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 1.Увод. 
 

Годишният доклад по околна среда на „Брикел” ЕАД е изготвен на 

основание чл.125, ал. 1, т.6 от ЗООС и условие  5.10.1 от Комплексно 
разрешително № 483-Н0/И0-А0/2014 г., съгласно които притежателят на 
разрешителното се задължава да докладва резултатите от собствения мониторинг 

и да представя ежегодно в РИОСВ и БД 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. 

 С изменението на разпоредбата на чл. 20, ал.1 от Наредбата за условията и 
реда за издаване на комплексни разрешителни в ДВ бр. 3 от 2018 г., операторът 
на инсталацията или съоръжението следва да представи годишния доклад по чл. 

125, ал. 1, т. 6 ЗООС, изготвен по образец, публикуван на интернет страницата на 
МОСВ. Тъй като до момента на представянето на настоящия доклад, не е 
публикуван образец, Годишният доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено съответното 
комплексно разрешително 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” (по чл.21 от 

Наредбата,  отм., ДВ бр. 3 от 2018 г.). 
 Докладът включва обобщена информация за изпълнение на условията в КР, 

подлежащи на докладване и резултатите от проведения собствен мониторинг за 
периода от въвеждане в експлоатация на Клетка 1 и Клетка 2 на ДНПО- 
01.10.2018г. до 31.12.2018г. 

 
 1.1.Наименование и адрес по местонахождение на инсталацията. 
 

Депо за неопасни производствени отпадъци, включващо: Клетка 1; 

Клетка 2; Клетка 3; Клетка 4; Клетка 5, с оператор,  “БРИКЕЛ” ЕАД  с адрес гр. 

Гълъбово 6280, обл.Стара Загора, община Гълъбово   

 

 1.2.Данни за Комплексното разрешително. 

  

Регистрационния номер на разрешителното: 

Комплексно разрешително №483-Н0/И0-А0/2014 г. 
 

Дата на подписване на КР: 

15.01.2014 г. 

 

Дата на влизане в сила на КР: 

31.01.2014 г. 

 

 

apis://NORM|40197|8|125|/
apis://NORM|40197|8|125|/
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 1.3.Данни за оператора на инсталацията. 

 

Оператор: “БРИКЕЛ” ЕАД  

Адрес: 6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора 

Тел.:    +359 418 62128 

Факс:  +359 418 62528 

e-mail: sekretar@brikel-bg. com 

 

1.4.Лице за контакти. 

 

Румяна Димитрова  – Ръководител Отдел „Екология”  

Адрес: 6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора 

Тел.:    +359 418 62063, моб. 0888 937708 

Факс:  +359 418 62063 

е-mail: ecologia@brikel-bg.com 

 

 1.5.Кратко описание на дейностите и процесите, извършвани в 

инсталацията. 

 

Депото за неопасни производствени отпадъци  обхваща територия, с площ 
498 дка, разположена в землището на община Гълъбово, кв. 502 и 503, УПИ I-1, 

кв. 502 по плана на “Брикел” ЕАД, собственост на “Брикел” ЕАД. 
 
Площадката е разположена на около 40 км югоизточно от гр. Ст. Загора, на 

1,2 км. на юг от нея се намира гр. Гълъбово, на север граничи със землището на с. 
Априлово, на около 1,0 км югоизток е  яз. Розов кладенец , на юг граничи с 
земеделски земи.  

 
Съседните площи са заети от обекти с индустриално предназначение или 

земи от земеделския фонд. Най-близкото населено място гр. Гълъбово, намиращо 

се в южна посока, отстои на около 1,2 км. по права линия, а най-близко 
разположените отстояния от площадката до жилищни сгради е около 0,6 км. 

Другите населени места намиращи се около площадката на инсталацията (с. 
Обручище, с. Априлово, с. Любеново и с. Великово) отстоят на повече от 2,5 км от 
границите на депото. 

 
Границите на инсталацията са нанесени с червено на следващата фигура:  

 

 

mailto:ecologia@brikel-bg.com
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Фигура 1 Извадка от топографска карта с нанесено местоположение на депото за неопасни 

производствени отпадъци на „Брикел” ЕАД – М 1:62 500 

 

 
ДНПО обезпечава основната дейност на дружеството “Брикел” ЕАД – 

производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на 

топлинна енергия чрез изгаряне на нискокалорични лигнитни въглища, за която 
операторът има издадено КР № 40-Н1/2011г., която е свързана с образуването на 
производствени отпадъци от изгарянето на твърдите горива в горивната 

инсталация на ТЕЦ и последващо пречистване на димните газове от прах и серни 
оксиди.  

 

        В изпълнение на изготвения и съгласуван проект за „Поетапно закриване  и 
техническа рекултивация на съществуващ сгуроотвал и изграждане на депо за 
неопасни производствени отпадъци върху територията на съществуващ сгуроотвал 

на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово” – етапно строителство, Депото за неопасни 
отпадъци  се изгражда  върху територията на съществуващия сгуроотвал- секция 

ІІІб,  секция ІІІ-б - разширение и секция ІІІ-а. В проекта е предвидено депото да 
бъде разделено на 5 клетки, които ще се изграждат и запълват последователно.  

1. Клетка 1 и клетка 2 в секция ІІІ-б 

2. Клетка 3 и клетка 4 в секция ІІІ-б разширение. 
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3. Клетка за съхранение на отпадъци в секция ІІІ-а с ретензионен 
басейн. 

Разрешените количества производствени отпадъци, образувани в следствие 

изгарянето на твърдите горива в горивната инсталация на ТЕЦ и последващото 
пречистване на димните газове от прах и серни оксиди, са:  

-    Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 

упомената в 10 01 04), код 10 01 01 – до 45 000 тона/годишно;; 
- Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от 

електрофилтрите), 10 01 02 – до 240 000 тона/годишно;  

-  Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при 
десулфуризация на отпадъчни газове, код 10.01.05 – до 306 000 тона/годишно.  

 

Максимално разрешеното общо количество производствен отпадък 
разрешен за депониране е 591 000 тона/годишно, съответно 1 619,2 
тона/денонощие. 

 
         Генерираните от горивната инсталация на ТЕЦ Брикел производствени 

отпадъци-сгуропепелината, смесена с вода и отпадъкът от СОИ се транспортират с 
помощта на съществуващите шест багерни помпи по стоманени, облицовани с 
базалтово покритие сгуропроводи до трисекционната площадка за временно 

съхраняване на отпадъка. Системата за хидротранспорт включва БПС (багерна 
помпена станция), оборудвана със 6 бр. помпи и 4бр сгуропроводи.  

 

         На територията на трисекционната площадка се извършва временно 
съхраняване на неопасни производствени отпадъци (Код 10.01.02, Код 10.01.01 и 
Код 10.01.05) от дейността на горивната инсталация към ТЕЦ „Брикел” ЕАД. Всяка 

от секциите на Площадката за временно съхранение осигурява обем достатъчен за 
един цикъл – намиване, осушаване и изгребване с цел трайно депониране в 
ДНПО. Общата продължителност на цикъла е 12 месеца, т.е. в границите на 

допустимия срок за временно складиране на отпадъци – 1 година. Всяка секция е 
проектирана с полезен обем от по около 210 000 м3, което е съобразено с 
годишното количество отпадък, заявен от оператора. Трисекционна площадка за 

временно съхранение на производствени отпадъци изпълнява функцията на 
утаител за води, необходими за транспортиране на производствени отпадъци от 
територията на ТЕЦ до самата площадка. Транспортирането на отпадъците до ПВС 

е затворен цикъл. Избистрените води се връщат отново в смивния цикъл на 
горивната инсталация на оборотен принцип.  

  
         В клетките на ДНПО се депонира подготвен на площадката за временно 
съхранение осушен отпадък от съответната секция. Същият се изкопава влажен, 

товари се на автосамосвали и транспортира до клетката в която се работи в 
момента, след което депонираните отпадъци се подравняват и уплътняват чрез 
булдозери и грейдер. Булдозерите оформят работен фронт, който се премества 

постепенно по протежението на клетката съгласно технологията на насипване. 
При наличие на предпоставки за разпрашаване на отпадъка, автосамосвалите 
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могат да бъдат покривани, за да се избегне напрашаване на околни терени, 
независимо че движението им е изцяло в рамките на депото. Движението на 
превозните средства е по берми с широчина 4 м. Маневрирането на техниката се 

извършва върху самия депониран отпадък.  
 
