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ВЪВЕДЕНИЕ 

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

 
Община Бургас притежава Комплексно разрешително (КР) № 385-Н2/2020 г. и 

настоящият Годишен доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 123в, т. 6  от 

Закона за опазване на околната среда  (Обн. ДВ. бр. 91 от 25.09.2002 г.), съгласно който 

Община Бургас като оператор се задължава да представя ежегодно в РИОСВ – гр. Бургас 

Годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексното 

разрешително. 

 

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, приложен към утвърдената 

със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД-806/31.10.2006 г. „Методика 

за реда и начина за контрол на комплексно разрешително 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, ал. 1 от ЗООС и чл. 11, 

ал. 1 от „Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с 

ПМС № 238/02.10.2009 г.) на 08.05.2020 год., публикувано на 21.05.2020 год., в сила от 

30.06.2020 год. 
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1.1. Общи данни 

 

1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно 

разрешително (КР) 

Инсталацията, която попада в обхвата на т. 5. 4. от Приложение № 4 на ЗООС: 

„Регионално предприятие  за управление на  отпадъците, обслужващо общините 

Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”, с. 

Братово, състоящо се от Клетка № 1. 

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

1. Инсталация за сепариране; 

2. Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер); 

3. Инсталация за балиране; 

4. Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци; 

5. Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци; 

6. Инсталация за производство на дървесен мулч/чипс; 

7. Площадка за временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци от населението 

- „Екопарк“ 

 

 

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията 

„Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините 

Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе” е 

разположено на територията на с. Полски извор, Община Камено, Област Бургас с обща 

площ 27,9 хектара. Достъпът до обекта се осъществява по път трети клас от 

републиканската пътна мрежа № 9008 Бургас - кв. Долно Езерово - с. Братово. Пътят 

разделя обекта на две части и това налага оформянето и оборудването на два отделни входа 

със съответните съоръжения за контролиране на достъпа. 

 

 

1.1.3. Регистрационен номер на КР 

 Комплексно разрешителнo № 385-Н2/2020 г. 

 

 

1.1.4. Дата на подписване на КР 

 Комплексното разрешително е подписано на 08.05.2020 г. 

 

 

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР 

 Комплексното разрешително е влязло в сила на 30.06.2020 г. 

1. УВОД 

1.  
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1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното 

 

Оператор на „Регионално предприятие за управление на  отпадъците, обслужващо 

общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и 

Сунгурларе” и притежател на разрешителното е Община Бургас. 

 

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

Община Бургас 

8000 гр. Бургас 

ул. „Александровска” № 26 

тел.: 056/907 214 

факс: 056/841 314 

e-mail: obshtina@burgas.bg 

 

1.1.8. Лице за контакт 

д-р инж. Стефан Калчев – Директор на ОП „Чистота Еко” 

 

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

Община Бургас,  

8000 гр. Бургас 

ул. „Александровска” № 26 

тел. 0889 290 143 

e-mail: chistotaeco@chistotaeco.com 

 

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията 

Регионалното предприятие представлява  депо за неопасни отпадъци, разположено 

върху площ от 279,265 дка в землището на с. Полски извор, Община Камено, Област Бургас. 

 

Депото е въведено в експлоатация на 24.08.2015 г., за което е уведомена РИОСВ – гр. 

Бургас с вх. № 6754/24.08.2015 г. На неговата територия са изградени: 

 

• Депо за отпадъци – Клетка № 1 с капацитет 600 000 t; 

• Инсталация за сепариране с капацитет 160 000 t/y; 

• Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер) с 

капацитет 13 000 t/y 

• Инсталация за балиране с капацитет 35 040 t/y; 

• Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци с капацитет 20 000 t/y; 

• Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци с капацитет 60 000 t/y; 

• Инсталация за производство на дървесен мулч/чипс с капацитет 17 520 t/y; 

• Работилница с автомивка и гаражи; 

• Контролно-пропускателен пункт; 

• Административно-битова сграда; 

• Дизел колонка и резервоар за дизелово гориво; 

• Локална пречиствателна станция за отпадъчни води; 

mailto:obshtina@burgas.bg
mailto:chistotaeco@
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 • Площадка за временно съхранение на опасни и  рециклируеми отпадъци от 

населението  „Екопарк“ в общо количество до 10 000 t/y с моментен капацитет за 

съхранение на опасните отпадъци до 48 t ; 

• Съответните площадкови мрежи и съоражения за безпроблемната работа на 

комплекса от съоражения. 

 В Клетка № 1 се извършва депониране на неопасни битови отпадъци. Тя е ситуирана 

в южната част на терена, определен за изграждане на регионалното депо. Капацитетът на 

клетката е 600 000 t отпадъци. По време на експлоатацията на клетката е приета височина 

на един работен хоризонт H = 1,80 m. 

 

 Клетка № 1 се състои от следните основни елементи и системи: 

• Дренажна тръба под дъното и изолацията на Клетката; 

• Опорна дига за оформяне на клетката с откоси 1:3 към дъното и 1:2,5 въздушен 

откос; 

• Долен изолационен екран по дъното и откосите на депото, за предотвратяване 

изтичането на инфилтрат от депото; 

• Дренажна система от 2/3 перфорирани PEHD тръби и площен дренажен слой за 

събиране и отвеждане на инфилтрата от тялото на депото; 

• Система за управление на инфилтрата; 

• Система за улавяне и отвеждане на повърхностните атмосферни води, за да се 

предотврати навлизането им в тялото на депото (охранителни канавки за атмосферни води); 

• Система за улавяне и отвеждане на инфилтрираните атмосферни води през 

почвеното покритие на рекултивиращия слой; 

• Оросителна сиситема, служеща за оросяване тялото на Клетка № 1 

• Газоотвеждаща система за отвеждане на формиралия се биогаз в тялото на Клетка 

№ 1 се състои от 20 броя газови кладенци, разположени на разстояние 50 ÷ 100 m един от 

друг. 

 

 Транспортното обслужване на Стопанският двор и Клетка № 1 се извършва по 

вътрешно площадков път и експлоатационен път. 
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Снимка 1. Клетка 1 за депониране на отпадъци 

 

 Сепарираща инсталация 

 Сепариращата инсталация е разположена в югоизточната част на стопанския двор, 

на около 200 m от входа на обекта, от лявата страна на обслужващият път. Около нея е 

оформена площадка с асфалтова настилка, чрез която се осъществява транспортният достъп 

и обслужването на инсталацията. Тази площадка осигурява и достъпа  до сградата на гаража 

с работилницата. 

 Инсталацията за сепариране на неопасни битови отпадъци има за цел осъществяване 

на предварително третиране на отпадъците до достигане на критериите за последващото им 

екологосъобразно третиране, чрез рециклиране и/или оползотворяване и е с капацитет от 

160 000 тона годишно. 

 Сградата на сепарираща инсталация е разпределена на три пространства - приемно, 

сепариране и балиране. Входовете са определени от технологията - за всяка зона отделен 

вход/изход, към общият стопански двор фасада североизток. В частта на приемното 

отделение, сградата е отворена - тип навес към фасадата за влизане на машините, доставящи 

отпадък от североизток. Бетонова стена с височина 3,0 m от кота готов под за ограждане на 

отпадъка е предвидена само от югозападната фасада и до половината на северозападната 

фасада. Отпадъкът се изсипва на пода за последваща подготовка и товарене към машините 

за сепариране. В частта на сепарирането сградата е изцяло затворена. Тук се помещава 

технологичното оборудване за извършване на сепарация на доставеният отпадък. Третото 

пространство – балиране, се намира към източната част от сградата по нейната дължина, 

изцяло отворено между колоните. 

 



 

9 
 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

 
Снимка 2. Сепарираща инсталация 

 Инсталация за аеробно компостиране, включва: 

• Компостиране - фаза 1, в сграда; 

• Компостиране - фаза 2, на открита площадка; 

• Склад за готов компост, под навес. 

 Площадката на Компостираща инсталация е разположена в централната част на 

стопанският двор, на север от обслужващия път. Предвидено е отклонение в дясно от пътя 

за достъп до нея, на около 130 m от входа на обекта. На площадката са разположени две 

сгради - Компостиране - фаза 1 и Склад за готов компост. Оформени са площадки за: 

Компостиране - фаза 2; приемна зона за зелени отпадъци, подлежащи на компостиране; 

пресяване и сортиране на готовия компост; обслужване и транспортен достъп до сградите 

и отделните площадки. 
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Снимка 3. Площадка на компостираща инсталация 

 

 

Инсталация за компостиране на биоразградимите отпадъци има за цел осъществяване 

на предварителното третиране на отпадъците до достигане на критериите за последващото 

им екологосъобразно третиране, чрез оползотворяване и е с капацитет от 13 000 тона 

годишно. 

 

 

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) 

 

Технологията на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води на депото е 

базирана на модулна инсталация, в която са комбинирани процеси на механично 

пречистване (поток битово-фекални води и технически води) и физико-химично, в което са 

комбинирани процеси на амонификация, окисление, рН корекция, филтрация обратна 

осмоза. 

 

Предвидените пречиствателни съоръжения, технологични обеми и резервоари 

осигуряващи приемане, съхранение и осредняване на отпадъчните и пречистени обеми, са 

както следва: 

• Модул 1 за пречистване на битови води и инфилтрат – компактна инсталация; 

• Резервоар 2 за инфилтрат, постъпващ от гравитачен тръбопровод от ретензионен 

басейн; 

• Резервоар 3 за битово-фекални води; 

• Резервоар – буфер 4 за частично пречистена вода; 

• Резервоар – буфер 5 за концентрат. 
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 Технологичната схема на пречистване предвижда генерирането на два отпадъчни 

потока: 

 

• Поток 1 (85 ÷ 90 % от основния) – условно пречистена вода, която се транспортира 

до градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за допречистване, с 

обслужваща депото цистерна; 

 

• Поток 2 (10 ÷ 15 % от основния), който представлява технологично отпадъчен 

инфилтрат от процеса на обработка и промивки. 

 

 
Снимка 4. Площадка на ЛПСОВ 

 

Система за управление на инфилтрата 

 

Системата за управление на инфилтрата включва следните съоръжения: 

 

• ретензионен басейн, с цел акумулиране на отпадъчните води, филтрирали през 

тялото на Клетка № 1 при интензивни валежи. В него се заустват технологичните отпадъчни 

води от стопанския двор и инфилтрата от Клетка № 1. Водите в ретензионния басейн, 

предвид голямата площ на водното огледало, имат възможност да намалят своя обем, 

вследствие на изпарението им; 

• помпена шахта ПШ 1 (първо стъпало) служи за припомпване на инфилтрата от 

ретензионния басейн до ПШ 2 (втора стъпка) и от там директно в оросителната система на 

депото; 

• напорни тръбопроводи - служат за осигуряването на ефективна рециркулация на 

инфилтрата от Клетка № 1 по време на експлоатацията й, а и след нейната рекултивация; 

• оросителна система, която служи за оросяване с инфилтрат на тялото на Клетка № 1 

на регионалното депо по време на депониране, а и след нейната рекултивация. Тя се състои 

от напорен тръбопровод и разпределителни клонове върху тялото на отпадъците след 

окончателната рекултивация на клетката. 
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 Екопарк 

 

Екопарка е предназначен за предаване на разделно събрани от домакинствата 

отпадъци, в който са обособени следните участъци: 

 

- площадка с контейнери за хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси, дърво и др. 

отпадъци от домакинствата; 

- площадка за събиране на излезли от употреба гуми; 

- пункт за излезли от употреба домакински електроуреди; 

- център за опасни отпадъци от населението. 

 

Планировката на площадката на Екопарка е решена на едно ниво и също е 

организирана с един общ вход и изход. На входа е монтирана плъзгаща се врата за МПС, с 

две крила, светъл отвор 6 m. Тази организация на входа позволява по-добро контролиране 

на достъпа на хора до територията на обекта. 

 

 
Снимка 5. Площадка на екопарк 

 

 

Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци 

 

Площадката за третиране на строителни отпадъци е ситуирана в стопанския двор на 

депото, в северната част на УПИ II13,14,43,46, землище с. Полски извор, Община Камено. 

Годишното количество строителни отпадъци (СО), които са разрешени да  постъпят на 

площадката за обработка са 60 000 t/y. Прието е необходимият капацитет на площадката и 

нейните размери да са в състояние да поемат едноседмичното количество строителни 

отпадъци без да бъдат извозвани извън нея. Необходимата площ за приемане и съхранение 

на постъпили СО е 650 m2, където могат да се поберат СО с обем 975 m3. Площадката за 

трошачката е с площ 450 m2. Площта, отредена за отпадъците след трошачката е 580 m2, 

където могат да се поберат 871 m3 натрошени отпадъци. 
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Снимка 6. Площадка с трошачка за строителни отпадъци 

 

 

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията 

 

В изпълнение на Условие 4.1. от № 385-Н2/2020г.  максималният капацитет на 

предприятието за управление на  отпадъците е следния: 

№ Инсталация 

Позиция на 

дейността по 

Приложение № 4 

на ЗООС 

Капацитет 

(t/ 24h) 

Капацитет 

(t) 

1. 

„Регионално предприятие за управление на  

отпадъците, обслужващо общините Камено, 

Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, 

Руен, Средец и Сунгурларе", с. Братово, 

състоящо се от: 

- Клетка № 1 

т. 5.4 900 600 000 

 

Капацитет на инсталацията извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

 

№ Инсталация извън обхвата по Приложение № 4 на ЗООС 

 

Капацитет 

 

1. 
Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна 

мелачка (шредер) 
13 000 t/y 

2. 
Площадка за временно съхранение на опасни и неопасни 

отпадъци от населението „ЕКОПАРK“ 
48 t опасни отпадъци 
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1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

 

С Решение на Общински съвет – гр. Бургас от 28.10.2014 г. по т. 16 (Протокол № 42) 

е създадено Общинско предприятие „Чистота Eко”. Съгласно Правилника за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие, 

предмета на дейностите му включва: 

✓ управление, експлоатация и поддържане на „Регионално предприятие за 

управление на  отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, 

Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“; 

✓ разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци; 

✓ сепариране и рециклиране на отпадъци; 

✓ обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране; 

✓ компостиране на биоразградими отпадъци; 

✓ обслужване на мобилни центрове за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

фракции от населението; 

✓ обслужване на площадки за временно съхранение на растителни отпадъци, при 

следната организационна структура: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Директор

Техн. ръководител

Еколог-Технолог

Технолог-Лаборант

Главен

Механик

Ръководител смяна Шофьор 
цистерна Автомонтьор

Специалист ВиК 
и Ел. Контрольор-

отговорник

Контрольор Контрольор
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 1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

 

Инсталацията се намира на територията на РИОСВ - Бургас, гр. Бургас – 8000, ж.к. 

„Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3. 

 

 

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 

Басейнова дирекция „Черноморски район” с център гр. Варна - 9000, ул. „Алекандър 

Дякович” № 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за 

управление на околната среда са определени с Условие 5 от Комплексното разрешително, 

съгласно което операторът е длъжен да прилага система за  управление на околната среда 

(СУОС), отговаряща на редица условия. Основните й цели са спазване на всички 

нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото 

здраве. 

 

В изпълнение на Условие 5.1. от КР са изготвени и одобрени всички инструкции за 

експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, които се съхраняват в 

администрацията на Регионалното депо в писмен вид. Същите се предоставят на 

компетентните органи при поискване. 

 

Съгласно условията в КР са изготвени и се прилагат: 

➢ Писмена инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, в 

изпълнение на изискванията в Условие 5.2. от КР. 

➢ Писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с определените в разрешителното, в изпълнение на 

Условие 5.3. от КР. 

➢ Писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия 

и предприемането на коригиращи действия, в изпълнение на Условие 5.4. от КР. 

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от 

оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР, причините за допуснатите 

несъответствия и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при 

поискване от компетентния орган, съгласно Условие 5.5. от КР. 

В изпълнение на Условие 5.6. от КР е изготвена писмена инструкция за периодична 

оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по 

Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове. 

  При промяна на нормативните разпореди отговорното лице уведомява ръководния 

персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за 

постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. 

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Съгласно Условие 5.7. се документират и съхраняват резултатите от прилагането на 

инструкцията по Условие 5.6. 

  

 

 

 

 

 

 

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 работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение № 4 на ЗООС. 

 

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

на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

 
Условия по КР № 385-Н2/2020 г. Докладване 

Условие 8.1.1. Притежателят на настоящото разрешително 

не се разрешава използването на вода за производствени 

(технологични) нужди при работа на инсталацията по 

Условие 2. 

През 2021 г. на РПУО не е 

използвана вода за 

производствени нужди. 

 

3.2. Използване на енергия 

 

Основен консуматор на електроенергия на РПУО е Локалната пречиствателна станция 

за отпадъчни води и помпи (2 броя) за инфилтрат. Консумацията на електроенергия се 

отчита посредством 1 брой електромер, разположен в трафопост на територията на 

площадката. 

 

За отчитане и документиране на количествата използвана електроенергия на 

инсталацията по Условие 2 се прилага - Инструкция за измерване/изчисляване и 

Условия по КР № 385-Н2/2020 г. Докладване 

Условие 4.2.  Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

измерване или изчисляване на годишното 

количество депонирани отпадъци за 

инсталациите по Условие № 2, които попадат в 

обхвата на Приложение № 4 към ЗООС. 

Данните за количествата депонирани отпадъци 

за отчетната 2021 г. са представени в Таблици 

4.4.1 и 4.4.2 от настоящия доклад. 

Условие 7.8.  Притежателят на настоящото 

разрешителното да докладва ежегодно, като част 

от ГДОС информацията по изпълнението на 

Условие 7.1 и Условие 7.4.. 

По Условие 7.1. – през 2021 г. не са 

установени аварийни или други замърсявания 

и не се е наложило уведомяване на 

компетентните органи. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 
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 документиране на изразходваните количества електроенергия, съгласно Условие 8.2.2.1. от 

КР. 

 

За извършване на оценка на съответствието на документираните количества 

консумирана електроенергия в сравнение с нормираните в Комплексното разрешително е 

изготвена Инструкция по Условие 8.2.2.2. за оценка на съответствието на 

измерваните/изчислени количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1. 

от КР. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират, съгласно Образец 

по Приложение № 1 към цитирана инструкция. 

 

За отчетния период през 2021 г., консумираната електроенергия за производствени 

нужди на депото е 0,0001 МW/h. С писмо на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ (изх. № 12/07.01.2021 

г.), информираме Директор на РИОСВ – Бургас (вх. № ВОД-12/08.01.2021 г.) за 

преустановяване работата на ЛПОСВ (основен консуматор на ел. енергия) на РПУО 

„Братово – Запад“ във връзка с престояща реконструкция и разширение.  

 

 

Таблица 3.2. (по Условие 8.2.1. от КР) 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

 

Консумация на 

електроенергия, 

(MWh/t депонирани 

отпадъци), съгласно 

КР 

Използвано 

годишно 

количество в 

MWh/t 

Използвано год. 

количество за 

единица продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0,001 0,0001 0,8*10-9 Да 

 

 

 
Условия по КР № 385-Н2/2020 г. Докладване 

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно като част от 

ГДОС: 

- Измерените/изчислените стойности на 

годишната норма за ефективност при употреба на 

електроенергия от инсталация по Условие 2 

 

Данните са представени в Табл. 3.2. от 

настоящият доклад. 

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно, като част от 

ГДОС: 

- резултатите от оценката на съответствието по 

Условие 8.2.2.2., причините за документираните 

несъответствия и предприетите коригиращи 

действия. 

Направената оценка на съответствието в 

Табл. 3.2. показва, че изчисленото годишно 

количество електроенергия за отчетния 

период не надвишава стойностите, заложени 

в КР. 
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 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

Използваните спомагателни материали и горива през 2021 г., както и техните 

количества са описани в Таблици 3.3.2. и 3.3.3. 

 

Таблица 3.3.1. 
 

Суровини 

 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгл. КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

 

 

- - - - - - 

 

В КР не е регламентирано определено количество суровини, като през отчетния 

период не са и използвани такива. 

 

Таблица 3.3.2. 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

 

 

Хлорна вар 

Ca(ClO)2 
няма норма няма норма 75 kg 0,0006 kg/t - 

Земни маси няма норма няма норма 14 358,150 m3 0,117 m3/t - 

 

Таблица 3.3.3. 

