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Въведение 

 

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

 

 

     Община Созопол притежава Комплексно разрешително № 204-Н1/2015г. 

и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на 

основание чл. 125, ал.1, т.6 от ЗООС, съгласно което, Община Созопол като 

оператор се задължава да изготвя и представя ежегодно в РИОСВ – Бургас и 

БД – Черноморски район - Варна Годишен доклад за изпълнението на 

дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително, в срок до 

31 март на съответната година, следваща година за която се отнася на 

хартиен и електронен носител. 

 

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен 

към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № 

РД 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни 

разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 

които е предоставено комплексно разрешително”.    

Формата му дава възможност, необходимата информация лесно да бъде 

прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите 

ангажименти съгласно директивата за КПКЗ, Решението за Европейски 

регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на 

Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и 

трансфер на замърсявания (PRTR). 

 

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, ал.1 от Наредбата за условията 

и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г.) 

и е влязло в сила на 21.12.2015г.  
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3.1. УВОД 

 

3.1.1  Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно 

разрешително: 

 
“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ СОЗОПОЛ, ПРИМОРСКО И ЦАРЕВО”  

В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАВАДИНОВО 
 

3.1.2  Адрес по местонахождение на инсталацията: 

с. Равадиново, м. “Чоплака” общ. Созопол, обл. Бургас 

 

3.1.3  Регистрационен номер на КР: 

№ 204 –Н1/ 2015г. 

 

3.1.4  Дата на подписване на КР: 

КР № 204 –Н1/ 2015г. - 30.11.2015г. 

 

3.1.5  Дата на влизане в сила на КР: 

КР № 204 –Н1/ 2015г. - 21.12.2015г. 

 

3.1.6  Оператор на инсталацията: 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ  

 

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

гр. Созопол, общ. Созопол, 

обл. Бургас, пл. “Хан Крум” № 2 

тел. номер: 0550/25701 

факс: 0550 /22438 

e-mail : sozopol_obshtina@abv.bg 

 

3.1.8  Лице за контакти:  

Галина Никова Никова – Ръководител РДНО 

 

3.1.9  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:  

гр. Созопол, общ. Созопол, 

обл. Бургас, пл. “Хан Крум” № 2 

тел. номер: 0884/311 629 

факс: 0550 /22438 

e-mail на оператора: rdno_ sozopol@abv.bg 

 

3.1.10  Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в 

инсталацията:  

 

Регионално депо за неопасни отпадъци, обслужващо общините Созопол, 

Приморско и Царево. В Регионалното депо има следните клетки: клетки с  №1,2,3 

за НО. За 2021г. на депото са приети битови, строителни и   производствени  

отпадъци. 

mailto:eko@insa.bg
mailto:rdno_%20sozopol@abv.bg
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3.1.11  Производствен капацитет на инсталацията:  

 

Таблица 4.1.1 от КР 

№ Инсталация 

Позиция на 

дейността 

по 

Приложение 

№4 на 

ЗООС  

Капацитет 

съгл. КР 

[t/24h] 
 

Капацитет 

съгл. КР 

[t] 

Количество 

депонирани 

отпадъци 

[t] 

2021г. 

Максимално 

депонирано 

количество 

t/24h 

2021г. 

1 

Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините 

Созопол, Приморско и Царево 

в землището на с. Равадиново 

 Клетка 1; 

 Клетка 2; 

 Клетка 3; 

 

5.4 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

368 075 

 

 

 

90 105 

44 550 

233 420 

 

 

 

 

 

    24 853,280 

 

 

 

 

 

 

<250 

 

 

 

Съгласно Условие 4.1. в таблица 4.1.1 от КР е определен максимален денонощен капацитет от 250 t/24h. 

Максималният годишен  капацитет на депото е до 26 163 t/y съгл.Условие 11.2.1. от Комплексното разрешително. 

Количество депонирани отпадъци в тонове за 2021г. - 24 853,280 t/y   

Предаден отпадък на фирма „Еко Гарб“ООД – 488,80 t/y 

Oбщо количество отпадъци приети на вход на депото за 2021г. - 25342,08 t/y   
    От таблицата е видно, че Условие 4.1 от КР  е спазено.     

    Условие 4.2. от КР се изпълнява. 

 

 

 



 

 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

7 

 

 

 

3.1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ 
Еколог 
 

ла

бо

Механик Главен инженер 

Електротехник Поддръжка 

Поддръжка Оператор помпи Оператор челен 

товарач 

Оператор булдозер 

Оператор преса 

Кантарджия 

Кантарджия 

Кантарджия 
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3.1.13  РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  

 

Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас 

8000 гр. Бургас, жк. “Лазур” ул. “Перущица” № 67 ,  ПК 388 

 

3.1.14  Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 

 

Басейнова Дирекция “Черноморски район” 

9000 гр.Варна, ул. “Александър Дякович” № 33
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3.2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 Структура и отговорности 

     Определен е персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на     

условията в Комплексното разрешително.  

      Изготвен е списъсък с лицата, отговорни за изпълнение на условията в 

разрешителното, който при необходимост се актуализира. 

 

 Обучение 

През отчетната 2021 година текущото обучение е свързано с: 

- Провеждане на занятия два пъти годишно по Плана за провеждане на 

спасителни и неотложни възстановителни работи при бедствия,аварии и 

катастрофи при РДНО – Созопол, съгл. Заповед № 8-Z-54/07.01.2020г. -

Протокол № 2/10.03.2021г./м.март/ и с Протокол № 

3/10.09.2021г./м.септември/ 

 

 Обмен на информация 

- Всички доклади (за мониторинг, ГДОС и др.) се изготвят в 2 екземпляра за РИОСВ 

и за Оператора. 

- Всички нови разпоредби и нормативни документи, издадени от МОСВ, ИАОС и 

Държавен вестник, се прилагат своевременно и в определените срокове. 

- В „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Созопол, Приморско и 

Царево“ се съхранява документация за начина на експлоатация на депото,  за водене на 

отчетност и за периодичния мониторинг, провеждан от акредетирани лаборатории. Тази 

информация е за достъп на населението и компетентните органи. 

- В „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Созопол, Приморско и 

Царево“ се съхранява списък с имената, длъжностите, местоположение на работните 

места, телефоните за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за 

изпълнение на КР, както и актуален списък на органите, които да се уведомяват при 

нужда. 

 

 Документиране 
Изготвени са: 

- Спъсък с нормативни актове, които се отнасят към работата на 

инсталацията, който се актуализира при всяка промяна в 

законодателството; 

- Изготвен е дневник с всички необходими инструкции, изисквани с 

настоящото разрешително; 

 

Инструкциите и прилежащата документация се съхраняват при отговарящия за 

експлоатацията на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, 

Приморско и Царево” – Галина Никова – Ръководител РДНО и са на разположение на 

служителите и компетентните органи. 

 

 Управление на документи 

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, се намират на 

разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции се 
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съхраняват в администрацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци и са на 

разположение на компетентните органи.  

     През 2021г. са следени измененията в нормативната уредба. Не се е налагало 

актуализация на инструкции  в следствие промяна работата на инсталациите и промяна в 

законодателството. 

 

 Оперативно управление 

Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции за експлоатация и поддръжка на 

депото, съхранявани в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се 

предоставят при поискване от компетентните органи. 

 

 Проверка и коригиращи действия 

      Съгласно КР са изготвени и се спазват инструкции за мониторинг на техническите и 

емисионни показатели и   за периодична оценка на съответствието с изискванията на КР. 

Притежателят на КР е изготвил и прилага писмени инструкции за установяването на 

несъответствия, причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия в това число и в управлението на ОС. 

 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

В депото е разработен План за действия при бедствия и аварии.  

Създадена  е оперативна група за действия при възникване на аварии.  

Целта на ръководството на депото е чрез непрекъсната превантивна дейност и 

спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум 

аварийните ситуации. 

През 2021г. не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната 

среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на 

инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния 

план. 

 

 Документиране   

Всички записи, регламентирани в документите, се водят редовно и са на 

разположение на заинтересованите страни. 

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от 

оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия 

се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган. 

 

 Докладване 

Ежегодно се изготвя и представя в РИОСВ  и БД Годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.  

 

 Актуализация на СУОС    

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага СУОС, която 

отговаря на посочените в разрешителното изисквания.  

През отчетния период на 2021г. не е извършвана актуализация на СУОС. 

     Системата за управление на околната среда ще бъде актуализирана при актуализация 

или изменение на издаденото комплексно разрешително и при издаване на ново 

комплексно разрешително. 
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Условия по КР №204-Н1 /2015г. Докладване 

Условие 4.1.  На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава да 

експлоатира инсталацията по Условие 2. 

без да превишава капацитета, посочен в 

Таблица 4.1.1. 

Условие 4.2.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за измерване или изчисляване 

на годишното количество депонирани 

отпадъци за инсталацията по Условие 2, 

попадаща в обхвата на Приложение 4 към 

ЗООС 

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 

Условие 5.1. Притежателят на настоящото  

разрешително да изготви всички 

инструкции за експлоатация и поддръжка, 

изисквани с разрешителното. 

Условие 5.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага писмени 

инструкции за мониторинг на техническите 

и емисионни показатели, съгласно 

условията в комплексното разрешително. 

Условие 5.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага писмени 

инструкции за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с 

определените в условията на 

разрешителното 

Условие 5.4.  Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага писмена 

инструкция за установяване на причините 

за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия  

Условие 5.5. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира данните от 

наблюдението на техническите и 

емисионни показатели, резултатите от 

оценката на съответствието им, причините 

за установените несъответствия и 

предприетите коригиращи действия в 

Условието се изпълнява. 

 

 

 

 

Изготвена е и се прилага  инструкция. 

 

 

 

 

     

 

Данните за годишното  количеството 

депонирани отпадъци за 2021г. са 

представени в Таблица 4.1.1. към  

точка  3.1.11. „Производствен капацитет на 

инсталацията”.    
 

Изготвен е Сборник инструкции, утвърден от 

Кмета на Община Созопол, включващ всички 

инструкции за експлоатация и поддръжка на 

депото, изисквани с разрешителното. 

Изготвена е и се прилага  инструкция. 

 

 

       

 

Изготвена е и се прилага  инструкция. 

Резултатите от изпълнението на 

инструкцията се документират в дневници. 

 

 

 

 

Изготвена е и се прилага инструкция. 

      

 

 

     

Условието се изпълнява. 

Данните от наблюдението на техническите и 

емисионни показатели се документират в 

дневници.  
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съответствие с изискванията на условията в 

комплексното разрешително. 

Условие 5.6. Притежателят на настоящото 

комплексно 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 необходимите 

организационни/технически действия за 

постигане съответствие с тези нормативни 

разпоредби. 

Условие 5.7.  Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и съхранява 

резултатите от прилагането на 

инструкцията по Условие 5.6. 

 

 

 

 

 Изготвена е и се прилага инструкция. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Резултатите от прилагането на инструкцията 

по Условие 5.6. се документират в дневник. 

 

 

  

Условие 7.4. Обобщена информация по 

Условие 7.2. и Условие 7.3. да бъде 

включена като част от ГДОС. 

 

По Условие 7.2. – през 2021г. не са 

установени аварийни или други 

замърсявания и не се е наложило 

уведомяване на компетентните органи. 

По Условие 7.3. – през 2021г. не е 

извършвана планирана промяна в работата 

на инсталацията по Условие 2 и не се е 

налагало уведомяване на МОСВ и ИАОС. 

 

 

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

3.3.1. Използване на вода 

 

Съгласно Условие 8.1.1 от Комплексното разрешително, на притежателят на 

настоящото разрешително не се разрешава използването на вода за производствени 

(технологични) нужди при работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 

През 2021г. не е използвана вода за производствени (технологични) нужди при 

работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС. 

 

 

3.3.2. Използване на енергия 

 

Монтиран е електромер в електрическото табло на трансформатора, монтиран в 

района на депото. Потреблението на електроенергия се отчита по фактури. За 

отчетния период 01.01-31.12.2021 г. консумираната електроенергия за 

производствени нужди на депото е  30.53 МW/h.  
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Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1. от КР) за 2021г. 

 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Годишна норма 

за ефективност 

при употребата 

на 

електроенергия, 

MWh/единица 

продукт  

Годишната норма за 

ефективност при употребата на 

електроенергия за 

инсталацията по Условие 2. 

Съответствие 

2021г. 2021г. 

Електроенергия 0.0084 MWh/t 0.0012 MWh/t Да 

 

Условия по КР №204-Н1 /2015г. Докладване 

Условие 8.2.1.1. Притежателят на 

настоящото комплексно разрешително да 

прилага инструкция за експлоатация и 

поддръжка на помпи и кантар, основни 

консуматори на електроенергия към 

инсталацията по Условие 2, попадаща в 

обхвата на Приложение № 4 към ЗООС. 

 

 

Условие 8.2.2.1. Притежателят на 

настоящото комплексно разрешително да 

прилага инструкция, осигуряваща измерване 

и документиране на изразходваните 

количества електроeнергия за 

производствени нужди, изразени като: 

- Стойностите на годишните норми 

за ефективност при употребата на 

електроенергия за инсталацията по Условие 

2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на 

ЗООС; 

- Годишнa консумация на 

електроенергия за производствени нужди за 

инсталацията по Условие 2, попадаща в 

обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

Изразходваното количество 

електроенергия да се отчита чрез 

измервателно устройство, чието 

местоположение е отбелязано на 

Приложение №3 от Заявлението. 

Условие 8.2.2.2. Притежателят на 

настоящото комплексно разрешително да 

прилага инструкция за оценка на 

съответствието на измерените количества 

консумирана електроенергия с определените 

такива в Условие 8.2.1., в това число 

Изготвена е и се прилага инструкция за  

експлоатация и поддръжка на помпи и 

кантар, основни консуматори на 

електроенергия към инсталацията по 

Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение № 4 към ЗООС. 

Резултатите от изпълнението на 

инструкцията се документират в 

дневници. 

Изготвена е и се прилага инструкция, 

осигуряваща измерване и документиране 

на изразходваните количества 

електроeнергия за производствени 

нужди. Ежемесечно се отчита 

изразходваното количество 

електроенергия, като отчетените 

стойности се документират в дневник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвена е и се прилага инструкция  за 

оценка на съответствието на измерените 

количества консумирана електроенергия 

с определените такива в Условие 8.2.1., в 

това число установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на 
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установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия за отстраняването им. 

Резултатите от изпълнението на 

инструкцията да се документират. 

Условие 8.2.2.3. Притежателят на 

настоящото комплексно разрешително да 

документира резултатите от изпълнението на 

инструкцията по Условие 8.2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 8.2.3.1. Притежателят на 

настоящото комплексно разрешително да 

докладва ежегодно, като част от ГДОС на: 

- изчислените стойности на 

годишните норми за ефективност при 

употребата на електроенергия за 

инсталацията по Условие 2, попадаща в 

обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за 

календарната година; 

- резултатите от оценката на 

съответствието на количествата 

електроенергия с определените такива в 

условията на разрешителното, причините за 

документираните несъответствия и 

предприетите коригиращи действия. 

 

коригиращи действия за отстраняването 

им. 

Резултатите от изпълнението на 

инструкцията се документират в дневник. 

 

Резултатите от изпълнението на 

инструкцията по Условие 8.2.1.1. се 

документират в дневници: 

- Дневник за експлоатация и поддръжка 

на кантар, основен консуматор на 

електроенергия към инсталацията по 

Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение № 4 към ЗООС 

За 2021г. са направени 12бр. проверки, 

резултатите, от които са отразени в 

съответният дневник. 

- Дневник за експлоатация и поддръжка 

на помпи, основен консуматор на 

електроенергия към инсталацията по 

Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение № 4 към ЗООС 

За 2021г. са направени 12бр. проверки, 

резултатите, от които са отразени в 

съответният дневник. 

 

 

 

Количеството електроенергия, изразена 

като годишна консумация 

електроенергия за един тон депониран 

отпадък за инсталацията за 2021г. е 

докладвано в Таблица 3.2. 

 

За 2021г. няма превишение на годишната 

норма за ефективност при употребата на 

електроенергия за инсталацията по 

Условие 2. Не са установени 

несъответствия и не се е наложило 

предприемане на коригиращи действия. 
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3.3.3.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

 

Условия по КР №204-Н1 /2015г. Докладване 
Условие 8.3.4.1.  Всички налични на 

площадката химични вещества и смеси, 

класифицирани в една или повече 

категории на опасност, съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси и 

Наредбата за реда и начина на 

класифициране, опаковане и етикетиране 

на химични вещества и смеси, да бъдат 

опаковани, етикетирани и снабдени с 

информационни листове за безопасност. 

Условие 8.3.4.1.1.  Информационните 

листове за безопасност да отговарят на 

изискванията на Приложение II на 

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH), 

изменено с Регламент 453/2010. 

Операторът да съхранява на площадката и 

да представя при поискване на РИОСВ 

копия от информационните листове за 

безопасност 

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на 

химични вещества и смеси трябва да 

отговаря на условията за съхранение, 

посочени в информационните листове за 

безопасност и Наредбата за реда и начина 

за съхранение на опасни химични 

вещества и смеси, съгласно чл.4б. от 

Закона за защита от вредното въздействие 

на химичните вещества и смеси. 

 

 

 

Условие 8.3.4.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да съхранява 

опасните химични вещества използвани 

като гориво в резервоарът, посочен на 

схема „Изходна ситуация – готово депо“, 

представена в Приложение №3. 

Условие 8.3.4.3. При планирана промяна 

на мястото за съхранение на дизеловото 

гориво притежателят на настоящото 

На територията на РДНО – Созопол се 

съхранява дизелово гориво.  

Дизеловото гориво е снабдено с 

информационен лист за безопасност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационният   лист за безопасност на 

дизеловото гориво отговаря на изискванията 

на Приложение II на Регламент (ЕО) 

1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH).   

Информационният   лист за безопасност на 

дизеловото гориво се съхранява на 

площадката на  РДНО и се представя при 

поискване на РИОСВ. 

 

В района на депото се съхраняват  

приблизително:  

- 4м3дизелово гориво в метален резервоар 

(цистерна) с обем 5м3, на която е изградена 

обваловка в обем равен на 110% от обема на 

резервоара; 

Съхранението на дизеловото гориво е 

съгласно условията, посочени от 

производителя в информационният лист за 

безопасност и съгласно условията в 

Наредбата за реда и начина за съхранение на 

опасни химични вещества и смеси. 

Дизеловото гориво се съхранява в 

резервоарът, посочен на схема „Изходна 

ситуация – готово депо“, представена в 

Приложение №3. 

 

     

През 2021г. не се е  налагала промяна  на 

мястото за съхранение на дизеловото гориво. 
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разрешително да представи в РИОСВ 

актуализация на горната схема, в срок 

един месец преди осъществяване на 

промяната. 

Условие 8.3.5.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

резултатите от извършените проверки на 

съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение на горива с 

експлоатационните изисквания и 

условията на разрешителното, 

установените причини за несъответствие 

и предприетите коригиращи действия. 

 

 

 

 

 

Условие 8.3.6.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

като част от ГДОС резултатите от 

извършените проверки на съответствието 

на съоръженията и площадките за 

съхранение на спомагателни материали и 

горива с експлоатационните изисквания и 

условията на разрешителното, 

установените причини за несъответствие 

и предприетите коригиращи действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веднъж на всеки три месеца се извършват 

проверки на съответствието на 

съоръженията и площадките за съхранение 

на горива с експлоатационните изисквания и 

условията на разрешителното. Резултатите 

от проверките са отразени в протоколи, 

които се съхраняват на площадката на 

депото и при поискване се предоставят на 

компетентните органи. 