          За ограничаване възможността от разпрашаване на отпадъка, технологията 

на насипване предвижда да се работи в малък размер на работния фронт, да се 
поддържа оптимална влажност на смесените отпадъци от 15 до 25 % при 
изгребване, транспортиране и депониране и да се извършва оросяване с вода на 

активната зона на депото чрез стационарна оросителна система и мобилни 
водоноски. 
 

  Обезвреждането на отпадъци се извършва в съответните клетки (участъци), 
с предварително положен долен изолиращ екран. Предвидено е поетапно 
изграждане на пет клетки с общ капацитет от 8 678 239 тона, като всяка клетка е 

с различен проектен капацитет. Към момента на изготвяне на доклада са 
изградени и се експлоатират клетка 1 и клетка 2, които  през 2018 г. са изпълнени 

и въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-930/27.07.2018 г. 
на ДНСК. 
 

 
 1.6. Капацитет на инсталацията 

 

 Капацитетът на инсталацията за 2018г. не превишава определените в 

условие 4.1. от КР стойности: 

 

 
№ 

Инсталация 
Капацитет, 

[t] 
Капацитет, 

[t/24 h] 

Депонирани 
отпадъци 

през 2018 г. 
[t] 

1 

Депо за неопасни производствени 

отпадъци, включващо: 
- Клетка 1; 
- Клетка 2; 
- Клетка 3; 
- Клетка 4; 
- Клетка 5. 

8 678 239 1619,2 90 288 

 

   За периода на експлоатация на инсталацията през 2018 г., капацитетът на 

инсталацията по показател t/24 h, е  981,4 t/24 h.  
 

 1.7.Организационна структура на фирмата, отнасяща се до 

околната среда. 

 

 Основни задачи на дружеството, които определят и неговата политика по 

опазването на околната среда са чистотата на въздуха, водите, почвите, 
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екологосъобразното третиране на отпадъците и намаляване на неорганизираните 

емисии. 

Отдел „Екология” координира и контролира дейностите по опазване на 

околната среда и изпълнението на условията от Комплексно разрешително № 

483-Н0/2014г., провежда мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани във 

въздуха, водите и шума; движението и управлението на отпадъците; контролира 

нормите, посочени в Комплексното разрешително на инсталацията по отношение 

на горива и спомагателни материали; предприема мерки за предотвратяване на 

аварийни ситуации, оказващи негативно влияние върху околната среда; изготвя 

годишните доклади на предприятието. Отдел „Екология” е на пряко подчинение 

на Изп.Директор на „Брикел”ЕАД. 

 

1.8.РИОСВ и БД на чиято територия е разположена инсталацията. 

 

Регионална инспекция по околна среда Стара Загора 

гр.Стара Загора, ул.”Стара планина” 2 

 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 

гр.Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 

 

 

2.Система за управление на околната среда. 

 

2.1.Структура и отговорности. 

 

Чрез изпълнение на условията в КР, “Брикел” ЕАД прилага система за 

управление на околната среда (СУОС). 

Със Заповед № 670/14.09.2018г. на Изп. Директор е актуализиран списъка 

на  персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на 

условията в № 483-Н0/2014г. и лицата отговорни за изпълнение на условията в 

него (условие 5.1.1) 

Изготвени са списъци с персонала, който ще извършва конкретните 

дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за 

изпълнение на условията в разрешителното (условие 5.1.2.). Списъците се 

актуализират при всяка промяна на персонала или отговорностите. 

 

 2.2.Обучение. 

 

Операторът осигурява необходимите условия – нормативни документи, 

достъп до новостите в областта на екологията и време за самообучение на 
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персонала, отговарящ за изпълнение на условията в разрешителното (условие 

5.2.). 

 Изготвена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на 

потребностите от обучение на персонала по изпълнение на условията в 

разрешителното. Обучението по опазване на околната среда, изискванията на 

екологичното законодателство и КР при упражняване на съответната дейност е 

неразделна част от ежегодното обучение по техническа безопасност при работа. 

Обучението на персонала, който извършва дейностите по изпълнение на 

условията, се извършва под ръководството на лицата, отговарящи за изпълнение 

на съответните условия в КР. При технологична или нормативна промяна, водеща 

до промяна на прилаганите техники за постигане на съответствие с условията на 

КР или на самите условия, се провежда извънредно обучение на персонала, който 

извършва дейностите, за които е настъпила промяната. 

За проведеното обучение се изготвя Протокол, подписан от обучаваните и 

ръководителя / ръководителите / на обучението. 

          През 2018 г., за периода на експлоатация на инсталацията е изготвена 

програма за обучение по теми:  

         Запознаване с условията на Комплексно разрешително № 483-Н0/2014г. на 

Депо за неопасни производствени отпадъци, нормирани параметри, инструкции, 

списъци, дневници. 

  Оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на 

площадката, установяване на причини за неорганизираните емисии от тези 

източници и предприемане на мерки за ограничаването им. 

 

 2.3.Обмен на информация. 

 

На площадката се поддържа актуална информация относно отговорните 

лица за изпълнение на условията в разрешителното (условие 5.3.1) , включително 

списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за 

контакт. Информацията е достъпна за всички служители. 

Операторът поддържа актуален списък на органите/лицата (условие 5.3.2), 

които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, 

техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). 

 

 2.4.Документиране и управление на документите. 

 

 Операторът изготвя и съхранява актуален списък на нормативната уредба 

по околна среда, регламентираща работата на инсталацията (условие 5.4.1). 

 

Изготвен е списък и са документирани всички необходими инструкции, 
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изисквани КР № 483-Н0/2014г., които се съхраняват на достъпно за всички 

служители място от лицата, отговорни за тяхното съхранение. Изготвен е списък 

на кого от персонала /отговорните лица/, какъв документ е предоставен. 

 

 В „Брикел” ЕАД е изготвена и се прилага инструкция за актуализация на 

документите, изисквани с КР № 483-Н0/2014г. в случай на промени в 

нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за 

изземване на невалидната документация (условие 5.5.1.). 

 

2.5.Оперативно управление 

 

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с 

разрешителното. Инструкциите се съхраняват в писмен вид и се представят на 

компетентния орган при поискване (условие 5.6.1.). 

 

2.6.Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия. 

 

 Съгласно условия 5.7.1; 5.7.2 и 5.7.3 са въведени и се прилагат инструкции 

за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията на 

Комплексно разрешително, за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията 

на разрешителното и инструкция за установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. На база тези инструкции 

при проверка се установяват несъответствия, ако има такива, определят се 

причините за тези несъответствия и се набелязват коригиращи или превантивни 

мерки за отстраняването им. 

 

Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови 

нормативни разпоредби към работата на инсталацията, произтичащи от нови 

нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на 

необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с 

тези нормативни разпоредби (условие 5.7.4). 

 

2.7.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 

Операторът прилага писмена инструкция (условие 5.8.1) за преразглеждане 

и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното и 

пречиствателното оборудване след всяка авария. 
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Прилага и инструкция (условие 5.8.2) за аварийно планиране и действия 

при аварии, в които са уточнени дейностите по: 

 Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат 

на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

 Определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху 

околната среда и здравето на хората. При определянето се включват и 

аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; 

 Определяне на възможните начини на действие за вече определените 

аварийни ситуации и са  избрани действия, които осигуряват най-добра 

защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от 

аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, 

включително и действията за предотвратяване и ограничаване на 

замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и 

почистването на замърсяванията от аварията. 

 Определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за 

изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване 

на готовността му за действие; 

 Определяне на сборни пунктове, както и най-подходящите пътища за 

извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага 

винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или 

инсталации на територията на площадката; 

 Определяне на причините, довели до аварията и предприемане на 

коригиращи действия; 

 Определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за 

оповестяване при авария; 

 Определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, 

редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до 

местата за тяхното съхранение; 

 Определяне на средствата за противодействие на възможните аварии 

(напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-

подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и 

поддръжка в изправност; 

 Определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени 

телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за 

изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии. 

 

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, 

съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при 

възникване на аварийни ситуации или аварии, като резултатите се документират. 
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          За периода на експлоатация на инсталацията, през 2018 г. не са 

възниквали аварии в работата на технологичното оборудване или 

пречиствателните съоръжения свързани със замърсяване на околната среда. 

