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1. Увод 
 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  
 

 “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, 

Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”  

 

Адрес по местонахождение на инсталацията 
 

 от УПИ І до УПИ ХХІ, кв. „Източна промишлена зона ІІ-б етап” по плана на град 

Русе с административен адрес: м.„Слатина” № 52 (“Под ормана”), гр.Русе, Община Русе 

 

Регистрационен номер на КР 
 

 № 181-НО/2007 г. 

 

Дата на подписване на КР 
 

 29.10.2007 г. 

 

Дата на влизане в сила на КР 
 

 15.12.2007 г. 

 

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на 

разрешителното 
 

 Община Русе 

 

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

 7000, гр. Русе 

 пл. “Свобода” № 6 

 тел.:   082 / 881  881  

 факс:  082 / 83 44 13 

 e-mail: mayor@ruse-bg.eu  

 

Лице за контакти 
 

 инж. Виолета Василева – Директор Дирекция “Екология и Транспорт” 

 

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

 7000, гр. Русе 

 пл. “Свобода” № 6 

 тел.:   082 / 506 784  

 факс:  082 / 83 44 13 

 e-mail: v.vasileva@ruse-bg.eu  

 

 

mailto:mayor@ruse-bg.eu
mailto:v.vasileva@ruse-bg.eu
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Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията 
 

 Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, 

Иваново, Сливо поле и Тутракан, включващо:  

 
Клетки за неопасни отпадъци: 

- Клетка I 

- Клетка II 

- Клетка III 

- Клетка IV 

- Клетка V 

Клетки за инертни отпадъци: 

- Клетка VI 

- Клетка VII 

Клетки за опасни отпадъци: 

- Клетка I 

- Клетка II. 

 

приемане на територията на площадката на отпадъци с код и наименование, съобразно 

разрешените в Условие 11.2.7., Условие 11.2.7.1. и Условие 11.2.7.2. от КР и извършване на 

дейности по обезвреждане, временно съхраняване и обезвреждане и/или оползотворяване 

съобразно горепосочените условия. 

 

Производствен капацитет на инсталацията 
 

  

№ Инсталация 

Позиция на 

дейността, 

Приложение 

4 от ЗООС 

Максимален 

капацитет, 

[t/24h] 

Максимален 

капацитет, 

[t] 

1. Регионално депо за неопасни, 

инертни и опасни отпадъци за 

общините Русе, Ветово, Иваново, 

Сливо поле и Тутракан 

5.4 

136,59 915 161 

 Клетки за неопасни отпадъци 

88 

741 424 

 Клетка I 191 784 

 Клетка II 145 326 

 Клетка III 190 612 

 Клетка IV  103 416 

 Клетка V 110 286 

 Клетки за инертни отпадъци 

48 

170 737 

 Клетка VI 86 695 

 Клетка VII 84 042 

 Клетки за опасни отпадъци 

0,59 

3 000 

 Клетка I 1 500 

 Клетка II 1 500 
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Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 
 

 РИОСВ - Русе 

 7000, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20 

 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
 

 Басейнова Дирекция “Дунавски район” с център гр. Плевен 

 5800, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, п.к.1237 

 

 

 

2. Система за управление на околната среда 

 
 Община Русе е възложила, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване 

на “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, 

Иваново, Сливо поле и Тутракан” на Дружеството по закона за задълженията и договорите 

“Експлоатация на русенско регионално сметище”, което да изпълнява условията от настоящото 

разрешително по експлоатацията на депото.  

 

 Всички дейности, свързани с управлението на околната среда, се координират от 

управителя на депото, който е на трудов договор към ДЗЗД “ЕРРС”. Дейността на управителя 

на депото се подпомага от всички служители на Дружеството, които са ангажирани по 

експлоатацията на съоръжението. 

 

 

 

 

 Структура и отговорности 
 

      Изготвени са и са утвърдени от Управителите на Дружество по ЗЗД „ЕРРС”: 

 - “Списък на персонала, които да извършва дейности по изпълнение на условията в КР 

№181-НО/2007” и  

  - „Списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР № 181-НО/2007”. 