Горива 

 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгл. КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

Дизелово 

гориво 
няма норма няма норма 244 623 l 1,99 l/t - 

 

 

 

 

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

 

Съгласно Условие 8.3.4.1. от КР, всички химични вещества и смеси, включително 

киселини и масла, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, е необходимо да бъдат опаковани, 

етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните 

листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение 2 на Регламент (ЕО) 

1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH), изменен с последващи изменения и поправки. 

 

Съхранението на химичните вещества и смеси  съгласно Условие 8.3.4.1.2. да отговаря 

на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и 

„Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси“, съгласно 
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 чл. 4б от „Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“. 

Използваното количество Хлорна вар Ca(ClO)2 за 2021 г. е 75 kg. 

 

С писмо с вх. № КПКЗ - 44/15.06.2020 г. и в изпълнение на Условие 8.3.4.2. от КР е 

предоставен в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото разрешително, 

в РИОСВ-Бургас актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение 

на всички опасни химични вещества и смеси, използвани като спомагателни материали, 

описани в комплексното разрешително. 

При планирана промяна на мястото за съхранение на опасни спомагателни материали, 

съгласно Условие 8.3.4.2.1., да се предоставят в РИОСВ актуализация на горния план, в 

срок  един месец преди осъществяване на промяната. През 2021 г. не е планирана промянана 

мястото за съхранение на опасни спомагателни материали на РПУО. 

 

Спомагателните материали и горива се съхраняват в резервоари или в оригиналните 

им опаковки в складове, разположени на територията на площадката, както следва: 

 
№ по  

ред 

Спомагателен  

материал / гориво 
Резервоар / опаковка 

1. Дизелово гориво 
Метален резервоар надземно монтиран, двустенен, от 

стомана, за светли горива, 

2. Дезинфектанти Оригинални опаковки 

3. Земни маси Не 

 

Спомагателните материали и горива се съхраняват на площадки с непропусклива 

настилка (бетонова), възпрепятстваща замърсяването на води и почви при наличието на 

евентуални разливи. 

 

Складовете за съхранение на химичните вещества и смеси отговарят на следните 

условия: 

✓ Притежават бетонова основа, без връзка с канализацията; 

✓ Притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или 

други течности в почвата под склада; 

✓ Подовата канализация отвежда течностите единствено до съд, конструиран от 

материал, устойчив на действието на веществата, съхранявани в склада; 

✓ Изпускане в канализацията се извършва единствено след подходящо третиране на 

събраните течности; 

✓ Осигурено е необходимото количество реагент за неутрализиране на евентуален 

разлив; 

✓ Всички складове са обозначени с необходимите табели и знаци по безопасност на 

труда и противопожарна охрана. 

 

Дизеловото гориво се използва за зареждане на транспортните средства, работещи на 

територията на площадката (челни товарачи, компактор, тежкотоварни автомобили и др.). 

Съхранението на горивото се извършва в резервоар с обем 10 m3. Резервоарът е двустенен 

за светли горива и се придружава от сертификат за херметичност и якост, протокол – 

тарировка за емкост на обема, включително и гаранционен сертификат. 
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 За складовият резервоар са предвидени необходимото оборудване и тръбопроводи за 

връщане на изтласканите горивни пари от резервоарa в балона на автоцистерната при 

зареждането му, което се осъществява от специализиран автовоз. 

 

 
Условия по КР № 385-Н2/2020 г. Документиране 

Условие 8.3.5.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да 

документира резултатите от 

извършените проверки на 

съответствието на съоръженията и 

площадките за съхранение с 

изискванията на нормативната 

уредба за реда и начина  за 

съхранение на опасни химични 

вещества и смеси, включително на 

установените причини за 

несъответствие и предприетите 

коригиращи действия. 

Резултатите от извършените проверки се 

документират. Няма установени несъответствия. 

Условия по КР № 385-Н2/2020 г. Докладване 

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 с изискванията на 

нормативната уредба за реда и 

начина за съхранение на опасни 

химични вещества и смеси, 

включително на установените 

причини за несъответствие и 

предприетите коригиращи 

действия. 

Не са установени несъответствия, поради което и 

не са предприемани коригиращи действия. 

 

 

 

 

 

 

При изпълнение на условията в КР, свързани с контрола и мониторинга на емисии на 

вредни вещества в атмосферния въздух, отпадъчни, подпочвени, повърхностни води и шум 

се използват услугите на акредитирана лаборатория „ЕКО-КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД гр. Бургас за пробонабиране и анализ. 

 

 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 
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 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) 

И РRTR 

Данните са определени чрез изчисления и са представени в Таблица 1 от 

Приложението към настоящия доклад. 

 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 

Съгласно Условие 9.1.1. от КР се разрешава експлоатация на инсталацията за изгаряне 

на  биогаз – факел за изгаряне на биогаз.  

На този етап от запълване с отпадъци на Клетка № 1, пречиствателното съоръжение 

(факел за изгаряне на биогаз) не е изградено, за което е уведомена РИОСВ – гр. Бургас с 

писмо с вх. № КПКЗ-41/15.06.2020 г. 

Съгласно Условие 9.2.1. на територията на Клетка №1 е изградена  система за 

отвеждане на образуваните газове от тялото на депото, отговаряща на изискванията. 

В изпълнение на Условие 9.2.1.1. от КР, успоредно с депонирането на отпадъците след 

запълване на първия работен хоризонт са изградени поетапно вертикални газоотвеждащи 

кладенци. Те са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един 

от друг или от границите на клетката. 

 

Изградени са 20 бр. газови кладенци със следните географски координати: 

- ГК 1 с географски координати X= 4640569.0340, Y=9571197.0721 

- ГК 2 с географски координати  X= 4640534.2076, Y=9571211.4034 

- ГК 3 с географски координати  X= 4640527.2609, Y=9571183.9061 

- ГК 4 с географски координати  X= 4640501.3019, Y=9571200.1845 

- ГК 5 с географски координати  X= 4640481.3911, Y=9571169.3524 

- ГК 6 с географски координати  X= 4640451.7553, Y=9571191.5180 

- ГК 7 с географски координати  X= 4640440.6424, Y=9571148.9567 

- ГК 8 с географски координати  X= 4640408.5805, Y=9571172.7689 

- ГК 9 с географски координати  X= 4640397.8374, Y=9571135.8835 

- ГК 10 с географски координати X=4640364.3791, Y=9571174.6528 

- ГК 11 с географски координати X=4640350.7976, Y=9571136.5088 

- ГК 12 с географски координати X=4640323.6702, Y=9571174.1754 

- ГК 13 с географски координати X=4640306.7120, Y=9571141.4699 

- ГК 14 с географски координати X=4640282.50275, Y=9571174.8827 
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 - ГК 15 с географски координати X=4640260.0520, Y=9571150.0729 

- ГК 16 с географски координати X=4640417.8094, Y=9571209.1494 

- ГК 17 с географски координати X=4640374.2607, Y=4640374.2507 

- ГК 18 с географски координати X=4640328.8563, Y=9571212.7747 

- ГК 19 с географски координати X=4640285.1561, Y=9571206.9911 

- ГК 20 с географски координати X=4640238.9714, Y=9571192.0965 

Съгласно Условие 9.2.1.2. след запълване с отпадъци на последния  работен хоризонт 

и преди изграждане на глинения запечатващ слой и последваща рекултивация ще се изгради  

хоризонтален газов дренаж, включващ дренажен слой, състоящ се от чакъл с дебелина на 

слоя 0,50 m и перфорирани тръби с диаметър 100 mm, газоотвеждащи тръби и контролни 

шахти. 

От датата на изграждане на газоотвеждащата система на Клетка № 1, т.е. след монтажа 

на хоризонталния газов дренаж, започва прилагането на изработената писмена инструкция 

по Условие 9.2.3. за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в контрол на 

състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни 

шахти и периодично измерване на дебита и състава на биогаза. 

Изготвена е и се прилага „Инструкция за периодична оценка на наличието на 

източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане мерки за ограничаването им“, 

в изпълнение на Условие 9.3.2. от КР. 

   

С цел предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии и в изпълнение 

Условие 9.3.4. на площадката се предприемат следните  профилактични мероприятия : 

 

✓ Овлажняване с вода на всички участъци от площадката, които са източници на 

неорганизирани емисии на прах; 

✓ Ограничаване разтоварването на прахообразни материали при силен вятър; 

✓ Подходящ избор на места за разтоварване на такива материали; 

✓ Ограничаване височината на депониране. 

 

Съгласно Условие 9.3.5. са предприети всички необходими мерки за ограничаване на 

емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на „Наредба 

№ 1/ 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии“. 

 

 

Периодичната оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 

площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и 

предприемане мерки за ограничаването им се осъществява съгласно Условие 9.3.2. 

През 2021 г. са извършени  четири периодични проверки  за наличието на 

неорганизирани емисии, при които не са констатирани несъответствия. Обхвата на 

проверката се състои в: 
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 ✓ Визуален контрол на отпадъците на вход депо; 

✓ Спазване на мястото за разтоварване на отпадъците, включително и в клетката за 

депониране; 

✓ Ефективно уплътняване на отпадъците и запръстяване на работния участък; 

✓ Ежедневно запръстяване на работния участък; 

✓ Наличие на различни отпадъци извън клетката за депониране на отпадъци; 

✓ Състояние на изградените газови кладенци; 

✓ Оросяване на тялото на депото и обслужващите пътища; 

✓ Спазване изискванията за третиране на отпадъци в  инсталацията за 

компостиране. 

 

Необходимо е да се подчертае, че при подобен тип обекти, емисиите на неприятни 

миризми не може да бъде напълно премахнато. Всички дейности на площадката се 

извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на 

площадката, съгласно Условие 9.4.1. 

 

В изпълнение на Условие 9.4.1.1 е разработен и се прилага план за 

предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества от 

площадката. 

С цел недопускане разпространението на миризми извън границите на 

производствената площадка, ежедневно  се извършва запръстяване на работните участъци, 

съгласно Условие 9.4.2. 

При констатиране на неприятни миризми се предприемат незабавни действия за 

идентифициране на причините за появата им и се вземат мерки за ограничаване на 

емисиите, включително използване на дезодориращи  средства, в случаите когато 

предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно 

миришещите вещества, съгласно Условие 9.4.3.  

Периодичната оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на  

емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините и предприемане 

на коригиращи действия се осъществява съгласно Условие 9.4.4. 

 

Съгласно Условие 9.5.1. емисиите на отпадъчните газове от площадката не трябва да 

водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух 

и другите действащи норми за качеството на околната среда. В изпълнение на това условие, 

изпълнителят на дейностите на предприятието предприема необходимите мерки за 

ограничаване, предотвратяване и намаляване на емисиите. 

В изпълнение на Условие 9.6.1.1. ежемесечно се извършват от акредитирана 

лаборатория собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове, изпускани от газоходите на газовите кладенци. 

В посочената  таблица са представени контролните параметри на емисиите на вредни 

вещества  в отпадъчните газове. 
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Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци ГК 1, ГК 2, ГК 3, ГК 4, ГК 

5, ГК 6, ГК 7, ГК 8, ГК9, ГК 10, ГК 11, ГК 12, ГК 13, ГК 14, ГК 15, ГК 16, ГК 17, ГК 18, ГК 

19 и ГК 20 от Клетка № 1 се извършват в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1.1. 

от КР. 

 

Провеждането на собствените периодични измервания е възложено на акредитирана 

лаборатория – Лаборатория за анализ на компонентите на околна среда (ЛАКОС) към 

“ЕКО- КОНСУЛТ- ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, съгласно договор. 

 

На база проведените собствени периодични измервания, ежемесечно се изготвя 

Доклад по чл. 39, ал. 1 от „Наредба № 6 от 26.03.1999 г. 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 – гр. Бургас. 

 

Съгласно Условие 9.6.1.2. се определят годишните количества замърсители (кg/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 на замърсители (ЕРИПЗ). 

В изпълнение на  Условие 9.6.1.3. е изготвен и съгласуван с РИОСВ – гр. Бургас „План 

за мониторинг на емисиите в атмосферата“, съобразен с условията на разрешителното по 

реда на Условие 6.17. 

 
Условия № 385-Н2/2020 г. 

 
Докладване 

Условие 9.1.3.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва, като част от ГДОС 

обобщена информация за установените 

несъответствия на измерените стойности на 

контролните параметри на пречиствателното 

Съгласно Условие 9.1.2.1 е изготвена 

Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на измерените/изчислените 

стойности на контролираните параметри на 

пречиствателното съоръжение, разрешено с 

 

Показател 

 

Метод на изпитване 

Честота на 

изпитване по 

време на 

експлоатация на 

депото 

Честота на изпитване до 

30 години след закриване 

на депото 

СН4 
Недесперсионна инфрачервена 

спектрометрия; 

Пламъчна йонизация 

Месечно на 6 месеца 

СО2 Недесперсионна инфрачервена 

спектрометрия 

Месечно на 6 месеца 

О2 
Парамагнетизъм; 

Електрохимичен принцип 
Месечно на 6 месеца 

Н2S 
Недесперсионна инфрачервена 

спектрометрия; 

Електрохимичен принцип 

Месечно на 6 месеца 

Н2 Електрохимичен принцип Месечно на 6 месеца 
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 съоражение на площадката, установените 

причини за несъответствията и предприетите 

действия за тяхното отстраняване. 

Условие 9.1.1, с определените оптимални 

такива по условие 9.1.1.2. Инструкцията 

включва установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. Съгласно инструкцията, 

проверките се извършват по План-график, най-

малко четири пъти годишно, след което за 

резултатите от проверките се съставя Протокол 

по образец. 

Съответствие на стойностите на 

контролираните параметри на инсталацията за 

изгаряне на биогаз с определените оптимални 

такива, както и установените причини за 

евентуалните несъответствия и предприетите 

коригиращи действия не се извършват, поради 

липса на изградена инсталацията за изгаряне на 

биогаз към отчетния период. За периода на 

отчетната 2021 г. не се изгаря биогаз. 

Условие 9.6.2.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и съхранява за 

всеки газов кладенец резултатите от мониторинга 

по изпълнение на Условие 9.6.1.1., за всяка 

календарна година отделно и да я предоставя при 

поискване от компетентен орган. 

Резултатите от мониторинга се документират и 

съхраняват на площадката на предприятието, 

като при поискване се предоставят на 

компетентните органи. Резултатите от 

мониторинга са представени в Приложението. 

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и съхранява на 

площадката информация за всички вещества и 

техните количества, свързани с прилагането на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите (ЕРИПЗ). 

Докладването на замърсителите по Регламент 

№ 166/2006год. е извършено въз основа на 

направени изчисления по методика CORINAIR. 

Данните са нанесени в Таблица № 1 от 

Приложението. 

Показателите NOx и ФПЧ10 не са докладвани, 

т.к. не могат да се изчислят, поради липса на 

утвърдени емисионни фактори по 

горепосочената методика. 

Резултатите се документират в Дневник по 

Условие 9.6.2.2. 

 

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и съхранява 

резултатите от изпълнението на мерките за 

предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно 

миришещи вещества, генерирани от дейностите 

на площадката. 

Изготвени са и се прилагат инструкции по 

Условие 9.3.3. и Условие 9.4.4 за периодична 

оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно 

миришещи вещества, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане 

на коригиращи действия. Предотвратяването на 

неорганизирани емисии и интензивно 

миришещи вещества на площадката се 

извършва чрез контрол по спазване 

технологията на компостиране/ депониране на 

отпадъците. 

Оценката на спазването на мерките срещу 

интензивно миришещи вещества, както и на 

неорганизираните емисии се извършва 
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 минимум четири пъти годишно от 

определеното длъжностно лице. Оценката се 

извършва по утвърден План-график. През 

отчетния период оценка е извършена за първо, 

второ, трето и четвърто тримесечие на 2021 г. 

за неорганизирани емисии и на 08.01.2021 г, 

10.02.2021 г., 12.03.2021 г., 07.04.2021 г., 

10.05.2021 г., 16.06.2021 г., 07.07.2021 г., 

06.08.2021 г., 24.09.2021 г., 11.10.2021 г., 

16.11.2021 г. и 08.12.2021 г. – интензивно 

миришещи вещества. 

Резултатите от оценките на съответствието на 

спазването на мерките за предотвратяване/ 

намаляване на неорганизираните емисии и на 

интензивно миришещи вещества са 

документирани от лицето, извършило оценката 

и се съхраняват при документацията на депото. 

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и съхранява 

постъпилите оплаквания за миризми в резултат 

от дейностите, извършвани на площадката. 

През отчетния период има постъпил един 

сигнал за неприятни миризми от дейността на 

депото, който е отразен в Дневника:  

• Постъпила е информация от Кмета на с. 

Братово, обл. Бургас за получено телефонно 

обаждане в 08:45 ч. на 13.09.2021 г. - сигнал за 

„миризми на отпадъци“ от дейността на РПУО 

„Братово-Запад“.  

Предприети са незабавни коригиращи действия 

във връзка с изпълнение на мерките за 

предотвратяване на неприятни миризми от 

дейността на депо „Братово – Запад“ и 

постъпилите сигнали от граждани,  изразяващи 

се в интензивно запръстяване и поддържащо 

третиране на 20 броя газови клаенци с 10 % 

разтвор на биоактиватор „MICROPAN 

BIOGAS”. Изготвени са технически протоколи 

за всяко третиране на клетката с биоактиватора. 

През 2021 г. газовите кладенци са третирани 

два пъти с биоактиватора, като извършените  

проверки са документирани от лицето, 

извършило оценката и се съхраняват при 

документацията на депото. Съставени са и  2 

(два) технически протокола за  третирането на 

газовите кладенци на следните дати: 1. в 

периода 22 ÷ 23.03.2021 г.;  2. 14.09.2021 г. 

Условие 9.6.2.5. От датата на изграждане на 

газоотвеждащата система, притежателят на 

настоящото разрешително да документира и 

съхранява резултатите от проверката на 

ефективността на газоотвеждащата система по 

Условие 9.2.3. 

Не е извършвана проверка на ефективността на 

газоотвеждащата система, тъй като същата не е 

изградена към отчетния период. 

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно като част от 

ГДОС информация по: 

Ежегодно се докладва, като част от ГДОС 

информация за всички вещества и техните 

количества, свързани с прилагането на 
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 - Условия 9.6.2.2., 9.6.2.3. и 9.6.2.4.- от датата на 

влизане в сила на комплексното разрешително; 

- Условие 9.6.2.1.- от датата на започване 

изграждането на газовите кладенци, но не по-

рано от две години след началото на 

експлоатация на Клетка №1 на Регионално 

предприятие за управление на отпадъците; 

- Условие 9.6.2.5. - от датата на изграждане на 

газоотвеждащата система, в съответствие с 

изискванията на Наредба №6/27.08.2013г. за 

условията и изискванията за изграждане и 

изисквания на Европейския регистър за 

изпускането и преноса на замърсителите 

(ЕРИПЗ). 

Европейски регистър за изпускането и преноса 

на замърсителите (EРИПЗ) (Условие 9.6.2.2.), 

резултатите от изпълнение на мерките за 

предоствратяване на неорганизираните емисии 

и интензивно миришещи вещества (Условие 

9.6.2.3.) и постъпилите оплаквания за миризми 

и взетите действия за предотвратяване на 

миризмите  

(Условие 9.6.2.4.), както и резултатите от 

мониторинга на всеки газов кладенец (Условие 

9.6.2.1.). 

Условие 9.6.2.7. Притежателя 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 

6.15. 

Изчисленията са представени в Таблица 1 от 

приложението на доклада. 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

На територията на депото за неопасни отпадъци се формират следните потоци 

отпадъчни води: 

• производствени отпадъчни води от автомивка и дезинфекционен басейн; 

• инфилтратни води (ИВ); 

• битово-фекални отпадъчни води от административна сграда; 

• повърхностни отпадъчни води от територията на депото; 

• повърхностни атмосферни води от околните терени. 