 

2.8.Записи. 

 

В изпълнение на условие 5.9. от Комплексно разрешително, операторът: 

 Съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически 

показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията 

на условията в КР № 483-Н0/2014г. 

 Документират се и съхраняват резултатите от прилагане на инструкцията за 

периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към 

работата на инсталацията, произтичащи от нови нормативни актове и се 

предприемат необходимите организационни и технически действия за 

постигане на съответствие с нормативните разпоредби. 

 Документират се и съхраняват данните за причините за установените 

несъответствия и предприетите коригиращи действия. 

 Документират се  и съхраняват  данните от преразглеждането и/ или 

актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ 

пречиствателното оборудване. 

 Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на 

разрешителното. 

 Съхраняват се документите доказващи съответствие с условията на 

разрешителното, и се предоставят при поискване от компетентния орган. 

 

2.9.Докладване. 

 

Операторът, с настоящия доклад изпълнява условие 5.10.1, като представя 

в РИОСВ и БД Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено КР № 483-Н0/2014г., в срок до 31 март на съответната година, 

следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. 

Докладът се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и е  съобразен с 

изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите.  
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2.10.Актуализация на СУОС. 

 

 Операторът се ангажира да актуализира системата за управление на 

околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно 

разрешително или след издаването на ново такова. 

 

 

 3.Използване на ресурси. 

 

 3.1.Използване на вода. 

 

Водовземане от повърхностен воден обект на техническа вода за горивната 

инсталация се извършва от река Сазлийка, посредством помпена станция 

„Сазлийка”, която се намира в близост до реката, на северозапад от ТЕЦ и е 

собственост на оператора. Водовземането се извършва въз основа на 

Разрешително № 31130075/17.06.2016 г. за водовземане от повърхностни води – 

р. Сазлийка издадено от БДУВ ИБР (условие 8.1.2). В П.С. Сазлийка се намират 

помпи добавъчна вода, с които се поддържа нивото на яз. Розов кладенец; помпи 

сурова вода; помпи избистрени води. След потребителите, водите се включват в 

оборотния цикъл на водите и чрез Багерна помпена станция (БПС) служат за 

транспортиране на смесения поток производствени отпадъци по стоманени, 

облицовани с базалтово покритие сгуропроводи до трисекционната площадка за 

временно съхраняване на отпадъка. Системата за хидротранспорт включва БПС 

(багерна помпена станция), оборудвана със 6 бр. помпи и 4бр сгуропроводи. 

Количеството използвана свежа  вода за транспортиране на отпадъците от 

площадката на ТЕЦ Брикел до ПВС през 2018г. не превишава разрешеното 

количество в табл. 8.1.3 на КР. (m3/t депониран отпадък). 

 

Инсталация 

Количество 

транспортиран 

отпадък за 2018 

Количество 

използвана 

свежа вода  за 

2018 

Годишна норма за ефективност 

при употреба на вода за единица 

продукт(m3/т) 

Съответствие 

Да/Не 

/ т / / m³ / По КР за 2018 

Депо за неопасни 

производствени 

отпадъци 

66 754,12 34 256 

 

8,3 

 

0,5132 

 

Да 

От направената оценка на съответствието (условие 8.1.5.3) на 

изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в 

разрешителното е видно, че няма несъответствия. Не са предприемани 

коригиращи действия. 
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Операторът е изготвил и прилага инструкция по Условие 8.1.4. 

Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на 

оросителна система и съоръженията за транспортиране на отпадъците от 

площадката на ТЕЦ до ПВС, установяване на течове и предприемане на действия 

за тяхното отстраняване (условие 8.1.5.). Проверките се осъществяват 

ежемесечно от цех “ Котелен”. Всички установени несъответствия и предприети 

действия се завеждат в Дневници за техническото състояние на водопроводната 

мрежа. През 2018 година не са констатирани течове по тръбопроводна мрежа. 

 

В изпълнение на условие 8.1.6.2 е изготвена и се прилага инструкция за 

изчисляване и документиране на изразходваните количества свежа вода, 

необходима за транспортиране на отпадъците от площадката на ТЕЦ до ПВС.  

При прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на 

изразходваните количества свежа вода, необходима за транспортиране на 

отпадъците от площадката на ТЕЦ до ПВС с нормата определена в табл. 8.1.3 в 

КР, не са установени несъответствия в годишен аспект, поради което не са 

предприети коригиращи действия. 

 

3.2.Използване на енергия 

При консумирането на електроенергия по условие 8.2.1.1. от инсталацията 

по Условие 2 от КР, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС през 2018г. 

е достигната следната Годишна норма за ефективност, посочена в таблицата: 

 

№ Инсталация 

Разход на 

електроенергия за 

инсталацията за 

2018 г. 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия, MWh/t 

Съответствие 

Да/Не 

  MW По КР За 2018  

1 

Депо за неопасни 

производствени отпадъци 
803,646 0,0304 0,0089 Да 

 

         Изготвена е инструкция по условие 8.2.1.3 за експлоатация и поддръжка на 

електропреобразувателните части на оросителна система, система за 

транспортиране на отпадъци и районно осветление, административно-битова и 

складова база към депо за неопасни производствени отпадъци, основни 

консуматори на електроенергия. 

 
При прилагането на инструкцията по условие 8.2.2.2. за оценка на 

съответствието на измерените количества консумирана електроенергия с 
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определените такива в КР №483-Н0/2014г. не са установени  несъответствия при 

консумирането на електроенергия от инсталацията за 2018 г., поради което не са 

предприемани коригиращи действия. 

 

  

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

 

 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(EPEBB) и PRTR. 

Дейността на инсталацията „Депо за неопасни производствени отпадъци” попада 

в Приложение I на Регламент № 166/2006/18.01.2006 год., точка 5. Управление на 

отпадъците и отпадъчните води ; буква: г) Депа (с изключение на депа от инертни 

отпадъци и депа, които категорично са били затворени преди 16.7.2001 г. или за 

които е изтекъл срокът за надзор, изискван от компетентните органи съгласно 

член 13 от Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 г. ) приемащи над 

10 тона за ден или с общ капацитет 25000 тона. 

          Данните за Замърсители по EPEBB И PRTR за 2018 год. са представени в 

Таблица 1 от Приложение 1, където са докладвани неорганизираните емисии в 

атмосферния въздух - Фини прахови частици РМ 10. От ДНПО не се изпускат 

замърсители във водите и в почвите по Приложение II на Регламент 166/2006 г. 

 

 
4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 

        Не е полаган горен изолиращ екран (ГИЕ) и рекултивиращ пласт върху 

готови територии (откосни и хоризонтални повърхности), поради това че 

експлоатацията на ДНО започна на 01.10.2018 г.  и не са налични готови 

територии. 

         През м. октомври 2017 г. в изпълнение на Условие 9.1.2. операторът 

извърши залесяване с над 500 броя широколистни, студоустойчиви, млади 

дръвчета от вида Миризлива върба /Elaeagnus angustifolia/ и Тамарикс /Tamarix 

tetrandra/, които са подходящи да реализиране на ветрозащитен пояс, по южната 

и източна граница на ДНО. Залесяването е съобразено с посоката на 

преобладаващите ветрове в района и разположението на най-близката 

урбанизирана територия. Поради спецификата на теренните и почвени условия, 

свързани с предназначението на имота като сгуроотвал, залесените дръвчета 

показаха нищожен процент на вкореняване. 

          Извършва се овлажняване на участъците - източници на неорганизирани 

емисии на прах, като работния участък на депото се оросява посредством 
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оросителна инсталация, извършва се механична обработка, отъпкване/трамбоване 

на повърхността на експлоатираните участъци на депото, поддържа се оптимална 

стойност на влажността на депонирания отпадък при товарене от площадката за 

временно съхранение (ПВС), извозване към клетките на депото и повърхността на 

депонирания отпадък в експлоатационните участъци на депото, с цел 

минимизиране на неорганизираните емисии. В изпълнение на Условие 9.1.9. се 

прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на 

мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия. 

Прилага се 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. През 2018 г. са извършени три проверки, като не са 

констатирани източници на неорганизирани емисии на площадката за периода на 

ескплоатация на инсталацията.  

При работа на инсталацията операторът се стреми емисиите на отпадъчни 

газове от площадката да не водят до нарушаване на нормите за съдържание на 

вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на 

въздуха (условие 9.2.1.). 