За 2021г. са извършени 4бр. проверки. По 

време на проверките течове и 

несъответствия не са констатирани. Не се е 

наложило предприемане на коригиращи 

действия. 

Условието се изпълнява. 

 

 

 

 

 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

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

и PRTR 

      
     Данните са определени чрез изчисления и са представени в Таблица 1    

      от  Приложение 1. 
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 

Данните са представени в Таблица 2 от Приложение 1. 

 

Условия по КР №204-Н1 /2015г. Докладване 
Условие 9.1.1. На притежателя на 

настоящото разрешително се разрешава 

експлоатацията на следното 

пречиствателно съоръжение за емисии в 

атмосферата: 

- Инсталация за изгаряне на биогаз; 

Условие 9.1.1.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да изготви 

документация с определените: 

- контролирани параметри 

(технологичните параметри, чиито 

контрол осигурява оптималната работа) 

на пречиствателното съоръжение, 

разрешено в Условие 9.1.1; 

- оптимални стойности за всеки от 

контролираните параметри; 

- честота на мониторинг на 

стойностите на контролираните 

параметри; 

- вида на оборудването за 

мониторинг на контролираните 

параметри. 

Документация да се съхранява на 

площадката и предоставя на 

компетентния орган при поискване. 

Условие 9.1.1.2. Притежателя на 

настоящото разрешително да представи в 

РИОСВ копие от паспортните данни на 

всяко пречиствателно съоръжение (при 

наличие на такива). 

 

 

 

Условие 9.1.1.3. Притежателя на 

настоящото разрешително след изготвяне 

и/или актуализиране на информацията по 

Условие 9.1.1.1. следва да я предоставя в 

РИОСВ. 

Условие 9.1.1.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за поддържане на оптимални 

стойности на технологичните параметри, 

осигуряващи оптимален работен режим на 

пречиствателното съоръжение разрешено 

 Инсталацията за изгаряне на биогаз ще 

бъде изградена след изграждане на 

газоотвеждаща система на всяка от 

клетките на депото. 

 

 

Изготвена е документация, съгласно 

Условие 9.1.1.1. и е  предоставена на 

РИОСВ- Бургас с Вх.№9645/09.12.2015г. 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С писмо с наш изх. № 2-32-00—

10/18.04.2016г. и Вх.№АВ-407/18.04.2016г. 

сме уведомили РИОСВ – Бургас, че към 

настоящия момент, пречиствателно 

съоръжение „Инсталация за изгаряне на 

биогаз“ не е изградено и не се експлоатира, 

поради което не  са представени паспортни 

данни на съоръжението. 

Информацията по Условие 9.1.1.1. е 

предоставена в РИОСВ- Бургас с писмо с 

Вх.№9645/09.12.2015г. 

 

 

Изготвена е инструкция. 

Не се прилага,тъй като пречиствателно 

съоръжение „Инсталация за изгаряне на 

биогаз“ не е изградено и не се експлоатира. 
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с Условие 9.1.1. 

Условие 9.1.2.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

мониторинг на работата на 

пречиствателното съоръжение разрешено 

с Условие 9.1.1. в съответствие с 

определените по Условие 9.1.1.1 

контролирани параметри, честота на 

мониторинг и вид на оборудването за 

мониторинг. 

Условие 9.6.1.1. От датата на започване 

изграждането на вертикалните газови 

кладенци, но не по-рано от две години 

след началото на експлоатация на 

съответната клетка от депото, 

притежателят на настоящото 

разрешително да започне да извършва 

собствени периодични измервания (СПИ) 

на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове, изпускани от 

изходите на газовите кладенци, в 

съответствие с изискванията на Таблица 

9.6.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 9.6.1.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да определя 

годишните количества на замърсителите 

(kg/y) в атмосферния въздух по 

Допълнение 4 на  Ръководство за 

прилагане на ЕРИПЗ, съгласно 

изискванията на Регламент № 166/2006г. 

относно създаването на Европейски 

регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите (EРИПЗ). 

Условие 9.6.2.6. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

ежегодно, като част от ГДОС информация 

по: 

- Условия 9.6.2.2., 9.6.2.3. и 9.6.2.4. 

– от датата на влизане в сила на 

комплексното разрешително; 

 

 Пречиствателно съоръжение „Инсталация 

за изгаряне на биогаз“ все още не е 

изградено и не се експлоатира. 

Мониторинг на работата на съоръжението 

и документиране на резултатите от 

мониторинга , ще се извършва след 

изграждане на съоръжението и 

въвеждането му в експлоатация. 

 

Собствени периодични измервания (СПИ) 

на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове, изпускани от изходите 

на газовите кладенци, в съответствие с 

изискванията на Таблица 9.6.1.1. за газови 

кладенци G3 и G4 от клетка №1 се 

извършват от м.септември 2011г., за G1 и 

G2 от клетка №2  се извършва от м.юни 

2015г.,за G5,G6 и G7 от клетка №3 се 

извършва от м.май 2020г. 

Провеждането на собствените периодични 

измервания е възложено на акредитирана 

лаборатория - Лаборатория за изпитване и 

калибриране(ЛИК) към „ПЕХЛИВАНОВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

На база проведените собствени 

периодични измервания, ежемесечно се 

изготвя Доклад по чл.39(1) от Наредба № 

6/26.03.1999г. за реда и начина за 

измерване на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от обекти с неподвижни източници, който 

се представя в РИОСВ –Бургас. 

Докладването на замърсителите по 

Регламент № 166/2006год. е извършено въз 

основа на направени изчисления по 

методика CORINAIR .Данните са нанесени 

в Таблица2. от Приложение 1. 

Показателите NOx и ФПЧ10 не са 

докладвани, т.к не могат да се изчислят 

поради липса на утвърдени емисионни 

фактори по горепосочената методика. 

 

 По Условие 9.6.2.2 се документира и 

съхранява на площадката информация за 

всички вещества и техните количества, 

свързани с прилагането на Европейски 

регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите (EРИПЗ). 

По Условие 9.6.2.3 предотвратяването на 
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- Условие 9.6.2.1. – от датата на 

започване изграждането на 

газовите кладенци, но не по-рано 

от две години след началото на 

експлоатация на депото за 

неопасни отпадъци; 

- Условие 9.6.2.5. – от датата на 

изграждане на газоотвеждащата 

система, 

в съответствие с изискванията на Наредба 

№ 6/27.08.2013 г. за условията и 

изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци и изискванията на Европейски 

регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите (EРИПЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 9.6.2.7. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

ежегодно, като част от ГДОС данни за 

емитираните количества на замърсителите 

във въздуха, за един тон депониран 

отпадък, изчислени съгласно Условие 6.6. 

 

неорганизирани емисии и интензивно 

миришещи вещества, генерирани от 

дейността на площадката, се извършва 

чрез контрол по спазването технологията 

на депониране на отпадъците. 

Изготвени са и се прилагат инструкции, 

съгласно условията в Комплексното 

разрешително. 

Резултатите от изпълнението на 

инструкциите се документират в дневници. 

По Условие 9.6.2.4 няма постъпили 

оплаквания за миризми в резултат  от 

дейностите, извършвани на площадката. 

По Условие 9.6.2.1. - от датата на 

изграждане на газовите кладенци, се 

извършват собствени периодични 

измервания (СПИ) на емисиите на вредни 

вещества в отпадъчните газове, изпускани 

от изходите на газовите кладенци, в 

съответствие с изискванията на Условие 

9.6.1.1.  Резултатите от мониторинга се 

документират и съхраняват на площадката 

на депото, като при поискване се 

предоставят на компетентните органи. 

Резултатите от мониторинга са 

представени в Приложение 1. 

По Условие 9.6.2.5  документиране и 

съхранява резултатите от проверката на 

ефективността на газоотвеждащата  

система, ще се извършва след нейното  

изграждане и въвеждането и´  в 

експлоатация. 

 

Условието се изпълнява. 

 

 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

Данните са представени в Приложението  - Таблица 3. Емисии в отпадъчни води 

(производствени, включително инфилтрат, битово-фикални и дъждовни) 
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Условия по КР №204-Н1 /2015г. Докладване 
Условие № 10. Емисии на отпадъчни 

води 

При работа на инсталацията по Условие 2 

не се разрешава заустване на отпадъчни 

води (инфилтрат, битово-фекални, 

отпадъчни води от измиването и валежите 

на площадката на приемната зона на 

стопанския двор и отпадъчни води от 

инсталацията за измиване на колелата на 

товарните автомобили „Мобидик”) в 

повърхностни водни обекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Съгласно КР 204-Н1/2015год.,от дейността 

на инсталацията по Условие 2 се формират 

два потока отпадъчни води: 

- Образуваният в клетките на депото 

инфилтрат се отвежда единствено в 

ретензионен басейн (съоръжение 

към нефункциониращата ПСОВ-

И). 

- Смесен поток (битовo-фекални 

води, отпадъчни води от 

измиването и валежите на 

площадката на приемната зона на 

стопанския двор) се отвежда 

единствено в ретензионен басейн 

(съоръжение към 

нефункциониращата ПСОВ –Б). 

Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Созопол,Приморско и Царево не 

зауства отпадъчни води в повърхностни 

водни обекти. 

Съгласно Условие 10.1.1.3. Съдържанието 

на ретензионните басейни и съдържанието 

на инсталацията за измиване на колелата 

на товарните автомобили „Мобидик” 

следва да се предава за отвеждане и 

пречистване в селищната канализационна 

система единствено при наличие на 

сключен актуален договор за приемане и 

пречистване на отпадъчните води с ВиК 

оператор и при спазване на условията в 

него.    

Има сключени  договори с 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. 

Бургас: 

- ДогОВ № 35/21.10.2021г. за приемане и 

пречистване на отпадъчни води от 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Созопол, Приморско и Царево“ ; 

- ДогОВ № 34/21.10.2021г.  за приемане и 

пречистване на отпадъчни води от обект 

„Инсталация „Мобидик“ за измиване 

колелата на товарните автомобили, 

работещи на „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Созопол, 

Приморско и Царево“. 

През отчетната 2021г. това не се е 
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Условие 10.1.1.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да отвежда 

инфилтрат единствено в ретензионен 

басейн (съоръжение към 

нефункциониращата ПСОВ-И). 

Условие 10.1.1.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да отвежда 

смесен поток (битовo-фекални води, 

отпадъчни води от измиването и валежите 

на площадката на приемната зона на 

стопанския двор) единствено в 

ретензионен басейн (съоръжение към 

нефункциониращата ПСОВ –Б). 

Условие 10.1.1.3. Съдържанието на 

ретензионните басейни по Условие 

10.1.1.1 и Условие 10.1.1.2 и 

съдържанието на инсталацията за 

измиване на колелата на товарните 

автомобили „Мобидик” да се предава за 

отвеждане и пречистване в селищната 

канализационна система единствено при 

наличие на сключен актуален договор за 

приемане и пречистване на отпадъчните 

води с ВиК оператор и при спазване на 

условията в него. 

 

 

 

 

Условие 10.1.1.4. По време на 

експлоатацията на депото притежателят 

на настоящото разрешително да прилага 

инструкция за периодична проверка и 

поддръжка на техническа и 

експлоатационна изправност на всички 

съоръжения към дренажната система за 

инфилтрат и резервоара за инфилтрат, 

включително установяване на течове и 

предприемане на коригиращи действия за 

тяхното отстраняване 

Условие 10.1.2.1. По време на 

експлоатацията на депото и след неговото 

закриване, в срок не по-кратък от 30 

години, притежателят на настоящото 

разрешително да извършва мониторинг на 

метеорологичните данни на депото, 

съгласно Таблица 10.1.2.1. 

наложило. 

Образуваният в клетките на депото 

инфилтрат се отвежда единствено в 

ретензионен басейн (съоръжение към 

нефункциониращата ПСОВ-И). 

 

Смесен поток (битовo-фекални води, 

отпадъчни води от измиването и валежите 

на площадката на приемната зона на 

стопанския двор) се отвежда единствено в 

ретензионен басейн (съоръжение към 

нефункциониращата ПСОВ –Б). 

 

 

През 2021г. не се е налагало съдържанието 

на ретензионните басейни да се отвежда за 

пречистване в селищната канализационна 

система. 

Има сключени  договори с 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. 

Бургас: 

- ДогОВ № 35/21.10.2021г. за приемане и 

пречистване на отпадъчни води от 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Созопол, Приморско и Царево“ ; 

- ДогОВ № 34/21.10.2021г.  за приемане и 

пречистване на отпадъчни води от обект 

„Инсталация „Мобидик“ за измиване 

колелата на товарните автомобили, 

работещи на „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Созопол, 

Приморско и Царево“. 

Изготвена е и се прилага инструкция. 

Извършват се ежемесечни проверки, като 

резултатите от проверките се 

документират в специално  разработени 

дневници.   

През 2021г. са извършени 12бр. проверки. 

Не са установени течове и не се е налагало 

предприемане на коригиращи действия. 

 

 

 

Условието се изпълнява. 

Сключен е договор №8-526/10.12.2021г. с  

„Национален институт по метеорология и 

хидрология- БАН“, за предоставяне на 

метеорологични данни. 

Извършва се ежедневен мониторинг на 

метеорологичните данни, съгл. Таблица 



 

 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 10.1.2.2. По време на 

експлоатацията на депото и след неговото 

закриване, в срок не по - кратък от 30 

години, притежателят на настоящото 

разрешително да извършва анализ на 

обема и състава на инфилтрата, съгласно 

изискванията посочени в Таблица 

10.1.2.2. Пробовземането и анализите да 

се извършват от акредетирана 

лаборатория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 10.2.1.1. За битово-фекалните 

води - част от смесен поток отпадъчни 

води (битовo-фекални води, отпадъчни 

води от измиването и валежите на 

площадката на приемната зона на 

стопанския двор), притежателят на 

настоящото разрешително да спазва 

изискванията на Условие 10.1.1.2 и 

Условие 10.1.1.3. 

 

 

Условие 10.3.2.1. За дъждовните води от 

валежите на площадката на приемната 

зона на стопанския двор - част от смесен 

поток отпадъчни води (битовo-фекални 

води, отпадъчни води от измиването и 

валежите на площадката на приемната 

зона на стопанския двор), притежателят 

на настоящото разрешително да спазва 

10.1.2.1. от Комплексното разрешително. 

Води се дневник. 
Данните от проведения ежедневен 

мониторинг на метеорологични данни са 

представени в Приложение 2. 

Наблюдение на изпарението се извършва 

от момента на установяване на устойчиви 

положителни температури на въздуха до 

момента на образуване на устойчива 

ледена покривка в изпарителя. В системата 

на НИМХ изпарение се мери от м.април до 

м.октомври 

Извършва се анализ на обема и състава на 

инфилтрата от Клетка №1, Клетка №2 и 

Клетка №3 за депониране на отпадъци, 

съгласно изискванията посочени в 

Таблица 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително.  

Обемът се измерва чрез монтирани за 

целта автоматични измервателни 

устройства в шахтите на съответните 

клетки от персонала на депото и се 

документира в дневник. Пробовземането и 

анализът на качеството на инфилтрата се 

извършва от акредитирана лаборатория 

към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД. 

Резултатите от анализа са представени в 

Приложение 1 -  Таблица 3. Емисии в 

отпадъчни води (производствени, 

включително инфилтрат, битово-

фекални и дъждовни) 

Условието се изпълнява. 

Битово-фекалните води - част от смесен 

поток отпадъчни води (битовo-фекални 

води, отпадъчни води от измиването и 

валежите на площадката на приемната 

зона на стопанския двор) се отвеждат в 

ретензионен басейн (съоръжение към 

нефункциониращата ПСОВ –Б). Спазват се 

изискванията на Условие 10.1.1.2 и 

Условие 10.1.1.3. от Комплексното 

разрешително. 

Условието се изпълнява. 

Дъждовните води от валежите на 

площадката на приемната зона на 

стопанския двор - част от смесен поток 

отпадъчни води (битовo-фекални води, 

отпадъчни води от измиването и валежите 

на площадката на приемната зона на 

стопанския двор) се отвеждат в 
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изискванията на Условие 10.1.1.2 и 

Условие 10.1.1.3. 

 

 

 

Условие 10.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за периодична проверка и 

поддръжка на състоянието на 

отвеждащата до ретензионен басейн 

(съоръжение към нефункциониращата 

ПСОВ –Б) канализационна мрежа на 

площадката на дружеството, в това число 

инсталацията за измиване на колелата на 

товарните автомобили „Мобидик“, 

охранителните канавки за повърхностни 

води, включително установяване на 

течове и предприемане на коригиращи 

действия за тяхното отстраняване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 10.5.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва с 

ГДОС данни за емитираните количества 

на замърсителите в инфилтрата, за един 

тон депониран отпадък, изчислено 

съгласно Условие 6.6. 

 

 

 

Условие 10.5.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

и съхранява резултатите от мониторинга 

на контролираните параметри по 

изпълнение на Условие 10.1.2.1. и 

Условие 10.1.2.2. 

Условие 10.5.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

резултатите от прилагане на инструкцията 

по Условие 10.1.1.4. за всяка календарна 

година и да докладва като част от 

съответния ГДОС за: 

- Брой на извършените проверки; 

ретензионен басейн (съоръжение към 

нефункциониращата ПСОВ –Б). Спазват се 

изискванията на Условие 10.1.1.2 и 

Условие 10.1.1.3. от Комплексното 

разрешително. 

Изготвена е и се прилага инструкция. 

Съгласно инструкцията се извършват 

ежемесечни проверки. Резултатите от 

проверките се отразяват в съответните 

дневници: 

- Дневник за периодична оценка и 

поддръжка на състоянието на 

отвеждащата до ретензионен 

басейн (съоръжение към 

нефункциониращата ПСОВ –Б) 

канализационна мрежа на 

площадката на дружеството; 

- Дневник за периодична оценка и 

поддръжка на инсталацията за 

измиване на колелата на товарните 

автомобили „Мобидик“; 

- Дневник за периодична оценка и 

поддръжка на охранителните 

канавки за повърхностни води.  

За отчетната 2021г. са извършени по 12бр. 

проверки за всяко от съоръженията. Не са 

установени течове и не се е налагало 

предприемане на коригиращи действия. 

На площадката се документира и 

съхранява информация за всички вещества 

и техните количества, свързани с 

прилагането на ЕРИПЗ. 

Информацията е представена в Таблици 1 

и 3 от Приложение 1. 

През 2021г. няма изпускане и пренос на 

отпадъчни води извън площадката на 

депото. 

Резултатите от мониторинга на 

контролираните параметри по изпълнение 

на Условие 10.1.2.1. и Условие 10.1.2.2. се 

документират и съхраняват на площадката 

на депото и при поискване се предоставят 

на компетентните органи. 

В изпълнение на Условие 10.1.1.4. е 

изготвена и се прилага инструкция. 

Резултатите от изпълнение на 

инструкцията се документират в дневници: 

- Дневник за периодична проверка и 

поддръжка на техническа и 

експлоатационна изправност на 
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- Установени несъответствия; 

- Предприети коригиращи 

действия/планирани коригиращи 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 10.5.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

и съхранява резултатите от анализите на 

обема и състава на инфилтрираните 

отпадъчни води от резервоара за 

инфилтрат и да ги докладва като част от 

ГДОС. 