 

      В разработените инструкции са определени конкретните отговорници по нейното 

прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изискващия се 

контрол. 
 

 

 

 Обучение 
 

      Във връзка с изграждането на СУОС е разработена процедура ПР-СУОС 01.01.-2007 

“Компетентност, обучение и осъзнаване”. 
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      Съгласно тази процедура, обучението по опазване на околната среда и здраве и 

безопасност при работа на персонала обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски 

персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности, като се прилагат 

следните видове обучения: 

 - начална професионална подготовка; 

 - периодично обучение. 

 

      В съответствие с горецитираната процедура ежегодно се определят потребностите от 

обучения и се изготвят съответните програми. 
 

На лицата, работещи с опасни отпадъци, е осигурен инструктаж и периодично обучение 

на основание чл.5, ал.3, т.8 от Закона за управление на отпадъците. 

На лицата, работещи с опасни отпадъци са осигурени здравословни и безопасни условия 

на труд, в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от Наредба за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци, които включват: 

- извършване на начален и периодичен инструктаж и обучение в съответствие със 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

- осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства съгласно 

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето 

на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; 

- осигуряване на ежегодни медицински прегледи и здравна застраховка за сметка на 

ДЗЗД “ЕРРС”. 

 

 Преди “Регионално депо-Русе” да бъде въведено в експлоатация е проведен курс за 

обучение на персонала, включващ теоретичен курс и тренировъчен курс (на обслужващите 

машини). В обучението са били включени следните работни места: управител на депото; 

оператор на кантар; оператор на пресоваща машина; оператор на челен товарач; оператор на 

булдозер; пазач на депото; лаборант на пречиствателна станция; електротехник пречиствателна 

станция; механик пречиствателна станция.  
 

 

 

 

 

 Обмен на информация 
 

      Изготвен е и е утвърден от Управителите на Дружество по ЗЗД „ЕРРС” „Списък на 

лицата, отговорни за изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 181-НО/2007 г.”. 

Информацията е достъпна за всички служители на дружеството. 

 

      Изготвен е и е утвърден от Управителите на Дружество по ЗЗД „ЕРРС” “Списък на 

организациите, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно 

разрешително № 181-НО / 2007 г.”. 
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 Документиране 

 

     В изпълнение на Условие 5.4.1. е изготвен “Списък на нормативни документи по 

околната среда, отнасящи се до работата на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни 

отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”. Горепосоченият списък 

подлежи на актуализация при промяна на нормативната уредба, имаща отношение към 

работата на инсталацията.  

 

      Изготвен е и е утвърден от Управителите на ДЗЗД „ЕРРС” “Списък на инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 181-НО / 2007”. 

Инструкциите, изискващи се с разрешителното, се съхраняват на достъпно за всички служители 

на дружеството място.   

 

      Разработен е и се поддържа “Регистър за разпространение на контролираните 

документи”, съгласно изискванията на Процедура ПР-СУОС 02.01.-2007 „Управление на 

документите”. Регистърът съдържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв 

документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването 

на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис. 
 

 

 

 

 

 Управление на документите 
 

Във връзка с въвеждането на СУОС е разработена процедура, действаща на територията 

на Дружеството - ПР-СУОС 02.01.-2007 “Управление на документите”. 

Управлението на документите е съществен процес в работата на СУОС. Той обхваща 

както вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е от 

особена важност при работата на инсталацията. 

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната 

последователност: 

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  

документа; 

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на 

дружеството; 

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по 

работни места; 

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с 

последващо утвърждаване; 

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители; 

- Изземване на невалидната документация. 

Във връзка с управлението на документите на територията на Дружеството е 

разработена процедура Пр-СУОС 03.01.-2007 “Законови и други изисквания”. 
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 Оперативно управление 
 

  Операторът на инсталацията по Условие 2 от КР №181-НО/2007 е изготвил всички 

инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се 

съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване. 

 

      Изготвен е “Списък на инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно 

разрешително № 181-НО / 2007”. Списъкът се съхранява на площадката в писмен вид и се 

представя на компетентния орган при поискване. 