 

Работа на пречиствателно оборудване: 

Съгласно Условие 10.1.1.1. се разрешава експлоатация на следните пречиствателни 

съоръжения за емисии в отпадъчните води: 

-  1 брой Каломаслоуловител (КМУ) за отпадъчни води от съоръжение за измиване на 

гуми преди включването им към Локална пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ЛПСОВ); 

- 1 брой Каломаслоуловител (КМУ) за отпадъчни води от работилница при гараж 

преди включването им към Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ); 

- 1 брой Каломаслоуловител (КМУ) за отпадъчни води от автомивка при гараж преди 

включването им към Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ); 

- Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), включваща модул за 

физико-химично пречистване на инфилтрат  от клетките за депониране на отпадъци и 

компостираща инсталация и модул за механично пречистване на битово – фекални и 

технически води ( от административна сграда, гараж с работилница и автомивка, контролно 

пропускателен пункт, сепарираща инсталация, съоръжение за измиване на гуми);  

С писмо (изх. № 12/07.01.2021 г.) Директора на РИОСВ – Бургас (вх. № ВОД-

12/08.01.2021 г.) е уведомен за преустановяване работата на ЛПСОВ на РПУО „Братово – 

Запад“ във връзка с предстояща реконструкция и разширение, част от “Инвестиционно 



 

28 
 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 предложение „Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на 

РПУО „Братово-Запад“ – Клетка № 2, ретензионен басейн за  инфилтратни води РБ2, 

довеждаща и обслужваща инфраструктурата на клетка № 2, отводнителна площадкова 

инфраструктура за бъдеща Клетка № 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ“. 

- 1 брой КМУ за отпадъчни води от гараж на площадка на Екопарк преди включването 

им в черпателен резервоар. 

Във връзка с изпълнение на Условие 10.1.1.2. са определени контролни параметри, 

оптимална стойност, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и 

необходими резервни части за обезпечаване на  работата на пречиствателните съоръжения. 

Съгласно Условие 10.1.1.2.1. е изготвена и предоставена с писмо с вх. № КПКЗ-

40/15.06.2020г. документация по Условие 10.1.1.2., като същата  се съхранява на 

площадката и се предоставя при поискване от компетентния орган. 

 

Изготвена е и се прилага обобщена инструкция по Условие 10.1.1.3. и Условие 

10.1.1.2. за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, 

осигуряващи оптимален режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1. 

 

Изготвена е инструкция по Условие 10.1.1.5.1. за периодична оценка на съответствие 

на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 от КР. 

Притежателят на разрешителното е необходимо да извършва мониторинг на работата 

на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.4., в съответствие с 

определените по Условие 10.1.1.1. параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването 

за мониторинг и резервни части,  съгласно Условие 10.1.1.2. 

Документирането и докладването се осъществява съгласно Условие 10.1.1.6 от КР. 

По Условие 10.1.2.4. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

състоянието и водоплътността на стоманобетонов буферен резервоар след ЛПСОВ и 

водоплътен черпателен резервоар, включваща проверка на нивото на отпадъчните води в 

нея, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното 

отстраняване. 

 

По Условие 10.1.2.5. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

съоръженията към дренажна система за инфилтрат, ретензионен басейн за инфилтрат, 

оросителна система, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи 

действия за тяхното отстраняване. 

 

Условие 10.1.3.1, отнасящо се до мониторинг на метеорологичните данни, посочени в 

Таблица 10.1.3.1 от КР, се изпълнява съгласно сключен Договор (вх. № Д 29-1/28.05.2021 г.) 

между „Национален институт по метеорология и хидрология” (НИМХ) - БАН и ОП 

„ЧИСТОТА ЕКО”. Данните се изпращат ежедневно от НИМХ и се съхраняват в дневник на 

депото. 

 

Мониторинг на инфилтрата се извършва по Условие 10.1.3.2. с честота и показатели, 

посочени в Таблица 10.1.3.2 от КР. Точките на пробовземане са както следва: 
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 ✓ Инфилтрат ИВ1 при помпена шахта за инфилтрат I-во стъпало, с географски 

координати N 42º29'37.02597'', E 27º17'43.27954''; 

✓ Инфилтрат ИВ2 при шахта за инфилтрат от компостираща инсталация с географски  

координати N 42º29'39.44861'', E 27º17'48.99694''. 

 

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория  „Еко-Консулт-Инженеринг” 

ООД. Резултатите от мониторинга са представени в Таблица 3 от Приложението на 

настоящия доклад. 

 

Обемът на инфилтрата се отчита ежемесечно. Данните се документират в дневник и 

се съхраняват на депото. 

 

Съгласно Условие 10.1.3.2. по време на експлоатацията на депото и след неговото 

закриване, за срок не по – кратък от 30 години се извършва мониторинг на инфилтрата, 

съгласно изискванията посочени в таблица 10.1.3.2. За отчетната година пробовземането и 

анализите се извършват от акредитирана лаборатория „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, с 

която ОП „Чистота Еко“ има сключен договор. 

В изпълнение на Условие 10.2.1.1 потока битово-фекални отпадъчни води (като  част 

от смесен поток – инфилтрат и технически води) се отвежда до ЛПСОВ и се предава на В 

и К Дружество, на основание сключен договор (№ ДогОВ-13/25.05.2021 г.) с 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, съгласно Условие 10.1.2.1. 

Собствен мониторинг на повърхностните води се извършва съгласно Условие 10.3.3.1. 

Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория „Еко-Консулт 

Инженеринг” ООД, съгласно сключен договор. Резултатите от изпитването са представени 

в Таблица 3 от приложението на доклада. 
 

Съгласно Условие 10.3.3.2. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни 

ограничения, в Таблица 10.3.1.2, установяване на причините за несъответствията и 

предприемането на коригиращи действия. 

 

По Условие 10.4. е изготвен и съгласуван от РИОСВ-Бургас „План за мониторинг на 

емисиите в отпадъчните води от площадката“, съобразен с условията на КР. 

 
Условия по КР № 385-Н2/2020 г. Докладване 

Условие 10.1.1.6.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва, като 

част от ГДОС информация за извършените 

проверки на съответствие на стойностите на 

контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение с определените 

оптимални такива, съгласно условията на 

разрешителното, през годината, установени 

несъответствия, причини за установените 

несъответствия и предприети коригиращи 

действия. 

Съгласно Условие 10.1.1.5.1 от КР е изготвена 

и се прилага Инструкция за периодична оценка 

на съответствие на измерените стойности на 

контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение – Локална 

пречиствателна станция за отпадъчни води и 

каломаслоуловител, установяване на причините 

за несъответствие и предприемане на 

коригиращи действия. 

Във връзка с преустановената работа на 

ЛПОСВ потоците на отпадъчните води се 

управляват временно по следния начин:   
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 - битово – фекални и технически води, 

образувани от персонала на предприятието и 

измиване на техниката, обслужваща депото се 

извозват и предват на ВиК дружество, съгласно 

сключен дововор № ДогОВ-13/25.05.2021 г 

- инфилтраните води генерирани от Клетка 

№1 и отвеждани в Ретензионен басейн за 

инфилтрат  ще се съхраняват на площадката и 

ще бъдат изпарявани и ще се използват за 

оросяване на тялото на депото при увелечение 

на водното количество в ретензионния басейн. 

Контролираните параметри на 

каломаслоуловителя са Ниво на масления слой 

– 150 mm. Определено длъжностно лице 

проверява визуално нивото на масления слой в 

съоръжението веднъж месечно. При достигане 

на оптимална стойност образуваната утайка се 

отстранява/изземва от специализирана фирма и 

отпадъците (масло от маслено – водна 

сепарация) се предават на лица, притежаващи 

разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, за 

съответната дейност, съгласно сключен писмен 

договор. През 2021 г.  е извършено почистване 

на каломаслоуловителите на 16.03.2021 г. от  

лицензирана фирма „ПАРТНЕРС“ ООД и са 

предадени на същата фирма, притежаваща 

разрешителен документ № 02-РД-297-

03/10.09.2018 г. за извършване на дейности със 

съответния отпадък. 
Резултатите от визуалните наблюдения са 

документирани като са съставени ежемесечни 

протоколи, съгласно Приложение №1 към 

посочената инструкция. Същите се съхраняват 

при документацията на депото. 

Условие 10.5.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира резултатите от 

собствения мониторинг на показателите за 

качеството на отпадъчните води по Условие 

10.1.3.1., Условие 10.1.3.2. и Условие 10.3.3.1. 

от настоящото разрешително. Обобщена 

информация за резултатите от мониторинга да 

докладва като част от съответния ГДОС. 

Резултатите от собствения мониторинг на 

показателите за качество на отпадъчните води 

се документират. 

Условие 10.5.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира резултатите от 

оценка на съответствието на показателите за 

качество на отпадъчните води с определените 

такива в Таблица 10.3.3.1. към Условие 

10.3.3.1. от настоящото разрешително. Като 

част от ГДОС да се докладва за: 

- Брой на извършените проверки; 

- Установени несъответствия; 

Резултатите от оценка на съответствието на 

показателите за качество на отпадъчните води с 

определените такива в Таблица 10.3.3.1. към 

Условие 10.3.3.1. от КР се документират.  

През отчетеният период са извършени четири 

пробонабирания от акредитирана лаборатория 

на 11.03.2021 г., 22.06.2021 г., 33.09.2021 г. и 

19.12.2021 г. През 2021 г. не са установени 
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 - Предприети коригиращи действия/ 

планирани коригиращи действия. 

несъответствия в измерените параметри на 

индивидуалните емисионни ограничения.  

Условие 10.5.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва като част от 

съответния ГДОС резултатите от 

инструкцията по Условие 10.3.3.2. от 

настоящото разрешително. 

През отчетеният период са извършени четири 

проверки за оценка на съответствието на 

резултатите от собствения мониторинг с 

индивидуалните емисионни ограничения. 

Условие 10.5.5. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва, като част от  ГДОС 

стойностите на изчислените в съоветствие с 

Условие 6.15. количества емитирани 

замърсители в отпадъчните води, за един тон 

отпадък, за всяко изпускано вредно вещество 

от инсталацията по Условие 2, попадаща в 

обхвата на приложение 4 към ЗООС. 

Резултатите са докладвани в Таблици 1 и 3 от 

Приложенията. 

 

 

4.4. Управление на отпадъците 

Образуваните отпадъци съгласно Условие 11.1. не се различават по вид, код и 

наименование и не надвишават количествата, определени от Комплексното разрешително. 

Образуваните отпадъци за 2021 г. са посочени в Таблица 4 от Приложението. 

Съгласно Условие 11.2.1 на депото се приемат отпадъци, които са включени в списъка 

на видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в КР, 

като същите отговарят на критериите за приемане за съответния клас депо. Депонирането 

на отпадъците се извършва съобразно експлоатационните изисквания, определени с 

проекта на технологията по депониране и плана за експлоатация на депото. 

 

На депото се водят ежемесечно отчетни книги, съгласно „Наредба № 1 от 4 юни 2014 

г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 

както и реда за водене на публични регистри“. На основание изм. – ВД, ,бр. 82 от 2021 г., в 

сила от 01.10.2021 г. в „Наредба № 1 от 4 юни 2014 г.“, отчетността се води паралелно в 

НИСО. 

 

Съгласно Условие 11.2.4.2., приемането на отпадъците на депото се извършва 

съгласно придружаваща отпадъците документация, която включва: 

 

➢ данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.); 

➢ код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от „Наредба № 2 за 

класификация на отпадъците“, който съответства на заверения Работен лист за 

класификация на отпадъка; 

➢ произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се 

образуват отпадъците; 

➢ описание на основния състав на отпадъците; 

➢ количество на отпадъците. 

 

Съгласно Условие 11.2.4.3. при приемане на отпадъците, дежурния оператор на 

електронната везна извършва проверка на място, която включва: 

 



 

32 
 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 ➢ Проверка на придружаващата отпадъците документация; 

➢ Визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи на изпитване, с оглед 

установяване: 

- на съответствието на отпадъка с представената по Условие 11.2.4.2. документация; 

- че отпадъците са същите, които са обект на основно охарактеризиране и изпитване 

за установяване на съответствието; 

- вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на 

съответствието с резултатите от основно охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с 

изискванията на Условие 11.8.1., когато това се изисква с Наредба № 6/27.08.2013 г.; 

- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на 

приеманите отпадъци; 

-  Отразяване в „Отчетната книга”, оформена по реда на Наредба № 1/04.06.2014 г. за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 

както и реда за водене на публични регистри; 

- Писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци; 

- Незабавно уведомяване на РИОСВ – гр. Бургас за направен отказ за приемане на 

отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на 

трансграничен внос. 

 
Условия по КР № 385-Н2/2020 г. Докладване 

Условие 11.1. Образуване на отпадъци. През 2021 г. по време на експлоатацията на 

инсталацията са образувани отпадъци, еднакви 

по вид с тези, определени с Условие 11.1.1 от КР 

и в количества посочени в Таблица 4 към 

приложението на доклада. 

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за 

третиране 

През отчетната 2021 г. е  приет на територията 

на площадката отпадък еднакъв по вид по 

Условие 11.2.1., с цел извършване на операция 

по обезвреждане  (депониране). Съгласно КР се 

приемат отпадъци само отговарящи на 

критериите за приемане на отпадъци на депа за 

неопасни отпадъции. В случай, че същите са 

подложени на предварително третиране или  се 

представят доказателства, че предварителното 

третиране няма да допренесе съществено за 

намаляване на количеството или опасните 

свойства на отпадъците, за намаляване на риска 

за човешкото здраве или ограничаване на 

вредното въздействие върху околната среда, 

причинени от депонирането на отпадъците през 

целия жизнен цикъл на депото. Отпадъка се 

приема на депото по предварително уточнен 

график и направена и приета заявка с 

притежателя на отпадъци. 

Съгласно Условие 11.2.5. се разрешава 

приемането на територията на площадката 

отпадъци, при чието сепариране могат да се 

отделят оплозотворими компоненти, с цел 

извършване на операция по оползотворяване. 
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 Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и докладва като 

част от ГДОС количествата на всички 

приемани на площадката отпадъци. 

Представени са в Таблица 4.4.1 от 

приложението на ГДОС. 

Условие 11.9.2.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира всички 

измервани/изчислявани, съгласно Условие 

11.7. количества на отпадъците и да докладва 

като част от ГДОС количествата депонирани 

отпадъци като годишно количество. 

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и докладва като 

част от ГДОС количествата отпадъци, 

приемани и подлагани на всяка от разрешените 

дейности за оползотворяване и обезвреждане, 

по инсталации/съоръжения, в които е 

разрешена съответната дейност, съгласно 

ограниченията поставени в Условие 11.2.1., 

Условие 11.2.5., Условие 11.2.6., Условие 

11.2.7., Условие 11.2.8., Условие 11.2.9., 

Условие 11.2.10., Условие 11.2.11., Условие 

11.5.2., Условие 11.5.3., Условие 11.5.4., 

Условие 11.5.5., Условие 11.5.6., Условие 

11.5.7., Условие 11.5.8., Условие 11.5.9. и 

Условие 11.6.2. 

През 2021 г. общото количество депонирани 

отпадъци е 122 839,920 t/y. Количествата и вида 

на депонираните, предварително третирани, 

съхранявани, оползотворени и обезвредени 

отпадъци са описани подробно в Таблици 4.4.1., 

4.4.2., 4.4.3 и Таблица 5 от Приложението на 

настоящия доклад. 

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира резултатите от 

изпълнението на Условие 11.7.5. и да представя 

като част от ГДОС: 

Данни от мониторинга на състоянието на 

тялото на Регионалното предприятие за 

управление на отпадъците, обслужващо 

общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, 

Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе 
(топография на депото). 

На 17.12.2021 г. е извършено геодезическо 

заснемане на РПУО, с цел изчисляване на 

заетата с отпадъци площ и техният обем. В 

резултат е констатирано следното: Заетата площ 

за периода 17.12.2020 г. ÷ 17.12.2021 г. е 46 899 

m², a обема на отпадъците е 104 285 m³. 

Геодезическото заснемане е извършено от „ГЕО 

СИМЕОНОВ” ООД, гр.София, правоспособно 

да извършва подобен род дейности. Общия 

обем отпадък към 17.12.2020 г. е 570 544 m3. 

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва като част от ГДОС 

обобщена информация по изпълнението на 

условията на КР към управлението на 

отпадъците. 

Условието се изпълнява. 

Условие 11.9.6. Притежателят на настощото 

разрешително да докладва преносите извън 

площадката на опасни и неопасни отпадъци, в 

определените случаи, посочени в Регламент 

№166/2006 г. относно създаването на 

Европейски регистър за изпускането и преноса 

на замърсители (ЕРИПЗ). 

През отчетния период няма пренос на 

замърсители във водите и почвите. 

Предприети са коригиращи действия относно 

емитираните неприятни миризми от газовите 

кладенци на Клетка № 1. 
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Таблица 4.4.1. Депониране на отпадъци 

Код на 

отпадъка 

Наименование  

на отпадъка 

Юридическо лице/ 

едноличен търговец / 

обслужвана община 

Обезвреждане 

на площадката 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2021 г., 

тон 

1 2 3 4 5 

02 07 04 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

„ПИВОВАРНА 

МЕТАЛХЕД“ ООД 
депониране 0,720 

04 02 22 

 

Отпадъци от 

обработени текстилни 

влакна 

„ФИНТРЕЙД 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
депониране 8,080 

04 02 09 

Отпадъци от смесени 

материали 

(импрегниран текстил, 

еластомер, пластомер) 

ЕТ „ТОМИ-ТОМА 

ТОМОВ“ 
депониране 4,940 

10 01 01 

Сгурия, шлака и 

дънна пепел от котли 

(с изключение на 

пепел от котли, 

упомената в 10 01 04) 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ 

БУРГАС” ЕАД 
депониране 286,460 

10 01 03 

Увлечена/летяща 

пепел от изгаряне на 

торф и необработена 

дървесина 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ 

БУРГАС” ЕАД 
депониране 33,800 

15 01 06 смесени опаковки „СЛАВЯНКА” АД депониране 4,020 

15 02 03 

Абсорбенти, 

филтърни материали, 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 02 

02 

„ СИС ИНДУСТРИЙС“ 

ООД 
депониране 0,560 

15 02 03 

Абсорбенти, 

филтърни материали, 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 02 

02 

„ ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ 

АД 
депониране 1,700 

16 01 99 
Отпадъци, 

неупоменати другаде 
„АВТОЧАСТИ ФРАНЦ“ 

ЕООД 
депониране 3,280 

16 01 99 Отпадъци, 

неупоменати другаде 
„ВЕГЕРО ПАРТС“ ООД депониране 1,000 

16 03 06 

Органични отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 16 03 

05 

ТД на НАП-БУРГАС депониране 0,880 
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Код на 

отпадъка 

Наименование  

на отпадъка 

Юридическо лице/ 

едноличен търговец / 

обслужвана община 

Обезвреждане 

на площадката 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2021 г., 

тон 

1 2 3 4 5 

16 03 06 

Органични отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 16 03 

05 

„СИДОРЕНКО 

ИНГРИДИЕНТС“ ЕООД 
депониране 2,340 

16 03 06 

Органични отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 16 03 

05 

„ЮНИМАСТЪРС 

ЛОДЖИСТИКС ЕС 

СИ ЕС“ ЕООД 

депониране 5,700 

18 01 04 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане не е 

обект на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции (например 

превръзки, гипсови 

отливки, спално 

бельо, облекло за 

еднократна употреба, 

памперси) 

„ЕКО ИНВЕСТ БГ 

СЕРВИЗ“ ЕООД 
депониране 321,600 

18 01 04 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане не е 

обект на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции (например 

превръзки, гипсови 

отливки, спално 

бельо, облекло за 

еднократна употреба, 

памперси) 

„ЗОНАР“ ЕООД депониране 21,740 

18 01 04 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане не е 

обект на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции (например 

превръзки, гипсови 

отливки, спално 

бельо, облекло за 

еднократна употреба, 

памперси) 

„УМБАЛ-БУРГАС“АД депониране 42,260 

19 08 01 
Отпадъци от решетки 

и сита  

„ ФИНТРЕЙД 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 
депониране 304,940 
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Код на 

отпадъка 

Наименование  

на отпадъка 

Юридическо лице/ 

едноличен търговец / 

обслужвана община 

Обезвреждане 

на площадката 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2021 г., 

тон 

1 2 3 4 5 

19 08 01 Отпадъци от решетки 

и сита  

„ПСОВ ЕЛЕНИТЕ“ 

ЕООД  
депониране 1,600 

19 08 02 
Отпадъци от 

пясъкоуловители 

„ФИНТРЕЙД 

ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД 

депониране 266,680 

19 12 12 

Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

„РОСТЕР“ ООД депониране 30,400 

19 12 12 

Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

„КОХ-И-НООР 

ХЕМУСМАРК“ АД депониране 8,620 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