Условие 10.5.5. Пълната информация за 

всички регистрирани в изпълнение на 

Условие 10.4. течове през съответната 

година и предприетите коригиращи 

действия, както и информация за колко 

време е отстранен теча, да се съхранява на 

площадката и да се предоставя на 

компетентния орган при поискване 

 

всички съоръжения към 

дренажната система за инфилтрат; 

- Дневник за периодична проверка и 

поддръжка на техническа и 

експлоатационна изправност на 

резервоара за инфилтрат; 
През 2021г.. са извършени 12бр. проверки за  
техническа и експлоатационна изправност 

на всички съоръжения към дренажната 

система за инфилтрат и резервоара за 

инфилтрат Не са установени течове и не се 

е налагало предприемане на коригиращи 

действия. 

Условието се изпълнява. 

Резултатите от анализа са представени в 

Приложение 1 -  Таблица 3. Емисии в 

отпадъчни води (производствени, 

включително инфилтрат, битово-

фикални и дъждовни) 

 

В изпълнение на Условие 10.4. е изготвена 

и се прилага инструкция. Резултатите от 

изпълнение на инструкцията се 

документират в дневници. 

 За отчетната 2021г. не са установени 

течове и не се е налагало предприемане на 

коригиращи действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Управление на отпадъците 

 

Условия по КР №204-Н1 /2015г. Докладване 
Условие 11.2. Приемане на отпадъци за 

третиране 

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото 

разрешително се разрешава да приема на 

 

 

На територията на площадката се приемат 

отпадъци с код и наименование съгласно 
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територията на площадката следните отпадъци с 

код и наименование, с цел тяхното обезвреждане 

в общо количество до 26 163 t/y. 

 

 

Условие 11.2.1.1. На притежателя на настоящото 

разрешително се разрешава да приема на 

територията на площадката следните отпадъци с 

код и наименование: 

- 17 01 01 -Бетон, 

- 17 01 02 - Тухли, 

- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия, 

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06, 

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от 

упоменатите в 17 05 03, 

- 17 05 06 - Изкопани земни маси, 

различни от упоменатите в 17 05 05, 

- 20 02 02 - Почва и камъни, 

в общо количество до 10 000 t/y, с цел тяхното 

оползотворяване. 

Условие 11.2.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да извършва приемане на 

отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 

11.2.1.1. по предварително уточнен график и 

направена и приета заявка с притежателя на 

отпадъците, и въз основа на писмен договор. 

Условие 11.2.2.3. При приемане на отпадъците 

по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.1.1. 

притежателят на настоящото разрешително да 

извършва проверка на място, която включва 

следното: 

проверка на придружаващата отпадъците 

документация, посочена в Условие 11.2.2.2.; 

визуална проверка на отпадъците и проверка с 

бързи методи за изпитване, с оглед установяване: 

на съответствието на отпадъка с представената 

по Условие 11.2.2.2 документация и; 

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 11.8.3; 
измерване с електронна везна и регистрация по 

НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за 

класификация на отпадъците и посочени в 

Условие 11.2.1. от  КР с цел тяхното 

обезвреждане. Определеното годишно 

количество от 26 163 t/y  не се надвишава. 

През отчетната 2021г. не е превишавано 

общото количество на приеманите за 

оползотворяване отпадъци. 

Приети са отпадъци с код 17 01 07 - Смеси 

от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06, в общо количество от  

120.12t. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемът на отпадъци в РДНО Созопол се 

извършва въз основа на сключен договор 

за депониране между  Община Созопол  и 

притежателят на отпадъка и 

предварително уточнен график . 

 

Приемането на отпадъците на РДНО се 

извършва съгласно посочените в КР 

условия както следва: 
проверка на придружаващата отпадъците 

документация и информация, относно 

основното охарактеризиране на 

отпадъците, съгласно Условие 11.2.2.1.   
Състои се в проверка на сключените 

договори и придружаващата ги 

документация, неразделна част от тях: 

работни листи за класификация на 

отпадъците, заверени в РИОСВ Бургас 

- доклади за охарактеризиране на 

отпадъците; 

-  становища на  Директора на РИОСВ 

Бургас относно основното  

охарактеризиране  на отпадъците, 

издадено въз основа на представен  от 

притежателя на отпадъка Доклад за 
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електронен път на количеството на приеманите 

отпадъци; 

отразяване в “Отчетната книга” заведена по реда 

на Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, 

по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене 

на публичните регистри; 

писмено потвърждаване приемането на всяка 

доставка отпадъци; 

незабавно уведомяване на РИОСВ за направен 

отказ за приемане на отпадъци, когато същите не 

могат да бъдат приети на депото или отпадъците 

са предмет на трансграничен внос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 11.2.2.5.1. Изискванията за извършване 

на изпитване по Условие 11.2.2.3. за 

установяване на съответствието с резултатите от 

основното охарактеризиране на отпадъците 

могат да не се прилагат за отпадъци, за които: 

- цялата необходима информация за 

основното охарактеризиране е 

известна и надлежно обоснована; 

- изпитването е практически 

неприложимо или за които няма 

подходящи процедури за изпитване и 

критерии за приемане, 

въз основа на писмена констатация и съгласуване 

основно охарактеризиране на отпадъка; 

За всички постъпващи отпадъци са налице 

Доклади за основно охарактеризиране на 

отпадъците. 

Ежедневна визуална проверка на 

отпадъците и проверка с бързи методи 

за изпитване, с оглед установяване на 

съответствието на отпадъка с 

представената по Условие 11.2.2.2. 

документация и че отпадъците са същите, 

които са обект на основното 

охарактеризиране . 

измерване с електронна везна и 

регистрация по електронен път на 

количеството на приеманите отпадъци; 

Ежедневно отразяване в “Отчетната 

система НИСО”. 

Писмено  потвърждаване за  

приемането на всяка доставка 

отпадъци; 

При всяка доставка се издава кантарна 

бележка съдържаща информация относно: 

- данни за притежателя на 

отпадъка; 

- код и наименование на 

отпадъка; 

-  количеството на депонираните 

отпадъци в тонове. 

Незабавно уведомяване на РИОСВ – 

Бургас за направен отказ за приемане 

на отпадъци 
Съгласно Условие 11.2.2. от КР 

приемането на отпадъците се извършва по 

предварително изготвен и одобрен от 

оператора график , направена  и приета 

заявка от притежателя на отпадъците и 

въз основа на писмен договор. 

През 2021г. не се е налагало да се 

уведомява РИОСВ – Бургас за направен 

отказ за приемане на отпадъци 

Съгласно Условие 11.2.2.3.  не се е 

налагало вземане на    представителни 

проби от отпадъците и изпитване за 

установяване на съответствието с 

резултатите от основното 

охарактеризиране на отпадъците. 

Съгласно Условие 11.2.2.5.1., Община 

Созопол с писмо изх.№ 4-32-00-

142/31.10.2014г.и Вх.№7746/04.11.2014г. в 

РИОСВ -Бургас е представила В РИОСВ  
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от страна на РИОСВ – Бургас, след представяне 

на обоснована и документирана информация от 

притежателя на настоящото разрешителното за 

практическата неприложимост на изпитването 

или липсата на подходяща процедура за 

изпитване и критерии за приемане на 

отпадъците, вкл. причините, поради които се 

счита, че отпадъците могат да бъдат приети в 

инсталацията по Условие 2. 

Условие 11.2.2.6. Притежателят на настоящото 

разрешително да приема отпадъците, посочени в 

Условие 11.2.1. и Условие 11.2.1.1., само в 

случай, че отговарят на критериите за приемане 

на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, 

посочени в Раздел ІІІ от Наредба № 

6/27.08.2013г.и Част І, Раздел 2 на Приложение 

№ 1 от същата наредба. 

Условие 11.2.2.7. Притежателят на настоящото 

разрешително да приема отпадъците, посочени в 

Условие 11.2.1. и Условие 11.2.1.1., само в 

случай, че отпадъците са подложени на 

предварително третиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 11.2.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

периодична оценка на съответствието на 

постъпващите отпадъци с условията в 

разрешителното, на причините за установените 

несъответствия и за предприемане на 

коригиращи действия. 

 

гр. Бургас надлежно обоснована 

информация, съгласно която не следва 

да се извършва оценка на 

съответствието с резултатите от 

основното охарактеризиране. 
       

 

 

 

Условието се изпълнява. 

Приеманите отпадъци отговарят на 

критериите за приемане на отпадъци на 

депа за неопасни отпадъци,  посочени в 

Раздел ІІІ от Наредба № 6/27.08.2013г.и 

Част І, Раздел 2 на Приложение № 1 от 

същата наредба. 

 

За община Приморско предварителното 

третиране на отпадъци се извършва на 

Претоварна станция Китен, като 

отпадъците се транспортират в 

специализирани контейнеровози, чрез 

които допълнително се намаля обема на 

отпадъците.   

 Отпадъците от община Царево постъпват 

в депото без предварително третиране. 

А отпадъците от Община Созопол се 

предават на фирма „Еко гарб“ООД -

„Енергиен обект за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми 

енергийни източници чрез 

автоматизирана сепарационна инсталация 

за отпадъци‘. намираща се в кл.4 на 

РДНО.Сключен е договор №8-

466/12.10.2021г. за “Предоставяне на 

услуги по третиране на смесени битови 

отпадъци,включващи:предварително 

третиране,предаване за 

оползотворяване(рециклиране,термично 

или чрез други методи) и предаване за 

обезвреждане на отпадъци, генерирани на 

територията на Община Созопол“.       

Изготвена е и се прилага инструкция. 

Резултатите от оценката на 

съответствието се документират в 

специално разработен за целта дневник. 

За 2021г.не са установени несъответствия. 
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Условие 11.3. Предварително съхраняване на 

отпадъците 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 11.9. Документиране и докладване 

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да 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. 

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира всички 

измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. 

количества на отпадъците  и да докладва като 

част от ГДОС количествата депонирани 

отпадъци като годишно количество. 

 

 

Съгласно Условие 11.3.1. предварително 

съхранение на отпадъците се извършва 

съгласно изискванията за сроковете на 

съхранение. 

В изпълнение на  Условие 11.3.2. 

образуваните от дейността на площадката 

отпадъци се съхраняват на площадките, 

обозначени на схема „Генерален план“, 

представена в Приложение №3 от 

заявлението за издаване на комплексно 

разрешително. 

В изпълнение на Условие 11.3.4. 

опасните отпадъци, образувани от 

производствената дейност се съхраняват в 

добре затварящи се съдове, изготвени от 

материали, които не могат да 

взаимодействат с тях. Затворен метален 

варел, обозначен с добре видими надписи 

“опасен отпадък”, код и наименование на 

отпадъка. 

В изпълнение на Условие 11.3.6. 

предварителното съхраняване на 

отпадъците, посочени в Условие 11.3.5 се 

извършва в съответствие с изискванията 

на Наредбата за изискванията за 

третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци. 

Данните за образуваните от дейността на 

площадката отпадъци са   представени в 

Приложение 1 -  Таблица 4 Образуване 

на отпадъци 

 

 

Условието се изпълнява. 

 

 

 

 

 

 

 

Всички отпадъци, на вход на депото, 

подлежат на контрол и регистрация, която 

включва: 

- проверка на придружаващата 

отпадъците документация; 

- претегляне на електронна везна; 

- визуален контрол за съответствие 

по вид и състав на отпадъците с 

отразеното в документите. 
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Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира резултатите от 

оценката на съответствието съгласно Условие 

11.2.3., Условие 11.3.11., Условие 11.7.3.,  
установените причини за несъответствие и 

предприетите коригиращи действия. Резултатите 

да се съхраняват на площадката и представят при 

поискване от компетентния орган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количествата депонирани отпадъци се 

установяват чрез претегляне на 

електронна везна. За потвърждение на 

доставката се издава кантарна бележка, 

която отразява основни данни за 

доставката и доставеното количество в 

тонове. 

Количествата приети за депониране 

отпадъци се отразяват системата за 

отпадъци „НИСО“. 

През 2021г. общото количество приети   

отпадъци е 25 342,08 t/y. А общото 

количество депонирани   отпадъци е 

24 853,280 t/y. 

Количествата и вида на депонираните 

отпадъци са представени в Таблица по 

Условие 11.9.2.  

Съгласно Условие 11.7.2. е изготвена и се 

прилага инструкция. 

Съгласно Условие 11.7.3. е изготвена и се 

прилага инструкция. 

В изпълнение на Условие 11.2.3. е 

изготвена и се прилага инструкция  за 

периодична оценка на съответствието на 

постъпващите отпадъци с условията в 

разрешителното, на причините за 

установените несъответствия и за 

предприемане на коригиращи действия. 

Ежемесечно - в края на всеки месец се 

извършва проверка за установяване на 

съответствието на постъпващите 

отпадъци с условията в разрешителното. 

Резултатите  от извършената проверка се  

документират в протокол. През 2021г. са 

извършени 12бр. проверки. Не са 

установени несъответствия и не се е 

налагало предприемане на коригиращи 

действия. 

В изпълнение на Условие 11.3.11. е 

изготвена и се 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.  

Два пъти годишно се извършва проверка за 

установяване на съответствието на 

предварително съхранение на 

образуваните на площадката отпадъци с 

условията на КР. Резултатите  от 
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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 Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините 

Созопол, Приморско и Царево, 

определен в Условие 11.7.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извършената проверка се  документират в 

протоколи. През 2021г. са извършени 2бр. 

проверки. Не са установени 

несъответствия и не се е налагало 

предприемане на коригиращи действия. 

В изпълнение на Условие 11.7.3. е 

изготвена 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. 

Ежемесечно - в края на всеки месец се 

извършва проверка за установяване на 

съответствието количествата депонирани 

отпадъци с разрешените такива. 

Резултатите  от извършената проверка се  

документират в протокол. През 2021г. са 

извършени 12бр. проверки. Не са 

установени несъответствия и не се е 

налагало предприемане на коригиращи 

действия. 

Резултатите от извършените проверки се 

съхраняват на площадката и се представят 

при поискване от компетентния орган. 

Заетата площ от отпадъци в клетка № 1 е 

12,650дка, в клетка №2 е 10,200 дка, в 

клетка №3 е 13,470 дка. Обемът на 

отпадъците в клетка № 1 е 98847 м3, в 

клетка №2 е 72479 м3,  в клетка №3 е 

93870.66 м3. 

Заетата площ в дка и м3 в клетка № 1, 

клетка № 2 е определена в следствие на 

геодезическо заснемане извършено от  

фирма “Гео Симеонов” ЕООД през м. юни 

2018г.  

Заетата площ в дка и м3 в клетка № 3 е 

определена в следствие на геодезическо 

заснемане извършено от  фирма “Гео 

Симеонов” ЕООД през м. декември 2021г.  

През 2021г. са извършени геодезически 

измервания за определяне на 

вертикалните и хоризонталните 

деформации на депото от фирма “Гео 

Симеонов” ЕООД. Съгласно представения 

доклад се наблюдават: 

- хоризонтални деформации (нулев и 

единадесети цикъл) в т. Р1 е  49.7мм, т.Р2 

е 11.8мм, т.Р3 е 4.2мм, т.Р4 е 9.1мм и т. Р5 

е 14.3мм от първоначалното им 
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Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира видовете и 

количествата отпадъци, приети, съхранени, 

депонирани на площадката и данните, да ги 

представя като част от ГДОС. 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира резултатите от 

оценката на съответствието на наблюдаваните 

годишни количества отпадъци с определените 

такива в условията на разрешителното 

Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото 

разрешително да съхранява всяка информация, 

чието документиране се изисква с горните 

условия (Условие № 11. Управление на 

отпадъците) за срок не по-кратък от пет 

календарни години, ако не е указано друго в 

съответната нормативна уредба. Информацията 

да се предоставя при поискване от 

компетентните органи. 

Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва преносите извън 

площадката на опасни и неопасни отпадъци, в 

определените в Регламент № 166/ 2006 г. относно 

положение- за период от 11 години. 

Спрямо предходното измерване (десети 

цикъл) : т.Р1 с 9.4мм, Р2 с 19.7мм, Р3 с 

15.8мм, РТ4 с 8.6мм по положение, както 

и преместване на т.Р5 с 22.6мм – за 

едногодишен период. 

- вертикални деформации (нулев и 

единадесети цикъл) в т. Р1 е  -37.4мм, т.Р2 

е -9.2мм, т.Р3 е 3.2мм, т.Р4 е -3.6мм и т. 

Р5 е -3.4мм от първоначалното им 

положение за период от 11 години. 

Спрямо предходното измерване (десети 

цикъл): т.Р1 с +4.0мм, Р2 с +3.2мм, Р3 с 

+2.7мм, Р4 с +5.2мм и т.Р5 с +5.1мм – за 

едногодишен период. 

Разглеждайки получените резултати от 

измерванията, може да се каже, че най-

голямо слягане се наблюдава в т.Р1 –  

-37.4мм- за единадесет години.  

 

През 2021г. общото количество 

депонирани отпадъци е 24853,280 t/y. 

Количествата и вида на депонираните 

отпадъци са представени в Таблица по 

Условие 11.9.2.  
Данните за съхраняваните отпадъци, 

образувани от дейността на площадката са   

представени в Приложение 1 -  Таблица 

4 Образуване на отпадъци 

Резултатите от оценката на 

съответствието се документират в 

дневник. 

Не са установени несъответствия. 

 

 

 

 

Информацията, чието документиране се 

изисква по Условие № 11. Управление 

на отпадъците, се съхранява на 

площадката на депото в изискуемите 

срокове и се предоставя при поискване от 

компетентните органи. 

 

 

 

Условието се изпълнява. 

Таблица по Условие 11.9.8.  
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създаването на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) 

случаи. 
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Таблица, съгласно Условие 11.9.2. 

 

Отпадък Код Количество 

депонирани отпадъци 

2021г. 

t/y 

Обезвреж-

дане на 

площадката 

Име на фирмите, 

които депонират 

отпадъци - общо 

Съответствие 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 18189.600 депониране  Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 10573.880 депониране “РТК”ООД Община 

Созопол 

Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 7379.460 депониране “РТК”ООД Община 

Царево 

Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 11.840 депониране Физически лица Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 58.400 депониране “Екипмар” ЕООД Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 12.260 депониране „с.Равадиново – 

Община Созопол“ 

Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 152.920 депониране „Чистота и озеленяване 

“ ООД Приморско 

Да 

Обемни отпадъци 20 03 07 0.840 депониране „Дюни“ АД Да 

Строителни отпадъци:  120.420    

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

керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 
17 01 07 120.420 депониране „Дюни“ АД Да 

Производствени отпадъци: 
 

 6543.260 депониране  Да 

Други отпадъци (включително смеси от материали) от 

механично третиране на отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11 

19 12 12 49.040 депониране “РТК”ООД Община 

Созопол 

Да 

Други отпадъци (включително смеси от материали) от 

механично третиране на отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11 

19 12 12 22.480 депониране “РТК”ООД Община 

Царево 

Да 

Други отпадъци (включително смеси от материали) от 

механично третиране на отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11 

19 12 12 6350.360 депониране „Чистота и 

озеленяване“ООД 

Приморско 

Да 

Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени 19 08 05 0.020 депониране „Комплектстрой“ЕООД      Да 
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места 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 0.020 депониране „Комплектстрой“ЕООД      Да 

Отпадъци от песъкоуловители 19 08 02 0.020 депониране „Комплектстрой“ЕООД      Да 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 0.900 депониране „Дюни „АД Да 

Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени 19 08 05 9.080 депониране „Дюни „АД Да 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 40.280 депониране „Финтрейт инженеринг“ 

ЕООД 

Да 

Отпадъци от песъкоуловители 19 08 02 26.560 депониране „Финтрейт инженеринг“ 

ЕООД 

Да 

Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени 19 08 05 5.600 депониране „Финтрейт инженеринг“ 

ЕООД 

Да 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 38.800 депониране “Екипмар” ЕООД Да 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

35 

 

Таблица, съгласно Условие 11.9.8.  (ЕРИПЗ) 

 

 

 

Код Наименование Метод Използвана методика Количество, т/год. 