 

 Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексно 

разрешително № 181-НО/2007, Условие 5.6.1. от КР, са изготвени и се прилагат от 15.12.2007 г. 

 

 Във връзка с изградената система за управление на околна среда и оперативното 

управление е разработена процедура ПР-СУОС 05.01.-2007 „Мониторинг и измерване”. 
 

 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

 

      Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 181-НО/2007 са разработени 

писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, писмени 

инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и 

технически показатели с определените в условията на разрешителното, включващи 

констатирани несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

      Изготвен е “Списък на инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно 

разрешително № 181-НО / 2007”. Списъкът се съхранява на площадката в писмен вид и се 

представя на компетентния орган при поискване. 
 

 
 

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 

      Изготвен, съгласно нормативните изисквания и съгласуван с всички компетентни органи 

е “План за действие при бедствия”. 
 

 Изготвена е писмена “Инструкция за преразглеждане, и при необходимост, 

актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване 

след всяка авария”. 
 

 Изготвена е “Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или 

образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при 

авария”.  
 

 Изготвена е “Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с 

въздействие върху околната среда и здравето на хората”. 
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 Изготвена е “Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на 

Плана за действие при бедствия и периодично обновяване на готовността му за действие”. 

 

 Изотвена е “Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за 

изпълнение на Плана за действие при бедствия”. 
 

 Изготвена е “Инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища 

за извеждане на работещите от района на аварията”. 
 

 Изготвена е “Инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане 

на коригиращи действия”. 
 

 Изготвена е “Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата 

за оповестяване на аварии”. 
 

 Изготвена е “Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита”. 
 

 Изготвена е “Инструкция за определяне на средствата за противодействие на 

възможните аварии”. 
 

 Изготвена е “Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на 

телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при 

бедствия”. С инструкцията е регламентиран и начина за актуализация на персонала, отговорен 

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

 

 

 

 

 Записи 
 

      Воденето на всички записи на територията на Дружеството е подчинено изцяло на 

Процедурата ПР-СУОС 04.01.-2007 “Управление на записите”. 

 

      Записите се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за 

съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното 

действие на системата за управление на околна среда. 

 

      Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е 

идентифицирано. 

 

      Записите се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на 

съхранение и унищожаване. 

 

      Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда имат задължителни 

реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира, а именно: 

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне; 

- Времето на създаване на записа; 



 
Годишен доклад за изпълнение на дейностите по 

Комплексно разрешително № 181-НО/2007 през 2009 г. 

 

 

10 

- Мястото на създаване на записа; 

- Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен 

документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение. 

 

      Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на 

Комплексното разрешително са: 

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и 

резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в 

разрешителното; 

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за 

установените несъответствия и предприетите коригиращи действия; 

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за 

работа на технологичното/пречиствателното оборудване; 

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на 

разрешителното. 

 

 Данните от: 

- наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с 

изискванията на условията в комплексното разрешително; 

- причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия; 

- от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване 

се документират и съхраняват. 

 
 

 Операторът е изготвил “Списък с документите, доказващи съответствие с условията на 

комплексно разрешително №181-НО/2007”. Списъкът и документите, доказващи съответствие с 

условията на КР №181-НО/2007 се съхраняват на територията на площадката.  
 

 

 

 

 Докладване 
 

      Настоящият доклад представя изпълнението на дейностите, за които е предоставено 

Комплексно разрешително № 181-НО/2007, и е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден 

със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се 

представя в определеният срок.  

 

 

 

 Актуализация на СУОС 

 Системата за управление на околната среда ще бъде актуализирана при актуализация 

или изменение на издаденото комплексно разрешително, както и при промяна в нормативната 

уредба.  
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3. Използване на ресурси 
      

     3.1. Използване на вода 
 

 Използване на вода за производствени нужди се осъществява от Сондажен кладенец СК-

1 съгласно Разрешително за водовземане № 100888/01.04.2005 г., издадено от Басейнова 

Дирекция „Дунавски район” – с център гр.Плевен, при спазване на записаните в него условия. 