„ПОБЕДА“ АД депониране 

175,120 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

„ЕВРО ИМПЕКС 

БУРГАС“ ЕООД 

депониране 

418,700 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

„АРТ ПРОЕКТ – БГ“ 

ЕООД 

депониране 

20,500 
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Код на 

отпадъка 

Наименование  

на отпадъка 

Юридическо лице/ 

едноличен търговец / 

обслужвана община 

Обезвреждане 

на площадката 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2021 г., 

тон 

1 2 3 4 5 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ 

(Инсталация за 

сепариране) 

депониране 

93 399,520 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ 

(Инсталация за 

раздробяване на 

едрогабаритни 

отпадъци) 

депониране 

7 850,100 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР депониране 

19 172,780 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

ОБЩИНА КАМЕНО 

депониране 

2,126 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

ОБЩИНА СРЕДЕЦ 

депониране 

1,714 
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Код на 

отпадъка 

Наименование  

на отпадъка 

Юридическо лице/ 

едноличен търговец / 

обслужвана община 

Обезвреждане 

на площадката 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2021 г., 

тон 

1 2 3 4 5 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

ОБЩИНА КАРНОБАТ депониране 6,387 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

ОБЩИНА АЙТОС 

депониране 

10,391 

19 12 12 Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

ОБЩИНА 

СУНГУРЛАРЕ 

депониране 

1,422 

20 01 10 Облекла  „АНДИ 2012“ ООД депониране 0,100 

20 01 99 други фракции, 

неупоменати другаде 

„ФИНТРЕЙД 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

депониране 21,040 

20 02 01 
Биоразградими 

отпадъци (замърсени) 

„НЕЛСЕН ЧИСТОТА“ 

ЕООД 

депониране 
76,020 

20 03 01 
смесени битови 

отпадъци 
„АЛСИ“ ЕООД 

депониране 
19,660 

20 03 01 
смесени битови 

отпадъци 

„ОКЕАН ШИПИНГ“ 

ООД 

депониране 
134,720 
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Код на 

отпадъка 

Наименование  

на отпадъка 

Юридическо лице/ 

едноличен търговец / 

обслужвана община 

Обезвреждане 

на площадката 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2021 г., 

тон 

1 2 3 4 5 

20 03 01 
смесени битови 

отпадъци 
„ПАНДЖИ 2000“ ООД 

депониране 
7,420 

20 03 01 
смесени битови 

отпадъци 
„ПАРТНЕРС“ ООД 

депониране 
164,980 

20 03 02 отпадъци от пазари 
„НЕЛСЕН ЧИСТОТА“ 

ЕООД 

депониране 
5,900 

Общо: 122 839,920 

 

 

Таблица 4.4.2. Третиране на отпадъци 

 

Код на 

отпадъка 

Наименование на 

отпадъка 

Вид дейност по 

третиране 

Количество 

приет 

отпадък, 

тона 

Количество 

третиран 

отпадък, 

тона 

1 2 3 4 5 

17 01 01 Бетон раздробяване 2035,480 2035,480 

 

 

17 01 07 

смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки и 

керамични изделия, 

различни от упоменатите 

в 17 01 06 

 

 

раздробяване 

2 716,780 2 716,780 

19 05 99 отпадъци, неупоменати 

другаде 
сепариране 121,080 121,080 

20 02 01 биоразградими отпадъци компостиране 5314,000 4465,060 

20 03 02 отпадъци от пазари компостиране 930,580 930,580 

20 03 01 смесени битови отпадъци сепариране 95 579,480 95 579,480 

19 12 12 

други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

сепариране 11 341,360 11 341,360 

20 03 07 обемни отпадъци раздробяване 7 849,380 7 849,380 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.4.3. Съхраняване на отпадъци 
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Код на 

отпадъка 

Наименование на 

отпадъка 
Произход 

Количество 

приет 

отпадък, 

тона 

Налично 

количество 

отпадък към 31 

декември на 

отчетната 

година, 

тона 

1 2 3 4 5 

15 01 10* 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени 

с опасни вещества 

от физически лица 0,028 0,028 

16 01 03 

излезли от употреба 

гуми 

 

от физически лица 154,563 111,840 

20 01 21* 

Луминесцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 
от физически лица 0,394 - 

20 01 25 
хранителни масла и 

мазнини 
от физически лица 0,219 - 

20 01 32 

Лекарствени продукти, 

различни от 

упоменатите в 20 01 32 

от физически лица 0,345 - 

20 01 34 

батерии и акумулатори, 

различни от 

упоменатите в 20 01 33 

от физически лица 1,605 1,344 

20 01 36 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно оборудване, 

различно от 

упоменатото в 20 01 21, 

и 20 01 23 и 20 01 35 

от физически лица 24,304 12,043 

 

 

 

 

4.5. Шум 

 

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, 

недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентното ниво на шума, посочени в Условие 12.1.1. от КР, както следва: 

 

По границите на производствената площадка: 

• дневно ниво – 70 dB(A); 

• вечерно ниво – 70 dB(A); 

• нощно ниво – 70 dB(A); 

 

 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 
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 • дневно ниво – 55 dB(A); 

• вечерно ниво – 50 dB(A); 

• нощно ниво – 45 dB(A). 

 

Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: 

✓ Общата звукова мощност на площадката; 

✓ Еквивалентно ниво на шум в определени точки по оградата на площадката; 

✓ Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие. 

 

 

Източници на шум на територията на площадката са дейности, свързани с: 

• Транспортиране на отпадъците до съоръжения за третирането им (сепарираща 

инсталация, инсталация за компостиране, транспорт до клетки за депониране и др.); 

• Разриване и уплътняване на отпадъците, постъпващи за депониране; 

• Товарене и разтоварване на спомагателни материали и горива; 

• Работа на помпи и оборудване. 

 

 

Съгласно Условие 12.2.2. се прилага инструкция за наблюдение на показателите по 

Условие 12.2.1. 

 

При извършване на измерванията и контролът на шумовите нива  се спазва 

“Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни 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”, съгласно Условие 12.2.3. 

Инструкцията обхваща всички процеси и дейности, потенциално оказващи 

въздействие върху нивата на звуково налягане по границата на производствената площадка 

и в мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място). Приложима е 

по отношение измерването на общата звукова мощност по границите на производствената 

площадка, 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”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите със заповед. 

 
Условия по КР № 385-Н2/2020 г. Докладване 

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно, като част 

от ГДОС: 

- оплаквания от живущи около площадката; 

- резултати от извършени през изтеклата 

отчетна година наблюдения, в съответствие с 

изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 

54/12.12.2010 г. за дейностите на националната 

система за мониторинг на шума в околната 

среда и за изискванията за провеждане на 

собствен мониторинг и предприемане на 

През отчетната година няма постъпили 

оплаквания (жалби) от живущи около 

площадката за превишаване нивото на шум над 

граничните стойности, в резултат от дейността 

на депото. 

В Комплексното разрешително са 

регламентирани изисквания за извършване на 

наблюдение на показатели, посочени в Условие 

12.2.1. от Комплексното разрешително веднъж 

на две години. 
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 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. 

През 2020 г. е извършено измерване на 

еквивалентното ниво на шум (дневно, вечерно и 

нощно) на 17.07.2020 г. от акредитирана 

лаборатория ЛАКОС към „ЕКО–КОНСУЛТ-

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД,  гр. Бургас 

Съгласно нормативните изисквания, следващото 

измерване трябва да бъде извършено до 

17.07.2022 г. 

 

 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

4.6.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Условие 13.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за 

периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. 

 

Съгласно Условие 13.1.1. е изготвена „Инструкция за проверки за наличие на течове 

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

причините и предприемане на действия за тяхното отстраняване“. Лицата, отговорни за 

прилагането на настоящата инструкция, извършват най-малко три пъти годишно огледи на 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Проверките се извършват по 

утвърден План – график съгласно Приложение № 1 от цитираната инструкция. 

 

Проверките обхващат: 

• Външен оглед за техническото състояние на тръбопроводите и оборудването, 

разположени на открито; 

• Констатиране наличието/липсата на течове и предпоставки за тяхното появяване; 

• Поддържане в изправност на фланците, уплътненията, помпите и тръбната мрежа, 

посредством периодични технически прегледи, когато инсталацията не се експлоатира. 

 

Съгласно изготвения план-график на 05.01.2021 г., 11.08.2021 г. и 08.12.2021 г. са 

извършени проверки, в резултат на които на територията на депото няма установени случаи 

на разливи и наличие на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и 

съответно не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване. В случай на 

такива са осигурени подходящи сорбиращи материали за почистване на разливи. 

 

Съгласно Условие 13.1.2 се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка 

на канализационната система за отпадъчни води на площадката. 

 

По Условие 13.1.3. е изготвена и се прилага инструкция за отстраняване на разливи от 

вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на 

образуваните отпадъци. 
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 4.6.2. Условия за мониторинг на почвата 

 

Съгласно Условие 13.2.1. е изготвен и съгласуван от РИОСВ - Бургас план за 

мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото разрешително. 

 

Съгласно Условие 13.2.2. от Комплексно разрешително № 385-Н2/2020 г. през 2020 г. 

не е извършен мониторинг на почвите. Базово измерване е извършено през 2018 г. 

Протоколите с резултатите са представени в РИОСВ – гр. Бургас и копия се съхраняват на 

депото. Следващото пробонабиране и анализ за състоянието на почвите   следва да се 

извърши в периода до 2028 г. 

 

4.6.3. Условия за мониторинг на подземни води 

 

Съгласно Условие 13.3.1. е изготвен и съгласуван от БДЧР-Варна план за мониторинг 

на подземните води, съобразен с условията на настоящото разрешително. Планът включва 

мониторинг на дренажни води на вход резервоар за дренирани води. 

 

По време на експлоатацията на депото се извършва мониторинг на подземните води 

по Условие 13.3.2. и Таблица 13.3.2. от Комплексното разрешително. Резултатите от 

мониторинга се докладват в РИОСВ – гр. Бургас и се съхраняват на площадката на депото. 
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Условие 13.4.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва резултатите от 

собствения мониторинг на почвите и  

подземните води като част от ГДОС. 

Резултатите от мониторинга на подземните води 

са описани в Таблица 7 от приложенията на 

доклада. Мониторинг на почвите се извършва 

съгласно КР, веднъж на 10 години. 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексното разрешително е издадено за изграждане на нов обект, в съответствие с 

изискванията по опазване на околната среда, за който не е необходимо изготвянето на 

Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на 

Комплексното разрешително (ИППСУКР). 

 

 

 

 

 

 

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на инсталацията по 

Условие 2 или на части от тях,  незабавно уведомява РИОСВ, като посочва предвидената за 

това дата, съгласно Условие 16.1. на Комплексното разрешително. При прекратяване на 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ НА  ЧАСТИ 

ОТ ТЯХ 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 
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 дейността на инсталацията или на части от нея, притежателят на настоящото разрешително 

изготвя и представя в РИОСВ подробен план за закриване дейността на площадката или  на 

части от нея. При временно прекратяване дейността на инсталацията или на части от нея се 

изготвя и представя в РИОСВ подробен план за прекратяване дейността на площадката или 

част от нея. 

Условия по КР № 385-Н2/2020 г. 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 2021 г. не се е налагало да се изготвя и 

представя 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. 

 

 

 

 

 

 

 

За докладвания период не са констатирани свързани с околната среда аварии. 

 

 

7.1. Аварии 

 

Готовността за реагиране при извънредни ситуации на територията на Регионално 

предприятие за управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, 

Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, се основа на 

изискванията по Условие 14. от КР № 385-Н2/2020 г. 

 

Съгласно Условие 14.1. се прилага инструкция за оценка на риска от аварии при 

извършване на организационни и технически промени. През 2021 г. няма възникнали 

аварийни ситуации. 
 

Аварийният план регламентира защитата на работниците и служителите при бедствия 

и аварийни ситуации, и при прогнозата за вероятни такива, които могат да възникнат на 

територията на депото. 

 

Конкретните цели на плана са: 

✓ Създаване на организация за подготовка, обучение и поддържане на ЩАБ за 

координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) и 

силите на Сборната обектова команда (СОК) в постоянна готовност за качествена и 

своевременна защита на личния състав и работниците на територията на Регионалното 

предприятие за управление на отпадъците в землище с.Полски Извор, Община Камено. 

✓ Организиране на бързо и успешно провеждане на ограничителни защитни, 

спасителни и ликвидационни мероприятия във възникналите огнища на поражения при 

бедствени и аварийни ситуации. 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ 
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 ✓ Запознаване на персонала и работниците на площадката с видовете, възприети от 

органите на Гражданска защита – сигнали за различните опасности и средствата (начина) 

за предаването им. 

 

Съгласно Условие 14.2. се предприемат мерки за предотвратяване, контрол и 

ликвидиране на последствията от аварии. 

 

Съгласно Условия 14.3. 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 отстраняването на 

последствията от нея. 

Документацията се съхранява и представя при поискване от компетентния орган. 

 

Съгласно Условие 14.4. отговорното лице, незабавно уведомява РИОСВ и води 

документация за следните случаи: 

- Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в 

рарешителното; 

- 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. 

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 

която е издадено КР 

 

През отчетния период на 2021 г. има постъпило едно оплакване за неприятни миризми  

от дейността на депото. Постъпила е информация от Кмета на с. Братово, обл. Бургас за 

получено телефонно обаждане в 08:45 ч. на 13.09.2021 г. - сигнал за „миризми на отпадъци“ 

от дейността на РПУО „Братово-Запад“.  

Предприети са незабавни коригиращи действия във връзка с изпълнение на мерките 

за предотвратяване на неприятни миризми от дейността на депо „Братово – Запад“ и 

постъпилите сигнали от граждани,  изразяващи се в интензивно запръстяване и 

поддържащо третиране на 20 броя газови клаенци с 10 % разтвор на биоактиватор 

„MICROPAN BIOGAS”. Изготвени са технически протоколи за всяко третиране на клетката 

с биоактиватора. През 2021 г. газовите кладенци са третирани два пъти с биоактиватора, 

като извършените  проверки са документирани от лицето, извършило оценката и се 

съхраняват при документацията на депото. Съставени са и  2 (два) технически протокола за  

третирането на газовите кладенци на следните дати: 1. в периода 22 ÷ 23.03.2021 г.;  2. 

14.09.2021 г. 

Във връзка с постъпилия сигнал е изпратено писмо с предприетите действия от страна 

на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ с изх. № 186/14.09.2021 г. до РИОСВ-Бургас (на ел. поща ). 

Постъпващите сигнали се отразяват в Дневника на депото, съгласно Условие 9.6.2.4. 

от КР.  
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7.3. Преходни и анормални режими на работа 

 

 В изпълнение на Условие 15 от КР се прилагат Инструкция за пускане и спиране на 

пречиствателните съоръжения, както и технологична Инструкция за пускане и спиране на 

инсталацията по Условие 2. 

 

Съгласно Условие 15.3 от КР оператора, в случай на необходимост, ще прилага 

изготвения План са собствен мониторинг при анормален режим на инсталацията по 

Условие 2. Плана включва вида, количествата и продължителността във времето на 

извънредните емисии, метода на измерване и контрол. 

 

В Плана за собствен мониторинг при анормални условия на инсталациите по Условие 

2 от КР са описани възможните случаи на възникване на анормални режими: 

✓ Запушване на дренажните тръби за инфилтрат; 

✓ Преливане на ревизионните шахти за инфилтрат; 

✓ Запушване или разместване на тръбите от газовите кладенци; 

✓ Повреда в инсталацията за изгаряне на биогаз; 

✓ Затлачване на отводнителни канали и шахти; 

✓ Пробиви в изолацията на депото. 

 

През отчетният период на експлоатацията на депото не са възниквали анормални 

режими на работа. 
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Данните при изчислителните методи /CORINAIR – 94/ са на база количествата 

депонирани битови отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. 

 

Количеството депонирани отпадъци за отчетния период, съгласно Условие 11 от 

Комплексно разрешително  е 122 839,920 t. 

 

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 
    

Eмисионен праг/Изчислено годишно 

количество 

 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

(колона 3) 
№ 

CAS 

номер 
Замърсител 

Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1b) 

В почви 

(колона 1c) 

   кg/y кg/y кg/y кg/y кg/y 

1 74-82-8 Метан (CH4) 

- 

(11 301,273 

*10-3) 

С 

- - - - 

2 
124-38-

9 

Въглероден 

диоксид 

(СО2) 

- 

(22 725,385 
*10-3) 

С 

- - - - 

3 
7440-

439 

Кадмий (като 

Cd) 
- 

- 

(0,364*10-6) 

М 

- - - 

4 
7439-

92-1 

Олово и 

съединенията 

му (като Pb) 

- 

- 

(25,902*10-6) 

М 

- - - 

5 
7440-

66-6 

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

- 

- 

(236,714*10-6) 

М 

- - - 

6 
7439-

97-6 

Живак и 

съединенията 

му (като Hg) 

- 

- 

(0,000) 

М 

- - - 

7 - 
Хлориди 

(като общ Cl) 
- 

- 

(6,353) 

М 

- - - 

8 - 
Флуориди 

(като общ F) 
- 

- 

(856,410*10-6) 

М 

- - - 

9 - 

Арсен и 

съединенията 

му (като As) 

- 

- 

(36,796*10-6) 

М 

- - - 

10 - 

Мед и 

съединенията 

му (като Cu) 

- 

- 

(48,172*10-6) 

М 

- - - 

11 - 

Никел и 

съединенията 

му (като Ni) 

- 

- 

(166,327*10-6) 

М 

- - - 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЦИ 
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12 - 

Хром и 

съединенията 

му (като Cr) 

- 

- 

(620,315*10-6) 

М 

- - - 

 

 

Газоотвеждащата система на Клетка № 1 на този етап не е изградена. За изчисляване 

на емисиите е използвана методика за определяне на емисиите на вредни вещества във 

въздуха – от ръководство CORINAIR- 94, група 091004 за дейности и съоръжения – депа за 

отпадъци, съгласно „Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на 

вредни вещества във въздуха“, Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, 

БАН, декември 2010 г., утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на Министъра на 

околната среда и водите. 

❖ Емисиите от CH4 са:  122 839,920 Mg . 92 kg/Mg.10-3 = 11 301,273 Mg 

❖ Емисиите от СО2 са:  122 839,920 Mg . 185,0 kg/Mg.10-3 = 22 725,385 Mg 

 

 

Емисиите от O2, H2 и H2S не могат да се изчислят, тъй като за отчетния период не е 

изградена газоотвеждащата система на клетката и за тях няма утвърдени емисионни 

фактори в по-горе посочената методика. 

 

Изчисленията за съответните замърсители (kg/година) във водите са пресметнати, 

като средно аритметичната стойност на всеки измерен показател (данни от извършеният 

мониторинг на инфилтрата) e умножена по количеството на производствени отпадни води 

за годината. 

 

Таблица 2. 