15 02 03 Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

Измерване Предадени на фирма 

„Еко гарб“ООД 

(Клетка №4) 

4.54 

19 08 01 Отпадъци от решетки и 

сита 

Измерване Предадени на фирма 

„Еко гарб“ООД 

(Клетка №4) 

1.18 

19 08 02 Отпадъци от 

пясъкоуловители 

Измерване Предадени на фирма 

„Еко гарб“ООД 

(Клетка №4) 

3.52 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

Измерване Предадени на фирма 

„Еко гарб“ООД 

(Клетка №4) 

3.78 

20 03 01 Смесени битови 

отпадъци 

Измерване Предадени на фирма 

„Еко гарб“ООД 

(Клетка №4) 

475.78 

   ОБЩО: 488.80 
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4.5. Шум 

 

Условия по КР №204-Н1 /2015г.  Докладване 
 

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да извършва не по-малко от един 

път в рамките две последователни календарни 

години наблюдение на: 

- общата звукова мощност на площадката; 

- еквивалентните нива на шум в определени 

точки по границата на площадката; 

- еквивалентните нива на шум в мястото на 

въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. 

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за оценка 

на съответствието на установените 

еквивалентните нива на шум по границата на 

производствената площадка и в мястото на 

въздействие с разрешените такива, установяване 

на причините за допуснатите 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 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”. 

Условие 12.3. Документиране и докладване 

Последно извършено измерване през 

2020г.Измерванията са извършени от 

акредитирана лаборатория “Еко-консулт-

инженеринг“ ООД. 

Резултатите от измерванията са 

представени в Таблица 6 от 

Приложението. 

Изготвен е доклад по чл.30(1) 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. Доклада е представен в 

РИОСВ Бургас с Изх. №32-00-

21/30.06.2020г. 

Съгласно Условие 12.2.1., следващо 

замерване предстои през 2022г. 

Изготвена е и се прилага инструкция. 

 

Изготвена е и се прилага инструкция. 

Резултатите от приложението на 

инструкцията се документират в дневник. 

Не са установени несъответствия и не се е 

налагало предприемане на коригиращи 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условието се изпълнява. 
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Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира, съхранява на 

площадката и представя при поискване от 

компетентните органи на резултатите от 

наблюдението на определените показатели. 

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира, съхранява на 

площадката и представя при поискване от 

компетентните органи на резултатите от 

оценката на съответствието на установените нива 

на шум по границата на производствената 

площадка и в мястото на въздействие с 

разрешените такива, установените причини за 

допуснатите несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

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 мониторинг на шума в околната 

среда и за изискванията за провеждане 

на собствен мониторинг и 

предоставяне на информация от 

промишлените източници на шум в 

околната среда; 

- установени несъответствия с 

поставените в разрешителното 

максимално допустими нива, причини 

за несъответствията, предприети/ 

планирани коригиращи действия. 

 

 

 

 

 

 

Условието се изпълнява. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не са постъпвали оплаквания от живущи 

около площадката. 

Резултатите от собствените периодични 

измервания са представени в Таблица 6 

от Приложение 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Не са установени несъответствия на 

установените еквивалентни нива на шум 

по границата на производствената 

площадка и в мястото на въздействие с 

разрешените такива по Условие 12.1.1. и 

не се е налагало да се предприемат 

коригиращи действия. 

 

 

 

 

 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

Условия по КР №204-Н1 /2015г. Докладване 
Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и 

подземните води от замърсяване 

Условие 13.1.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

  

 

 Изготвена е и се прилага инструкция  за 

периодична проверка за наличие на течове 
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периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито, установяване на причините и 

отстраняване на течовете. 

 

 

 

 

 

Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция, 

съдържаща мерки за отстраняване на разливи 

и/или изливания на вредни и опасни вещества 

върху производствената площадка (включително 

и в обвалованите зони) 

 

 

 

 

 

 

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да осигурява съхраняването на 

достатъчно количество подходящи сорбиращи 

материали за почистване, в случай на разливи на 

определени за целта места. 

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

предотвратяване на наличие на течности в 

резервоари,технологично/пречиствателно 

оборудване или тръбопроводи, от които са 

установени течове, до момента на 

отстраняването им. 

 

 

 

 

Условие 13.1.5. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

периодична проверка и поддръжка на 

канализационната система за отпадъчни води на 

площадката. 

 

 

 

 

Условие 13.1.6. Не се допуска използването на 

материали, съдържащи приоритетни вещества 

при изграждането на конструкции, инженерно 

строителни съоръжения и други, при които се 

от тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито, установяване на 

причините и отстраняване на течовете. 

Резултатите от изпълнението на 

инструкцията се документират в дневник. 

През 2021г. са извършени 12бр. проверки. 

Не са установени течове и не се е 

налагало предприемане на коригиращи 

действия. 

Изготвена е инструкция, в която са 

предвидени мерки за отстраняване на 

разливи и/или изливания на вредни и 

опасни вещества върху производствената 

площадка (включително и в обвалованите 

зони). Изготвен е и дневник за отразяване 

причините за  разливите,замърсената 

площ, състав и количество на 

замърсителя, приемащият 

обем,последствията от разлива и 

предприети мерки .  

 

През 2021г. няма установени разливи. 

Подготвен е сорбиращ материал – 

дървени стърготини. Предвидено е 

достатъчно количество. Съхраняват се на 

определени за това места. 

Изготвена е и се прилага инструкция  за 

предотвратяване на наличие на течности в 

резервоари,технологично/пречиствателно 

оборудване или тръбопроводи, от които са 

установени течове, до момента на 

отстраняването им. Резултатите от 

изпълнението на инструкцията се 

документират в дневник. През 2021г. са 

извършени 12бр. проверки. Не са 

установени течове и не се е налагало 

предприемане на коригиращи действия. 

Изготвена е и се прилага инструкция за 

периодична проверка и поддръжка на 

канализационната система за отпадъчни 

води на площадката. Резултатите от 

изпълнението на инструкцията се 

документират в дневник. През 2021г. са 

извършени 12бр. проверки. Не са 

установени течове и не се е налагало 

предприемане на коригиращи действия. 

При изграждането на конструкции, 

инженерно строителни съоръжения и 

други, не са се използвали и не се 

използват материали, при които се 



 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

39 

осъществява или е възможен контакт с почвите и 

подземните води и от които същите могат да 

бъдат замърсени. 

 

Условие 13.1.7. На притежателя на настоящото 

разрешително не се разрешава инжектиране, 

реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на 

приоритетно опасни, приоритетни, опасни и 

вредни вещества в почвите и подземните води. 

Условие 13.2. Условия за мониторинг на 

почвата 

Условие 13.2.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да провежда собствен мониторинг 

на почви по показателите, посочени в Таблица  

13.2.1. Пробовземането и анализите да се 

извършват от акредитирани лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ и 

ИАОС план за мониторинг  на почви, съобразен 

с условията на КР. 

 

 

 

 
Условие 13.3. Условия за мониторинг на 

подземните води 

Условие 13.3.1 По време на експлоатацията на 

депото и след неговото закриване, за срок не по-

кратък от 30 години, притежателят на 

настоящото разрешително да извършва собствен 

мониторинг на подземните води по показателите, 

посочени в Таблица 13.3.1. на настоящото 

разрешително. Пробовземането и анализите да се 

извършват от акредитирани лаборатории. 

 

 

 

осъществява или е възможен контакт с 

почвите и подземните води и от които 

същите могат да бъдат замърсени. 

 

Не се извършва инжектиране, 

реинжектиране, пряко или непряко 

отвеждане на приоритетно опасни, 

приоритетни, опасни и вредни вещества в  

почвите и подземните води. 

 

 

През отчетната 2021г.  е извършван 

собствен мониторинг на почви. Съгласно 

Условие 13.2.1. мониторинг на почви се 

извършва веднъж на всеки три години. 

В изпълнение на Условие 13.2.1. през 

2021 г. е извършен собствен мониторинг 

на състоянието на почвите на територията 

на площадката на депото по показателите, 

посочени в Таблица 13.2.1. 

Пробовземането и анализите са 

извършени от акредитирана лаборатория  

„ Еко-консулт-инженеринг“ ООД. 

Резултатите от мониторинга са 

представени в Таблица 8 от Приложение 

1. 

Следващ собствен мониторинг на почви 

предстои да се извърши през 2024г. 

Изготвен е План за собствен мониторинг 

на почви на „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Созопол, 

Приморско и Царево“. 

Планът за собствен мониторинг е 

съобразен с условията на КР и е 

съгласуван с РИОСВ – Бургас – писмо с 

изх.№9646/15.12.2015г. и с ИАОС – писмо 

изх.№630-БС-1913/29.12.2015г. 

 

 

Извършва се собствен мониторинг на 

подземни води по показателите, посочени 

в Таблица 13.3.1. Пробовземането и 

анализите се извършват от акредитирана 

лаборатория  „ Еко-консулт-инженеринг“ 

ООД . 

Резултатите от собствен мониторинг на 

подземни води са представени в Таблица 

7 от Приложение 1. 

      Забелязани са превишения по следните 

показатели – електропроводимост, обща 
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твърдост, перманганатна окисляемост, 

сулфати, хлориди, желязо. 

     Както е отбелязано,под всяка таблица 

от приложението,  Регионалното депото е 

изградено върху район на бивши рудници 

на “Бургаски медни мини”.  Считаме, че 

несъответствията се дължат на фоново 

замърсяване и замърсяване от дейността 

на мините. Депото е въведено в 

експлоатация на 06.07.2009г.  

През 2007г., преди въвеждане на депото в 

експлоатация е направен контролен 

анализ на качеството на подземните води, 

като още тогава се забелязва превишение 

на тези показатели, а КК №3 и КК№4 са 

сухи и няма наличие на водно ниво.  

      Това потвърждава наличието на 

фоново замърсяване. 

      Системата за мониторинг на 

подземните води има две основни цели: 

- Да докаже, че депото не причинява 

влошаване на подземните води; 

- Да направи оценка на характера и 

степента на замърсяване на подземните 

води 

От 2009г. насам се забелязва някаква 

тенденция за намаляване концентрацията 

на горецитираните показатели, което 

доказва тезата, че несъответствията се 

дължат на фоново замърсяване 

По време на извършвания планов 

мониторинг е установено, че през първото 

шестмесечие е констатирано липса на 

водно ниво в КК №4, а през второто 

шестмесечие, липса на водно ниво в КК 

№1, КК №3 и КК №4. 

При извършване на пробовземането от 

акредетираната лаборатория, не е взета 

извадка, поради отсъствие на водно 

количество в пункта за пробовземане. 

Това, съответно е отразено в протоколите 

за вземане на извадките. 

През годините тенденциозно се 

наблюдава липса на водно ниво в  КК№4. 

Регионалното депо е изградено в 

землището на с.Равадиново, община 

Созопол.  

Разглеждания район попада в 

Черноморската климатична област и е 

част от южната средиземноморска област. 
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Условие 13.3.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да изготви и съгласува с БД и 

ИАОС план за мониторинг на подземни води, 

съобразен с условията на КР. 

 

 

 

 

 
Условие 13.4. Документиране и докладване 

Условие 13.4.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и съхранява на 

площадката обобщени резултати от изпълнение 

на инструкциите по Условие 13.1.. 

 

 

Условие 13.4.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и съхранява на 

площадката резултатите от мониторинга на 

почвите и подземните води. 

 

Условие 13.4.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и съхранява на 

площадката предприети допълнителни мерки за 

опазване на почвата и подземните води. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролетта е прохладна и влажна,есента е 

топла, зимата е мека, а лятото е сухо с 

малко валежи.  

В границите на депото няма плитки 

подпочвени води. Пукнатинно-жилните 

води в горнокредитния комплекс имат 

сравнително статично водно ниво. 

Теренът е наклонен. Водният режим 

зависи пряко от падналите валежи, които 

са минимални, като в горната си част 

дерето е сухо. 

Подземните води в тази зона се 

подхранват от инфилтрация на валежи и 

снеготопене. 

Изготвен е План за собствен мониторинг 

на подземни води на „Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Созопол, 

Приморско и Царево“. 

Планът за собствен мониторинг е 

съобразен с условията на КР и е 

съгласуван с БДЧР –Варна – писмо с 

изх.№08-00-382(1)/21.12.2015г. и с ИАОС 

– писмо изх.№630-БС-1913/01.04.2016г. 

 

Документират се и се съхраняват на 

площадката обобщени резултати от 

изпълнение на инструкциите по Условие 

13.1. Мерки за опазване на почвата и 

подземните води от замърсяване, като 

при поискване се предоставят на 

компетентните органи. 

Документират се и се съхраняват на 

площадката резултатите от мониторинга 

на почвите и подземните води, като при 

поискване се предоставят на 

компетентните органи. 

Предвидени са допълнителни мерки за 

опазване на почвата и подземните води. 

 - Изготвен е План за собствен мониринг 

при анормални режими на 

инсталацията по Условие 2 от КР 

№204-Н1/2015г. 

- Изготвена е Собствена оценка за 

възможните случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и на 

случаи на причинени екологични щети 

в „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Созопол, 

Приморско и Царево“, съгл.Приложение 

1 на Наредба №1  за вида на 
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Условие 13.4.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва като част от ГДОС 

обобщени резултати от изпълнение на 

инструкциите по Условие 13.1.. 

Условие 13.4.5. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва резултатите от 

мониторинга на почви по Условие 13.2.1. и 

подземни води по Условие 13.3.1 като част от 

ГДОС. 

 

превантивните и оздравителни мерки в 

предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за 

минималния размер на разходите за 

тяхното изпълнение. 

Въз основа на изготвената оценка са 

планирани и остойностени мерки за 

остраняване на причините и 

непосредствената заплаха за екологични 

щети и за причинени екологични щети, в 

съответствие с изискванията на 

нормативната уредба по отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети.  

Съгласно чл.43,ал.1,т.2 от Закона за 

отговорността за предотвратяване  и 

отстраняване на екологични щети, 

Община Созопол е внесла в 

ИНВЕСТБАНК банкова гаранция №51-

8/2901  в размер на 2 420,00лв. в полза на 

МОСВ. 

През 2021г. не са регистрирани разливи и 

замърсявания на почвите и подземните 

води и не са извършвани дейности, 

свързани с предприемане на 

допълнителни мерки за опазване на 

почвите и подземните води.  

Условието се изпълнява. 

 

 

 

Условието се изпълнява. 

Съгласно Условие 13.2.1. се извършва 

собствен мониторинг на почвите по 

показатели, посочени в  Таблица 13.2.1. 

Резултатите от собствения мониторинг на 

почви са представени в Таблица 8 от 

Приложение 1. 
Съгласно Условие 13.3.1. се извършва 

собствен мониторинг на подземни води по 

показателите, посочени в Таблица 13.3.1. 

Резултатите от собствения мониторинг на 

подземни води са представени в Таблица 

7 от Приложение 1. 
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5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с 

условията на КР (ИППСУКР): 

      

   „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево“ 

няма такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по 

опазване на околната среда. 

 

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

 
     През 2021г. не е вземано решение за  прекратяване дейността на инсталацията по      

Условие 2. 

       

Условия по КР №204-Н1 /2015г. Докладване 

Условие 16.4. Притежателят на настоящото 

комплексно разрешително да докладва 

изпълнението на мерките на плановете по 

Условие 16.2. и Условие 16.3. като част от 

ГДОС. 

 

През 2021г. не се е налагало да изготвяме 

и представяме в РИОСВ – Бургас План за 

закриване на дейностите на площадката  

съгласно Условие 16.2.  или План за 

временно прекратяване на дейностите на 

площадката  или  част от тях, съгласно 

Условие 16.3.   

 

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

 

 

Условия по КР №204-Н1 /2015г. Докладване 

14.1. Притежателят на настоящото разрешително 

да прилага инструкция за оценка на риска от 

аварии при извършване на организационни и 

технически промени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие 14.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да предприема мерки за 

предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на 

последствията от аварии. 

Условие 14.3. Притежателят на настоящото 

Изготвена е и се прилага инструкция за 

оценка на риска от аварии при 

извършване на организационни и 

технически промени. 

 Изготвен е План за провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при бедствия, 

аварии и катастрофи в „Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините 

Созопол, Приморско и Царево“,  

утвърден от кмета на Община Созопол. 

Два пъти годишно се провеждат 

тренировъчни обучения на персонала по 

аварийния план. 

Изготвен е и План за собствен 

мониториниг при анормални режими 

на инсталацията по Условие 2. от КР. 

През отчетната 2021г. не са извършвани 

организационни и технически промени. 

Условието се изпълнява. 

През 2021г. не са възникнали аварийни 

ситуации. 

 

Съгласно Условие 14.3. е изготвен 
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разрешително да 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. 

Условие 14.4. Притежателят на настоящото 

разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и 

да 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 е 

застрашил въздуха и/или почвата, или при който 

се изисква Общината да реагира незабавно. 

Условие 15.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за пускане 

и спиране на пречиствателните съоръжения, 

която да осигурява: 

- пускане на пречиствателните съоръжения 

(ако е възможно технологично) в действие преди 

пускане на свързаните с тях производствени 

инсталации или части от тях; 

- спиране на пречиствателните съоръжения 

след прекратяване на производствения 

процес. 

Условие 15.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага технологични 

инструкции за пускане (влизане в стабилен 

работен режим) и спиране на инсталациите по 

Условие № 2, съдържащи необходимите мерки и 

действия, осигуряващи оптималното протичане 

на производствените процеси. 

Условие 15.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира изпълнението на 

инструкциите за пускане и спиране на 

инсталациите по Условие № 2, включващи отчет 

на продължителността на тези процеси. 

Документацията да се съхранява на площадката 

и предоставя при поискване от компетентния 

орган. 

Условие 15.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага план за мониторинг 

дневник. 

През 2021г. не са възникнали аварийни 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Условие 14.4. е изготвен 

дневник. 

През 2021г. не са възникнали аварийни 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвена е и се прилага инструкция за 

пускане и спиране на пречиствателните 

съоръжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвена е и се прилага инструкция . 

 

 

 

 

 

 

Изготвен е и се води Дневник за спии 

пускане ма инсталацията по Условие №2 

по клетки. 

 

 

 

 

 

Изготвен е План за собствен мониторинг 

при анормални режими на инсталацията  
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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. Обобщени резултати от 

мониторинга да се представя като част от ГДОС. 

 

по Условие 2 и е представен в РИОСВ-

Бургас. 

През 2021г. не е имало анормални режими 

на работа на инсталацията по Условие 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Аварии: 

 

     За  2021г. в  “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, 

Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” не са възникнали аварийни 

ситуации. 

 

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на РДНО, за които е 

издадено КР: 
 

     През 2021г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

депото. 
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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№ 204-H1-И0-A0 /2015 г. на “Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в 

землището на с. Равадиново” с оператор Община Созопол. 

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

копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис:________________________   Дата:____________________ 

      (упълномощено от организацията лице)                      

 

 

Име на подписвания:Тихомир Янакиев 

Длъжност в организацията:Кмет  на Община Созопол 
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Приложение 1 
 

 

                   Т а б л и ц и 
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Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

   Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсите

ли извън 

площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производс

тво, 

обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

№ CAS 

номер 

Замърсител Във 

въздух 

(колона 

1а) 

Във води 

(колона 1 b) 

В почви 

(колона 

1 c) 

   Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. 