Във връзка с изпълнение на условие 9.3.1. дружеството е въвело в 

експлоатация и поддържа автоматична измервателна станция /АИС/ за контрол на 

качеството на атмосферния въздух в гр.Гълъбово. В станцията се извършват 

непрекъснати измервания на нивата на серен диоксид, азотни оксиди, фини 

прахови частици и стандартния набор от метеорологични параметри: посока и 

скорост на вятъра, атмосферно налягане и слънчева радиация. Нормите на 

измерваните показатели SO2, NO2 и PM10 (праговите стойности, периодите на 

осредняване, горен оценъчен праг и долен оценъчен праг) са регламентирани в  

Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух 

(Обн. ДВ. бр. 58 от 30 юли 2010 г.). 

         Непрекъснатите измервания на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) в 

регулациите на гр. Гълъбово,  се извършва съгласно изискванията на Наредба № 

7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1999 год., 

в сила от 1.01.2000 г.). АИС е свързана в реално време с Националната 

автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух и по-

конкретно -  до Регионален диспечерски пункт в РИОСВ Стара Загора и „Брикел” 

ЕАД. Другите населени места намиращи се в около площадката на инсталацията 

(с. Априлово и с. Обручище) са на повече от 2,5 км от границите на депото. 
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На основание чл. 6 от Наредба № 7/14.05.1999г. за оценка и управление 

качеството на атмосферния въздух, ежемесечно се представят в РИОСВ – Стара 

Загора генерираните от АИС данни. Извършва се оценка на съответствие на 

нормираните параметри. С писмо изх.№ 159 от 22.01.2019 година са представени 

данните  от АИС в годишен аспект за отчетната 2018 година. 

 

      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 атмосферния 

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 фините прахови частици с различна големина и 

гранулометричен състав, съответстващи на типа депо- предмет на настоящия 

доклад, 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. В „Методика за инвентаризация емисиите на вредни 
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вещества във въздуха“ за изчисляване по балансови методи на емисиите на 

вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (съгласно 

EMEP/CORINAIR 1997 и 2000 г., III издание,ф м. 09 2004 г.), утвърдена със 

Заповед №РД-165/20.02.2013 г. на МОСВ) по чл.25, ал.6 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух, не е посочен емисионен фактор за замърсителя ФПЧ10 

(РМ10). 

Поради това, годишните количества на замърсителя РМ10 във въздуха от ДНПО са 

изчислени в съответствие с изискването на Европейския регистър за изпускане и 

пренос на замърсителите (ЕРИПЗ), с прилагане на Ръководство за инвентаризация 

на емисиите на замърсители на въздуха EMEP / EEA 2016, част 5 А-  Биологично 

пречистване на отпадъци - депониране на твърди отпадъци на сушата.  

Подходът за емисиите от технологични отпадъци от депонирането на твърди 

отпадъци използва общото уравнение:  

E замърсител = AR производство ×  EF замърсител  
За изчисление на годишните количества на замърсителя РМ10: 
е избран емисионен фактор EFPM10 = 1.05 g/Mg. (при най-лошия случай – влажност 

3.6%; скорост на вятъра 6.7 m/s) 

AR производство = 90 288 т/год. 

Изчисленото годишното количество на емисии на прах (РМ10) е : 

ЕPM10 = ARпр x EFPM10  

ЕPM10 = 94,80 kg/год. 

В изпълнение на Условие 9.3.3.5., изчисленото количеството емитиран замърсител 

РМ10 за единица продукт е 0.00105 кг/т. 

Изчисленото годишно количество е под определения праг от 50 000 кг/год., 

поради което не е докладвано по Регламент 166/2006. 

 

За изчисление на годишните количества на замърсителя Обща суспендирана прах 

(TSP) : 

е избран е емисионен фактор EFTSP = 2.21 g/Mg (при най-лошия случай – влажност 

3.6%; скорост на вятъра 6.7 m/s) 

AR производство = 90 288 т/год. 

Изчисленото годишното количество на имисии на прах (TSP) е : 

ЕTSP = ARпр x EFTSP 

ЕTSP = 199,54 kg/год. 

Показателят Обща суспендирана прах не подлежи на докладване по Регламент 

166/2006. 

В изпълнение на Условие 9.3.3.5., изчисленото количеството емитиран замърсител 

Обща суспендирана прах за единица продукт е 0.00221 кг/т. 
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4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

 

Операторът, по силата на условие 10.1.1, следва да прилага инструкция за 

проверка и поддръжка на дренажна система за инфилтрат и ретензионен басейн, 

включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за 

тяхното отстраняване. Съгласно действащото разрешение за строеж, 

строителството на ДНПО се извършва етапно и съоръжението ще бъде изградено 

на следващ етап.  

След въвеждането в експлоатация на съоръжението по условие 10.1.2.1 ще 

започне изпълнението на условието, както и изскванията за осъществяване на 

мониторинг по условия 10.1.3.2. 

          Водите формирани от транспортиране на отпадъците до ПВС, след утаяване 

се включват в системата на оборотното водоснабдяване. 

          Извършва се мониторинг на метеорологичните данни на депото, съгласно 

показателите по таблица 10.1.3.1, като данните се събират от 

хидрометеорологична станция Стара Загора. Данните са приложени в Таблица 3 

на Приложение 1. 

Документират се и се съхраняват  резултатите от мониторинга на 

контролираните параметри по изпълнение на условие 10.1.3.1. 

 

 4.4.Управление на отпадъците. 

 

Управлението на отпадъците се осъществява чрез прилагане на целите и 

задачите, заложени в програмата за управление на околната среда, обхващаща 

цялостната дейност по събиране, съхранение, транспортиране и обезвреждане на 

производствените, строителните, битовите и опасните отпадъци от инсталацията 

 

Образуване на отпадъци– условие 11.1. 

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по 

вид (код и наименование за отпадъците) и не превишават количествата, посочени 

в КР№483-Н0/2014г. (условие 11.1.1.).  

От въвеждането на инсталацията в експлоатация не са образувани 

производствени отпадъци  - излезли от употреба гуми, с код 16 01 03; опасни 

отпадъци - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа, с код 13 02 05*, Оловни акумулаторни батерии, с код 16 06 

01*, Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, с код 20 01 21*; 

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

различни от упоменатите в 17 01 06, с код 17 01 07. 

 

Приемане на отпадъци за третиране – условие 11.2. 



    „Брикел” ЕАД гр.Гълъбово 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 2018 
 

19 

На оператора се разрешава да приема на територията на „Депо за неопасни 
производствени отпадъци“ следните отпадъци с код и наименование, с цел 
тяхното съхраняване и последващо обезвреждане: 

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел 
от котли, упомената в 10 01 04*), в количество до 45 000 t/y; 

- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, в количество 

до 240 000 t/y; 
10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени 

при десулфуризация на отпадъчни газове, в количество до 306 000 t/y. 

За периода на експлоатация на инсталацията, през 2018 г. в клетките на 

ДНПО са приети 8 125, 92 тона Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с 

изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04*); 45 144 тона 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища и 37 018,08 тона твърди отпадъци 

от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни 

газове. 

В изпълнение на  Условие 11.2.1, преди приемане на отпадъците операторът 

да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в 

съответствие с Част І, Раздел 1, т.1.1 на Приложение № 1 от Наредба № 6 от 

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

и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци, в това число: 

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се 

образуват; 

- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при 

излужване; 

- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на 

критериите за приемане, установени в Глава 2, Раздел ІІІ на Наредба № 6 от 

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

и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци и Част I на Приложение 1 от същата наредба и може да бъдат приети на 

депото; 

- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, както и 

ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на 

съответствието; 

описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди 

депонирането, през 2017 г. е извършено основното охарактеризиране на 

отпадъците. С писмо изх. № 3593/22.12.2017 г. ИАОС представя становища 

относно документацията от основното охарактеризиране на тези отпадъци и 

заключение, че те могат да бъдат приети за обезвреждане чрез депониране на 

„Депо за неопасни производствени отпадъци” на „Брикел”ЕАД. 
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По Условие 11.2.3. при приемане на отпадъците, притежателят на 

разрешителното да извършва проверка на място, която включва: 

- визуална проверка на отпадъците,  е налице съответствие, извършва се 

визуална проверка на отпадъците; 

- 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, е налице 

съответствие, сключен е договор с акредитирана лаборатория за извършване на 

изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното 

охарактеризиране на отпадъците, извършено е вземане на проби на 11.12.2018 г.. 