Емисии в атмосферния въздух по изчислителна методика CORINAIR-94 
 

 

Параметър 

 

 

Единица 

 

 

НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Метан (CH4) 

/общо за депото 
кg/у 

Не се 

регламентира 
- 

(11 301,273 

*10-3) 
- - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 

/общо за депото/ 

кg/у 
Не се 

регламентира 
- 

(22 725,385 

*10-3) 
- - 

Азотни оксиди 

(NОх) 
кg/у 

Не се 

регламентира 
- - - - 

Фини прахови 

частици <10 µ m 

(PM10) 

кg/у 
Не се 

регламентира 
- - - - 

Показателите NОх и РМ10 не са докладвани, тъй като не могат да се изчислят поради 

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

Съгласно Условие 9.6.1.1. от датата на започване изграждането на газовите кладенци, 

но не по-рано от две години след началото на експлоатация на Клетка № 1 на Регионалното 

предприятие за управление на отпадъците, притежателят на настоящото разрешително да 

извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Пробонабирането и 

анализа е извършен от ЛАКОС към „ ЕКО-КОНСУЛТ  ИНЖЕНЕРИНГ “ ООД - гр. Бургас. 
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Легенда: * граница на количествено определяне 

 
Легенда: * граница на количествено определяне 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-423/02.03.2021 г.): 

 

- Газов кладенец 1 – Протокол от изпитване № 0071/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0058/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 2 – Протокол от изпитване № 0072/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0059/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 3 – Протокол от изпитване № 0073/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0060/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 4 – Протокол от изпитване № 0074/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0061/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 5 – Протокол от изпитване № 0090/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0077/22.01.2021 г.; 

Параме

тър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 22.01.2021 г. 
Честота 

на 

монито

ринг 

Съот 

вет 

ствие 
ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК 

№ 3 

ГК 

№ 4 

ГК 

№ 5 

ГК 

№ 6 

ГК 

№ 7 

ГК 

№ 8 

ГК 

№ 9 

ГК 

№ 10 

СН4 mg/m3 110476 163048 104667 177786 109619 101667 50476 77452 40405 3333 месечно - 

CO2 mg/m3 191387 306756 198458 329804 186804 193220 82042 139333 61679 6286 месечно - 

O2 % 18,27 18 19,57 11,23 19,33 15,1 20,47 20,40 19,87 20 месечно - 

H2S mg/m3 ˃150* 92,3 66,4 ˃150* 72,5 ˃150* 32,4 ˃150* 22,8 15,2 месечно - 

H2 mg/m3 < 0,75* 2,6 2,4 2,5 6,4 < 0,75* 1,2 < 0,75* 8,5 < 0,75* месечно - 

Дебит на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 34 37 34 44 36 45 31 32 35 41 месечно - 

Параме

тър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 22.01.2021 г. 
Честота 

на 

монито 

ринг 

Съот

вет 

ствие ГК 

№ 11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК 

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 

СН4 mg/m3 127476 24024 41786 7881 8833 63595 69191 79214 26476 8262 месечно - 

CO2 mg/m3 223143 38304 60173 10476 8643 116810 126893 133113 45440 10280 месечно - 

O2 % 19,47 20 20,13 20,57 20,70 17,47 19,03 20,2 20,33 20,57 месечно - 

H2S mg/m3 148 66,9 13,7 < 4,97* < 4,97* ˃150* ˃150* 92,3 14,7 < 4,97* месечно - 

H2 mg/m3 4,6 2,2 1,1 2,1 < 0,75* < 0,75* <   0,75* 1,9 2,1 ˃9,84* месечно - 

Дебит на 

отпадъчн

и газове 

Nm3/h 35 35 29 30 30 41 38 34 36 29 месечно - 
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 - Газов кладенец 6 – Протокол от изпитване № 0075/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0062/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 7 – Протокол от изпитване № 0089/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0076/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 8 – Протокол от изпитване № 0077/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0064/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 9 – Протокол от изпитване № 0088/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0075/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 10 – Протокол от изпитване № 0079/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0066/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 11 – Протокол от изпитване № 0087/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0074/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 12 – Протокол от изпитване № 0081/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0068/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 13 – Протокол от изпитване № 0086/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0073/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 14 – Протокол от изпитване № 0082/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0069/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 15 – Протокол от изпитване № 0085/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0072/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 16 – Протокол от изпитване № 0076/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0063/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 17 – Протокол от изпитване № 0078/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0065/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 18 – Протокол от изпитване № 0080/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0067/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 19 – Протокол от изпитване № 0083/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0070/22.01.2021 г.; 

- Газов кладенец 20 – Протокол от изпитване № 0081/18.02.2021 г., придружен с 

Протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0071/22.01.2021 г. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

Легенда: * граница на количествено определяне 

 

Легенда: * граница на количествено определяне 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-497/18.03.2021 г.): 

 

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 0218/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0174/19.02.2021 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 0217/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0173/19.02.2021 г.; 

- Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 0219/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0175/19.02.2021 г.; 

- Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 0220/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0176/19.02.2021 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 0236/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0192/19.02.2021 г.; 

Пара

метъ

р 

Единица 

Резултати мониторинг – 19.02.2021г. 
Честота 

на 

монито 

ринг 

Съот

вет 

ствие ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК 

№ 3 

ГК  

№ 4 

ГК 

№ 5 

ГК  

№ 6 

ГК 

№ 7 

ГК 

№ 8 

ГК 

№ 9 

ГК 

№ 10 

СН4 mg/m3 116000 150762 137167 209072 63786 99262 51238 52881 45262 
3119 

месечно - 

CO2 mg/m3 235780 316381 291304 436399 135339 189488 82238 108404 91798 5958 месечно - 

O2 % 20,10 20,8 20,80 20,7 20,80 15,50 20,50 20 20,10 20,03 месечно - 

H2S mg/m3 56,3 107 22,8 ˃150* 10,6 ˃150* 32,4 32,4 36,5 14,2 месечно - 

H2 mg/m3 < 0,75* < 0,75* < 0,75* < 0,75* < 0,75* ˃9,84* < 0,75* < 0,75* <0,75* < 0,75* месечно - 

Дебит 

на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 30 30 32 32 29 30 29 30 35 30 месечно - 

Параме

тър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 19.02.2021 г. 
Честота 

на 

монитор

инг 

Съответ 

ствие ГК 

№ 11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК 

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 

СН4 mg/m3 29905 29357 88143 6952 20619 104571 44405 45143 67119 5976 месечно - 

CO2 mg/m3 67768 56833 184708 14929 37125 213911 90161 85700 147649 9625 месечно - 

O2 % 19,67 20,73 19,20 20,37 20 18,90 20,90 20,90 18,83 20,20 месечно - 

H2S mg/m3 12,7 13,2 ˃150* < 4,97* ˃150* 7,6 98,9 ˃150* 5,6 < 4,97* месечно - 

H2 mg/m3 < 0,75* 
< 

0,75* 
< 0,75* 0,8 < 075* 2,2 0,8 < 0,75* < 0,75* < 0,75* месечно - 

Дебит 

на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 34 33 31 31 30 30 30 32 30 30 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 0221/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0192/19.02.2021 г.; 

- Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 0235/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0191/19.02.2021 г.; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 0234/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0190/19.02.2021 г.; 

-  Газов кладенец 9 - Протокол от изпитване № 0233/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0189/19.02.2021 г.; 

-  Газов кладенец 10 - Протокол от изпитване № 0224/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0180/19.02.2021 г.; 

-  Газов кладенец 11 - Протокол от изпитване № 0232/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0188/19.02.2021 г.; 

-  Газов кладенец 12 - Протокол от изпитване № 0226/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0182/19.02.2021 г. ; 

-  Газов кладенец 13 - Протокол от изпитване № 0231/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0187/19.02.2021 г.; 

-  Газов кладенец 14 - Протокол от изпитване № 0228/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0184/19.02.2021 г.; 

-  Газов кладенец 15 - Протокол от изпитване № 0230/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0186/19.02.2021 г.; 

-  Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 0222/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0178/19.02.2021 г.; 

-  Газов кладенец 17 - Протокол от изпитване № 0223/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0179/19.02.2021 г.; 

-  Газов кладенец 18 - Протокол от изпитване № 0225/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0181/19.02.2021 г.; 

-  Газов кладенец 19 - Протокол от изпитване № 0227/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0183/19.02.2021 г.; 

-  Газов кладенец 20 - Протокол от изпитване № 0229/05.03.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0185/19.02.2021 г.; 

 



 

54 
 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

 
Легенда: * граница на количествено определяне 

 
Легенда: * граница на количествено определяне 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-614/16.04.2021 г.): 

 

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 0426/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0360/18.03.2021 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 0427/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0361/18.03.2021 г.; 

- Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 0428/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0362/18.03.2021 г.; 

- Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 0429/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0363/18.03.2021 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 0445/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0379/18.03.2021 г.; 

Параме

тър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 18.03.2021 г. 
Честота 

на 

монитор

инг 

Съответст

вие ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК 

№ 3 

ГК 

№ 4 

ГК 

№ 5 

ГК 

№ 6 

ГК 

№ 7 

ГК 

№ 8 

ГК 

№ 9 

ГК  

№ 10 

СН4 mg/m3 100643 95714 154881 86881 25238 164024 51167 52405 32524 67024 месечно - 

CO2 mg/m3 205726 198589 333405 179012 57161 307935 97821 97690 64887 
124208 

месечно - 

O2 % 15,67 15,9 11,5 16,2 19 12,8 18 18,4 19 17,8 месечно - 

H2S mg/m3 < 4,97* < 4,97* 85,7 6,1 12,2 ˃150* 91,3 13,7 12,7 ˃150* месечно - 

H2 mg/m3 <0,75* <0,75* <0,75* <0,75* <0,75* 9,7 <0,75* <0,75* <0,75* <0,75* месечно - 

Дебит на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 30 37 32 33 28 29 29 30 31 28 месечно - 

 

Парамет

ър 

 

Едини

ца 

 

Резултати мониторинг – 18.03.2021г. 

 

Честота 

на 

монит

оринг 

 

Съот

ветст

вие 
ГК 

№ 11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК 

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 

СН4 mg/m3 73286 25738 27357 59571 11405 118952 36905 93167 75024 21048 месечно - 

CO2 mg/m3 145095 41708 51792 109280 15518 228970 64952 187327 143196 35619 месечно - 

O2 % 17 20 19,33 18,3 20,73 14,7 19,23 16,1 17,47 20,17 месечно - 

H2S mg/m3 ˃150* ˃150* ˃150* 15,2 18,3 10,6 ˃150* 138,4 ˃150* 57,3 месечно - 

H2 mg/m3 <0,75* <0,75* <0,75* <0,75* < 0,75* 2,3 <0,75* <0,75* <0,75* < 0,75* месечно - 

Дебит на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 32 28 30 28 29 29 30 28 30 29 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 0430/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0364/18.03.2021 г.; 

- Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 0444/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0378/18.03.2021 г.; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 0432/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0366/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 9 - Протокол от изпитване № 0443/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0377/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 10 - Протокол от изпитване № 0434/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0368/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 11 - Протокол от изпитване № 0442/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0376/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 12 - Протокол от изпитване № 0436/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0370/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 13 - Протокол от изпитване № 0441/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0375/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 14 - Протокол от изпитване № 0437/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0371/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 15 - Протокол от изпитване № 0440/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0374/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 0431/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0365/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 17 - Протокол от изпитване № 0433/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0367/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 18 - Протокол от изпитване № 0435/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0369/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 19 - Протокол от изпитване № 0438/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0372/18.03.2021 г.; 

-  Газов кладенец 20 - Протокол от изпитване № 0439/14.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0373/18.03.2021 г. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

Легенда: * граница на количествено определяне 

 

 
Легенда: * граница на количествено определяне 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-699/31.05.2021 г.): 

 

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 0530/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0498/02.04.2021 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 0529/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0497/02.04.2021 г.; 

- Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 0528/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0496/02.04.2021 г.; 

- Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 0527/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0495/02.04.2021 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 0511/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0479/02.04.2021 г.; 

Парам

етър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 02.04.2021 г. 
Честота 

на 

монитор

инг 

Съотве

тствие ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК 

№ 3 

ГК 

№ 4 

ГК 

№ 5 

ГК 

№ 6 

ГК 

№ 7 

ГК 

№ 8 

ГК 

№ 9 

ГК 

№ 10 

СН4 mg/m3 112006 118836 181974 286818 37596 191384 43459 57821 30449 80588 месечно - 

CO2 mg/m3 227782 239471 390415 635785 83453 355844 91881 106368 63722 145336 месечно - 

O2 % 15,63 16 11,37 5,10 18,6 13,6 18,43 18,57 19 17,63 месечно - 

H2S mg/m3 5,66 < 4,97* 93,72 >150* 37,78 170,96 111,52 16,83 23,94 
> 

150* 
месечно - 

H2 mg/m3 < 0,75* < 0,75* < 0,75* < 0,75* <0,75* 10,89 <0,75* < 0,75* < 0,75* < 0,75* месечно - 

Дебит на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 30 39 38 34 27 34 28 27 38 28 месечно - 

Параме

тър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 02.04.2021 г. 
Честота 

на 

монит

оринг 

Съответ

ствие ГК 

№ 11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК 

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 

СН4 mg/m3 61114 71802 25449 66451 14361 138691 91446 316341 70293 24035 месечно - 

CO2 mg/m3 134831 173021 43276 121998 20178 261808 196021 670488 151356 41456 месечно - 

O2 % 17,77 16,87 19,57 18,47 20,53 14,57 15,67 20,33 17,07 20 месечно - 

H2S mg/m3 >150* >150* >150* 14,74 22,89 12,82 >150* >150* >150* 68,52 месечно - 

H2 mg/m3 < 0,75* < 0,75* < 0,75* < 0,75* <0,75* 2,71 < 0,75* < 0,75* < 0,75* < 0,75* месечно - 

Дебит 

на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 28 27 30 28 27 32 33 30 30 27 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 0526/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0494/02.04.2021 г.; 

- Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 0512/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0480/02.04.2021 г.; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 0524/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0492/02.04.2021 г.; 

-  Газов кладенец 9 - Протокол от изпитване № 0513/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0481/02.04.2021 г.; 

-  Газов кладенец 10 - Протокол от изпитване № 0522/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0490/02.04.2021 г.; 

 -  Газов кладенец 11 - Протокол от изпитване № 0514/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0482/02.04.2021 г.; 

-  Газов кладенец 12 - Протокол от изпитване № 0520/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0488/02.04.2021 г.; 

-  Газов кладенец 13 - Протокол от изпитване № 0515/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0483/02.04.2021 г.; 

-  Газов кладенец 14 - Протокол от изпитване № 0519/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0487/02.04.2021 г.; 

-  Газов кладенец 15 - Протокол от изпитване № 0516/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0484/02.04.2021 г.; 

-  Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 0525/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0493/02.04.2021 г.; 

-  Газов кладенец 17 - Протокол от изпитване № 0523/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0491/02.04.2021 г.; 

-  Газов кладенец 18 - Протокол от изпитване № 0521/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0489/02.04.2021 г.; 

-  Газов кладенец 19 - Протокол от изпитване № 0518/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0486/02.04.2021 г.; 

-  Газов кладенец 20 - Протокол от изпитване № 0517/27.04.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0485/02.04.2021 г. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

Легенда: * граница на количествено определяне 

 
Легенда: * граница на количествено определяне 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-780/07.07.2021 г.): 

 

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 0888/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0867/27.05.2021 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 0887/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0866/27.05.2021 г.; 

- Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 0886/15.06.2021  г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0865/27.05.2021 г.; 

- Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 0885/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0864/27.05.2021 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 0884/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0863/27.05.2021 г.; 

- Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 0883/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0862/27.05.2021 г.; 

Параме

тър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 27.05.2021 г. 
Честота 

на 

монитор

инг 

Съотве

тствие ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК 

№ 3 

ГК 

№ 4 

ГК 

№ 5 

ГК 

№ 6 

ГК 

№ 7 

ГК 

№ 8 

ГК 

№ 9 

ГК 

№ 10 

СН4 mg/m3 110169 126759 171063 145555 39240 198400 43502 59732 30257 81557 месечно - 

CO2 mg/m3 226969 284170 363199 329797 87771 446082 91973 110977 61452 158299 месечно - 

O2 % 15,53 15,37 13,23 15,07 18,43 11,07 18,57 18,43 19,17 16,97 месечно - 

H2S mg/m3 <4,97* 16,29 55,14 7,29 42,1 17,53 120,53 26,7 28,32 >150* месечно - 

H2 mg/m3 0,97 2,1 1,5 1,99 <0,75* 1,31 < 0,75* < 0,75* < 0,75* < 0,75* месечно - 

Дебит на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 36 34 48 37 31 47 33 28 32 32 месечно - 

Параме

тър 

Еди 

ница 

Резултати мониторинг – 27.05.2021 г. 
Честота 

на 

монит

оринг 

Съотв

етств

ие ГК 

№11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК 

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 

СН4 mg/m3 66183 129064 17545 69132 15326 118359 93932 336867 77926 54287 месечно - 

CO2 mg/m3 165619 278699 32638 119662 26719 233799 194830 695221 173113 112374 месечно - 

O2 % 17,47 14,67 18,57 19,70 20,37 15,67 16,17 20,13 16,93 18,13 месечно - 

H2S mg/m3 >150* >150* 122,05 12,93 23,91 13,05 >150* >150* 136,2 77,59 месечно - 

H2 mg/m3 < 0,75* < 0,75* <0,75* <0,75* <0,75* 2,5 < 0,75* < 0,75* < 0,75* < 0,75* месечно - 

Дебит на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 31 37 39 31 40 39 43 29 37 36 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 0882/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0861/27.05.2021 г.; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 0881/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0860/27.05.2021 г.; 

-  Газов кладенец 9 - Протокол от изпитване № 0880/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0859/27.05.2021 г.; 

-  Газов кладенец 10 - Протокол от изпитване № 0879/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0858/27.05.2021 г.; 

-  Газов кладенец 11 - Протокол от изпитване № 0878/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0857/27.05.2021 г.; 

-  Газов кладенец 12 - Протокол от изпитване № 0877/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0856/27.05.2021 г.; 

-  Газов кладенец 13 - Протокол от изпитване № 0876/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0855/27.05.2021 г.;  

-  Газов кладенец 14 - Протокол от изпитване № 0875/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0854/27.05.2021 г.; 

-  Газов кладенец 15 - Протокол от изпитване № 0874/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0853/27.05.2021 г.; 

-  Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 0873/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0852/27.05.2021 г.; 

-  Газов кладенец 17 - Протокол от изпитване № 0872/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0851/27.05.2021 г.; 

-  Газов кладенец 18 - Протокол от изпитване № 0871/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0850/27.05.2021 г.; 

-  Газов кладенец 19 - Протокол от изпитване № 0870/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0849/27.05.2021 г.; 

-  Газов кладенец 20 - Протокол от изпитване № 0869/15.06.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 0848/27.05.2021 г. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

Легенда: * граница на количествено определяне 
 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-843/11.08.2021 г.): 

 

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 1142/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1149/22.06.2021 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 1143/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1150/22.06.2021 г.; 

- Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 1144/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1151/22.06.2021 г.; 

- Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 1145/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1152/22.06.2021 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 1146/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1153/22.06.2021 г.; 

- Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 1147/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1154/22.06.2021 г.; 

Параме

тър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 22.06.2021 г. 
Честота 

на 

монитор

инг 

Съотве

тствие ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК 

№ 3 

ГК 

№ 4 

ГК 

№ 5 

ГК 

№ 6 

ГК 

№ 7 

ГК 

№ 8 

ГК 

№ 9 

ГК 

№ 10 

СН4 mg/m3 117907 124587 161739 152824 39840 213681 45542 63136 33298 92264 месечно - 

CO2 mg/m3 242297 273184 367693 343312 96819 469862 99654 118199 69436 174315 месечно - 

O2 % 15,33 15,47 13,47 15,17 18,33 10,97 18,37 18,33 19,07 16,93 месечно - 

H2S mg/m3 6 16,4 63,77 10,45 47,87 20,73 133,89 31,45 22,3 >150* месечно - 

H2 mg/m3 0,86 1,76 1,78 1,66 1,1 1,49 0,86 <0,6* 0,91 1,16 месечно - 

Дебит на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 26 24 31 36 30 31 27 26 27 34 месечно - 

Параме

тър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 22.06.2021 г. 
Честота 

на 

монито

ринг 

Съот

ветст

вие ГК 

№ 11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК 

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 

СН4 mg/m3 77383 136178 18053 9080 15319 119346 100178 358717 85663 55003 месечно - 

CO2 mg/m3 162219 306245 36479 17408 24600 248827 209696 746678 191280 119023 месечно - 

O2 % 15,87 14,43 18,47 19,57 20,53 15,47 16,1 20 16,93 17,9 месечно - 

H2S mg/m3 >150* >150* 136,74 18,29 26,77 14,28 >150* >150* 163,91 91,25 месечно - 

H2 mg/m3 1,96 1,94 0,87 0,76 <0,6* 0,89 1,17 1,05 0,8 1,03 месечно - 

Дебит на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 33 30 27 25 25 33 31 32 30 25 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване №  1148/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1155/22.06.2021 г.; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 1149/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1156/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 9 - Протокол от изпитване № 1150/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1157/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 10 - Протокол от изпитване № 1151/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1158/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 11 - Протокол от изпитване № 1152/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1159/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 12 - Протокол от изпитване № 1153/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1160/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 13 - Протокол от изпитване № 1154/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1161/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 14 - Протокол от изпитване № 1155/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1162/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 15 - Протокол от изпитване № 1156/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1163/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 1161/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1168/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 17 - Протокол от изпитване № 1160/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1167/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 18 - Протокол от изпитване № 1159/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1166/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 19 - Протокол от изпитване № 1158/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1165/22.06.2021 г.; 

-  Газов кладенец 20 - Протокол от изпитване № 1157/14.07.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1164/22.06.2021 г. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

Легенда: * граница на количествено определяне 
 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-873/31.08.2021 г.): 

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 1404/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1394/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 1405/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1395/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 1406/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1396/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 1407/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1397/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 1408/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1398/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 1409/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1399/23.07.2021 г.; 