1# 74-82-8 Метан(CH4)

С 

- 

(2286,501) 
- - - - 

3# 124-38-9 Въглероден 

диоксид 

(СО2)С 

- 

(4597,856) 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

17#  Арсен  

As 

 [5] 

- 
(2,548.10-14 ±8,618.10-5) 

   

18#  Кадмий 

Cd 

 [5] 

- 

(4,0236.10-18) 

   

19#  Хром 

Cr 

 [50] 

- 

(2,011.10-13) 

   

20#  Мед 

Cu 

 [50] 

- 

(1,0272.10-14 ±2,538.10-5) 

   

21#  Живак 

Hg 

 [1] 

- 

(1,207.10-17) 

   

22#  Никел 

Ni 

 [20] 

- 

(2,1542.10-14 ±3,158.10-15) 

   

23#  Олово 

Pb 

 [20] 

- 

(8,192. 10-14 ±1,203.10-15) 

   

24#  Цинк 

Zn 

 [100] 

- 

(5,407. 10-13 ±1,366.10-13) 

   

79#  Хлориди 

Cl- 

 [2 000 000] 

- 
(1,719. 10-10 ±4,180.10-11) 

   

83#  Флуориди 

 

 [2000] 

- 

(6,417. 10-13 ±1,351.10-13) 

   

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

депонирани битови отпадъци.  

Количество депонирани отпадъци за периода 01.01.2021 г- 31.12.2021 г., съгл.Условие11 

е: 24 853,280t.   
Газоотвеждащата система на клетки 1,2 и 3 не е изградена. За изчисляване на емисиите е 

използвана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха – КОД по 

CHEB-94: 091004 за дейности и съоръжения – депа за отпадъци или съгласно 

изискването на Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на 

вредни вещества във въздуха, утвърдена със Заповед №РД-165 от 20.02.2013г. на МОСВ.  

Емисиите от CH4 са 24 853,280 Mg . 92 kg/Mg.10 -3 = 2286,501Mg 
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Емисиите от СО2 са 24 853,280 Mg . 185,0 kg/Mg.10 -3 = 4597,856Mg 

Емисиите от O2, H2 и H2S не могат да се изчислят защото не е изградена 

газоотвеждащата система на клетките и за тях няма утвърдени емисионни фактори в по-

горе посочената методика. 

 

Колона 1 b 

Сметната е средна стойност на всеки един замърсител в инфилтрата за кл.1,кл.2 и кл.3 

през месеците март,юни,септември и декември (таблица 3. Емисии в отпадните води). 

След това числото е превърнато в кг/л. И стигаме до резултата , както е дадено в 

Условие 6.6 от Комплексното разрешително. 

 

 

 

 

 

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух по изчислителна методика 

CORINAIR -94 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

         

Метан  (CH4)     

/общо за депото 

кg/у Не се 

регламентира 

- 2286,501 - - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 

/общо за депото/ 

кg/у Не се 

регламентира 

-  

4597,856 

- - 

Азотни оксиди 

(NОх) 

кg/у Не се 

регламентира 

- - - - 

Фини прахови 

частици <10 µ m 

(PM 10) 

кg/у Не се 

регламентира 

- - - - 

Показателите NОх и РМ 10 не са докладвани, тъй като не могат да се изчислят 

поради липса на утвърдени емисионни фактори в по-горе посочената методика. 

 

Мониторинг на газовете измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 333 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1900 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,51 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3000C /29.01. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №3000C / 

01.02.2021г. 
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Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 643 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1245 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3000C.1 

/29.01. 2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3000C.1/01.02.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 714 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2686 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,52 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3000C.2 

/29.01. 2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3000C.2/01.02.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1142 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1965 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,01 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 



 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

51 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3000C.3 

/29.01. 2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3000C.3/01.02.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 690 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1572 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,52 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3000C.4 

/29.01.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3000C.4 /01.02.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3665 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 12 052 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,1 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 2,53 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3000C.5 

/29.01.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3000C.5 /01.02.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 595 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1179 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се - 20,8 Месечно - 
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регламентира 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,51 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3000C.6 

/29.01.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3000C.6 /01.02.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 428 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1572 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3024C /04.02. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №3024C / 

08.02.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 857 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1769 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3024C.1 

/04.02.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3024C.1/08.02.2021г. 

 

Мониторинг нагазовете измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
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Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 357 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1965 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,01 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3024C.2 

/04.02.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3024C.2/08.02.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1071 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2555 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,01  Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3024C.3 

/04.02.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3024C.3/08.02.2021г. 

 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 572 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1769 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,52 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3024C.4 

/04.02.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3024C.4 /08.02.2021г. 
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Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3356 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 10808 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,0 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 3,55 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3024C.5 

/04.02.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3024C.5 /08.02.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 524 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1179 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,51 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3024C.6 

/04.02.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3024C.6 /08.02.2021г. 

 

Мониторинг нагазовете измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 238 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 917 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,9 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 



 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

55 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби 

№3130C/31.03.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3130C/01.04.2021г. 

 

Мониторинг нагазовете измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 571 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1245 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3130C.1 

/31.03.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3130C.1 /01.04.2021г. 

 

Мониторинг нагазовете измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 309 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1703 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,52 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3130C.2 

/31.03.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3130C.2/01.04.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 928 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2424 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се - 20,7 Месечно - 
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регламентира 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,52 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3130C.3 

/31.03.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3130C.3 /01.04.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 357 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1376 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,01 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3130C.4 

/31.03.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3130C.4 /01.04.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2832 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 10022 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,1 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 6,08 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3130C.5 

/31.03.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3130C.5 /01.04.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
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Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 500 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 852 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3130C.6 

/31.03.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3130C.6 /01.04.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 690 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2293 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3159C /13.04. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №3159C 

/14.04.2021г. 

 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1071 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2227 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,01 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3159C.1 

/13.04.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3159C.1 /14.04.2021г. 
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Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 714 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2751 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 

 

Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,51 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3159C.2 

/13.04.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3159C.2/14.04.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1428 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2948 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,52 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3159C.3 

/13.04.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3159C.3/14.04.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 762 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2424 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 2,03 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 
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Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3159C.4 

/13.04.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3159C.4 /14.04.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3808 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 13100 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,0 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 6,08 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3159C.5 

/13.04.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3159C.5 /14.04.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 785 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1703 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,52 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3159C.6 

/13.04.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3159C.6 /14.04.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 928 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2948 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се - 20,7 Месечно - 
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регламентира 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 0,51 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3227C /18.05. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №3227C / 

20.05.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1333 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2948 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 2,53 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3227C.1 

/18.05.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3227C.1 /20.05.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 857 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3537 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,52 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3227C.2 

/18.05.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3227C.2 /20.05.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
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Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1833 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3799 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,5 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 3,55 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3227C.3 

/18.05.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3227C.3 /18.05.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 928 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3341 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 4,05 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3227C.4 

/18.05.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3227C.4 /20.05.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4665 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 15 393 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 19,9 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 11,16 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3227C.5 

/18.05.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3227C.5 /20.05.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 
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Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1380 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3013 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 4,05 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3227C.6 

/18.05.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3227C.6 /20.05.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 762 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2489 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,52 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3312C /15.06. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №3312C 

/24.06.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1261 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2882 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 4,05 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 
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Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3312C.1 

/15.06.2021г.  резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3312C.1 /24.06.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1000 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4127 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 2,53 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3312C.2 

/15.06.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3312C.2 /24.06.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)       mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2356 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4782 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,4 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 5,07 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3312C.3 

/15.06.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3312C.3 /24.06.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)       mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1000 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3734 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се - 20,7 Месечно - 
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регламентира 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 6,59 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3312C.4 

/15.06.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3312C.4 /24.06.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)       mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 5331 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 16899 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,0 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 12,17 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3312C.5 

/15.06.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3312C.5 /24.06.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)       mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1595 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4716 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 10,65 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3312C.6 

/15.06.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3312C.6 /24.06.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
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Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1119 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3144 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 3,04 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3433C/20.07. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №3433C / 

26.07.2021. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1428 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3341 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 7,61 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3433C.1 

/20.07.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №34 

33C.1 / 26.07.2021г. 

 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1428 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4781 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,5 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 7,61 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3433C.2 

/20.07.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3433C.2 /26.07.2021г. 
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Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2975 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 5567 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,4 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 9,13 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3433C.3 

/20.07.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3433C.3 / 26.07.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1595 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4847 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,5 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 10,65 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3433C.4 

/20.07.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3433C.4 / 26.07.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 6545 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 18 733 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 19,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 20,28 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 
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Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3433C.5 

/20.07.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3433C.5 / 26.07.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2380 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 7860 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,3 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 28,39 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №3433C.6 

/20.07.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№3433C.6 / 26.07.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1357 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4454 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 3,04 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №64C /24.08. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №64C / 

25.08.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2023 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4454 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се - 20,6 Месечно - 
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регламентира 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 9,64 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №64C.1 /24.08. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №64C.1 / 

25.08.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1880 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 5961 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,5 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 13,69 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №64C.2 /24.08. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №64C.2/25.08. 

2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3594 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 6550 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,4 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 7,61 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №64C.3 

/24.08.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №64C.3 

/25.08.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
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Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2094 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 6223 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,4 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 11,16 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №64C.4 /24.08. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №64C.4/25.08. 

2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 7473 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 18 602 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 19,9 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 21,29 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №64C.5 /24.08. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №64C.5/25.08. 

2021г. 

 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2118 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 6550 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,4 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 29,41 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №64C.6 /24.08. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване №64C.6/25.08. 

2021г. 
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Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1071 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3734 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 2,53 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №ВШ-8C /02.09. 

2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-8C 

/07.09.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1928 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3734 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 11.66 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-8C.1 

/02.09.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

8C.1 / 07.09.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1595 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 5306 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 16,22 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 
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Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-8C.2 

/02.09.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

8C.2/ 07.09.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2999 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 5830 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,5 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 811 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-8C.3 

/02.09.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

8C.3 / 07.09.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1856 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 5699 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 11,66 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-8C.4 

/02.09.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

8C.4/ 07.09.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 6140 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 17 620 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се - 20,2 Месечно - 
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регламентира 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 25,35 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-8C.5 

/02.09.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

8C.5/ 07.09.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1737 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 5633 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,4 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 24,34 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-8C.6 

/02.09.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

8C.6/ 07.09.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 738 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2555 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,52 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-88C 

/12.10.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

88C/ 21.10.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
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Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1357 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2948 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 6,08 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-88C.1 

/12.10.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

88C.1 / 21.10.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1000 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3537 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 7,10 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-88C.2 

/12.10.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

88C.2 / 21.10.2021г. 

 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2213 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 5044 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,5 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 3,55 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-88C.3 

/12.10.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

88C.3 / 21.10.2021г. 
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Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1571 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4323 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 8,62 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-88C.4 

/12.10.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

88C.4 / 21.10.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4998 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 15 327 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,3 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 18,25 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-88C.5 

/12.10.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

88C.5 / 21.10.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1309 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4192 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,5 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 23,32 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 



 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

75 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-88C.6 

/12.10.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

88C.6 / 21.10.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1000 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3930 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 2,03 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-145C 

/03.11. 2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

145C / 19.11.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1904 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3996 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 4,56 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-145C.1 

/03.11.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

145C.1 / 19.11.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1428 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4651 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се - 20,5 Месечно - 
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регламентира 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 9,13 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-145C.2 

/03.11.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

145C.2 / 19.11.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2642 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 6354 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,3 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 11,16 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-

145C.3/03.11.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване 

№ ВШ-145C.3 / 19.11.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2142 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 5240 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,4 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 10,14 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-145C.4 

/03.11.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

145C.4 / 19.11.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
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Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 5450 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 18 733 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,1 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 28,39 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-145C.5 

/03.11.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

145C.5 / 19.11.2021г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2237 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 5371 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,3 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 34,38 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-145C.6 

/03.11.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

145C.6 / 19.11.2021г. 

 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 571 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2948 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,8 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 1,52 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-264C 

/14.12.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

264C / 17.01.2022г. 
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Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1190 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2358 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 2,03 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-264C.1 

/14.12.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

264C.1 / 17.01.2022г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G1 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 809 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 2948 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,7 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 4,06 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-264C.2 

/14.12.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

264C.2 /17.01.2022г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G2 на клетка №2 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1761 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3734 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,5 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 5,07 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 
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Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-264C.3 

/14.12.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

264C.3/ 17.01.2022г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G5 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1333 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3406 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,6 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 3,04 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-264C.4 

/14.12.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

264C.4 / 17.01.2022г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G6 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 4403 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 16 506 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се 

регламентира 

- 20,2 Месечно - 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 18,25 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-264C.5 

/14.12.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

264C.5 / 17.01.2022г. 

 

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G7 на клетка №3 

 
Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответстви

е Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

 

Метан  (CH4)     mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 1357 Месечно - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 
mg/Nm3 Не се 

регламентира 

- 3144 Месечно - 

Кислород O2 об.% Не се - 20,6 Месечно - 
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регламентира 

Сероводород H2S mg/Nm3
 Не се 

регламентира 

- 18,76 Месечно - 

Водород H2 

 
mg/Nm3

 Не се 

регламентира 

- 0,0 Месечно - 

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби № ВШ-264C.6 

/14.12.2021г. резултатите от измерването са отразени в Протокол за изпитване № ВШ-

264C.6 / 17.01.2022г. 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, включително инфилтрат, битово-фикални и дъждовни) 

 

Мониторинг на инфилтрат от клетка №1  

 

Обем на инфилтрата 

Дата 15.01.21 09.02.21 15.03.21 15.04.21 16.05.21 15.06.21 19.07.21 19.08.21 17.09.21 15.10.21 17.11.21 17.12.21 

Измерена 

стойност 

в % 

37,1 31,2 31,5 32,0 31,5 31,0 32,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

23.03.2021г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 2 740 ± 646 - 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 352 ± 471 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7,56 ± 0,15 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,37 ± 0,15 - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 69 ± 18 - 

Арсен   mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,076 ± 0,013 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2475 ± 0,0391 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0011* - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 
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Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0121 ± 0,0025 - 

Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0201 ± 0,0034 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0566 ± 0,0111 - 

Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0135 ± 0,0038 - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0413 ± 0,0072 - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 651 ± 409 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 5,8 ± 1,4 - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 787 ± 200 - 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 9,3 ± 2,1 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 7 ± 2 - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,2* - 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 18.03.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-1 пункт за наблюдение в клетка №1.  Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№0357/18.03.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №0423/23.03.2021г. Пробовземането и анализът 
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се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително. 

 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

31.05.2021г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 2 650 ± 712 

 

- 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 304 ± 455 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7,50 ± 0,15 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,35 ± 0,07 - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 60 ± 16 - 

Арсен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0618 ± 0,0051 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2391 ± 0,0376 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0011* - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 

Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0106 ± 0,0022 - 

Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0198 ± 0,0048 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0418 ± 0,0056 - 
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Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0111 ± 0,0022 - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0398 ± 0,0065 - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 514 ± 363 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 4,2 ± 1,1 - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 705 ± 186 

 
- 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 8,22 ± 2,01 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 5 ± 1 - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,02* - 

 

 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 31.05.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-1 пункт за наблюдение в клетка №1. Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№0868/31.05.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №0891/08.06.2021г. Пробовземането и анализът 

се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително. 
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Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

20.09.2021г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 17 ± 4 

 

- 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 3,15 ± 1,11 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7,05 ± 0,14 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 4,1 ± 1,3 - 

Арсен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0057 ± 0,0012 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0423 ± 0,0029 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0011* - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 

Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0163 ± 0,0014 - 

Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0104 ± 0,0014 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0051 ± 0,0007 - 

Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0072 ± 0,0008 - 
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Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0039 ± 0,0009 - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,103* - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие  42 ± 11 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,41 ± 0,11 - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 27 ± 7 - 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 6,23 ± 1,95 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,1* - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 0,16 ± 0,04 - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 0,25 ± 0,07 - 

 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 09.09.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-1 пункт за наблюдение в клетка №1.  Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№1744/09.09.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №1809/20.09.2021г. Пробовземането и анализът 

се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително. 
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Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

06.01.2022г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 15 ± 4 - 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 3,05 ± 1,06 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 6,93 ± 0,14 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,1* - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие < 3* - 

Арсен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0053 ± 0,0015 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0338 ± 0,0056 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0011* - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0152 ± 0,0023 - 

Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0101 ± 0,0016 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0049* - 

Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0068 ± 0,0008 - 
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Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0103* - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 39 ± 10 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,38 ± 0,07 - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 21 ± 5 - 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 5,13 ± 1,09 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,1* - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 0,14 ± 0,04 - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 0,22 ± 0,06 - 

 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 16.12.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-1 пункт за наблюдение в клетка №1.  Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№2750/16.12.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №2998/06.01.2022г. Пробовземането и анализът 

се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително. 
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Мониторинг на инфилтрат от клетка №2 

 

Обем на инфилтрата. 