Полученият резултат по показател ОРТВ е 8 520 мг/кг и е под 20% от граничната 

стойност по Табл.4 от Наредба № 6; 

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на 

постъпващите отпадъци с условията в разрешителното, на причините за 

установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия, като от 

извършените през 2018 г. три проверки, не са установени несъответствия. 

 

Предварително съхраняване на отпадъци– условие 11.3. 

          По условие 11.3.10 , операторът прилага инструкция за периодична оценка 

на съответствието на предварителното съхраняване с условията на 

разрешителното, на причините за установените несъответствия и за 

предприемане на коригиращи действия. От извършените през 2018 г. три 

проверки не са установени несъответствия при предварителното съхраняване на 

отпадъци с определените в условията на разрешителното изисквания. 

При събирането на отпадъци, отпадъкът от сгурия се подлага на предварително 

третиране, включващо следните етапи: 

-    гасене на сгурията (охлаждане с вода) в шлакова вана; 

- физическа редукция (раздробяване), чрез натрошаване с помощта на 

шлакодробилка, като по този начин се намалява обема на сгурията от 2 до 5 пъти; 

-   смесване с други два отпадъка - 10 01 02 Увлечена/летяща пепел от изгаряне 

на въглища и 10 01 05 Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени 

при десулфуризация на отпадъчни газове; 

- обезводняване/изсушаване на отпадъка в секциите на площадката за временно 

съхраняване. Прилаганите физични процеси на раздробяване, смесване и 

обезводняване/изсушаване на отпадъка водят до намаляване на неговия обем и 

ограничаване разпространението на отпадъка в околната среда, като се поддържа 

оптимална стойност на влажността на отпадъчната смес. Привежда се в удобен за 

транспортиране и съхранение вид и се улеснява по-нататъшното му обезвреждане 

чрез депониране. 
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По Условие 11.3.5. не са налице генерирани отпадъци, на които да се извършва 

предварително съхраняване. 

По Условие 11.3.6. не са генерирани опасни отпадъци, на които да се извършва 

предварително съхраняване.. 

По Условие 11.3.7. не са генерирани количества отпадък с код 20 01 21*. 

По Условие 11.3.8. не са генерирани и не се съхраняват отпадък с код и 

наименование17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия. 

 

 Транспортиране на отпадъци – условие 11.4 

Съгласно Условие 11.4.1.1. На оператора се разрешава да транспортира до 

територията на площадката отпадъци образувани от дейността на „Брикел“ ЕАД с 

код и наименование: 

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от 

котли, упомената в 10 01 04*), чрез използване на хидротранспорт; 

- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, чрез използване 

на хидротранспорт; 

- 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени 

при десулфуризация на отпадъчни газове с автотранспорт, до ПВС съгласно 

Условие 11.6.3.2., при спазване на приложимите от гледна точка на технологията 

за транспортиране разпоредби на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 

53/19.03.1999г. 

Съгласно Условие 11.4.1.2. На оператора се разрешава да транспортира отпадъци 

с код и наименование: 

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел 

от котли, упомената в 10 01 04*); 

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

- 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени 

при десулфуризация на отпадъчни газове, от ПВС до клетките на „Депо за 

неопасни производствени отпадъци“ съгласно Условие 11.6.2. с автотранспорт, 

при спазване на приложимите от гледна точка на технологията за транспортиране 

разпоредби на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. 

Извършва се периодична оценка на съответствието на транспортирането на 

отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените 

несъответствия и предприетите коригиращи действия.  

Извършени са 3 бр. проверки през 2018 година, не са установени 

несъответствия и не са предприети коригиращи действия. 
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Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци – условие 11.5 

 За периода на експлоатация на инсталацията през 2018 г. не са генерирани 

и предавани за за oползотворяване, в т.ч. рециклиране извън територията на 

площадката на отпадъци по условие 11.1 от КР. 

 

Обезвреждане на отпадъци – условие 11.6 

 „Брикел” ЕАД предава за обезвреждане отпадъците, образувани от 

дейността на предприятието определени от комплексното разрешително, извън 

територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 

78 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз 

основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. 

Съгласно Условие 11.6.2. Операторът може да извършва операция по 

обезвреждане, обозначена с код D5 на отпадъци с код и наименование: 

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от 

котли, упомената в 10 01 04*) в количество до 45 000 t/y; 

- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища в количество до 

240 000 t/y; 

- 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени 

при десулфуризация на отпадъчни газове в количество до 306 000 t/y, 

в клетките на „Депо за неопасни производствени отпадъци“. 

За 2018 г., Операторът е извършил операция по обезвреждане, обозначена с код D5 
на отпадъци с код и наименование, както следва: 
 

Отпадък Код 
Количество 
по КР [t/y] 

Количество 
за 2018 г. 

[t/y] 

Съотв
етстви

е 

Сгурия, шлака и дънна пепел от 
котли (с изключение на пепел от 

котли, упомената в 10 01 04*) 
10 01 01 45 000 8 125,92 да 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне 
на въглища 

10 01 02 240 000 45 144 да 

Твърди отпадъци от реакции на 
основата на калций, получени при 

десулфуризация на отпадъчни газове 
  10 01 05 306 000 37 018,08 да 

 

За горе-цитираните кодове отпадъци, както и за смесен поток от трите 

вида отпадък, класфицирани с код и наименование 10 01 01 - Сгурия, шлака и 

дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04*) ,10 

01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища и 10 01 05 - Твърди 

отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на 

отпадъчни газове, са изготвени доклади за основно охарактеризиране във връзка 

с чл.35, ал.1, т.2 от Наредба №6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
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оползотворяване и обезвреждена не отпадъци. Същите са представени пред 

ИАОС. 

С писмо изх. № 3593/22.12.2017 г. ИАОС представя становища относно 

документацията от основното охарактеризиране на тези отпадъци и заключение, 

че те могат да бъдат приети за обезвреждане чрез депониране на „Депо за 

неопасни производствени отпадъци” на „Брикел”ЕАД. 

 Извършва се оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с 

определените в условията на разрешителното изисквания За отчетния период не 

са констатирани несъответствия и не са предприети коригиращи действия. 

  

Контрол и измерване на отпадъците Условие 11.7 

 

В изпълнение на Условие 11.7.1. операторът осъществява изчисляване на 

количествата депонирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно 

количество депонирани отпадъци в инсталацията, която попада в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.  

За периода на извършеното депониране в ДНПО са обезвредени отпадък с код 10 

01 01- 8 125,92 тона; отпадък с код 10 01 02 - 45 144 тона; отпадък с код 10 01 05 

- 37 018,08 тона, които съответстват на разрешените такива, като не се 

констатират несъответствия и не се налага предприемане на коригиращи 

действия, в изпълнение на Условие 11.7.2. Притежателят на КР да прилага 

инструкция за измерване или изчисление на депонираните количества отпадъци в 

съответствие с условията за наблюдение. 

При извършената периодична оценка на съответствието на количествата 

депонирани отпадъци с разрешените такива за периода 01.10-31.12.2018 г., 

съгласно условие 11.7.3, е установено съответствие с Условие 11.6.2 от КР . 

Осъществен е мониторинг на състоянието на тялото на ДНПО, съобразно 

изискванията на Условие 11.7.4., като е отчетена площ заета от отпадъците - 120 

дка.; отчетен е обемът на отпадъците - 126 276 м3; съставът на отпадъците е 

смесен поток от неопасни производствени отпадъци с код 10 01 01, код 10 01 02 и 

код 10 01 05, с общо тегло 90 288 тона; технологията на депониране е съгласно 

план за експлоатация на ДНПО – насипване с автотранспорт, разстилане и 

уплътняване на отпадъците с булдозер; продължителността на експлоатация е до 

запълване на капацитета, като свободния капацитет е 8 587 951 т. Не са отчетени 

слягания на повърхността на тялото на депото и е установен стабилитет на 

дигите. 

 

Анализи на отпадъците - Условие 11.8. 