Параме

тър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 23.07.2021 г. 
Честота 

на 

монитор

инг 

Съотве

тствие ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК 

№ 3 

ГК 

№ 4 

ГК 

№ 5 

ГК 

№ 6 

ГК 

№ 7 

ГК 

№ 8 

ГК 

№ 9 

ГК 

№ 10 

СН4 mg/m3 115306 118556 154014 145023 39489 203181 45655 61075 30440 90546 месечно - 

CO2 mg/m3 238099 267597 348518 335584 100135 444714 103919 111498 62255 172748 месечно - 

O2 % 15,17 15,27 13,63 15,37 18,1 11,23 18,17 18,47 19,23 16,73 месечно - 

H2S mg/m3 6,42 12,96 66,27 13,09 53,95 20,44 137 31,21 21,61 >150* месечно - 

H2 mg/m3 <0,6* 1,47 1,48 1,36 1,22 1,19 1,04 <0,6* 0,73 1,43 месечно - 

Дебит на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 26 26 27 27 26 26 26 28 28 33 месечно - 

Парам

етър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 23.07.2021 г. 
Честота 

на 

монитор

инг 

Съотве

тствие ГК 

№ 11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК  

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 

СН4 mg/m3 76400 133740 16976 8804 14190 115991 98863 357143 84600 52626 месечно - 

CO2 mg/m3 163346 301444 32204 11840 26443 242043 205693 724884 186974 114527 месечно - 

O2 % 15,67 14,17 18,67 20 20,4 15,27 15,87 19,73 16,73 18,13 месечно - 

H2S mg/m3 >150* > 150* 114,5 20,52 21,63 17,29 >150* >150* 167,7 100,28 месечно - 

H2 mg/m3 2,13 2,04 <0,6* <0,6* <0,6* 1,02 1,37 1,25 1,01 1,23 месечно - 

Дебит 

на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 33 34 31 27 28 30 33 35 32 28 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 1410/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1400/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 1411/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1401/23.07.2021 г.; 

-  Газов кладенец 9- Протокол от изпитване № 1412/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1402/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 10 - Протокол от изпитване № 1413/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1403/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 11 - Протокол от изпитване № 1414/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1404/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 12 Протокол от изпитване № 1415/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1405/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 13 - Протокол от изпитване № 1416/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1406/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 14 - Протокол от изпитване № 1417/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1407/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 15 - Протокол от изпитване № 1418/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1408/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 1423/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1413/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 17 - Протокол от изпитване № 1422/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1412/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 18 - Протокол от изпитване № 1421/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1411/23.07.2021 г..; 

- Газов кладенец 19 - Протокол от изпитване № 1420/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1410/23.07.2021 г.; 

- Газов кладенец 20 - Протокол от изпитване № 1419/16.08.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1409/23.07.2021 г.. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

 Легенда: * граница на количествено определяне 

Легенда: * граница на количествено определяне 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-947/11.10.2021 г.): 

 

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 1669/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1625/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 1670/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1626/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 1671/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1627/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 1672/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1628/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 1673/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1629/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 1674/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1630/26.08.2021 г.; 

Параме

тър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 26.08.2021 г. 
Честота 

на 

монитор

инг 

Съотве

тствие ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК 

№ 3 

ГК 

№ 4 

ГК 

 № 5 

ГК 

 № 6 

ГК 

№ 7 

ГК 

№ 8 

ГК 

№ 9 

ГК 

№ 10 

СН4 mg/m3 112688 117742 154396 144100 36271 204120 43226 61600 31174 91964 месечно - 

CO2 mg/m3 231304 265499 350390 336189 91889 447221 96380 115979 66601 179945 месечно - 

O2 % 15,27 15,43 13,47 15,23 18,33 11,07 18,43 18,27 19,07 16,37 месечно - 

H2S mg/m3 7,48 12,8 69,52 15,24 53,42 23,41 133,57 39,95 28,19 >150* месечно - 

H2 mg/m3 0,72 1,68 0,16 1,31 1,06 1,27 0,83 <0,6* 0,87 1,46 месечно - 

Дебит на 

отпадъч

ни 

газове 

Nm3/h 26 28 28 28 27 26 27 25 26 34 месечно - 

Параме

тър 

Еди 

ница 

Резултати мониторинг – 26.08.2021 г. 
Честота 

на 

монитор

инг 

Съот

ветст

вие ГК 

№ 11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК 

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 

СН4 mg/m3 76874 133996 17266 9509 14764 113367 98730 34776 84996 51078 месечно - 

CO2 mg/m3 165964 305076 29732 16097 29830 244408 207500 723810 191585 108861 месечно 
- 

O2 % 15,33 14 18,87 18,63 20,13 15,13 15,67 19,53 16,53 18,33 месечно - 

H2S mg/m3 >150* >150* 120,67 21,12 22,2 10,04 > 150* > 150* 173,22 135,91 месечно - 

H2 mg/m3 2,34 2,15 <0,6* <0,6* <0,6* 1,25 1,24 1,36 0,89 1,45 месечно - 

Дебит на 

отпадъч

ни 

газове 

Nm3/h 31 32 25 26 25 29 27 33 27 25 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 1675/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1631/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 1676/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1632/26.08.2021 г.; 

-  Газов кладенец 9- Протокол от изпитване № 1677/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1633/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 10 - Протокол от изпитване № 1678/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1634/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 11 - Протокол от изпитване № 1679/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1635/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 12 Протокол от изпитване № 1680/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1636/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 13 - Протокол от изпитване № 1681/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1637/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 14 - Протокол от изпитване № 1682/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1638/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 15 - Протокол от изпитване № 1683/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1639/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 1688/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1644/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 17 - Протокол от изпитване № 1687/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1643/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 18 - Протокол от изпитване № 1686/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1642/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 19 - Протокол от изпитване № 1685/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1641/26.08.2021 г.; 

- Газов кладенец 20 - Протокол от изпитване № 1684/30.09.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1640/26.08.2021 г. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

  

Легенда: * граница на количествено определяне 

 

 
Легенда: * граница на количествено определяне 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-996/29.10.2021 г.): 

 

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 1742/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1680/03.09.2021 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 1743/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1681/03.09.2021 г.; 

- Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 1744/19.10.2021г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1682/03.09.2021 г.; 

Парам

етър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 03.09.2021 г. 
Честота 

на 

монитор

инг 

Съотве

тствие ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК 

№ 3 

ГК 

 № 4 

ГК  

№ 5 

ГК  

№ 6 

ГК 

№ 7 

ГК 

№ 8 

ГК 

№ 9 

ГК 

№ 10 

СН4 mg/m3 97095 138054 152878 144874 34998 150386 44854 61641 31505 91805 месечно - 

CO2 mg/m3 208131 304637 347553 338996 92680 453101 94153 117967 190027 182431 месечно - 

O2 % 15,73 13,97 13,67 15,03 18,67 11,57 18,03 18,13 16,73 15,97 месечно - 

H2S mg/m3 11,67 9,63 77,15 15,24 60,34 29,38 136,48 39,92 36,83 >150* месечно - 

H2 mg/m3 <0,6* 1,9 1,19 1,08 1,21 1,35 0,9 <0,6* 0,99 1,3 месечно - 

Дебит на 

отпадъч

ни 

газове 

Nm3/h 24 27 28 26 28 29 27 27 28 39 месечно - 

Парам

етър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 03.09.2021 г. Честота 

на 

монит

оринг 

Съотв

етств

ие ГК 

№ 11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК 

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 

СН4 mg/m3 78069 133457 18124 9496 13447 113486 98874 349967 80907 51903 месечно - 

CO2 mg/m3 168392 306925 24883 11397 34044 2474470 211088 729537 186847 104929 месечно - 

O2 % 15,03 14,47 18,33 19,17 19,73 15,57 15,17   19,03 16,13 18,03 месечно - 

H2S mg/m3 >150* >150* 121,75 31,01 23,93 14,81 >150* >150* >150* 140,38 месечно - 

H2 mg/m3 2,19 2,25 <0,6* 0,73 <0,6* 1,48 1,33 1,51 0,74 1,53 месечно - 

Дебит 

на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 36 34 26 26 28 30 36 38 27 27 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 1745/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1683/03.09.2021 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 1746/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1684/03.09.2021 г,; 

- Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 1747/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1685/03.09.2021 г.; 

- Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 1748/19.10.2021 г, придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1686/03.09.2021 г,; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 1749/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1687/03.09.2021 г,; 

-  Газов кладенец 9 - Протокол от изпитване № 1750/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1688/03.09.2021 г,; 

- Газов кладенец 10 - Протокол от изпитване № 1751/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1689/03.09.2021 г,; 

- Газов кладенец 11 - Протокол от изпитване № 1752/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1690/03.09.2021 г,; 

- Газов кладенец 12 - Протокол от изпитване № 1753/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1691/03.09.2021 г,; 

- Газов кладенец 13 - Протокол от изпитване № 1754/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1692/03.09.2021 г,; 

- Газов кладенец 14 - Протокол от изпитване № 1755/19.10.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1693/03.09.2021 г.; 

- Газов кладенец 15 - Протокол от изпитване № 1756/19.10.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1694/03.09.2021 г.; 

- Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 1761/19.10.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1699/03.09.2021 г.; 

- Газов кладенец 17 - Протокол от изпитване № 1760/19.10.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1698/03.09.2021 г.; 

- Газов кладенец 18 - Протокол от изпитване № 1759/19.10.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1697/03.09.2021 г.; 

- Газов кладенец 19 - Протокол от изпитване № 1758/19.10.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1696/03.09.2021 г.; 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 20 - Протокол от изпитване № 1757/19.10.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 1695/03.09.2021 г. 

 

Легенда: * граница на количествено определяне 
 

 
Легенда: * граница на количествено определяне 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-1065/09.12.2021 г.): 

 

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 2235/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2169/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 2236/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2170/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 2237/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2171/20.10.2021 г.; 

Парам

етър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 20.10.2021 г. 
Честота 

на 

монито

ринг 

Съответс

твие ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК 

№ 3 

ГК 

№ 4 

ГК 

№ 5 

ГК 

№ 6 

ГК 

№ 7 

ГК 

№ 8 

ГК 

№ 9 

ГК 

№ 10 

СН4 mg/m3 93237 132920 149190 141684 34712 201545 44705 61388 29126 90114 месечно - 

CO2 mg/m3 196751 293555 339347 331448 94513 446295 86531 108734 181088 180936 месечно - 

O2 % 15,97 14,23 13,37 15,13 18,47 11,43 18,43 18,57 16,93 15,53 месечно - 

H2S mg/m3 9,66 11,48 70,53 14,21 63,02 34,87 134,02 33,37 29,81 >150* месечно - 

H2 mg/m3 < 0,6* 1,67 1,27 1,16 1,04 1,17 1,02 0,66 0,74 0,93 месечно - 

Дебит 

на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 25 26 28 27 25 27 26 26 26 38 месечно - 

Парам

етър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 20.10.2021 г. 
Честота 

на 

монито

ринг 

Съответ

ствие ГК 

№ 11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК 

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 

СН4 mg/m3 77019 128546 18802 9305 14294 110658 93360 340364 78865 51520 месечно - 

CO2 mg/m3 167810 297211 27018 9071 34387 245109 207107 713650 185336 108360 месечно - 

O2 % 14,77 14,67 18,57 19,57 19,87 15,83 15,43 18,73 15,87 17,73 месечно - 

H2S mg/m3 >150* >150* 122,89 34,24 31,87 15,52 >150* >150* >150* 128,42 месечно - 

H2 mg/m3 1,97 2,04 <0,6* 0,86 <0,6* 1,21 1,18 1,28 0,94 1,16 месечно - 

Дебит 

на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 38 33 25 25 25 27 34 36 28 26 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 2238/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2172/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 2239/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2173/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 2240/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2174/20.10.2021 г.; 

-  Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 2241/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2175/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 2242/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2176/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 9 - Протокол от изпитване № 2243/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2177/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 10 - Протокол от изпитване № 2244/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2178/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 11 - Протокол от изпитване № 2245/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2179/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 12 - Протокол от изпитване № 2246/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2180/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 13 - Протокол от изпитване № 2247/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2181/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 14 - Протокол от изпитване № 2248/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2182/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 15 - Протокол от изпитване № 2249/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2183/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 2254/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2188/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 17 - Протокол от изпитване № 2253/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2187/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 18 - Протокол от изпитване № 2252/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2186/20.10.2021 г.; 

- Газов кладенец 19 - Протокол от изпитване № 2251/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2185/20.10.2021 г.; 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 20 - Протокол от изпитване № 2250/11.11.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2184/20.10.2021 г. 

 

 
Легенда: * граница на количествено определяне 

 

 
Легенда: * граница на количествено определяне 

 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-50/18.01.2022 г.): 

 

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 2575/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2423/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 2576/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2424/19.11.2021 г.; 

Параме

тър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 19.11.2021 г. 

Честота 

на 

монито

ринг 

Съотв

етств

ие 

ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК  

№ 3 

ГК 

№ 4 

ГК 

№ 5 

ГК 

№ 6 

ГК 

№ 7 

ГК  

№ 8 

ГК 

№ 9 

ГК 

№ 10 
  

СН4 mg/m3 88055 125992 143733 131132 28853 186157 39648 56582 26086 84407 месечно - 

CO2 mg/m3 183440 275523 331685 320405 88395 415507 77264 107936 169130 171053 месечно - 

O2 % 16,23 14,47 13,03 15,40 18,13 11,73 18,6 18,23 17,27 15,83 месечно - 

H2S mg/m3 11,38 12,14 68,03 15,22 65,16 24,6 103,7 30,05 21,61 >150* месечно - 

H2 mg/m3 <0,6* 1,34 0,93 0,89 0,92 0,86 0,78 0,88 0,82 0,68 месечно - 

Дебит на 

отпадъч

ни 

газове 

Nm3/h 28 28 30 28 28 28 28 27 27 38 месечно - 

Парам

етър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 19.11.2021 г. 
Честот

а на 

монит

оринг 

Съотв

етств

ие ГК 

№ 11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК 

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 

СН4 mg/m3 72695 122322 18592 8130 11900 105291 88488 321982 74615 48363 месечно - 

CO2 mg/m3 168880 291563 27039 10683 37953 232361 202110 674775 175525 106589 месечно - 

O2 % 14,23 14,87 18,27 19,37 19,57 15,33 15,67 18,53 15,47 17,57 месечно - 

H2S mg/m3 >150* >150* 117,45 28,53 34,43 13,74 >150* >150* 146,38 107,27 месечно - 

H2 mg/m3 1,65 1,69 < 0,6* 0,65 <0,6* 0,9 0,94 1 0,77 0,94 месечно - 

Дебит 

на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 41 36 28 26 26 28 37 40 29 27 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 2577/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2425/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 2578/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2426/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 2579/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2427/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 2580/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2428/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 2581/02.12.2021 г, придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2429/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 2582/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2430/19.11.2021 г.; 

-  Газов кладенец 9 - Протокол от изпитване № 2583/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2431/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 10 - Протокол от изпитване № 2584/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2432/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 11 - Протокол от изпитване № 2585/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2433/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 12 - Протокол от изпитване № 2586/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2434/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 13 - Протокол от изпитване № 2587/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2435/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 14 - Протокол от изпитване № 2588/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2436/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 15 - Протокол от изпитване № 2589/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2437/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 2594/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2442/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 17 - Протокол от изпитване № 2593/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2441/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 18 - Протокол от изпитване № 2592/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2440/19.11.2021 г.; 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 19 - Протокол от изпитване № 2591/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2439/19.11.2021 г.; 

- Газов кладенец 20 - Протокол от изпитване № 2590/02.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2438/19.11.2021 г. 

 

 

Легенда: * граница на количествено определяне 

 

 

Легенда: * граница на количествено определяне 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване и 

предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № АВ-152/08.02.2022 г.): 

 

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 3070/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2828/23.12.2021 г; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 3071/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2829/23.12.2021 г; 

Парам

етър 

Един

ица 

Резултати мониторинг – 23.12.2021 г. Честота 

на 

монито

ринг 

Съответ

ствие ГК 

№ 1 

ГК 

№ 2 

ГК 

№ 3 

ГК 

№ 4 

ГК 

№ 5 

ГК 

 № 6 

ГК 

№ 7 

ГК 

 № 8 

ГК 

№ 9 

ГК 

№ 10 

СН4 mg/m3 82191 119688 138492 124113 26684 175382 34341 52384 23722 78870 месечно - 

CO2 mg/m3 171117 259945 320213 305388 87804 407846 67626 95949 156404 155553 месечно - 

O2 % 16,57 14,83 13,67 15,77 18,43 11,53 18,43 18,47 17,63 16,27 месечно - 

H2S mg/m3 12,02 13,12 71,36 12,02 73,93 27,22 104,8 31,27 22,65 >150* месечно - 

H2 mg/m3 <0,6* 1 0,99 0,69 0,75 0,89 0,88 0,71 0,68 0,78 месечно - 

Дебит 

на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 29 31 29 29 28 31 28 30 28 43 месечно - 

Парам

етър 

Едини

ца 

Резултати мониторинг – 23.12.2021 г. 

Честота 

на 

монит

оринг 

Съотв

етств

ие 

ГК 

№ 11 

ГК 

№ 12 

ГК 

№ 13 

ГК 

№ 14 

ГК 

№ 15 

ГК 

№ 16 

ГК 

№ 17 

ГК 

№ 18 

ГК 

№ 19 

ГК 

№ 20 
  

СН4 mg/m3 69875 117372 17219 7321 9046 101241 82789 305629 70011 45291 месечно - 

CO2 mg/m3 155265 279966 22138 7878 39465 225632 188508 646817 166492 99376 месечно - 

O2 % 14,57 15,13 17,83 19,47 19,27 15,63 16,03 18,37 15,73 17,37 месечно - 

H2S mg/m3 >150* >150* 122,27 24,47 38,51 19,38 >150* >150* 139,49 110,21 месечно - 

H2 mg/m3 1,36 1,36 <0,6* 0,79 <0,6* 0,76 0,69 0,75 0,87 0,74 месечно - 

Дебит 

на 

отпадъ

чни 

газове 

Nm3/h 43 40 29 27 28 29 39 41 32 30 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 3072/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2830/23.12.2021 г; 

- Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 3073/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2831/23.12.2021 г; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 3074/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2832/23.12.2021 г; 

- Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 3075/30.12.2021 г.,придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2833/23.12.2021 г.; 

- Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 3076/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2834/23.12.2021 г; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 3077/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2835/23.12.2021 г; 

-  Газов кладенец 9 - Протокол от изпитване № 3078/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2836/23.12.2021 г; 

- Газов кладенец 10 - Протокол от изпитване № 3079/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2837/23.12.2021 г; 

- Газов кладенец 11 - Протокол от изпитване № 3080/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2838/23.12.2021 г; 

- Газов кладенец 12 - Протокол от изпитване № 3081/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2839/23.12.2021 г; 

- Газов кладенец 13 - Протокол от изпитване № 3082/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2840/23.12.2021 г.; 

- Газов кладенец 14 - Протокол от изпитване № 3083/30.12.2021 г., придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 2841/23.12.2021 г; 

- Газов кладенец 15 - Протокол от изпитване № 3084/30.12.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2842/23.12.2021 г.; 

- Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 3089/30.12.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2847/23.12.2021 г.; 

- Газов кладенец 17 - Протокол от изпитване № 3088/30.12.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2846/23.12.2021 г.; 

- Газов кладенец 18 - Протокол от изпитване № 3087/30.12.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2845/23.12.2021 г.; 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 - Газов кладенец 19 - Протокол от изпитване № 3086/30.12.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2844/23.12.2021 г.; 

- Газов кладенец 20 - Протокол от изпитване № 3085/30.12.2021 г.,  придружен с 

протокол за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии  № 2843/23.12.2021 г.; 

 

 

 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-

фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация 

 

Мониторинг на инфилтрат – мониторингова точка ИВ 1 с координати N 

42º29'37.02597''; E 27º17'43.27954'':  

- Протоколи от изпитване № 0367/22.03.2021 г. и Протокол за вземане на извадки № 

0295/11.03.2021 г. (първо тримесечие), предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-

179/31.03.2021 г.;  

- Протоколи от изпитване № 1137/21.07.2021 г. и Протокол за вземане на извадки № 

1136/22.06.2021 г. (второ тримесечие), предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-

366/23.07.2021 г.);  

- Протоколи от изпитване № 1762/16.09.2021 г. и Протокол за вземане на извадки № 

1700/03.09.2021 г. ( трето тримесечие), предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-

489/30.09.2021 г.); 

- Протоколи от изпитване № 2595/29.11.2021 г. и Протокол за вземане на извадки № 

2443/19.11.2021 г. (четвърто тримесечие), предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-

630/09.12.2021 г.).  