Дата 15.01.21 09.02.21 15.03.21 15.04.21 16.05.21 15.06.21 19.07.21 19.08.21 17.09.21 15.10.21 17.11.21 17.12.21 

Измерена 

стойност 

в % 

35 28 29 30 30 30 30 31 30 32 32 33 

 

 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

23.03.2021г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 450 ± 389 

 

- 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 706 ± 246 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7,85 ± 0,16 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1,24 ± 0,32 - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 48 ± 12 - 

Арсен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1201 ± 0,0154 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1871 ± 0,0266 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0011* - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 

Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0359 ± 0,0071 - 
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Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0211 ± 0,0036 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0801 ± 0,0141 - 

Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0058 ± 0,0019 - 

Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0784 ± 0,0134 - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 523 ± 128 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7 ± 2 - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 436 ± 107 - 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 10,7 ± 2,4 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 5,3 ± 1,4 - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,2* - 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 18.03.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-2 пункт за наблюдение в клетка №2.  Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№0358/18.03.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №0424/23.03.2021г. Пробовземането и анализът 

се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително. 
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Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

08.06.2021г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 300 ± 367 

 

- 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 636 ± 222 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7,76 ± 0,16 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1,02 ± 0,34 - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 40 ± 13 - 

Арсен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1118 ± 0,0209 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1773 ± 0,0266 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0011* - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 

Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0201 ± 0,0038 - 

Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0201 ± 0,0041 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0716 ± 0,0108 - 

Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0047 ± 0,0004 - 
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Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0622 ± 0,0078 - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 490 ± 119 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 4 ± 1 - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 403 ± 107 - 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 9,36 ± 2,12 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 4,1 ± 1,1 - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,2* - 

 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 31.05.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-2 пункт за наблюдение в клетка №2.  Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№0869/31.05.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №0892/08.06.2021г. Пробовземането и анализът 

се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително. 
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Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

20.09.2021г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 375 ± 373 

 

- 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 671 ± 234 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7,50 ± 0,15 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1,14 ± 0,38 - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 44 ± 13 - 

Арсен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0653 ± 0,0173 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2344 ± 0,0563 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0011* - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 

Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0096 ± 0,0022 - 

Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0184 ± 0,0033 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0536 ± 0,0203 - 

Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 
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Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0544 ± 0,0144 - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 480 ± 117 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие >2,5* - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 307 ± 84 - 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 10,5 ± 2,9 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 4,8 ± 1,3 - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,2* - 

 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 09.09.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-2 пункт за наблюдение в клетка №2.  Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№1745/09.09.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №1810/20.09.2021г. Пробовземането и анализът 

се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително. 
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Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

06.01.2022г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 313 ± 357 

 

- 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 635 ± 222 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7,44 ± 0,15 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1,02 ± 0,32 - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 41 ± 10 - 

Арсен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0643 ± 0,0052 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2138 ± 0,0367 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0011* - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 

Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0083* - 

Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0171 ± 0,0042 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0501 ± 0,0071 - 

Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 
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Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0502 ± 0,0083 - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 473 ± 118 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 2,7 ± 0,1 - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 288 ± 80 - 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 9,47 ± 2,07 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 3,7 ± 1,1 - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,2* - 

 

 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 16.12.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-2 пункт за наблюдение в клетка №2.  Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№2751/16.12.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №2999/06.01.2022г. Пробовземането и анализът 

се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително. 
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Мониторинг на инфилтрат от клетка №3  

 

Обем на инфилтрата 

Дата 15.01.21 09.02.21 15.03.21 15.04.21 16.05.21 15.06.21 19.07.21 19.08.21 17.09.21 15.10.21 17.11.21 17.12.21 

Измерена 

стойност 

в % 

31,0 33,0 32,0 32,0 31,5 31,2 31,1 30,0 30,5 30,5 31,0 31,5 

 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

23.03.2021г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 2 360 ± 646 

 

- 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 122 ± 392 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7,75 ± 0,16 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,86 ± 0,27 - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 75 ± 16 - 

Арсен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2037 ± 0,0275 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,796 ± 0,149 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0011* - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 

Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,178 ± 0,032 - 
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Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0403 ± 0,0066 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2557 ± 0,0454 - 

Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0489 ± 0,0071 - 

Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2831 ± 0,0508 - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 2 044 ± 468 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 8,6 ± 2,2 - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 498 ± 128 - 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 8,58 ± 1,74 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 3,8 ± 1,1 - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,2* - 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 18.03.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-3 пункт за наблюдение в клетка №3. Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№0359/18.03.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №0425/23.03.2021г. Пробовземането и анализът 

се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 
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Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

08.06.2021г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 2 000 ± 518 

 

- 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 142 ± 398 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7,60 ± 0,15 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,74 ± 0,29 - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 70 ± 19 - 

Арсен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2001 ± 0,0168 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,7841 ± 0,0569 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1622 ± 0,0181 - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 

Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1622 ± 0,0181 - 

Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0383 ± 0,0046 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2248 ± 0,0275 - 

Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0466 ± 0,0045 - 
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Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2713 ± 0,0255 - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 923 ± 471 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7± 2 - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 366 ± 95 - 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 7,41 ± 1,62 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 2,4 ± 0,6 - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,2* - 

 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 31.05.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-3 пункт за наблюдение в клетка №3.  Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№0870/31.05.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №0893/08.06.2021г. Пробовземането и анализът 

се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително. 
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Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

20.09.2021г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 2 226 ± 613 

 

- 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 060 ± 369 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7,70 ± 0,16 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,775 ± 0,211 - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 70 ± 20 - 

Арсен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1841 ± 0,0306 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,6351 ± 0,0884 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0011* - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 

Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1535 ± 0,0512 - 

Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0366 ± 0,0129 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2435 ± 0,0369 - 

Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0375 ± 0,011 - 
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Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1726 ± 0,0249 - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1 830 ± 454 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие >2,5* - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 376 ± 103 - 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 7,5 ± 2,1 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 2,6 ± 0,7 - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,2* - 

 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 09.09.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-3 пункт за наблюдение в клетка №3.  Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№1746/09.09.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №1811/20.09.2021г. Пробовземането и анализът 

се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително. 
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Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Честота на 

мониторинг 

 

Резултати от 

мониторинг 

06.01.2022г. 

Съответствие 

 

ХПК mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 2184  ± 598 - 

БПК5 mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1042  ± 363 - 

pH mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 7,64 ± 0,16 - 

Нефтопродукти mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,74 ± 0,27 - 

Неразтворени 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 65 ± 16 - 

Арсен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1752 ± 0,0246 - 

Барий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,6148 ± 0,1526 - 

Кадмий mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0011* - 

Хром (ІІІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,02* - 

Хром (VІ) mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,03* - 

Мед mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1442 ± 0,0237 - 

Живак mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,0003* - 

Молибден mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0352 ± 0,0065 - 

Никел mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,2384 ± 0,0562 - 

Олово 

 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,0341 ± 0,0034 - 
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Селен mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Цинк mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 0,1636 ± 0,0272 - 

Хлориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 1813 ± 449 - 

Флуориди mg.dm-3 Не е 

нормирано 

Веднъж на тримесечие 2,76 ± 0,12 - 

Сулфатни йони mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 362 ± 100 - 

Екстрахируеми 

вещества 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 7,33 ± 1,72 - 

Анионактивни 

детергенти 

mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие 2,2 ± 0,6 - 

Азот нитритен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,003* - 

Азот нитратен mg.dm-3 Не е 

нормирано 
Веднъж на тримесечие <0,2* - 

 

 

 

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено чрез пробовземане на 16.12.2021г. Пробовземането е 

извършено от ТП № И-3 пункт за наблюдение в клетка №3.  Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на извадки 

№2752/16.12.2021г. Резултатите от измерването са отразени в Протокол от изпитване №3000/06.01.2022г. Пробовземането и анализът 

се извършва от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 10.1.2.2. от Комплексното 

разрешително. 
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Таблица 4 Образуване на отпадъци 

 

Отпадък Код Количество 

 [t/y] 

Годишна норма за 

ефективност [t/t 

депониран 

отпадък] 

Временно 

съхранение 

на 

площадката

* 

Транспорт

иране 

-собствен 

транспорт/

външна 

фирма 

Съответствие  

Количества 

определени 
с КР 

 

Реално 

измерено 
 

Количества 

определени с 
КР 

 

Реално 

измерено 

 

 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

 

Нехлорирани 

хидравлични 

масла на 

минерална 

основа 

13 01 10* 1,2[t/y] 0,225[t/y] 0,0000538 0,000009 Да Външна 

фирма 
Да 

Нехлорирани 

моторни, 

смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална 

основа
 

13 02 05* 0,072[t/y] 0,072[t/y] 0,0000134 0,0000028 Да Външна 

фирма 
Да 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 0,30[t/y] 0 0,0000134 - Да Външна 

фирма 
- 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак 

20 01 21* 0,010[t/y] 0 0,0000004 - Да Външна 

фирма 
- 
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Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 
 

 

Отпадък 

 

 

Код 

 

 

Оползотворяване 

на площадката 

 

 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната 

фирма, 

извършваща 

операцията по  

оползотворяване / 

обезвреждане 

извън площадката 

 

 

Съответствие 

 

Нехлорирани 

хидравлични 

масла на 

минерална 

основа 

13 01 10*  

Не 

 

Не 

 

“Спекта ауто” 

ООД - Бургас 

 
Да 

Нехлорирани 

моторни, 

смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална 

основа
 

13 02 05*  

 

Не 

 

 

Не 

 

“Спекта ауто” 

ООД - Бургас 

Да 

Оловни 

акумулаторни 

батерии
 

16 06 01*  

Не 

 

Не 

- Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак 

20 01 21*  

Не 

 

Не 

- Да 
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Таблица 6 Шумови емисии 

 

 

Място на измерването Измерено 

през деня 

Ниво на 

звуково 

налягане в 

dB(A) 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

по КР 

Съответствие, 

% 

 

Еквивалентно ниво на шум  

т.1 

деня 50,0 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум  

т.2 

деня 45,7 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.3 

деня 47,6 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.4 

деня 47,4 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.5 

деня 52,1 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.6 

деня 50,0 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.7 

деня 54,8 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.8 

деня 59,1 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.9 

деня 54,8 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Ниво на обща звукова 

мощност 
деня 99,1 ± 4,0 

dB(A) 

_ Да 

Еквивалентно ниво на шум в 

мястото на въздействие 

(измерено в жилищна зона 

с.Равадиново) 

деня 37,8 ± 0,2 

dB(A) 

55 dB(A) Да 
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Замерване на Еквивалентно ниво на шум (дневно ниво на шум) е извършено с Протокол №0705/03.06.2020г. за проведени собствени 

измервания на нивата на шума от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД- гр. Бургас и Протокол от 

изпитване № 0802/15.06.2020г. 

 

Място на измерването Измерено 

през 

вечерта 

Ниво на 

звуково 

налягане в 

dB(A) 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

по КР 

Съответствие, 

% 

 

Еквивалентно ниво на шум  

т.1 

вечерта 48,7 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум  

т.2 

вечерта 46,2 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.3 

вечерта 45,9 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.4 

вечерта 45,4 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.5 

вечерта 48,9 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.6 

вечерта 52,2 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.7 

вечерта 56,8 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.8 

вечерта 55,1 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.9 

вечерта 51,2 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Ниво на обща звукова 

мощност 
вечерта 97,6 ± 3,9 

dB(A) 

_ Да 

Еквивалентно ниво на шум в 

мястото на въздействие 

(измерено в жилищна зона 

с.Равадиново) 

вечерта 36,2 ± 0,2 

dB(A) 

50 dB(A) Да 
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Замерване на Еквивалентно ниво на шум (вечерно ниво на шум) е извършено с Протокол №0737/03.06.2020г. за проведени собствени 

измервания на нивата на шума от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД- гр. Бургас и Протокол от 

изпитване № 0820/15.06.2020г. 

 

 

Място на измерването Измерено 

през 

нощта 

Ниво на 

звуково 

налягане в 

dB(A) 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

по КР 

Съответствие, 

% 

 

Еквивалентно ниво на шум  

т.1 

нощта 49,1 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум  

т.2 

нощта 47,3 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.3 

нощта 45,5 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.4 

нощта 44,4 ± 0,2 

dB(A) 
70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.5 

нощта 48,9 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.6 

нощта 51,8 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.7 

нощта 56,4 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.8 

нощта 56,5 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Еквивалентно ниво на шум 

т.9 

нощта 52,3 ± 0,2 

dB(A) 

70 dB(A) Да 

Ниво на обща звукова 

мощност 
нощта 98,0 ± 4,0 

dB(A) 

_ Да 

Еквивалентно ниво на шум в 

мястото на въздействие 

(измерено в жилищна зона 

с.Равадиново) 

нощта 34,8 ± 0,2 

dB(A) 

45 dB(A) Да 
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Замерване на Еквивалентно ниво на шум (нощно ниво на шум) е извършено с Протокол №0738/04.06.2020г. за проведени собствени 

измервания на нивата на шума от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД- гр. Бургас и Протокол от 

изпитване № 0821/15.06.2020г. 

 

Най-близкото населено място с. Равадиново отстои от площадката на инсталацията на повече от 4500 м. За отчетния период не са 

постъпвали оплаквания от района около депото.  

 

Таблица 7 Опазване на подземните води 

 

 Контролен кладенец №1 

 

 

 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

KK 1 

4222’46,4”С

Ш 

2737’17,2”И

Д 

 

Концентрация 

в подземните 

води,  

съгласно 

Наредба №1 от 

2007г. 

 

 

Резултати от 

мониторинг 

08.06.2021г. 

 

Съответствие 

 

Честота на 

мониторинг 

1. Активна реакция — • — >6,5 и <9,5 

pH единици 

6,60 ± 0,13 

pH единици 

Да Веднъж на 

шест месеца 

2. Амониев йон — • — 0,5 mg/ l 0,16 ± 0,04 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

3. Нитрати — • — 50 mg/ l 12,21  ± 0,62 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

4. Нитрити — • — 0,5 mg/ l <0,05* 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

5. Сулфати — • — 250 mg/ l 171 ± 7 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

6. Хлориди — • — 250 mg/ l 15,17 ± 0,68 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

7. Фосфати — • — 0,5 mg/ l 0,13 ± 0,03 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

8. Флуориди — • — 1,5 mg/ l 0,15 ± 0,02 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 



 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

111 

9. Цианиди — • — 50 μg/ l <2* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

10.Цинк — • — 1,0 mg / l 0,0678 ± 0,056 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

11. Живак — • — 1,0 μg / l <0,3*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

12. Кадмий — • — 5,0 μg/ l <1,1*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

13. Мед — • — 0,2 mg / l <0,0083* 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

14. Никел — • — 20 μg/ l <4,9* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

15. Олово — • — 10 μg/ l <3* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

16. Селен — • — 10 μg/ l <3* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

17. Хром — • — 50 μg/ l <4,9*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

18.Желязо — • — 200 μg / l <5*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

19. Арсен — • — 10 μg / l <4,9*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

20. Нефтопродукти — • — 50 μg/ l <20*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

21.Перманганатна       

окисляемост 

— • — 5 mg O2/l 3,04 ± 0,73 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

22. 

Електропроводимост 

— • — 2000 μS.cm-1 754 ± 15 

μS.cm-1 

Да Веднъж на 

шест месеца 

23. 

Обща твърдост 

— • — 12 mg-eqv/l 5,19 ± 1,26 

mgeqv.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

Легенда -  *- под границата на количествено определяне на метода 

                  **- над заявения обхват на акредитация 

              ***- резултатите са под границата на откриване 
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Пробовземането за първото шестмесечие е извършено на 31.05.2021г. съгласно Протокол за вземане на извадки №0871/31.05.2021г.   

Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване №0894/08.06.2021г., от акредитирана 

лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД,съгласно Условие 13.3.1. от Комплексното разрешително № 204-Н1-И0-А0/2015г.  

 

 

Пробовземането за второто шестмесечие е извършено на 16.12.2021г. Съгласно Протокол за вземане на извадки № 2754/16.12.2021г. 

от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД. Не е взета водна проба поради липса на водно ниво в 

Контролен кладенец №1 и поради тази причина не е извършен анализ. 

 

 

Контролен кладенец №2 

 

 

 

 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

KK 2 

4222’39,9”С

Ш 

2737’10,6”И

Д 

 

Концентрация 

в подземните 

води,  

съгласно 

Наредба №1 от 

2007г. 

 

 

Резултати от 

мониторинг 

08.06.2021г. 

 

Съответствие 

 

Честота на 

мониторинг 

1. Активна реакция — • — >6,5 и <9,5 

pH единици 

6,83 ± 0,14 

pH единици 

Да Веднъж на 

шест месеца 

2. Амониев йон — • — 0,5 mg/ l 0,14 ± 0,04 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

3. Нитрати — • — 50 mg/ l 4,2 ± 0,2 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

4. Нитрити — • — 0,5 mg/ l <0,05* 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

5. Сулфати — • — 250 mg/ l 471 ± 41 

mg.dm-3 

Не Веднъж на 

шест месеца 

6. Хлориди — • — 250 mg/ l 683 ± 38 

mg.dm-3 

Не Веднъж на 

шест месеца 

7. Фосфати — • — 0,5 mg/ l 0,12 ± 0,01 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 
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8. Флуориди — • — 1,5 mg/ l 0,21 ± 0,02 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

9. Цианиди — • — 50 μg/ l <2* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

10.Цинк — • — 1,0 mg / l 0,1566 ± 0,0102 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

11. Живак — • — 1,0 μg / l <0,3* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

12. Кадмий — • — 5,0 μg/ l <1,1* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

13. Мед — • — 0,2 mg / l 0,0092 ± 0,0009 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

14. Никел — • — 20 μg/ l 14,6 ± 1,1 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

15. Олово — • — 10 μg/ l <3* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

16. Селен — • — 10 μg/ l <3* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

17. Хром — • — 50 μg/ l <4,9*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

18.Желязо — • — 200 μg / l 58 ± 4 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

19. Арсен — • — 10 μg / l <3* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

20. Нефтопродукти — • — 50 μg/ l <20*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

21.Перманганатна       

окисляемост 

— • — 5 mg O2/l 4,75 ± 1,15 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

22. 

Електропроводимост 

— • — 2000 μS.cm-1 3714 ± 75 

μS.cm-1 

Не Веднъж на 

шест месеца 

23. 

Обща твърдост 

— • — 12 mg-eqv/l 29,76 ± 7,25 

mgeqv.dm-3 

Не Веднъж на 

шест месеца 
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Легенда -   *- под границата на количествено определяне на метода 

                  **- над заявения обхват на акредитация 

              ***- резултатите са под границата на откриване 

 

 

 

Пробовземането за първото шестмесечие е извършено на 31.05.2021г. Съгласно Протокол за вземане на извадки 

№0872/31.05.2021г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с  Протокол от изпитване №0895/08.06.2021г. от 

акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 13.3.1. от Комплексното разрешително  

№ 204-Н1-И0-А0/2015г. Получените несъответствията  считаме, че се дължат на фоново замърсяване. Депото е изградено върху район 

на бивши рудници на “Бургаски медни мини” 

 

 

 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

KK 2 

4222’ 39,9”СШ 

2737’10,6”ИД 

 

Концентрация 

в подземните 

води,  

съгласно 

Наредба №1 

от 2007г. 

 

 

Резултати от 

мониторинг 

16.12.2021г. 

 

Съответствие 

 

Честота на 

мониторинг 

1. Активна реакция — • — >6,67 и <0,14 

pH единици 

6,69 ± 0,14 

pH единици 

Да Веднъж на 

шест месеца 

2. Амониев йон — • — 0,5 mg/ l 0,12 ± 0,03 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

3. Нитрати — • — 50 mg/ l 3,8 ± 0,4 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

4. Нитрити — • — 0,5 mg/ l <0,05*  

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

5. Сулфати — • — 250 mg/ l 414 ± 25 

mg.dm-3 

Не Веднъж на 

шест месеца 

6. Хлориди — • — 250 mg/ l 674 ± 34 

mg.dm-3 

Не Веднъж на 

шест месеца 

7. Фосфати — • — 0,5 mg/ l 0,111 ± 0,018 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 
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8. Флуориди — • — 1,5 mg/ l 0,171± 0,017 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

9. Цианиди — • — 50 μg/ l <2* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

10.Цинк — • — 1,0 mg / l 0,1506 ± 0,0256 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

11. Живак — • — 1,0 μg / l <0,3* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

12. Кадмий — • — 5,0 μg/ l <1,1* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

13. Мед — • — 0,2 mg / l <0,0083*  

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

14. Никел — • — 20 μg/ l 13,5 ± 2,2 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

15. Олово — • — 10 μg/ l <3*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

16. Селен — • — 10 μg/ l <3*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

17. Хром — • — 50 μg/ l <4,9*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

18.Желязо — • — 200 μg / l 57,1 ± 6,5 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

19. Арсен — • — 10 μg / l <3*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

20. Нефтопродукти — • — 50 μg/ l <20*  

 μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

21. Перманганатна 

окисляемост 

— • — 5 mg O2/l 4,47 ± 1,1 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

22. 

Електропроводимост 

— • — 2000 μS.cm-1 3 652 ± 72 

μS.cm-1 

Не Веднъж на 

шест месеца 

23. 

Обща твърдост 

— • — 12 mg-eqv/l 28,1 ± 6,8 

mgeqv.dm-3 

Не Веднъж на 

шест месеца 
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Легенда -  *- под границата на количествено определяне на метода 

                  **- над заявения обхват на акредитация 

              ***- резултатите са под границата на откриване 

 

 

Пробовземането за второто шестмесечие е извършено на 16.12.2021г. Съгласно Протокол за вземане на извадки   

 №2753/16.12.2021г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване №3001/06.01.2021г. от 

акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 13.3.1. от Комплексното разрешително  

№ 204-Н1-И0-А0/2015г. Получените несъответствията  считаме, че се дължат на фоново замърсяване. Депото е изградено върху район 

на бивши рудници на “Бургаски медни мини”  

 

 

Контролен кладенец №3 

 

 

 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

KK 3 

4222’ 37,5”СШ 

2737’16,3”ИД 

 

Концентрация 

в подземните 

води,  

съгласно 

Наредба №1 

от 2007г. 