- В изпълнение на Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото 

разрешително най–малко веднъж годишно да извършва изпитване за 
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установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от 

основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в 

комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията 

по условие 2, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на 

приложение № 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, е сключен договор с акредитирана 

лаборатория за извършване на изпитване за установяване на съответствието с 

резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците. Извършено е вземане 

на проби на 11.12.2018 г.. Полученият резултат по показател ОРТВ е 8 520 мг/кг и 

е под 20% от граничната стойност по Табл.4 от Наредба № 6; 

 
 

Ключови 
параметри 
 
Наименование 

на показателя 

Едини
ца на 
велич
ината 

Гранични стойности по 
Табл.4 от Наредба №6 

Осн. 
охаракт
еризира

не 

Проби Некрити
чни 
резултат
и (до 

20% от 
гр. ст-ст) 

Съответст
ващи 
резултати 
(от 20% 

до 80% 
от гр. ст-
ст) 

Гранично 
съответстващ
и резултати 
(от и над 

80% от гр. 
ст-ст) 

Гранична 
стойност 
(100%) 

20% от 
гр. ст-ст 

80% 
от гр. 
ст-ст 

Средна 
стойност 

м.12.2018г. 

ОРТВ - 
общо 
разтворими 
твърди 
вещества 

mg/kg 60 000 12 000 48 000 

 
 

12 120 8 520 Х - - 

 

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно 

изискванията на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се 

представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри. 

 Заведени са отчетни книги за отпадъци, които се попълват редовно. 

Всички отчетни документи, относно управлението на дейностите по 

отпадъците на територията на обекта се извършва от лицата, определени от 

Директора на “Брикел” ЕАД и  се съхраняват за срок от пет години. 

 

4.5.Шум. 

 

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват 

по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните 

стойности на еквивалентно ниво на шума. 

Веднъж в рамките на две последователни календарни години следва да се 

извършва наблюдение на: 

- Общата звукова мощност на площадката; 

- Еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на 

площадката; 
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- Еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие (в най-близко 

разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии 

и извън тях). 

Дейностите на площадката на инсталацията се осъществяват по начин, 

недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентоното ниво на шума. 

Основните източници на шум в от инсталацията са: багер, булдозер и 

автосамосвали. Използваната строителна и транспортна  техника покрива 

европейските станадарти и не се допуска работа на празен ход. 

Оплаквания от живущи около площадката за шумово натоварване не са 

постъпвали. 

 

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

 

 

Опазване на подземните води от замърсяване- условие 13.1 

Операторът прилага инструкция за периодична проверка за наличие на 

течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на 

причините и отстраняване на течовете. 

Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, 

които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци. 

Операторът осигурява извършването на товаро-разтоварните работи на 

площадката, които могат да доведат до течове, единствено на определени за 

целта места. 

          След извършен собствен мониторинг на подземни води  в три 

мониторингови пункта, съгласно изискването на условие 13.2.1 от КР  и 

извършената оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в 

подземните води с определените такива по Условие 13.2.2 от КР, въз основа на  

резултатите на Протоколи от изпитване са установени несъответствия - 

превишения спрямо стандарта за качество на подземни води по показателите  

електропроводимост, обща твърдост, сулфати и калций.  Приетият преди началото 

на експлоатация на ДНПО План за управление на речните басейни в 

Източнобеломорски район (2016-2021 г.), в раздел 4 „Мониторинг и оценка на 

състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на 

водите”, дава като резултат от извършената обща оценка на химичното състояние 

на ПВТ по водоносни хоризонти, в лошо химическо състояние 18 броя ПВТ, в 

които попада и водно тяло BG3G000000Q012 - Порови води в Кватернер -Марица 

Изток, като отчетените основни замърсители са: желязо, нитрати, фосфати, 

магнезий, хлориди, манган, амониеви йони, калций, твърдост (обща), сулфати, 

натрий, перманганатна окисляемост. 
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В смисъла на изложеното, установените при мониторинга несъответствия по 

показателите  електропроводимост, обща твърдост, сулфати и калций, са резултат 

от общото химично състояние на водното тяло, повлияно от антропогенния 

характер на дейностите осъществявани в района от приблизително шестдесет 

години - добив на лигнитни въглища, производство на електроенергия и всички 

съпътстващи ги дейности. 

Отговорните по условията на разрешителното лица водят и съхраняват 

Дневник за установяване на разливи от вредни и опасни вещества. 

През отчетния период не са възникнали аварийни ситуации, които биха 

могли да предизвикат замърсяване на подземни води и почви. 

 

5.Прекратяване работата на инсталации или части от тях. 

 

Операторът не е вземал решение за прекратяване на дейността на 

инсталациите, посочени в разрешителното или на части от тях. 

 

6.Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения.  

6.1. Аварии 

 „Брикел„ ЕАД спазва вътрешен авариен план, утвърден от ръководителя на 

дружеството. 

Прилага се инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат 

на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, 

повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно 

замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. 

 Прилага се и инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на 

последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на 

аварийни ситуации. 

През 2018г. не е възниквала аварийна ситуация. 

Изготвена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за 

екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размери на 

разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната 

уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 

 

6.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за които е издадено КР. 

 

В дружеството няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с 

дейността на инсталацията за отчетната 2018г. 

 

7.Подписване на Годишния доклад по околна среда 
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                          ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително №483-Н0/2014г. на „Брикел”ЕАД 

гр.Гълъбово. 

 

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

на копия от този доклад на трети лица.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 28.03.2019г.     ИЗП. ДИРЕКТОР :………………………….. 

                                                               

     /ЯНИЛИН ПАВЛОВ/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ І - ТАБЛИЦИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    „Брикел” ЕАД гр.Гълъбово 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 2018 
 

29 

 

 

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

kg/год. 

във въздух 

(колона 1a) 

kg/год. 

 

във води 

(колона 1b) 

kg/год. 

 

в 

почва 

(колона 

1c) 

kg/год. 

86#  

Фини прахови 

частици 

<10µm 

„ – „ 

(94,80) 

/С/ 

- - 

 

- 

 

        - 

        

    

Замърсители, които са извън обхвата на докладване по Регламент 166/2006: 

- Обща суспендирана прах – 199,54 кг/год.  

 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 

 

 

Параметър 

Единица НДЕ съгл. 

КР  

 

Резултати от 

мониторинга  

Честота на 

мониторинга 

 

Съответствие 

      

   
   

 

От експлоатация на инсталацията -ДНПО няма организирани източници на емисии 
на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 

Таблица 3.     Емисии в отпадъчни води  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      

      



    „Брикел” ЕАД гр.Гълъбово 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 2018 
 

30 

Операторът по КР ще извършва мониторинг на инфилтрата от ретензионен 

басейн, след реализиране на етапа по строително разрешение. 

 

Мониторинг на метереологичните данни на депото 

Мониторинг на метеорологични данни м. октомври 2018 г. 