Протоколите са издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната 

среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Пара 

метър 

Еди 

ница 

НДЕ 

съгл. 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

11.03.2021 г. 

Резултати от 

мониторинг 

22.06.2021 г. 

Резултати от 

мониторинг 

03.09.2021 г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.11.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответс

твие 

 

Арсен mg.dm-3 
Няма 

норма 
0,0501 0,0444 0,0414 0,0407 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Мед mg.dm-3 
Няма 

норма 
0,0518 0,0437 0,0213 0,0187 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Олово mg.dm-3 Няма 

норма 
0,011 0,0104 0,0384 0,0372 

Веднъж на 

три месечие 
- 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

Кадмий mg.dm-3 
Няма 

норма 
< 0,0011* < 0,0011* < 0,0011* < 0,0011* 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Цинк mg.dm-3 Няма 

норма 
0,215 0,1834 0,2314 0,2281 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Никел mg.dm-3 Няма 

норма 
0,256 0,1834 0,2033 0,1892 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Селен mg.dm-3 Няма 

норма 
0,0068 0,0063 0,0085 0,0072 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Хром mg.dm-3 Няма 

норма 
0,745 0,7022 0,731 0,6901 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Живак mg.dm-3 Няма 

норма 
<0,0003* <0,0003* < 0,0003* < 0,0003* 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Азот амониев mg.dm-3 Няма 

норма 
2,81 1,66 1520 1464 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Азот нитритен mg.dm-3 Няма 

норма 
0,61 0,53 < 0,003* < 0,003* 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Фосфати mg.dm-3 Няма 

норма 
82,6 71 58,4 57 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Сулфати mg.dm-3 
Няма 

норма 
386 297 605 535 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Хлориди mg.dm-3 
Няма 

норма 
3160 2182 3586 3425 

Веднъж на 

три месечие 
- 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

Флуориди mg.dm-3 
Няма 

норма 
< 0,1* < 0,1*  ˃ 2,5* 3,01 

Веднъж на 

три месечие 
- 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на инфилтрат – мониторингова точка ИВ 2 с координати N 

42º29'39.44861'', E 27º17'48.99694'': 

- Протоколи от изпитване № 0368/22.03.2021 г. и Протокол за вземане на извадки № 

0296/11.03.2021 г. (първо тримесечие), предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-

179/31.03.2021 г.; 

- Протоколи от изпитване № 1138/21.07.2021 г. и Протокол за вземане на извадки № 

1137/22.06.2021 г. (второ тримесечие), предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-

366/23.07.2021 г.);  

- Протоколи от изпитване № 1763/16.09.2021 г. и Протокол за вземане на извадки № 

1701/03.09.2021 г. (трето тримесечие), предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-

489/30.09.2021 г.); 

- Протоколи от изпитване № 2596/29.11.2021 г. и Протокол за вземане на извадки № 

2444/19.11.2021 г. (четвърто тримесечие), предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-

630/09.12.2021 г.).  

Протоколите са издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната 

среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Пара 

метър 
Единица 

НДЕ 

съгл. 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

11.03.2021 г. 

Резултати от 

мониторинг 

22.06.2021 г. 

Резултати от 

мониторинг 

03.09.2021 г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.11.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответс

твие 

 

Арсен mg.dm-3 
Няма 

норма 
< 0,003* < 0,003* < 0,003* < 0,003* 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Мед mg.dm-3 
Няма 

норма 
0,0489 0,0377 0,0204 0,0185 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Олово mg.dm-3 Няма 

норма 
0,0069 0,007 0,0244 0,0213 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Кадмий mg.dm-3 
Няма 

норма 
< 0,0011* < 0,0011* < 0,0011* < 0,0011* 

Веднъж на 

три месечие 
- 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

Цинк mg.dm-3 Няма 

норма 
0,1114 0,1105 0,2083 0,198 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Никел mg.dm-3 Няма 

норма 
< 0,0049* < 0,0049* 0,0148 0,0132 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Селен mg.dm-3 Няма 

норма 
< 0,003* < 0,003* < 0,003* < 0,003* 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Хром mg.dm-3 Няма 

норма 
0,0068 0,0064 0,0182 0,014 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Живак mg.dm-3 Няма 

норма 
<0,0003* <0,0003* < 0,0003* < 0,0003* 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Азот 

амониев 
mg.dm-3 Няма 

норма 
7,21 6,43 46,4 45,1 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Азот 

нитритен 
mg.dm-3 Няма 

норма 
0,14 0,12 < 0,003* < 0,003* 

Веднъж на 

три месечие 
- 

Фосфати mg.dm-3 Няма 

норма 

14 12 35,7 34,2 
Веднъж на 

три месечие 
- 

Сулфати mg.dm-3 Няма 

норма 

47,6 45 76 70 
Веднъж на 

три месечие 
- 

Хлориди mg.dm-3 Няма 

норма 

114 105 250 218 
Веднъж на 

три месечие 
- 

Флуориди mg.dm-3 Няма 

норма 

<0,1* <0,1* 0,46 0,401 
Веднъж на 

три месечие 
- 

 
* граница на количествено определяне 

 



 

78 
 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

  

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 1 с географски 

координати N 42º29'10.63961'' E 27º17'26.60033'' за първо тримесечие на 2021 год. 

За първо тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради отсъствие на 

водно количество в пункта за пробовземане (Протокол за вземане на  извадки № 

0297/11.03.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас). 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзем

ане 

Измерена 

концентрац

ия 

Индивидуалн

и емисионни 

ограничения 

Съответст

вие на 

параметъ

ра 

Причини за 

несъответст

вието 

Кориги

ращо 

действ

ие 

Честота на 

мониторин

г 

рН - ПВ1 - 6,00 ÷ 8,5 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Неразтворен

и вещества 
mg.dm-3 ПВ1 - 50 - - - 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ1 - 70 - - - 
Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ1 - 15 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Анионактив

ни 

детергенти 

mg.dm-3 ПВ1 - 1 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Нефтопроду

кти 
mg.dm-3 ПВ1 - 0,3 - - - 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 2 с географски 

координати N 42º29'24.08789'' E 27º17'31.36255'' за първо тримесечие на 2021 год.  

За първо тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради липса на 

достъп до пункта за пробовземане, във връзка с изпълнението на инвестиционен обект 

„Изграждане на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на 

отпадъци „Братово – Запад“ – Клетка 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ 2, 

довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова 

инфраструктура за бъдещата Клетка № 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ“. 

Съгласно одобреният проект, ПВ № 2 попада в „тялото“ на новоизграждащата се 

Клетка № 2. (предоставена допълнителна информация до РИОСВ-Бургас с писмо вх. № 

ВОД-490(1)/13.10.2021 г.) 

Протокол за вземане на  извадки № 0298/11.03.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на 

компонентите на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. 

Бургас. 

 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзем

ане 

Измерена 

концентрац

ия 

Индивидуалн

и емисионни 

ограничения 

Съответст

вие на 

параметъ

ра 

Причини за 

несъответст

вието 

Кориги

ращо 

действи

е 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ2 - 6,00 ÷ 8,5 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Неразтворен

и вещества 
mg.dm-3 ПВ2 - 50 - - - 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ2 - 70 - - - 
Един път на 

тримесечие 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 БПК5 mg.dm-3 ПВ2 - 15 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Анионактив

ни 

детергенти 

mg.dm-3 ПВ2 - 1 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Нефтопроду

кти 
mg.dm-3 ПВ2 - 0,3 - - - 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 3 с географски 

координати N 42º29'36.84988'' E 27º17'40.59997''  за първо тримесечие на 2021 г.  

За първо тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради отсъствие на 

водно количество в пункта за пробовземане (Протокол за вземане на  извадки № 

0299/11.03.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас). 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентра

ция 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини за 

несъответст

вието 

Коригира

що 

действие 

Честота на 

монитори

нг 

рН - ПВ3 
- 

6,00 ÷ 8,5 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ3 

- 
50 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ3 
- 

70 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ3 
- 

15 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

Анионактивни 

детергенти 
mg.dm-3 ПВ3 

- 
1 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

Нефтопродукт

и 
mg.dm-3 ПВ3 

- 
0,3 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 4 с географски 

координати N 42º29'35.76939'' E 27º17'40.75943'' за първо тримесечие на 2021 г.   

За първо тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради липса на 

достъп до пункта за пробовземане, във връзка с изпълнението на инвестиционен обект 

„Изграждане на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на 

отпадъци „Братово – Запад“ – Клетка 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ 2, 

довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова 

инфраструктура за бъдещата Клетка № 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ“. 

Съгласно одобреният проект, ПВ № 4 попада в „тялото“ на новоизграждащата се 

Клетка № 2. (предоставена допълнителна информация до РИОСВ-Бургас с писмо вх. № 

ВОД-490(1)/13.10.2021 г.). 

 

Протокол за вземане на  извадки № 0300/11.03.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на 

компонентите на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. 

Бургас. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка 

на 

пробов

земане 

Измерена 

концентр

ация 

Индивиду

ални 

емисионн

и 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини за 

несъответст

вието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ4 
- 

6,00 ÷ 8,5 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ4 

- 
50 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ4 
- 

70 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ4 
- 

15 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ4 

- 
1 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ4 

- 
0.3 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 5 с географски 

координати N 42º29'40.99129'' E 27º17'55.75019'' за първо тримесечие на 2021 г.   

Протокол за вземане на извадки № 0301/11.03.2021 г. и Протокол от изпитване № 

0369/22.03.2021 г., издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка 

на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентр

ация 

Индивиду

ални 

емисионн

и 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригира

що 

действие 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ5 7,85 6,00 ÷ 8,5 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Неразтворен

и вещества 
mg.dm-3 ПВ5 32     50 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ5 55 70 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ5 10 15 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Анионактив

ни 

детергенти 

mg.dm-3 ПВ5 0,6 1 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопроду

кти 
mg.dm-3 ПВ5 ˂ 0,02* 0,3 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 6 с географски 

координати N 42º29'40.12486'' E 27º17'55.33790''  за първо тримесечие на 2021 г.   

Протокол за вземане на извадки № 0302/11.03.2021 г. и Протокол от изпитване № 

0370/22.03.2021 г. , издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка 

на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентр

ация 

Индивиду

ални 

емисионн

и 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причин

и за 

несъотв

етствие

то 

Коригира

що 

действие 

Честота на 

мониторин

г 

рН - ПВ6 7,99 6,00÷8,5 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Неразтворен

и вещества 
mg.dm-3 ПВ6 30 50 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ6 65 70 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ6 11 15 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Анионактив

ни 

детергенти 

mg.dm-3 ПВ6 0,48 1 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопроду

кти 
mg.dm-3 ПВ6 < 0,02* 0,3 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

Резултатите от мониторинга на повърхностни води за първо тримесечие на 2021 

г. са предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-181/02.04.2021 г.). 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 1 с географски 

координати N 42º29'10.63961'' E 27º17'26.60033'' за второ тримесечие на 2021 год.  

За второ тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради отсъствие на 

водно количество в пункта за пробовземане (Протокол за вземане на  извадки № 

1141/22.06.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас). 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измере

на 

концен

трация 

Индивиду

ални 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторин

г 

рН - ПВ1 - 6,00 ÷ 8,5 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Неразтворе

ни 

вещества 

mg.dm-3 ПВ1 - 50 - - - 
Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ1 - 70 - - - 
Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ1 - 15 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Анионакти

вни 

детергент

и 

mg.dm-3 ПВ1 - 1 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Нефтопрод

укти 
mg.dm-3 ПВ1 - 0,3 - - - 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 2 с географски 

координати N 42º29'24.08789'' E 27º17'31.36255'' за второ тримесечие на 2021 год.  

За второ тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради липса на 

достъп до пункта за пробовземане, във връзка с изпълнението на инвестиционен обект 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 „Изграждане на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на 

отпадъци „Братово – Запад“ – Клетка 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ 2, 

довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова 

инфраструктура за бъдещата Клетка № 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ“. 

Съгласно одобреният проект, ПВ № 2 попада в „тялото“ на новоизграждащата се 

Клетка № 2. (предоставена допълнителна информация до РИОСВ-Бургас с писмо вх. № 

ВОД-490(1)/13.10.2021 г.) 

Протокол за вземане на  извадки № 1147/22.06.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на 

компонентите на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. 

Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концент

рация 

Индивиду

ални 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторин

г 

рН - ПВ2 - 6,00 ÷ 8,5 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Неразтворе

ни 

вещества 

mg.dm-3 ПВ2 - 50 - - - 
Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ2 - 70 - - - 
Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ2 - 15 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Анионакти

вни 

детергент

и 

mg.dm-3 ПВ2 - 1 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Нефтопрод

укти 
mg.dm-3 ПВ2 - 0,3 - - - 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 3 с географски 

координати  N 42º29'36.84988'' E 27º17'40.59997'' за второ тримесечие на 2021 г.  

Протокол за вземане на извадки № 1138/22.06.2021 г. и Протокол от изпитване № 

1139/21.07.2021 г., издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентр

ация 

Индивиду

ални 

емисионн

и 

ограниче

ния 

Съответс

твие на 

парамет

ъра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригиращо 

действие 

Честота на 

мониторин

г 

рН - ПВ3 7,71 6,00 ÷ 8,5 да - Не се налага. 
Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ3 26 50 да - Не се налага 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ3 < 10* 70 Да - Не се налага 
Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ3 0,79 15 Да - Не се налага 
Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ3 < 0,1* 1 Да - Не се налага 

Един път на 

тримесечие 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ3 < 0,02* 0,3 да - Не се налага 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 4 с географски 

координати N 42º29'35.76939'' E 27º17'40.75943'' за второ тримесечие на 2021 г.  

За второ тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради липса на 

достъп до пункта за пробовземане, във връзка с изпълнението на инвестиционен обект 

„Изграждане на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на 

отпадъци „Братово – Запад“ – Клетка 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ 2, 

довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова 

инфраструктура за бъдещата Клетка № 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ“. 

Съгласно одобреният проект, ПВ № 4 попада в „тялото“ на новоизграждащата се 

Клетка № 2. (предоставена допълнителна информация до РИОСВ-Бургас с писмо вх. № 

ВОД-490(1)/13.10.2021 г.) 

Протокол за вземане на  извадки № 1143/22.06.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на 

компонентите на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. 

Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентра

ция 

Индивиду

ални 

емисионн

и 

ограниче

ния 

Съответс

твие на 

парамет

ъра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригира

що 

действие 

Честота на 

монитори

нг 

рН - ПВ4 
- 

6,00÷8,5 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ4 

- 
50 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ4 
- 

70 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ4 
- 

15 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ4 

- 
1 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ4 

- 
0,3 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 5 с географски 

координати N 42º29'40.99129'' E 27º17'55.75019'' за второ тримесечие на 2021 год.  

Протокол за вземане на извадки № 1139/22.06.2021 г. и Протокол от изпитване № 

1140/21.07.2021 г., издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзем

ане 

Измерена 

концентрац

ия 

Индивидуални 

емисионни 

ограничения 

Съответ

ствие на 

парамет

ъра 

Причини за 

несъответст

вието 

Коригиращо 

действие 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ5 7,68 6,00 ÷ 8,5 да - Не се налага 
Един път на 

тримесечие 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 Неразтворен

и вещества 
mg.dm-3 ПВ5 30 50 да - Не се налага 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ5 52 70 да - Не се налага 
Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ5 10,3 15 да - Не се налага 
Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и 

детергенти 

mg.dm-3 ПВ5 0,5 1 да - Не се налага 
Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ5 < 0,02* 0,3 да - Не се налага 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 6 с географски 

координати N 42º29'40.12486'' E 27º17'55.33790''  за второ тримесечие на 2021 год. 

Протокол за вземане на извадка № 1140/22.06.2021 г. и Протокол от изпитване № 

1141/21.07.2021 г., издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентра

ция 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторин

г 

рН - ПВ6 7,72 6,00 ÷ 8,5 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ6 34 50 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ6 29 70 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ6 9,7 15 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ6 0,16 1 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ6 < 0,02* 0,3 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

Резултатите от мониторинга на повърхностни води за второ тримесечие на 2021 

г. са предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-367/23.07.2021 г.). 

 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 1 с географски 

координати N 42º29'10.63961'' E 27º17'26.60033'' за трето тримесечие на 2021 г.  

За трето тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради отсъствие на 

водно количество в пункта за пробовземане (Протокол за вземане на  извадки № 

1702/03.09.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр.Бургас). 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентра

ция 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини за 

несъответст

вието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторинг 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 рН - ПВ1 - 6,00 ÷ 8,5 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ1 - 50 - - - 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ1 - 70 - - - 
Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ1 - 15 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ1 - 1 - - - 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ1 - 0,3 - - - 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 2 с географски 

координати N 42º29'24.08789''; E 27º17'31.36255'' за трето тримесечие на 2021 г. 

За трето тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради липса на 

достъп до пункта за пробовземане, във връзка с изпълнението на инвестиционен обект 

„Изграждане на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на 

отпадъци „Братово – Запад“ – Клетка 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ 2, 

довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова 

инфраструктура за бъдещата Клетка № 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ“. 

Съгласно одобреният проект, ПВ № 2 попада в „тялото“ на новоизграждащата се 

Клетка № 2. (предоставена допълнителна информация до РИОСВ-Бургас с писмо вх. № 

ВОД-490(1)/13.10.2021 г.) 

Протокол за вземане на  извадки № 1703/03.09.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на 

компонентите на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. 

Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентра

ция 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторин

г 

рН - ПВ2 - 6,00 ÷ 8,5 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ2 - 50 - - - 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ2 - 70 - - - 
Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ2 - 15 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и 

детергенти 

mg.dm-3 ПВ2 - 1 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ2 - 0,3 - - - 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 3 с географски 

координати N 42º29'36.84988'' E 27º17'40.59997'' за трето тримесечие на 2021 г.  

Протокол за вземане на извадки № 1704/03.09.2021 г. и Протокол от изпитване № 

1764/16.09.2021 г., издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

  

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентрац

ия 

Индивидуални 

емисионни 

ограничения 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъответ

ствието 

Коригиращо 

действие 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ3 7,66 6,00÷8,5 да - Не се налага 
Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ3 20 50 да - Не се налага 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ3 < 10* 70 Да - Не се налага 
Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ3 0,74 15 Да - Не се налага 
Един път на 

тримесечие 

Анионактивни 

детергенти 
mg.dm-3 ПВ3 < 0,1* 1 Да - Не се налага 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопродукти mg.dm-3 ПВ3 < 0,02* 0,3 да - Не се налага 
Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 4 с географски 

координати N 42º29'35.76939'' E 27º17'40.75943'' за трето тримесечие на 2021 г.  

За трето тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради липса на 

достъп до пункта за пробовземане, във връзка с изпълнението на инвестиционен обект 

„Изграждане на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на 

отпадъци „Братово – Запад“ – Клетка 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ 2, 

довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова 

инфраструктура за бъдещата Клетка № 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ“. 

Съгласно одобреният проект, ПВ № 4 попада в „тялото“ на новоизграждащата се 

Клетка № 2. (предоставена допълнителна информация до РИОСВ-Бургас с писмо вх. № 

ВОД-490(1)/13.10.2021 г.) 

Протокол за вземане на  извадки № 1705/03.09.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на 

компонентите на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. 

Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовземане 

Измерена 

концентрац

ия 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответствие 

на 

параметъра 

Причини 

за 

несъответ

ствието 

Кориги

ращо 

действи

е 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ4 
- 

6,00 ÷ 8,5 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ4 

- 
50 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ4 
- 

70 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ4 
- 

15 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

Анионактивни 

детергенти 
mg.dm-3 ПВ4 

- 
1 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

Нефтопродукти mg.dm-3 ПВ4 
- 

0,3 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 5 с географски 

координати N 42º29'40.99129'' E 27º17'55.75019'' за трето тримесечие на 2021 г.  

Протокол за вземане на извадки № 1706/03.09.2021 г. и Протокол от изпитване № 

1765/16.09.2021 г., издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзем

ане 

Измерена 

концентра

ция 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответст

вие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъответств

ието 

Кориг

иращ

о 

дейст

вие 

Честота на 

мониторин

г 

рН - ПВ5 7,64 6,00÷8,5 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ5 24 50 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ5 48 70 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ5 9,41 15 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ5 0,43 1 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопродукт

и 
mg.dm-3 ПВ5 < 0,02* 0,3 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 6 с географски 

координати  N 42º29'40.12486'' E 27º17'55.33790'' за трето тримесечие на 2021 г.  