 

 

Резултати от 

мониторинг 

08.06.2021г. 

 

Съответствие 

 

Честота на 

мониторинг 

1. Активна реакция — • — >6,5 и <9,5 

pH единици 

7,14 ± 0,14 

pH единици 

Да Веднъж на 

шест месеца 

2. Амониев йон — • — 0,5 mg/ l 0,46 ± 0,12 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

3. Нитрати — • — 50 mg/ l 3,46 ± 0,24 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

4. Нитрити — • — 0,5 mg/ l <0,05* 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

5. Сулфати — • — 250 mg/ l 65 ± 8 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

6. Хлориди — • — 250 mg/ l 30,41 ± 1,36 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 
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7. Фосфати — • — 0,5 mg/ l <0,05* 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

8. Флуориди — • — 1,5 mg/ l 0,26 ± 0,02 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

9. Цианиди — • — 50 μg/ l <2* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

10.Цинк — • — 1,0 mg / l 0,0539 ± 0,0036 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

11. Живак — • — 1,0 μg / l <0,3* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

12. Кадмий — • — 5,0 μg/ l <1,1* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

13. Мед — • — 0,2 mg / l 0,0011 ± 0,0001 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

14. Никел — • — 20 μg/ l <4,9* 

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

15. Олово — • — 10 μg/ l <3*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

16. Селен — • — 10 μg/ l <3*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

17. Хром — • — 50 μg/ l <4,9*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

18.Желязо — • — 200 μg / l <5*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

19. Арсен — • — 10 μg / l <3*  

μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

20. Нефтопродукти — • — 50 μg/ l <20*  

 μg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

21. Перманганатна 

окисляемост 

— • — 5 mg O2/l 4,24 ± 1,07 

mg.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 

22. 

Електропроводимост 

— • — 2000 μS.cm-1 721 ± 15 

μS.cm-1 

Да Веднъж на 

шест месеца 

23. 

Обща твърдост 

— • — 12 mg-eqv/l 5,78 ± 1,41 

mgeqv.dm-3 

Да Веднъж на 

шест месеца 
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Пробовземането за първото шестмесечие е извършено на 31.05.2021г. Съгласно Протокол за вземане на извадки №0873/31.05.2021г. 

Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване №0896/08.06.2021г. от акредитирана 

лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД, съгласно Условие 13.3.1. от Комплексното разрешително  

№ 204-Н1-И0-А0/2015г.  

 

Пробовземането за второто шестмесечие е извършено на 16.12.2021г. Съгласно Протокол за вземане на извадки № 2755/16.12.2021г. 

от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД. Не е взета водна проба поради липса на водно ниво в 

Контролен кладенец №3  и поради тази причина не е извършен анализ. 

 

 

Контролен кладенец №4 

 

Пробовземането за първото шестмесечие е извършено на 31.05.2021г. Съгласно Протокол за вземане на извадки №0874/31.05.2021г. 

от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД. Не е взета водна проба поради липса на водно ниво в 

Контролен кладенец №4 и поради тази причина не е извършен анализ. 

 

Пробовземането за второто шестмесечие е извършено на 16.12.2021г. Съгласно Протокол за вземане на извадки № 2756/16.12.2021г. 

от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД. Не е взета водна проба поради липса на водно ниво в 

Контролен кладенец №4 и поради тази причина не е извършен анализ.
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Таблица 8 Опазване на почвите 

 

 

 

 

 

Показател 

 

Максимално 

допустими 

концентрации 

съгласно 

Наредба №3 

от 1.08.2008 г. 

 

 

Точка на 

пробовземане 

ТП 1  

с координати 

4222’45,5”СШ 

2737’09,1”ИД 

 

 

 

Резултати 

от 

мониторинг 

 

 

 

Честота на 

мониторинг 

 

 

 

Съответствие 

 

1. pH - — • — 7,03 ± 0,14 

pH единици 

Веднъж на 

три години 

Да 

2.Нефтопродукти 300 

mg.kg-1 

— • — <30* 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

3. Арсен* 40 

mg.kg-1 

— • — <5,2* 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

4. Хром* 300 

mg.kg-1 

— • — 92 ± 12  

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

5. Кадмий* 10 

mg.kg-1 

— • — 4 ± 1  

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

6. Цинк* 600 

 mg.kg-1 

— • — 77 ± 10 

 mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 

7. Мед* 
500 

mg.kg-1 

— • — 296 ± 38 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

8. Олово* 
500 

mg.kg-1 

— • — 30 ± 4  

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 

9. Никел* 
250 

mg.kg-1 

— • — 33 ± 4 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 
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Пробовземането е извършено на 31.05.2011г., съгласно Протокол за вземане на извадки №0875/31.05.2021г. Извършен последващ 

мониторинг с Протокол от изпитване №0897/08.06.2021г.,  от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД  

съгласно Условие 13.2.1 от Комплексното разрешително № 204-Н1-И0-А0/2015г.  

 

 

 

 

 

Показател 

 

Максимално 

допустими 

концентрации 

съгласно 

Наредба №3 

от 1.08.2008 г. 

 

 

Точка на 

пробовземане 

ТП 2 

с координати 

4222’45,1”СШ 

2737’19,7”ИД 

 

 

 

Резултати 

от 

мониторинг 

 

 

 

Честота на 

мониторинг 

 

 

 

Съответствие 

 

1. pH - — • — 7,35 ± 0,15 

pH единици 

Веднъж на 

три години 

Да 

2.Нефтопродукти 300 

mg.kg-1 

— • — <30* 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

3. Арсен* 40 

mg.kg-1 

— • — <5,2* 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

4. Хром* 300 

mg.kg-1 

— • — 182 ± 22  

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

5. Кадмий* 10 

mg.kg-1 

— • — 3,4 ± 0,4  

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

6. Цинк* 600 

 mg.kg-1 

— • — 67 ± 8 

 mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 

7. Мед* 
500 

mg.kg-1 

— • — 153 ± 18 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

8. Олово* 
500 

mg.kg-1 

— • — 16 ± 2  

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 

9. Никел* 
250 

mg.kg-1 

— • — 66 ± 8 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 
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Пробовземането е извършено на 31.05.2021г., съгласно Протокол за вземане на извадки №0876/31.05.2021г. Извършен последващ 

мониторинг с Протокол от изпитване №0898/08.06.2021г.,  от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД  

съгласно Условие 13.2.1 от Комплексното разрешително № 204-Н1-И0-А0/2015г.  

 

 

 

 

 

Показател 

 

Максимално 

допустими 

концентрации 

съгласно 

Наредба №3 

от 1.08.2008 г. 

 

 

Точка на 

пробовземане 

ТП 3  

с координати 

4222’42,3”СШ 

2737’28,5”ИД 

 

 

 

Резултати 

от 

мониторинг 

 

 

 

Честота на 

мониторинг 

 

 

 

Съответствие 

 

1. pH - — • — 6,90 ± 0,14 

pH единици 

Веднъж на 

три години 

Да 

2.Нефтопродукти 300 

mg.kg-1 

— • — <30* 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

3. Арсен* 40 

mg.kg-1 

— • — <5,2* 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

4. Хром* 300 

mg.kg-1 

— • — 62 ± 7  

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

5. Кадмий* 10 

mg.kg-1 

— • — 2,8 ± 0,3  

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

6. Цинк* 600 

 mg.kg-1 

— • — 74 ± 9 

 mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 

7. Мед* 
500 

mg.kg-1 

— • — 717 ± 82 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Не 

8. Олово* 
500 

mg.kg-1 

— • — 73 ± 9 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 

9. Никел* 
250 

mg.kg-1 

— • — 24 ± 3 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 
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Пробовземането е извършено на 31.05.2021г., съгласно Протокол за вземане на извадки №0877/31.05.2021г. Извършен последващ 

мониторинг с Протокол от изпитване №0899/08.06.2021г.,  от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД  

съгласно Условие 13.2.1 от Комплексното разрешително № 204-Н1-И0-А0/2015г. Несъответствията със зададените параметри за 

елемента мед в КР считаме, че се дължат на фоново замърсяване поради факта, че депото е изградено в района „Бургаски медни мини“. 

 

 

 

 

 

Показател 

 

Максимално 

допустими 

концентрации 

съгласно 

Наредба №3 

от 1.08.2008 г. 

 

 

Точка на 

пробовземане 

ТП 4  

с координати 

4222’37,3”СШ 

2737’17,0”ИД 

 

 

 

Резултати 

от 

мониторинг 

 

 

 

Честота на 

мониторинг 

 

 

 

Съответствие 

 

1. pH - — • — 6,50 ± 0,13 

pH единици 

Веднъж на 

три години 

Да 

2.Нефтопродукти 300 

mg.kg-1 

— • — <30* 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

3. Арсен* 40 

mg.kg-1 

— • — <5,2* 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

4. Хром* 300 

mg.kg-1 

— • — 55 ± 7  

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

5. Кадмий* 10 

mg.kg-1 

— • — 2,6 ± 0,3  

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

6. Цинк* 600 

 mg.kg-1 

— • — 74 ± 8 

 mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 

7. Мед* 
500 

mg.kg-1 

— • — 445 ± 53 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

Да 

8. Олово* 
500 

mg.kg-1 

— • — 43 ± 5  

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 

9. Никел* 
250 

mg.kg-1 

— • — 20 ± 2 

mg.kg-1 

Веднъж на 

три години 

 Да 
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Пробовземането е извършено на 31.05.2021г., съгласно Протокол за вземане на извадки №0878/31.05.2021г. Извършен последващ 

мониторинг с Протокол от изпитване №0900/08.06.2021г.,  от акредитирана лаборатория към „Еко-консулт-инженеринг“ ООД  

съгласно Условие 13.2.1 от Комплексното разрешително № 204-Н1-И0-А0/2015г.  

 

 

Таблица 9 Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание 

на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

През 2021г. не са възникнали аварийни ситуации, които да застрашават здравето на хората и околната среда. 

 

 

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 

- - - - - - 

 

     През 2021г. не са постъпвали оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево”. 
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Приложение 2 
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РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ  

 СОЗОПОЛ  

 

 

Д Н Е В Н И К 
 

ЗА 

  МОНИТОРИНГ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕПОТО СЪГЛ.УСЛОВИЕ 

10.1.2.1   -  УСЛОВИЕ 10.5.2. ОТ КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО  

 

 

 

 



 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

126 

м.Януари 2021 г. 
 

Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.01.2021 г. - 7,0 13,4 тихо 00 71 - 

02.01.2021 г. - 4,4 6,3 тихо 00 98 - 

03.01.2021 г. - 8,5 9,8 NE 04 100 - 

04.01.2021 г. 0,7 6,7 10,2 N 08 99 - 

05.01.2021 г. 1,4 10,2 13,6 WSW 04 72 - 

06.01.2021 г. - 4,4 10,2 тихо 00 82 - 

07.01.2021 г. - 9,1 17,2 SW 08 57 - 

08.01.2021 г. 6,2 7,9 10,8 NE 06 95 - 

09.01.2021 г. 17,9 2,9 5,1 NNW 02 96 - 

10.01.2021 г. 17,3 6,2 8,0 ENE 12 84 - 

11.01.2021 г. 10,7 8,4 9,5 NE 12 96 - 

12.01.2021 г. 33,0 8,2 9,5 NNW 12 99 - 

13.01.2021 г. 65,8 2,8 6,0 WSW 04 75 - 

14.01.2021 г. - 1,4 6,2 SW 03 51 - 

15.01.2021 г. - 1,3 5,6 WSW 02 53 - 

16.01.2021 г. - -1,1 3,5 NNW 05 63 - 

17.01.2021 г. - -4,6 -0,5 WNW 06 52 - 

18.01.2021 г. - -5,4 1,0 SW 04 57 - 

19.01.2021 г. - -5,2 2,0 SW 03 70 - 

20.01.2021 г. - -3,0 5,0 SW 06 62 - 

21.01.2021 г. - -0,3 10,5 SW 02 61 - 

22.01.2021 г. - 1,1 11,2 WSW 04 75 - 

23.01.2021 г. - 5,7 15,6 SW 08 62 - 

24.01.2021 г. - 10,1 15,9 SSW 07 54 - 

25.01.2021 г. 1,8 13,1 14,2 S 12 68 - 

26.01.2021 г. 2,2 3,7 11,3 NNW 02 77 - 

27.01.2021 г. 28,2 1,1 1,5 NW 08 72 - 

28.01.2021 г. 0,2 -0,5 4,2 SSW 03 53 - 

29.01.2021 г. - -1,7 3,9 WSW 03 61 - 

30.01.2021 г. 0,7 4,1 5,7 тихо 00 97 - 

31.01.2021 г. 4,1 1,8 9,8 тихо 00 80 - 
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м.Февруари 2021 г. 
 

Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.02.2021 г. - 11,5 15,9 SSW 06 95 - 

02.02.2021 г. 33,7 8,0 11,5 тихо 00 89 - 

03.02.2021 г. - 7,3 12,0 WSW 04 78 - 

04.02.2021 г. - 8,8 13,0 WSW 10 73 - 

05.02.2021 г. - 8,0 13,9 E 08 77 - 

06.02.2021 г. - 5,2 15,7 WSW 08 62 - 

07.02.2021 г. - 7,5 8,2 ENE 08 99 - 

08.02.2021 г. - 9,6 19,1 SW 14 47 - 

09.02.2021 г. 6,5 9,5 15,8 SE 04 77 - 

10.02.2021 г. - 10,1 19,0 SW 06 43 - 

11.02.2021 г. - 9,6 17,6 SSW 07 58 - 

12.02.2021 г. 9,2 -1,6 2,6 WSW 10 53 - 

13.02.2021 г. - -4,9 1,2 WNW 06 36 - 

14.02.2021 г. 0,1 -4,9 -2,8 NNW 12 77 - 

15.02.2021 г. 0,4 -3,3 4,0 NNW 12 43 - 

16.02.2021 г. - -3,6 1,3 N 12 48 - 

17.02.2021 г. - -5,7 2,2 SW 02 48 - 

18.02.2021 г. 0,7 -0,2 4,2 WSW 02 75 - 

19.02.2021 г. - 0,5 1,4 NE 06 60 - 

20.02.2021 г. - 1,8 5,5 ESE 01 67 - 

21.02.2021 г. - 2,5 7,4 E 02 60 - 

22.02.2021 г. - 1,6 9,0 W 03 65 - 

23.02.2021 г. - 1,9 15,6 SW 02 56 - 

24.02.2021 г. - 4,3 8,2 ENE 10 76 - 

25.02.2021 г. - 5,2 11,6 тихо 00 70 - 

26.02.2021 г. - 2,9 15,2 SW 01 75 - 

27.02.2021 г. - 4,3 20,4 W 04 38 - 

28.02.2021 г. - 6,1 11,9 NNW 03 50 - 

        

 

 

 



 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

128 

м.Март 2021 г. 
 

Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.03.2021 г. - 3,1 8,8 N 05 83 - 

02.03.2021 г. 2,3 4,2 8,3 N 06 56 - 

03.03.2021 г. - 2,2 11,2 E 10 67 - 

04.03.2021 г. - 1,8 12,2 SSE 04 67 - 

05.03.2021 г. - 5,4 18,1 WSW 02 42 - 

06.03.2021 г. - 7,4 9,7 NE 12 67 - 

07.03.2021 г. - 2,4 7,1 ENE 10 51 - 

08.03.2021 г. - 0,5 13,2 WSW 04 14 - 

09.03.2021 г. - 4,0 9,2 E 12 76 - 

10.03.2021 г. - 7,0 7,6 ENE 12 78 - 

11.03.2021 г. - 3,2 5,8 NW 06 54 - 

12.03.2021 г. - -1,1 7,5 тихо 00 55 - 

13.03.2021 г. - 2,8 12,0 SSW 04 56 - 

14.03.2021 г. - 4,2 12,9 ESE 04 74 - 

15.03.2021 г. - 6,3 12,0 N 05 81 - 

16.03.2021 г. 11,0 5,7 9,1 SW 05 72 - 

17.03.2021 г. 2,8 5,1 7,1 WSW 06 71 - 

18.03.2021 г. 2,8 4,6 8,4 SW 02 72 - 

19.03.2021 г. 1,4 3,9 8,6 WSW 02 58 - 

20.03.2021 г. - 2,8 9,0 ENE 07 75 - 

21.03.2021 г. 0,3 5,6 7,0 ENE 12 82 - 

22.03.2021 г. 1,4 3,0 6,2 NNW 08 88 - 

23.03.2021 г. 8,1 3,2 8,2 NNW 12 37 - 

24.03.2021 г. - 2,2 5,5 N 08 42 - 

25.03.2021 г. - 0,1 6,4 NNW 04 59 - 

26.03.2021 г. - 3,5 13,0 NW 02 32 - 

27.03.2021 г. - 4,3 16,3 SSW 02 44 - 

28.03.2021 г. - 5,4 19,3 S 02 26 - 

29.03.2021 г. - 8,9 12,6 E 08 58 - 

30.03.2021 г. - 8,1 11,5 ESE 12 81 - 

31.03.2021 г. - 7,3 10,3 NE 12 68 - 
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м.Април 2021 г. 

 
Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.04.2021 г. 0,5 6,0 10,2 ЕNE 07 70 1,5 

02.04.2021 г. - 5,6 19,7 SSW 04 34 1,5 

03.04.2021 г. 2,0 9,5 10,7 E 08 87 1,5 

04.04.2021 г. 7,3 7,9 9,3 WSW 01 84 0,6 

05.04.2021 г. 25,5 5,2 12,2 WSW 06 60 0,0 

06.04.2021 г. 0,1 5,4 12,0 тихо 00 82 1,8 

07.04.2021 г. 0,9 12,1 15,8 N 06 59 0,4 

08.04.2021 г. 14,3 3,5 7,3 NNW 01 74 2,0 

09.04.2021 г. 3,4 4,8 11,3 E 10 52 1,0 

10.04.2021 г. - 4,0 13,3 ESE 06 34 0,9 

11.04.2021 г. - 4,6 10,9 ENE 10 45 2,2 

12.04.2021 г. - 6,4 16,9 SE 04 34 2,9 

13.04.2021 г. - 8,0 16,1 E 10 74 2,6 

14.04.2021 г. 1,0 11,5 16,7 W 04 54 1,4 

15.04.2021 г. 1,9 7,6 14,0 SSE 03 54 1,9 

16.04.2021 г. - 9,1 15,5 W 04 35 2,7 

17.04.2021 г. 0,7 8,5 11,3 ENE 12 68 2,0 

18.04.2021 г. 0,1 9,6 10,4 NE 10 88 2,7 

19.04.2021 г. - 9,9 11,9 E 10 76 2,3 

20.04.2021 г. 18,8 8,6 14,3 WSW 07 58 1,2 

21.04.2021 г. - 10,0 19,6 SW 03 36 2,9 

22.04.2021 г. 6,8 10,8 20,6 E 08 65 3,0 

23.04.2021 г. - 12,5 19,9 WSW 04 48 2,3 

24.04.2021 г. - 11,0 12,0 E 08 87 2,1 

25.04.2021 г. - 10,6 14,1 NE 10 71 1,3 

26.04.2021 г. - 6,7 18,7 NNE 02 61 2,9 

27.04.2021 г. - 11,2 14,5 NNE 05 74 2,3 

28.04.2021 г. - 11,5 12,6 ENE 12 83 2,2 

29.04.2021 г. - 11,9 15,6 ESE 10 76 3,2 

30.04.2021 г. - 11,3 24,9 SE 02 65 3,1 

 



 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

130 

м. Май 2021 г. 

