортиране –
собствен

транспорт/външна
фирма

Съответствие

Количества
определени

с КР, т/г

Реално
измерено

Количества
определени

с КР

Реално
измерено

Сгурия, шлака, дънна
пепел от котли 10 01 01 9 061 705,48 - - НЕ хидротранспорт ДА

Увлечена летяща пепел 10 01 02 35 574 2 819,06 - - НЕ хидротранспорт ДА

Нестандартен калциев
карбонат (сатурачна кал) 02 04 02 48 535 4 439,68 - - ДА хидротранспорт ДА
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

5.1. Количества отпадъци депонирани в клетката за депониране

Отпадък Код Годишно количество Оползотворяване
на площадката

Обезвреждане на
площадката

Име на външна
фирма извършваща

операцията по
оползотворяване/

обезвреждане

Съответствие

Количества
определени с

КР, т/г

Реално
измерено

(депонирано)

Смесен отпадък от
сгурия, шлака, дънна

пепел от котли и
увлечена летяща

пепел

10 01 01

10 01 02 160 000* 0 НЕ ДА - ДА

*Капацитета на депото за неопасни отпадъци е 160 000 тона. Към момента е изграден първият подетап – клетка за депониране с капацитет 15 000 т

** Транспортирането на смесения отпадък от ТЕЦ до БУП става чрез хидротранспорт, а от БУП до клетката за депониране става чрез автосамосвали,
собственост на оператора.
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5.2 Количества отпадъци предадени за оползотворяване

Отпадък Код Годишно количество Оползотворяване
на площадката

Обезвреждане
на площадката

Име на външна
фирма извършваща

операцията по
оползотворяване/

обезвреждане

Съответствие

Количества
определени с

КР, т/г

Реално
измерено

(оползотворено)

Нестандартен
калциев карбонат

 (сатурачна кал)

02 04 02 48 535 242.5 НЕ НЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА

Наличността на сатурачната кал към 01.01.2015 г. е била 413 тона, през отчетната 2015 година са генерирани 4439.68 тона отпадъци.
Оползотворени са 242.5 кг, следователно наличността към 31.12.2015 г. е 4 610.5 тона

* Сатурачната кал се предава за оползотворяване на земеделски производители, които я използват за варуване на слабо-кисели почви
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Таблица 6. Шумови емисии

Място на измерването
Ниво на звуково

налягане
dB (A)

Измерено през деня,
вечерта и нощта Съответствие

1 2 3 4
Контур 1
Т.1 46.8 Ден ДА
Т.2 42.5 Ден ДА
Т.3 45.2 Ден ДА
Т.4 42.8 Ден ДА
Т.5 43.5 Ден ДА
Т.6 46.4 Ден ДА
Т.7 40.4 Ден ДА
Т.8 42.1 Ден ДА
Т.9 43.5 Ден ДА
Т.10 45.3 Ден ДА
В мястото на въздействие
Т.31 34.0 Ден ДА
Ниво на обща звукова мощност 99.2

Измерено вечерта
Контур 1
Т.1 42.3 Вечер ДА
Т.2 40.4 Вечер ДА
Т.3 43.2 Вечер ДА
Т.4 41.5 Вечер ДА
Т.5 40.2 Вечер ДА
Т.6 44.1 Вечер ДА
Т.7 38.5 Вечер ДА
Т.8 40.2 Вечер ДА
Т.9 41.5 Вечер ДА
Т.10 43.3 Вечер ДА
В мястото на въздействие
Т.31 31.6 Вечер ДА
Ниво на обща звукова мощност 96.8

Измерено през нощта
Контур 1
Т.1 40.4 Нощ ДА
Т.2 38.4 Нощ ДА
Т.3 40.2 Нощ ДА
Т.4 37.4 Нощ ДА
Т.5 38.4 Нощ ДА
Т.6 37.2 Нощ ДА
Т.7 39.5 Нощ ДА
Т.8 37.5 Нощ ДА
Т.9 39.5 Нощ ДА
Т.10 37.6 Нощ ДА
В мястото на въздействие
Т.31 28.5 Нощ ДА
Ниво на обща звукова мощност 93.7
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Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател Точка на
пробовземане

Концентр. в
подземните

води,
съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг Съответствие

1 2 3 4 5 6

Водно ниво
(м) ПТК2 1,95 1 ДА

ПТК3 3,60 1 ДА

ПТК4 5,60 1 ДА

ПТК5 3,95 1 ДА

ПТК6 1,40 1 ДА

Активна реакция
(рН единици)

6,5-9,5

ПТК2 7,06 1 ДА

ПТК3 7,19 1 ДА

ПТК4 7,24 1 ДА

ПТК5 7,21 1 ДА

ПТК6 7,05 1 ДА

Сулфати
(mg/dm3)

250

ПТК2 99,97 1 ДА

ПТК3 79,81 1 ДА

ПТК4 98,23 1 ДА

ПТК5 94,62 1 ДА

ПТК6 106,0 1 ДА

Фосфати
(mg/dm3)

0,5

ПТК2 0,45 1 ДА

ПТК3 0,41 1 ДА

ПТК4 0,27 1 ДА

ПТК5 0,42 1 ДА

ПТК6 0,060 1 ДА
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Азот амониев
(mg/dm3)

0,5

ПТК2 0,32 1 ДА

ПТК3 0,43 1 ДА

ПТК4 0,36 1 ДА

ПТК5 0,40 1 ДА

ПТК6 0,36 1 ДА

Нитрати
(mg/dm3)

50

ПТК2 44,02 1 ДА

ПТК3 33,94 1 ДА

ПТК4 48,38 1 ДА

ПТК5 46,84 1 ДА

ПТК6 4,36 1 ДА

Нитрити
(mg/dm3)

0,5

ПТК2 0,308 1 ДА

ПТК3 0,332 1 ДА

ПТК4 0,231 1 ДА

ПТК5 0,414 1 ДА

ПТК6 0,048 1 ДА

Желязо
(µg/dm3)

200

ПТК2 0,051 2 ДА
0,052

ПТК3 0,012 2 ДА
0,022

ПТК4 0,033 2 ДА
0,035

ПТК5 0,010 2 ДА
0,014

ПТК6
0,110

2 ДА
0,112

Манган
(µg/dm3)

50

ПТК2 0,037 1 ДА
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ПТК3 0,030 1 ДА

ПТК4 0,025 1 ДА

ПТК5 0,028 1 ДА

ПТК6 0,047 1 ДА

Нефтопродукти
(mg/dm3)

50

ПТК2 <0,05 2 ДА
<0,05

ПТК3 <0,05 2 ДА
<0,05

ПТК4 <0,05 2 ДА
<0,05

ПТК5 <0,05 2 ДА
<0,05

ПТК6 <0,05 2 ДА
<0,05

Таблица 8. Опазване на почви

Показател
Точка на

пробовземане

Концентр. в
почвите,
(базово

състояние)
съгласно КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

*   Операторът не е задължен с почвен мониторинг на площадката на депото
**Няма регистрирани аварийни ситуации и инциденти водещи до замърсяване на почвите

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на инцидента
Описание на
инцидента

Причини
Предприети

действия
Планирани

действия

Органи,
които са

уведомени
Няма* - - - - -

* Няма регистрирани аварийни ситуации и инциденти
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Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за
която е предоставено КР

Дата на
оплакването

или
възражението

Приносител
на

оплакването
Причини

Предприети
действия

Планирани
действия

Органи,
които са

уведомени

Няма* - - - - -

* Няма регистрирани оплаквания или възражения
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