Протокол за вземане на извадки № 1707/03.09.2021 г. и Протокол от изпитване № 

1766/16.09.2021 г., издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 

Мерна 

едини

ца 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентра

ция 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ6 8,12 6,00 ÷ 8,5 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ6 32 50 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ6 50 70 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ6 11,08 15 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ6 0,73 1 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ6 < 0,02* 0,3 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

Резултатите от мониторинга на повърхностни води за трето тримесечие на 2021 

г. са предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-490/30.09.2021 г.). 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 1 с географски 

координати N 42º29'10.63961'' E 27º17'26.60033'' за четвърто тримесечие на 2021 год. 

За четвърто тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради отсъствие 

на водно количество в пункта за пробовземане (Протокол за вземане на  извадки № 

2445/19.11.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр.Бургас). 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентра

ция 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ1 - 6,00 ÷ 8,5 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ1 - 50 - - - 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ1 - 70 - - - 
Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ1 - 15 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ1 - 1 - - - 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ1 - 0,3 - - - 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 2 с географски 

координати N 42º29'24.08789'' E 27º17'31.36255'' за четвърто тримесечие на 2021 г.  

За четвърто тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради липса на 

достъп до пункта за пробовземане, във връзка с изпълнението на инвестиционен обект 

„Изграждане на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на 

отпадъци „Братово – Запад“ – Клетка 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ 2, 

довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова 

инфраструктура за бъдещата Клетка № 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ“. 

Съгласно одобреният проект, ПВ № 2 попада в „тялото“ на новоизграждащата се 

Клетка № 2. (предоставена допълнителна информация до РИОСВ-Бургас с писмо вх. № 

ВОД-490(1)/13.10.2021 г.) 

Протокол за вземане на  извадки № 2446/19.11.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на 

компонентите на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. 

Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измере

на 

концен

трация 

Индивиду

ални 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ2 
- 

6,00 ÷ 8,5 - - - 
Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ2 

- 
50 - - - 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ2 
- 

70 - - - 
Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ2 
- 

15 - - - 
Един път на 

тримесечие 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ2 

- 
1 - - - 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ2 

- 
0,3 - - - 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 3 с географски 

координати N 42º29'36.84988'' E 27º17'40.59997'' за четвърто тримесечие на 2021 г.  

Протокол за вземане на извадки № 2447/19.11.2021 г. и Протокол от изпитване № 

2597/29.11.2021 г., издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентра

ция 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ3 7,52 6,00 ÷ 8,5 да - 
Не се 

налага. 

Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ3 18 50 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ3 < 10* 70 Да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ3 0,67 15 Да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ3 ˂ 0,1* 1 Да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ3 ˂ 0,02* 0,3 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 4 с географски 

координати N 42º29'35.76939'' E 27º17'40.75943'' за четвърто тримесечие на 2021 г.  

За четвърто тримесечие не е взета извадка за извършване на анализ, поради липса на 

достъп до пункта за пробовземане, във връзка с изпълнението на инвестиционен обект 

„Изграждане на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на 

отпадъци „Братово – Запад“ – Клетка 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ 2, 

довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова 

инфраструктура за бъдещата Клетка № 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ“. 

Съгласно одобреният проект, ПВ № 4 попада в „тялото“ на новоизграждащата се 

Клетка № 2. (предоставена допълнителна информация до РИОСВ-Бургас с писмо вх. № 

ВОД-490(1)/13.10.2021 г.) 

Протокол за вземане на  извадки № 2448/19.11.2021 г., издаден от Лаборатория за анализ на 

компонентите на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. 

Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентрац

ия 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ4 
- 

6,00÷8,5 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ4 

- 
50 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ4 
- 

70 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ4 
- 

15 
- 

- 
- Един път на 

тримесечие 

Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ4 

- 
1 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ4 

- 
0,3 

- 
- 

- Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 5 с географски 

координати N 42º29'40.99129'' E 27º17'55.75019'' за четвърто тримесечие на 2021 г.  

Протокол за вземане на извадки № 2449/19.11.2021 г. и Протокол от изпитване № 

2598/29.11.2021 г., издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзем

ане 

Измерена 

концентрац

ия 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съотве

тствие 

на 

параме

търа 

Причини за 

несъответств

ието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ5 8,05 6,00 ÷ 8,5 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ5 41 50 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ5 53 70 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ5 10,8 15 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Анионактивни 

детергенти 
mg.dm-3 ПВ5 < 0,1* 1 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопродукт

и 
mg.dm-3 ПВ5 < 0,02* 0,3 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка ПВ № 6 с географски 

координати N 42º29'40.12486'' E 27º17'55.33790'' за четвърто тримесечие на 2021 г.  

Протокол за вземане на извадки № 2450/19.11.2021 г. и Протокол от изпитване № 

2599/29.11.2021 г., издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Измерена 

концентрац

ия 

Индивидуа

лни 

емисионни 

ограничен

ия 

Съответс

твие на 

параметъ

ра 

Причини 

за 

несъотве

тствието 

Коригир

ащо 

действие 

Честота на 

мониторинг 

рН - ПВ6 7,66 6,00 ÷ 8,5 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Неразтворени 

вещества 
mg.dm-3 ПВ6 < 3* 50 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

ХПК mg.dm-3 ПВ6 < 10* 70 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

БПК5 mg.dm-3 ПВ6 0,58 15 да - 
Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 Анионактивн

и детергенти 
mg.dm-3 ПВ6 < 0,1* 1 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

Нефтопродук

ти 
mg.dm-3 ПВ6 0,026 0,3 да - 

Не се 

налага 

Един път на 

тримесечие 

* граница на количествено определяне 

 

Резултатите от мониторинга на повърхностни води за четвърто тримесечие на 

2021 г. са предоставени в РИОСВ-Бургас (вх. № ВОД-629/09.12.2021 г.). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. 

Образуване на отпадъци 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт 
Съхране- 

ние на 

площадката 

Транспор 

тиране -

собствен 

транспорт/

външна 

фирма 

Съответ 

ствие 
Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка при експлоатацията на „Регионално предприятие за 

управление на отпадъците , обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и 

Сунгурларе”, с. Братово 

Отпадъци, образувани от дейността на сепариращата инсталация 

Хартия и картон 19 12 01 
7 100  

[t/y] 

635,215 

 [t/y] 
няма норма - 

Да,                 

площадка № 

41 съгласно 

КР 

Външна 

фирма 
Да 

Черни метали 19 12 02 
8 500  

[t/y] 

156,560 

[t/y] 
няма норма - Да,                 

площадка № 

41 съгласно 

КР 

Външна 

фирма 
Да 

Цветни метали 19 12 03 
21,653 

[t/y] 
няма норма - 

Пластмаса и каучук 19 12 04 
6 650 

 [t/y] 

598,934 

 [t/y] 
няма норма - 

Да,                 

площадка № 

41 съгласно 

КР 

Външна 

фирма 
Да 

Стъкло 19 12 05 
3 650  

[t/y] 

10 

[t/y] 
няма норма - 

Да,                 

площадка № 

41 съгласно 

КР 

Външна 

фирма 
Да 

Минерали (например 

пясък, камъни) 
19 12 09 

27 200 

 [t/y] 

9989,380 

[t/y] 
няма норма - 

Не  

(оползотворяв

ане чрез 

ежедневно 

запръстяване 

на работните 

участъци на 

депото) 

Собствен 

транспорт 
Да  

Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

19 12 12 
104 000 

[t/y] 

93459,520 

[t/y] 
няма норма - 

Не  

(обезвреждан

е чрез 

депониране) 

Собствен 

транспорт 
Да  
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт 
Съхране- 

ние на 

площадката 

Транспор 

тиране -

собствен 

транспорт/

външна 

фирма 

Съответ 

ствие 
Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

упоменатите в 19 12 

11  

Отпадъци, образувани от дейността на Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци 

Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

19 12 12  
60 000  

[ t/y] 

2917,380 

[t/y] 
няма норма - 

Не  

(оползотворя

ване чрез 

подравняване 

на терени) 

Собствен 

транспорт 
Да  

Отпадъци, образувани от дейността на Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци 

Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11  

19 12 12 
20 000 

 [t/y] 

7850,100 

[t/y] 
няма норма - 

Не  

(обезврежда

не чрез 

депониране

) 

Собствен 

транспорт 
Да  

Отпадъци, образувани от дейността на Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка 

(шредер) 

Отпадъци, 

неупоменати другаде 
19 05 99 

500  

[t/y] 

121,080 

[t/y] 
няма норма - 

Не,  

(оползотворя

ване в 

Инсталация 

за 

сепариране) 

Собствен 

транспорт 
Да  

Нестандартен 

компост 
19 05 03 

2 602 

[t/y] 

126,120 

[t/y] 
няма норма - 

Не,  

(оползотворя

ване чрез 

облагородява

не/запръстяв

ане за 

собствени 

нужди ) 

Собствен 

транспорт 

Да  

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Нехлорирани 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 3,5 

 [t/y] 

0,640 

[t/y] 
няма норма - 

Да, 

Площадка № 

35, съгласно 

КР 

Външна 

фирма 
да 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти (колектори) 

13 05 03* 
5,5  

[t/y] 

2,360 

[t/y] 
няма норма - 

Да, 

Площадка № 

35, съгласно 

КР 

Външна 

фирма 
да 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

  

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

 

Отпадък 

 

 

Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на 

външната 

фирма, 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване 

/ обезвреждане 

Съответствие 

Материали, 

негодни за 

консумация или 

преработване 

02 07 04 Не Да - Да 

Отпадъци от 

смесени 

материали 

(импрегниран 

текстил, 

еластомер, 

пластомер) 

04 02 09 Не Да - Да 

Отпадъци от 

обработени 

текстилни влакна 

04 02 22 Не Да - Да 

Сгурия, шлака и 

дънна пепел от 

котли( с 

изключение на 

пепел от котли, 

упомената в 10 01 

04) 

10 01 01 Не Да - Да 

Увлечена/летяща 

пепел от изгаряне 

на торф и 

необработена 

дървесина 

10 01 03 Не Да - Да 

Смесени 

опаковки 
15 01 06 Не Да - Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 

02 02 

15 02 03 Не Да - Да 

Отпадъци не 

упоменати 

другаде 

16 01 99 Не Да - Да 

Органични 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 16 

03 05 

16 03 06 Не Да - Да 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане не 

18 01 04 Не Да - Да 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Отпадък 

 

 

Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на 

външната 

фирма, 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване 

/ обезвреждане 

Съответствие 

е обект на 

специални 

изисквания, с 

оглед 

предотвратяване 

на инфекции 

(например 

превръзки, 

гипсови отливки, 

спално бельо, 

облекло за 

еднократна 

употреба, 

памперси) 

Отпадъци от 

решетки и сита 
19 08 01 Не Да - Да 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 Не Да - Да 

Минерали (напр. 

пясък, камъни) 

(запръстяване) 

19 12 09 Не Да - Да 

Други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 

12 11 

(неоползотворима 

фракция) 

19 12 12 Не Да - Да 

Облекла 20 01 10 Не Да - Да 

други фракции, 

неупоменати 

другаде 

 

20 01 99 Не Да - Да 

Биоразградими 

отпадъци (силно 

замърсени) 

20 02 01 Не Да - Да 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 Да Да - Да 

Отпадъци от 

пазари  

(силно 

замърсени) 

20 03 02 Да Да - Да 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 Таблица 6. Шумови емисии 

 

През 2021 г. не е извършено измерване.  

Измерването на еквивалентното ниво на шум (дневно, вечерно и нощно) е извършено 

от акредитирана лаборатория, съгласно Условие 12.2.1 от КР през 2020 г. Резултатите от 

измерването са представени в РИОСВ – Бургас (вх. № АВ-765/17.08.2020 г.). 

Следващото измерване на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници 

ще се извърши през 2022 г. 

Най-близкото населено място с. Братово отстои от площадката на инсталацията на 

повече от 1800 m. Жалби за предизвикан акустичен дискомфорт или шумово замърсяване 

през отчетния период не са регистрирани. 

 

 

 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

 

В изпълнение на  Условие 13.3.2 от Комплексно разрешително № 385-Н2/2020 г. се 

извършва мониторинг на подземните води от обособените на РПУО „Братово-Запад“ 

пунктове, съгласно утвърден План за провеждане на собствен мониторинг. 

 

Мониторинг на подземни води в МП № 1 с географски координати N 

42о2913.63170 Е 27o1743.84981  е извършен за първо шестмесечие на 2021 г. 

Протокол за вземане на извадки № 1144/22.06.2021 г., предназначен за измерване на 

водно ниво на мястото на пробовземане, издаден от Лаборатория за анализ на компонентите 

на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас.  

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзем

ане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

22.06.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Водно ниво m МП 1 - 1,9 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

 

 

Мониторинг на подземни води в МП № 2 с географски координати N 

42о2908.66580 Е 27o1722.52868 е извършен за първо шестмесечие на 2021 г. 

Протокол за вземане на извадки № 1145/22.06.2021 г., предназначен за измерване на 

водно ниво на мястото на пробовземане, издаден от Лаборатория за анализ на компонентите 

на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзем

ане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

22.06.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Водно ниво m МП 2 - 20,5 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

  

Мониторинг на подземни води в МП № 3 с географски координати N 

42о2924.84113 Е 27o1729.77856 е извършен за първо шестмесечие на 2021 г. 

Протокол за вземане на извадки № 1146/22.06.2021 г., предзназначен за измерване на 

водно ниво на мястото на пробовземане, издаден от Лаборатория за анализ на компонентите 

на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

 

Мониторинг на подземни води в МП № 4 с географски координати N 

42о2935.70213 Е 27o1741.87699 е извършен за първо шестмесечие на 2021 г. 

Протокол за вземане на извадки № 1147/22.06.2021 г., предзназначен за измерване на 

водно ниво на мястото на пробовземане, издаден от Лаборатория за анализ на компонентите 

на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас.  

 

 

 

Мониторинг на подземни води в МП № 5 с географски координати N 

42о2941.01741 Е 27o1755.15356 е извършен за първо шестмесечие на 2021 г. 

Протокол за вземане на извадки № 1148/22.06.2021 г., предзназначен за измерване на 

водно ниво на мястото на пробовземане, издаден от Лаборатория за анализ на компонентите 

на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 
 

 

 

Резултатите от мониторинга на подземни води за първо шестмесечие на 2021 г. 

са предоставени в БДЧР-Варна (изх. № 140/21.07.2021 г.). 
 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка 

на 

пробовзе

мане 

Концентра

ция в 

подземните 

води, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

22.06.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Водно ниво m МП 3 - - 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрац

ия в 

подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

22.06.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Водно 

ниво 
m МП 4 - - 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентра

ция в 

подземнит

е води, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

22.06.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Водно ниво m МП 5 - 2,3 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 Мониторинг на подземни води в МП № 1 с географски координати N 

42о2913.63170 Е 27o1743.84981 е извършен за второ шестмесечие на 2021 г. 

Протокол за вземане на извадки № 2848/23.12.2021 г., предзназначен за измерване на 

водно ниво на мястото на пробовземане, издаден от Лаборатория за анализ на компонентите 

на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентра

ция в 

подземнит

е води, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

23.12.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Водно ниво m МП 1 - 1,6 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

 

 

Мониторинг на подземни води в МП № 2 с географски координати N 

42о2908.66580 Е 27o1722.52868 е извършен за второ шестмесечие на 2021 г. 

Протокол за вземане на извадки № 2849/23.12.2021 г., предзназначен за измерване на 

водно ниво на мястото на пробовземане, издаден от Лаборатория за анализ на компонентите 

на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентра

ция в 

подземнит

е води, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

23.12.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Водно ниво m МП 2 - 20,5 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

 

 

Мониторинг на подземни води в МП № 3 с географски координати N 

42о2924.84113 Е 27o1729.77856 е извършен за второ шестмесечие на 2021 г. 

Протокол за вземане на извадки № 2850/23.12.2021 г., предзназначен за измерване на 

водно ниво на мястото на пробовземане, издаден от Лаборатория за анализ на компонентите 

на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

 

Мониторинг на подземни води в МП № 4 с географски координати N 

42о2935.70213 Е 27o1741.87699 е извършен за второ шестмесечие на 2021 г. 

Протокол за вземане на извадки № 2851/23.12.2021 г., предзназначен за измерване на 

водно ниво на мястото на пробовземане, издаден от Лаборатория за анализ на компонентите 

на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентра

ция в 

подземнит

е води, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

23.12.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Водно ниво m МП 3 - - 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 

 

 

Мониторинг на подземни води в МП № 5 с географски координати N 

42о2941.01741 Е 27o1755.15356 е извършен за второ шестмесечие на 2021 г. 

Протокол за вземане на извадки № 2852/23.12.2021 г., предзназначен за измерване на 

водно ниво на мястото на пробовземане, издаден от Лаборатория за анализ на компонентите 

на околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 
 

 

 

Резултатите от мониторинга на подземни води за второ шестмесечие на 2021 г. са 

предоставени в БДЧР-Варна (изх. № 34/08.02.2022 г.). 

 

 

През 2021 г. не е извършван мониторинг на дренажни води на вход на резервоар 

за дренирани води. Съгласно Условие 13.3.2 честотата на мониторинга по 

показателите в Таблица 13.3.2 от КР № 385-Н2/2020 г. е веднъж на пет години. 

През 2020 г. е извършен мониторинг на дренажни води на вход на резервоар за 

дренирани води с географски координати N 42о2924.60565; Е 27o1730.42811. 

Резултатите от мониторинга на дренажни води за 2020 г. са предоставени в 

БДЧР-Варна (изх. № 183/23.07.2020 г.). 

Следващо пробовземане и анализ ще се извърши през 2025 г. 

 
 

 

 

Таблица 8. Опазване на почви 

  

През 2021 г. не е извършен мониторинг на почви.  

В изпълнение на Условие 13.3.2 от КР № 385–Н1/2018 г. през 2018 година е извършен 

базов мониторинг на почви по основни показатели. Пробовземането и анализите са 

извършени от акредитирана лаборатория за анализ на компонентите на околната среда 

(ЛАКОС) към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.  

Резултатите от мониторинга са представени в РИОСВ – гр. Бургас. 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентра

ция в 

подземнит

е води, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

23.12.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Водно ниво m МП 4 - - 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентра

ция в 

подземнит

е води, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

23.12.2021 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

 

Водно ниво m МП 5 - 2,6 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ОБСЛУЖВАЩО ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, 

НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И СУНГУРЛАРЕ 

 Съгласно Условие 13.2.2 от Комплексно разрешително № 385-Н2/2020 г. и посочените 

в Таблица 13.2.2 показатели и честота на мониторинг, следващото пробовземане и анализ 

на почвата ще се извърши през 2028 година. 
 

 

Таблица 9. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, 

за която е предоставено КР 
 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 
Причини 

Предприети 

действия 
Планирани действия 

Органи, които са 

уведомени 

13.09.2021 г. 

Постъпила 

информация от 

Кмета на с. 

Братово, обл. 

Бургас за 

получено 

телефонно 

обаждане от 

жител на селото 

в 08:45 ч. на 

13.09.2021 г.  

 

 

 

Сигнал за 

„миризми 

на 

отпадъци“ 

от 

дейността 

на РПУО 

„Братово-

Запад“.  

Предприети са 

незабавни коригиращи 

действия във връзка с 

изпълнение на 

мерките за 

предотвратяване на 

неприятни миризми от 

дейността на депо 

„Братово – Запад“ и 

постъпилите сигнали 

от граждани,  

изразяващи се в 

интензивно 

запръстяване и 

поддържащо 

третиране на 20 броя 

газови клаенци с 10 % 

разтвор на 

биоактиватор 

„MICROPAN 

BIOGAS”. Изготвен е 

технически протокол 

за третирането на 

клетката с 

биоактиватор. 

През 2021 г. газовите 

кладенци са третирани 

два пъти с биоактиватора, 

като извършените  

проверки са 

документирани от лицето, 

извършило оценката и се 

съхраняват при 

документацията на 

депото. 

Съставени са и  2 (два) 

технически протокола за  

третиране на следните 

дати: 

1. в периода 22 ÷ 

23.03.2021 г.;   

2. 14.09.2021 г. 

РИОСВ – гр. Бургас 

(писмо изх. № 

186/14.09.2021 г.) 
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