 
Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.05.2021 г. - 17,0 27,2 SE 06 62 3,2 

02.05.2021 г. - 19,0 29,8 SW 07 38 2,0 

03.05.2021 г. - 19,6 28,7 NW 08 35 2,4 

04.05.2021 г. - 15,1 17,4 E 10 78 5,5 

05.05.2021 г. - 13,3 15,9 NE 05 88 4,0 

06.05.2021 г. 1,0 15,3 26,9 W 04 28 2,6 

07.05.2021 г. - 16,0 20,7 NNE 04 68 3,8 

08.05.2021 г. - 17,4 22,2 NW 08 48 3,7 

09.05.2021 г. - 14,1 15,6 ESE 12 57 3,5 

10.05.2021 г. - 11,3 15,8 NE 10 61 3,4 

11.05.2021 г. - 10,7 15,8 NE 10 59 4,1 

12.05.2021 г. - 10,5 19,9 NE 10 60 5,0 

13.05.2021 г. 0,2 15,4 17,6 NE 08 77 3,5 

14.05.2021 г. - 14,8 20,5 SE 02 80 3,7 

15.05.2021 г. 1,8 14,8 20,4 E 06 89 2,8 

16.05.2021 г. 5,1 15,7 19,0 ENE 07 84 3,0 

17.05.2021 г. 1,9 15,9 25,8 SW 04 41 3,3 

18.05.2021 г. 5,1 15,3 23,4 SW 06 35 3,2 

19.05.2021 г. 0,1 16,9 27,2 SSW 04 33 6,5 

20.05.2021 г. - 17,8 22,4 SW 02 54 4,1 

21.05.2021 г. 0,8 14,0 17,4 NNW 04 64 3,4 

22.05.2021 г. 0,7 15,0 22,8 ENE 10 64 2,4 

23.05.2021 г. - 17,2 26,8 E 06 66 3,6 

24.05.2021 г. - 19,7 28,1 ENE 12 64 4,3 

25.05.2021 г. - 18,2 19,7 NE 10 78 4,0 

26.05.2021 г. - 17,2 19,9 ENE 10 82 5,2 

27.05.2021 г. - 17,5 20,2 NE 06 73 2,8 

28.05.2021 г. - 18,1 23,7 SSW 02 55 2,5 

29.05.2021 г. 0,2 17,3 21,5 N 03 64 3,6 

30.05.2021 г. 0,1 18,4 22,8 тихо 00 65 2,9 

31.05.2021 г. - 14,8 16,6 W 04 90 1,5 
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м. Юни 2021 г. 

 
Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.06.2021 г. 7,6 14,2 20,8 WNW 02 58 2,9 

02.06.2021 г. 0,3 13,1 18,4 NW 04 54 5,4 

03.06.2021 г. - 14,6 17,6 W 01 67 2,6 

04.06.2021 г. - 17,6 24,1 N 04 46 2,0 

05.06.2021  г. - 16,6 25,7 NE 06 63 1,3 

06.06.2021 г. - 17,3 25,6 SE 06 62 2,2 

07.06.2021 г. - 18,4 22,5 ЕNE 12 74 2,5 

08.06.2021 г. 0,6 17,8 26,2 ESE 10 69 2,7 

09.06.2021 г. - 19,0 27,2 ENE 10 68 2,7 

10.06.2021 г. 0,1 20,2 25,6 ENE 08 71 3,2 

11.06.2021 г. - 20,6 25,1 ENE 10 74 1,8 

12.06.2021 г. 0,3 19,7 23,1 ESE 06 74 1,8 

13.06.2021 г. - 18,8 28,2 SSW 06 45 0,4 

14.06.2021 г. 3,9 16,6 22,0 SW 02 69 3,4 

15.06.2021 г. 13,0 14,7 19,6 NW 06 77 3,4 

16.06.2021 г. 13,4 18,2 24,9 ENE 05 73 1,6 

17.06.2021 г. 2,8 20,3 27,2 NW 04 48 1,7 

18.06.2021 г. 5,8 18,0 20,8 SW 04 94 1,1 

19.06.2021 г. 8,8 18,2 22,8 S 04 85 0,2 

20.06.2021 г. 12,2 19,5 23,6 E 05 81 0,6 

21.06.2021 г. 0,1 20,1 24,8 ENE 12 78 3,0 

22.06.2021 г. - 21,6 26,0 E 06 74 2,5 

23.06.2021 г. - 22,7 28,1 NE 08 78 3,3 

24.06.2021 г. 0,3 23,9 30,0 E 03 67 2,7 

25.06.2021 г. - 25,2 32,9 NE 05 71 4,0 

26.06.2021 г. - 22,3 26,6 WSW 02 66 3,2 

27.06.2021 г. 0,2 22,3 30,7 SE 02 56 3,0 

28.06.2021 г. - 23,8 27,4 NE 07 88 2,8 

29.06.2021 г. - 22,7 26,2 E 10 75 2,7 

30.06.2021 г. - 22,8 26,7 ENE 12 79 4,4 
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м. Юли 2021 г. 

 
Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.07.2021 г. - 23,2 27,4 ENE 08 81 4,3 

02.07.2021 г. 3,2 22,8 29,8 NE 04 58 5,6 

03.07.2021 г. - 21,9 28,6 NNW 03 50 5,8 

04.07.2021 г. - 21,5 29,9 W 03 57 5,6 

05.07.2021 г. - 22,9 28,5 E 08 72 5,6 

06.07.2021 г. 6,4 20,2 25,4 SW 03 70 4,4 

07.07.2021 г. 3,2 24,1 29,6 ENE 05 75 1,9 

08.07.2021 г. - 22,7 26,8 ENE 10 88 5,2 

09.07.2021 г. 0,7 23,2 27,7 E 08 59 4,3 

10.07.2021 г. - 21,0 27,6 NE 12 58 6,4 

11.07.2021 г. - 22,7 28,2 ENE 07 65 5,8 

12.07.2021 г. - 23,2 29,8 NE 10 68 5,1 

13.07.2021 г. - 22,9 30,8 E 05 59 4,2 

14.07.2021 г. - 23,8 29,1 E 08 68 4,5 

15.07.2021 г. - 22,8 29,1 NE 08 66 5,2 

16.07.2021 г. - 22,3 28,7 E 07 58 5,8 

17.07.2021 г. - 24,0 28,4 ENE 10 73 6,4 

18.07.2021 г. - 27,4 28,7 NE 12 85 6,4 

19.07.2021 г. - 27,0 29,8 NE  07 78 6,6 

20.07.2021 г. - 24,2 34,3 SW 02 41 6,2 

21.07.2021 г. - 25,2 32,2 NW 04 41 6,4 

22.07.2021 г. - 21,1 32,2 NNW 06 42 7,7 

23.07.2021 г. - 23,3 29,3 ENE 10 46 6,0 

24.07.2021 г. - 20,2 27,0 ENE 10 51 6,0 

25.07.2021 г. - 22,2 26,3 NE 10 61 6,2 

26.07.2021 г. - 20,8 28,2 ESE 06 58 5,7 

27.07.2021 г. - 22,0 29,9 E 08 59 6,6 

28.07.2021 г. - 22,8 30,7 E 08 62 5,5 

29.07.2021 г. - 23,7 31,0 ENE 10 66 6,8 

30.07.2021 г. - 25,0 31,5 E 10 65 7,0 

31.07.2021 г. - 26,1 28,3 ENE 12 82 6,7 
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м. Август 2021 г. 

 
Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.08.2021 г. - 24,5 30,4 NE 8 75 5,6 

02.08.2021 г. - 25,2 30,4 ENE 9 63 8,0 

03.08.2021 г. - 27,4 32,5 E 6 64 6,0 

04.08.2021 г. - 26,3 29,3 ENE 10 79 7,1 

05.08.2021 г. - 24,6 29,8 NE 10 80 5,9 

06.08.2021 г.  25,7 31,2 NNW 09 46 6,1 

07.08.2021 г. 3,5 23,6 30,3 N 07 36 7,6 

08.08.2021 г. - 21,0 28,3 NE 08 53 6,5 

09.08.2021 г. - 21,5 31,8 ENE 12 56 6,0 

10.08.2021 г. - 23,6 30,6 E 10 59 5,8 

11.08.2021 г. 4,3 24,0 28,3 E 10 68 4,4 

12.08.2021 г. - 23,3 29,6 E 08 52 4,8 

13.08.2021 г. - 25,1 27,5 NE 10 52 5,7 

14.08.2021 г. - 20,8 27,3 E 12 47 5,1 

15.08.2021 г. - 20,2 27,1 E 10 60 6,3 

16.08.2021 г. - 19,8 27,0 E 12 57 4,6 

17.08.2021 г. - 19,6 27,2 NE 12 72 5,4 

18.08.2021 г. - 22,0 27,7 NE 10 73 6,0 

19.08.2021 г. 2,9 19,9 26,7 NW 04 53 7,1 

20.08.2021 г. - 19,0 26,2 E 10 52 5,0 

21.08.2021 г. - 19,3 28,0 ENE 10 57 5,7 

22.08.2021 г. - 20,6 26,8 ENE 12 56 5,7 

23.08.2021 г. - 20,8 26,5 NE 10 66 5,5 

24.08.2021 г.  19,6 26,0 E 12 63 4,4 

25.08.2021 г.  20,6 26,8 ENE 08 71 4,4 

26.08.2021 г.  22,2 27,3 NE 10 73 4,0 

27.08.2021 г. 1,5 21,7 27,9 ESE 06 69 2,3 

28.08.2021 г. - 24,9 28,3 E 12 82 3,5 

29.08.2021 г. - 24,5 28,5 ENE 08 74 3,3 

30.08.2021 г. - 22,2 27,8 N 03 47 5,2 

31.08.2021 г. - 20,7 27,1 ENE 08 55 6,0 
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м. Септември 2021 г. 

 
Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.09.2021 г. - 20,9 30,5 SW 03 38 4,4 

02.09.2021 г. - 18,8 27,2 NNW 04 38 6,1 

03.09.2021 г. - 19,3 21,7 ENE 10 50 6,0 

04.09.2021 г. - 15,7 23,4 ESE 10 56 4,8 

05.09.2021 г.  16,3 24,1 NE 12 61 4,0 

06.09.2021 г. 39,9 16,6 23,0 NE 20 77 3,3 

07.09.2021 г. - 18,1 22,5 NNE 20 63 6,8 

08.09.2021 г. - 17,8 22,5 NNE 12 62 5,3 

09.09.2021 г. - 19,4 22,9 NNE 12 67 5,1 

10.09.2021 г. - 18,0 21,9 NE 06 65 5,3 

11.09.2021 г. - 15,5 24,6 ENE 09 47 2,0 

12.09.2021 г. - 17,3 26,1 SSW 01 56 2,3 

13.09.2021 г. - 16,6 25,1 ESE 07 61 5,5 

14.09.2021 г. - 17,5 24,4 E 08 65 5,6 

15.09.2021 г. - 17,5 26,5 E 08 74 3,6 

16.09.2021 г. - 17,1 24,5 ENE 09 74 2,3 

17.09.2021 г. - 16,9 24,2 E 07 77 3,0 

18.09.2021 г. - 20,3 29,0 SSW 04 50 2,2 

19.09.2021 г. 9,2 17,4 25,3 WSW 02 51 4,1 

20.09.2021 г. - 17,9 24,2 NE 08 71 1,8 

21.09.2021 г. - 15,6 19,3 NNW 06 55 3,3 

22.09.2021 г. - 15,2 16,9 ТИХО 00 62 4,0 

23.09.2021 г. - 12,1 18,9 NW 06 44 3,3 

24.09.2021 г. - 12,1 22,7 SW 08 35 3,7 

25.09.2021 г. - 16,9 21,5 ESE 10 66 3,0 

26.09.2021 г. - 15,0 22,3 ENE 08 75 3,4 

27.09.2021 г.  15,7 22,5 ENE 10 72 2,3 

28.09.2021 г. - 18,5 20,0 NE 10 62 2,9 

29.09.2021 г. - 16,4 20,0 NNE 10 36 3,7 

30.09.2021 г. 0,2 14,0 18,9 N 12 72 2,9 

 



 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 204-Н1/ 2015 г. на Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново 

 

135 

м. Октомври 2021 г. 

 
Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.10.2021 г. - 12,8 18,1 N 10 55 2,3 

02.10.2021 г. 0,1 13,0 17,7 NNW 12 57 5,3 

03.10.2021 г. - 10,7 18,9 ESE 04 54 3,0 

04.10.2021 г. - 11,6 18,6 ENE 08 64 2,7 

05.10.2021 г. - 11,8 18,4 ENE 12 62 1,5 

06.10.2021 г. - 12,6 17,6 NNE 12 70 3,1 

07.10.2021 г. 0,7 14,1 16,3 NE 12 78 2,5 

08.10.2021 г. 0,7 13,0 14,8 N 14 81 1,4 

09.10.2021 г. 7,1 11,0 13,5 NNW 10 81 1,4 

10.10.2021 г. - 12,3 15,4 N 12 79 1,8 

11.10.2021 г. - 15,5 16,2 NE 12 81 1,1 

12.10.2021 г. 3,8 14,2 16,0 N 10 92 1,3 

13.10.2021 г. 65,0 10,3 14,5 NNW 03 74 0,3 

14.10.2021 г. 3,0 10,9 15,4 NNE 12 82 1,1 

15.10.2021 г. 0,3 15,1 16,1 NNE 16 94 1,3 

16.10.2021 г. 1,1 16,0 17,6 E 02 92 0,6 

17.10.2021 г. 2,7 11,1 14,4 NW 01 69 1,4 

18.10.2021 г. - 11,7 15,4 E 05 67 1,0 

19.10.2021 г. - 11,2 17,4 NNW 02 54 0,9 

20.10.2021 г. - 9,9 16,3 ENE 08 69 1,5 

21.10.2021 г. - 8,2 19,6 SSW 03 50 1,0 

22.10.2021 г. - 10,7 21,7 SW 03 53 1,7 

23.10.2021 г. - 11,4 23,0 WSW 02 55 1,2 

24.10.2021 г. 11,6 10,2 14,3 E 08 65 1,5 

25.10.2021 г. 1,6 7,2 12,7 NE 10 62 1,5 

26.10.2021 г. - 6,6 10,5 SW 01 80 1,3 

27.10.2021 г. 0,4 12,2 14,0 ENE 06 68 1,2 

28.10.2021 г. - 6,9 14,5 E 06 69 1,5 

29.10.2021 г. - 6,3 14,7 NNE 10 71 1,5 

30.10.2021 г. - 12,5 14,8 NE 12 78 1,0 

31.10.2021 г. - 11,9 13,3 NNE 06 86 1,0 
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м. Ноември 2021 г. 

 
Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.11.2021 г. 0,5 12,9 14,2 N 10 95 - 

02.11.2021 г. 0,7 10,2 17,1 SW 04 65 - 

03.11.2021 г. 4,8 10,8 18,4 WSW 03 68 - 

04.11.2021 г. - 11,1 21,8 WSW 06 63 - 

05.11.2021 г. - 12,7 21,8 тихо 00 77 - 

06.11.2021 г. - 12,1 22,4 N 02 65 - 

07.11.2021 г. - 14,3 15,5 тихо 00 86 - 

08.11.2021 г. - 11,3 15,2 тихо 00 89 - 

09.11.2021 г. - 11,7 13,3 NNW 01 93 - 

10.11.2021 г. 7,9 5,5 9,4 E 07 59 - 

11.11.2021 г. - 5,8 11,7 NNE 08 61 - 

12.11.2021 г. - 6,7 12,3 E 06 71 - 

13.11.2021 г. - 9,0 13,3 NE 02 71 - 

14.11.2021 г. - 5,4 13,4 SW 02 69 - 

15.11.2021 г. - 9,2 13,3 N 10 66 - 

16.11.2021 г. 0,2 9,9 13,2 NE 14 64 - 

17.11.2021 г. - 8,9 9,8 N 06 66 - 

18.11.2021 г. - 8,1 12,4 SSW 02 60 - 

19.11.2021 г. - 8,4 10,9 SW 01 66 - 

20.11.2021 г. - 6,7 14,1 SW 03 59 - 

21.11.2021 г. - 5,1 14,5 тихо 00 70 - 

22.11.2021 г. - 5,6 15,8 WSW 02 64 - 

23.11.2021 г. - 11,3 13,5 N 08 73 - 

24.11.2021 г. - 6,9 9,7 NE 12 67 - 

25.11.2021 г. - 2,5 8,0 тихо 00 73 - 

26.11.2021 г. - 5,7 11,3 SSW 01 78 - 

27.11.2021 г. 5,7 8,9 14,3 WSW 04 79 - 

28.11.2021 г. 1,6 12,0 16,3 SW 04 73 - 

29.11.2021 г. - 19,1 22,0 SSW 12 44 - 

30.11.2021 г. - 10,5 16,1 тихо 00 65 - 
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Дата Валежи 

[л/м2] 

Температура на въздуха Вятър Относителна 

атмосферна 

влажност [%] 

Изпарения 

[м/м] Мин[°С]  Макс[°С] Посока Скорост[м/с] 

01.12.2021 г. 9,8 1,9 9,0 WSW 08 54 - 

02.12.2021 г. - 1,9 14,6 SW 05 61 - 

03.12.2021 г. - 6,6 18,8 SW 10 53 - 

04.12.2021 г. 16,9 5,5 8,3 WNW 02 94 - 

05.12.2021 г. 10,8 6,1 9,5 ТИХО 00 84 - 

06.12.2021 г. - 7,3 17,1 SW 08 68 - 

07.12.2021 г. 2,5 12,4 14,7 SE 03 90 - 

08.12.2021 г. 11,1 5,2 8,3 WSW 02 65 - 

09.12.2021 г. - 3,3 8,8 ТИХО 00 76 - 

10.12.2021 г. - 12,2 17,9 SW 08 61 - 

11.12.2021 г. 2,3 7,6 13,1 ENE 10 80 - 

12.12.2021 г. 1,6 11,5 13,3 SE 02 91 - 

13.12.2021 г. 1,1 6,7 7,4 NNE 02 77 - 

14.12.2021 г. 1,4 4,1 5,4 N 04 80 - 

15.12.2021 г. 0,7 4,0 5,9 WNW 06 72 - 

16.12.2021 г. 0,0 3,4 4,2 NNW 02 83 - 

17.12.2021 г. 6,3 5,0 6,1 W 03 77 - 

18.12.2021 г. 0,5 2,2 6,2 NNW 10 66 - 

19.12.2021 г. - -0,9 5,5 W 02 60 - 

20.12.2021 г. - 3,7 7,1 WSW 02 68 - 

21.12.2021 г. 0,1 -0,3 5,1 W 03 61 - 

22.12.2021 г. 0,1 -3,7 2,0 SW 02 44 - 

23.12.2021 г. - -4,9 1,7 SW 02 50 - 

24.12.2021 г. - -1,3 5,0 W 04 58 - 

25.12.2021 г. - 2,6 11,1 WSW 05 61 - 

26.12.2021 г. - 3,5 8,7 ТИХО 00 81 - 

27.12.2021 г. - 6,2 9,9 ТИХО 00 88 - 

28.12.2021 г. 0,5 7,7 10,5 ENE 10 89 - 

29.12.2021 г. 4,2 6,9 9,4 E 04 99 - 

30.12.2021 г. 25,0 4,8 5,9 NW 05 83 - 

31.12.2021 г. 0,6 3,4 9,1 WSW 02 72 - 

 