Дата 

количест
во 
валежи 

минимална 
температура 

максимална 
температура 

посока на 
вятъра 

скорост 
на 
вятъра изпарения 

атмосфер
на влага 

  мм ⁰С ⁰С   m/s mm % 

1.10.2018 19,2 12,7 14,5 339⁰ (NNW) 2,3   85 

2.10.2018 0 12,4 22,2 347⁰ (NNW) 1,6   81 

3.10.2018 0 14,8 22,8 318⁰  (NW) 1,4   73 

4.10.2018 0 11,6 22,8 322⁰ (NW) 4   43 

5.10.2018 0 8,8 20,8 23⁰ (NNE) 1,6   51 

6.10.2018 0 9,1 19,9 40⁰ ( NE) 2   65 

7.10.2018 0 11 21,1 346⁰ (NNW) 1,8   67 

8.10.2018 0 9,6 22,3 40⁰ ( NE) 1,9   69 

9.10.2018 0 12,1 21,6 1⁰ (E) 3,6   59 

10.10.2018 0 13,5 22,1 8⁰ ( N) 3   56 

11.10.2018 0 10,8 19,3 349⁰ ( N) 3   64 

12.10.2018 0 15,6 20,3 1⁰ (N) 4,4   57 

13.10.2018 0 13,1 19,9 15⁰ (NNE) 2,8   52 

14.10.2018 0 11,3 20,4 7⁰ (N) 3,2   56 

15.10.2018 0 10,4 21,4 38⁰ ( NE) 2,3   57 

16.10.2018 0 11,6 23,4 6⁰ ( N) 1,6   56 

17.10.2018 0 12,5 19,6 340⁰ (NNW) 1,4   66 

18.10.2018 0 12,6 20,1 338⁰ (NNW) 1,4   75 

19.10.2018 0 12,3 22,2 41⁰ (NE) 1   73 

20.10.2018 7,8 14,3 18,3 333⁰ (NNW) 1,5   75 

21.10.2018 0 12,3 19,7 3⁰ ( N) 1,7   70 

22.10.2018 0 11,4 17,9 17⁰ (NNE) 2,5   63 

23.10.2018 0 8,9 17,9 312⁰ (NW) 1,3   63 

24.10.2018 0 7 18,1 297⁰ WNW) 3,9   61 

25.10.2018 0 5,1 13,6 317⁰ (NW) 4,7   40 

26.10.2018 0 4,6 20,4 12⁰ (NNE) 1   52 

27.10.2018 0 8,4 20,7 30⁰ (NNE) 1,2   65 

28.10.2018 0 11,5 23,5 76⁰ (ENE) 1,8   77 

29.10.2018 0 12,3 22,5 51⁰ ( NE) 1,3   76 

30.10.2018 0 12,1 20,1 23⁰ (NNE) 1,4   76 

31.10.2018 0 13 25,9 13⁰ (NNE) 1,3   70 

средно 
 

  15,6 353⁰ ( N) 2,2 28,45 64 
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Мониторинг на метеорологични данни м. ноември 2018 г. 

Дата 
количеств
о валежи 

минимална 
температур
а 

максимална 
температур
а 

посока на 
вятъра 

скорост 
на 
вятъра изпарения 

атмосферн
а влага 

  мм ⁰С ⁰С   m/s mm % 

1.11.2018 0 13,6 19,9 65⁰ (ENE) 2   77 

2.11.2018 0 12,3 20,1 76⁰ (ENE) 1,8   78 

3.11.2018 0 11,4 16,6 52⁰ ( NE) 1   78 

4.11.2018 0 9,9 18,2 23⁰ (NNE) 1,9   69 

5.11.2018 0 7 14,8 346⁰ (NNW) 0,7   79 

6.11.2018 0 7,1 15,4 340⁰ (NNW) 0,5   80 

7.11.2018 0 8,4 15,8 4⁰ ( N) 0,4   76 

8.11.2018 0 10,3 14,3 0⁰ ( N) 0,3   71 

9.11.2018 0 7,5 15,9 355⁰ ( N) 0,6   71 

10.11.2018 0 5,2 15,4 339⁰ (NNW) 1,3   75 

11.11.2018 0 5,4 15 339⁰ (NNW) 1,1   78 

12.11.2018 0 4,1 15,3 343⁰ (NNW) 1   77 

13.11.2018 0 7,5 12,6 17⁰ (NNE) 0,3   82 

14.11.2018 0 8,3 11,6 351⁰ ( N) 0,1   79 

15.11.2018 3,1 5,1 12,3 343⁰ (NNW) 0,9   74 

16.11.2018 0 1,7 6,3 340⁰ (NNW) 1,4   76 

17.11.2018 0 1,4 5,3 12⁰ (NNE) 0,2   71 

18.11.2018 13,8 0 7,1 38⁰ (NE) 0,2   79 

19.11.2018 12,7 3,6 9,5 343⁰ (NNW) 0,2   88 

20.11.2018 2,5 2,9 6,6 30⁰ (NNE) 0,1   91 

21.11.2018 23,5 5,4 10,1 5⁰ ( N) 0,5   93 

22.11.2018 1,5 4,6 6,9 349⁰ (NNW) 0,9   85 

23.11.2018 0 4,1 6,9 134⁰ (SE) 0,1   86 

24.11.2018 0 3,8 5,8 135⁰ (ЕSE) 0   85 

25.11.2018 0 3,2 8,5 69⁰ (ЕNE) 0,1   87 

26.11.2018 1 7,4 11,1 324⁰ (NW) 0   89 

27.11.2018 2,5 8,8 11,9 35⁰ (NE) 0,1   93 

28.11.2018 9,7 -0,7 10,2 352⁰ ( N) 1,8   85 

29.11.2018 0 -2,7 0,4 345⁰ (NNW) 2,4   69 

30.11.2018 0 -5 1,8 337⁰ (NNW) 0,7   67 

средно 
 

  8,2 354⁰ ( N) 0,6 67,33 80 
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Мониторинг на метеорологични данни м. декември 2018 г. 

Дата 
количество 
валежи 

минимална 
температура 

максимална 
температура 

посока на 
вятъра 

скорост на 
вятъра 

изпар
ения 

атмос
ферна 
влага 

  мм ⁰С ⁰С   m/s mm % 

1.12.2018 0 -7 2,6 343⁰ (NNW) 0,1   75 

2.12.2018 0 -3,3 4,8 344⁰ (NNW) 0,1   79 

3.12.2018 0 -2,4 7,2 341⁰ (NNW) 0,7   82 

4.12.2018 0 -2,1 7,6 344⁰ (NNW) 0,5   85 

5.12.2018 0 2,4 11,9 347⁰ (NNW) 0,5   76 

6.12.2018 0 -2,2 4,9 55⁰ (NE) 0,1   75 

7.12.2018 0 -3,9 3,9 4⁰ ( N) 0,2   80 

8.12.2018 0 -3,2 4,6 349⁰ (NNW) 0,4   80 

9.12.2018 0 0,4 5,8 358⁰ ( N) 0,2   82 

10.12.2018 0 -3,5 7,5 339⁰ (NNW) 0,5   84 

11.12.2018 0 1,2 8,4 343⁰ (NNW) 0,4   61 

12.12.2018 0 -0,8 6,9 331⁰ (NNW) 0,5   65 

13.12.2018 0 -3 7,1 343⁰ (NNW) 0,7   68 

14.12.2018 1,5 0 3,6 341⁰ ( NNW) 0,2   78 

15.12.2018 1,5 3,6 9,3 355⁰ (N) 0   91 

16.12.2018 6,1 3,1 11,1 12⁰ (NNE) 0,4   90 

17.12.2018 5,1 2,9 4,8 342⁰ ( NNW) 0,1   89 

18.12.2018 3 0,7 2,9 348⁰ ( NNW) 1,3   80 

19.12.2018 0,5 -1,9 3,6 337⁰ (NNW) 0,6   70 

20.12.2018 0 -5 2,5 347⁰ (NNW) 0   82 

21.12.2018 0 -0,6 1,3 342⁰ ( NNW) 0   87 

22.12.2018 0 -1,9 2,6 337⁰ (NNW) 0   90 

23.12.2018 0 0,4 14,1 11⁰ (N) 0,2   73 

24.12.2018 0 1,3 10,3 246⁰ (WSW) 0,1   72 

25.12.2018 0 0,9 8,9 340⁰ ( NNW) 1,1   54 

26.12.2018 0 -3,1 6,1 220⁰ (SW) 0,2   58 

27.12.2018 0 -0,5 8,2 347⁰ (NNW) 0,6   60 

28.12.2018 1 -2,1 7,4 345⁰ (NNW) 0,5   71 

29.12.2018 0 2,6 7,8 344⁰ (NNW) 0,2   74 

30.12.2018 0 1,9 7,2 83⁰ (E) 0   72 

31.12.2018 0 0,9 7,8 5⁰ (N) 0   75 

средно 
 

  2,8 347⁰ (NNW) 0,3 19,79 76 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци. 

   

 

Вид отпадък Код 

Количество 

t/y 

Годишно количество 

за единица продукт 

t/MWh 
Времен 

но 

съхране 

ние на 

площад 

ката 

Оползо

творяв

ане, 

прераб

от 

ване, 

рецикл

иране 

 

 

 

Обез 

вреж 

дане 
Съотв

етств

ие 
Количе 

ства 

Определ

е 

ни 

с КР 

Реално 

измере 

но 

2018г.  

 

Количест

ва 

определ

ени 

с КР 

Реално 

измерен

о  

2018 

Излезли от употреба 
гуми 

16 01 
03 

0,7 0,0 - 

  

- 

 

не - 

 

- Да 

Нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за 

зъбни предавки на 
минерална основа 

13 02 

05* 
0,5 0,0 - - не - 

 

 

- 
Да 

Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 
01* 

0,3 0,0 - 

 

- 

 

не - 

 

 

 

 

 

- 

Да 

Флуоресцентни тръби 
и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 
21* 

0,01 0,0 - - не - 

 

 

 

        

- 

Да 

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 
изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 

06 

17 01 
07 

20 0,0 - - Не - 

 

 

 

 

 

       -     

Да 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 
01 

2 0 - - Не - 

 

Пред

ава 

не на 

фирм

и 

Да 



    „Брикел” ЕАД гр.Гълъбово 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 2018 
 

34 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на площадката. 

 

 

Вид отпадък 

 

 

Код 

Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждан

е на площад 

ката 

Име на външната 

фирма,извършваща операцията по 

оползотворяване/ обезвреждане 

 

Съотве

тствие 

Сгурия, шлака и дънна 
пепел от котли (с 

изключение на пепел от 
котли, упомената в 10 

01 04*) 

10 01 01 _ 8 125,92 „Брикел”ЕАД 

Да 

Увлечена/летяща пепел 
от изгаряне на въглища 

10 01 02 _ 45 144 „Брикел”ЕАД 

Да 

Твърди отпадъци от 
реакции на основата на 
калций, получени при 
десулфуризация на 
отпадъчни газове 

  10 01 05 _ 37 018,08 „Брикел”ЕАД 

Да 

Излезли от употреба 
гуми 

16 01 03 Не Не Не са образувани 
Да 

Нехлорирани 
моторни, смазочни и 

масла за зъбни 
предавки на 

минерална основа 

13 02 05* Не Не 

Не са образувани Да 

Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 01* Не Не 
Не са образувани Да 

Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и 
керамични изделия, 

различни от 
упоменатите в 17 01 

06 

17 01 07 Не Не 

Не са образувани Да 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 Не не 
Не са образувани Да 

 

 

 

 Таблица 6. Шумови емисии. 

 

Място на измерването 

Еквивалентно  ниво на шума 

[dB(A)] 
Гранична стойност Съответствие 

ден вечер нощ 

      

 

 

За периода на експлоатация на инсталацията на ДНПО 01.10.2018 г. – 31.12.2018 

г. не е провеждан мониторинг на шум. 
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 Таблица 7. Опазване на подземни води. 

 

 

Протоколи №832/18.12. 2018г. на ИЛ „Води и горива” при „АМЕЕС” ООД и 

Протокол №5913/17.12.2018 г. на ИЛ „Еколаб” към „ДИАЛ” ООД  на МП 1 с 

географски координати 42°09'55,9" В и 25°52'40,2" L 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на мониторинг 
Съответ 

ствие 

Активна реакция рН 

единици 
≥6,5 и ≤9,5 

6,91 
Четири пъти годишно Да 

Електропроводимост  µS cm-1 2000 2962 Четири пъти годишно Не 

Обща твърдост mg-еqv/l 12 30,36 Четири пъти годишно Не 

Перманганатна 

окисляемост 

mg О2/l 
5 

       2,34 
Четири пъти годишно Да 

Амониев йон mg/l 0,5 0,486 Четири пъти годишно Да 

Нитрати  mg/l 50 5,63 Веднъж на шест месеца Да 

Нитрити  mg/l 0,5 < 0,006 Четири пъти годишно Да 

Сулфати  mg/l 250 1272 Четири пъти годишно Не 

Хлориди  mg/l 250 40,63 Веднъж на шест месеца Да 

Фосфати  mg/l 0,5 0,330 Четири пъти годишно Да 

Калций  mg/l 150 536,8 Веднъж на шест месеца Не 

Бор  mg/l 1,0 0,250 Веднъж на две години Да 

Олово  µg/l 10 < 0,005 Четири пъти годишно Да 

Хром  µg/l 50 0,011 Четири пъти годишно Да 

Желязо  µg/l 200 0,045 Четири пъти годишно Да 

Манган  µg/l 50 0,134 Четири пъти годишно Да 

Нефтопродукти  µg/l 50 < 0, 05 Четири пъти годишно Да 
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Протоколи №833/18.12. 2018г. на ИЛ „Води и горива” при „АМЕЕС” ООД и 

Протокол № 2018/5914/17.12.2018 г. на ИЛ „Еколаб” към „ДИАЛ” ООД  на МП 2 с 

географски координати 42°09'37,0" В и 25°52'11,6" L 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на мониторинг 
Съответ 

ствие 

Активна реакция рН 

единици 
≥6,5 и ≤9,5 

7,27 
Четири пъти годишно Да 

Електропроводимост  µS cm-1 2000 1475 Четири пъти годишно Да 

Обща твърдост mg-еqv/l 12 13,01 Четири пъти годишно Не 

Перманганатна 

окисляемост 

mg О2/l 
5 

2,88 
Четири пъти годишно Да 

Амониев йон mg/l 0,5 0,472 Четири пъти годишно Да 

Нитрати  mg/l 50 0,840 Веднъж на шест месеца Да 

Нитрити  mg/l 0,5 0,012 Четири пъти годишно Да 

Сулфати  mg/l 250 431 Четири пъти годишно Не 

Хлориди  mg/l 250 35,29 Веднъж на шест месеца Да 

Фосфати  mg/l 0,5 0,375 Четири пъти годишно Да 

Калций  mg/l 150 206,1 Веднъж на шест месеца Не 

Бор  mg/l 1,0 0,278 Веднъж на две години Да 

Олово  µg/l 10 0,008 Четири пъти годишно Да 

Хром  µg/l 50 < 0,005 Четири пъти годишно Да 

Желязо  µg/l 200 0,047 Четири пъти годишно Да 

Манган  µg/l 50 0,028 Четири пъти годишно Да 

Нефтопродукти  µg/l 50 < 0, 05 Четири пъти годишно Да 
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Протоколи №834/18.12. 2018г. на ИЛ „Води и горива” при „АМЕЕС” ООД и 

Протокол № 2018/5915/17.12.2018 г. на ИЛ „Еколаб” към „ДИАЛ” ООД  на МП 3 с 

географски координати 42°09'51,8" В и 25°53'21,2" L 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на мониторинг 
Съответ 

ствие 

Активна реакция рН 

единици 
≥6,5 и ≤9,5 

7,58 
Четири пъти годишно Да 

Електропроводимост  µS cm-1 2000 1770 Четири пъти годишно Да 

Обща твърдост mg-еqv/l 12 16,29 Четири пъти годишно Не 

Перманганатна 

окисляемост 

mg О2/l 
5 

1,41 
Четири пъти годишно Да 

Амониев йон mg/l 0,5 0,439 Четири пъти годишно Да 

Нитрати  mg/l 50 33,18 Веднъж на шест месеца Да 

Нитрити  mg/l 0,5 0,018 Четири пъти годишно Да 

Сулфати  mg/l 250 506 Четири пъти годишно Не 

Хлориди  mg/l 250 31,23 Веднъж на шест месеца Да 

Фосфати  mg/l 0,5 < 0, 1 Четири пъти годишно Да 

Калций  mg/l 150 288 Веднъж на шест месеца Не 

Бор  mg/l 1,0 0,102 Веднъж на две години Да 

Олово  µg/l 10 < 0,005 Четири пъти годишно Да 

Хром  µg/l 50 < 0,005 Четири пъти годишно Да 

Желязо  µg/l 200 0,035 Четири пъти годишно Да 

Манган  µg/l 50 0,364 Четири пъти годишно Да 

Нефтопродукти  µg/l 50 < 0, 05 Четири пъти годишно Да 

 

 Таблица 8. Опазване на почви 

 

В КР няма поставени условия за извършване на мониторинг на почви. 

 

Показател 
Концентрация 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

2015г. 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      

 

 

 

 



    „Брикел” ЕАД гр.Гълъбово 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 2018 
 

38 

Таблица 9.   Аварийни ситуации. 

За периода  на експлоатация на ДНПО 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г. няма 
възникнали аварийни ситуации от дейността му. 

 

Дата на 

инцидента 
Описание на инцидента Причини 

Предприети 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

     

 

 

Таблица 10.   Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за която е предоставено КР. 

През периода на експлоатация на депото 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г. няма 
постъпили оплаквания, относно дейността на инсталацията. 

 

Дата на 

оплакването или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 
Причини 

Предприет

и действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

      

 


	През м. октомври 2017 г. в изпълнение на Условие 9.1.2. операторът извърши залесяване с над 500 броя широколистни, студоустойчиви, млади дръвчета от вида Миризлива върба /Elaeagnus angustifolia/ и Тамарикс /Tamarix tetrandra/, които са подход...
	Контрол и измерване на отпадъците Условие 11.7