Срок на действие на разрешителното  

  Начален срок 01.04.2005 г. 

  Краен срок 01.04.2011 г. 

Разрешено водно количество 

Денонощно – до 29,386 м
3
 

Годишно – до 10 186 м
3
  

 

 Добитото количество подземна вода за периода 01.01.2009 г. – 01.01.2010 г. е 892 м
3
. 

Отчитането на добитото количество вода за производствени нужди става посредством 

монтирано разходомерно устройство – водомер.  

За 2009 г. е заплатена дължимата Такса за водовземане от подземни води в размер на 

10,70 лв. Таксата е определена на основание чл. 2. от Тарифа за таксите за правото на 

водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, приета с ПМС № 154 от 28.07.2000 г. 

(обн., ДВ, бр. 65 от 8.08.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп.).  

 

Резултатите от собствения мониторинг на добиваните подземни води от Сондажен 

кладенец СК-1, изграден на територията на депото, през 2009 година е посочен в т.4.6.2. 

Опазване на подземните води от настоящия Годишен доклад.  

 

      Водоснабдяването на площадката с вода за питейно-битови нужди се осъществява въз 

основа на договор между “В и К” ООД – Русе, което експлоатира селищната водоснабдителна 

система, и Община Русе съгласно действащото законодателство. Условията по договора с 

“ВиК” ООД - Русе са спазени. 

 

 Количеството изразходвана вода за питейно-битови нужди през 2009 година е 325 м
3
.  

 

 Основен консуматор на вода за производствени нужди е мобилна цистерна, посредством 

която се извършва оросяване тялото на депото (при необходимост) и оросяване на 

обслужващата инфраструктура на площадката (пътища).  

 

 Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 01.01.-2007 “Инструкция за измерване и 

документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди”.  

      Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 02.01.-2007 “Инструкция за оценка на 

съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в 

КР № 181-НО/2007”, където са регламентирани и действията за установяване на причините за 

консатираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия. Резултатите от 

изпълнението на инструкцията се документират ежемесечно и се съхраняват. 
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 Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 03.01.-2007 “Инструкция за извършване 

на проверки на техническото сътояние на водопроводната мрежа на площадката”, включваща 

също така и реда и начина за установяване на причините за евентуални течове и предприемане 

на необходимите коригиращи действия. 

 

      През 2009 г. са извършени заложените в план - графика проверки на техническото 

състояние на водопроводната мрежа. По време на проверките не са констатирани течове, 

нарушаване целостта на водопроводната мрежа и несъответствия. Резултатите се съхраняват. 

 

 Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 04.01.-2007 „Инструкция за 

експлоатация и поддръжка на оборудването, основен консуматор на вода за производствени 

нужди (мобилна цистерна)”, в която са определени дейностите, свързани с най-голяма 

консумация на вода за производствени нужди на площадката, експлоатацията на оборудването 

и неговата поддръжка. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и 

съхраняват. 

 

      Количеството на използваната вода за производствени нужди през 2009 г. е докладвано в 

представената по - долу таблица. 
 

Таблица 3.1 
 

Източник на 

вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР, 

м
3
 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

м
3
/тон депониран 

отпадък 

Използвано 

годишно 

количество, м
3
 

Използвано 

количество за 

единица продукт, 

м
3
/тон депониран 

отпадък 

Съответствие 

Сондажен 

кладенец СК-1 
10 186 0,25 892 0,0067 Да 

 

      През 2009 година не са констатирани несъответствия на измерените водни количества с 

определените такива в Таблица 8.1.3 от КР № 181-НО/2007. 
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     3.2. Използване на енергия 
 

           Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 05.01.-2007 “Инструкция за 

измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия”. 

 

Консумацията на електроенергия се отчита посредством 1 бр.електромер, разположен в 

съществуващ трафопост на територията на площадката. „ЕОн България Мрежи” АД е 

извършило подмяната на старият трифазен електомер с нов на 31.07.2008 г., за което има 

съставен протокол № 1580/31.07.2008 г. През 2009 г. не е извършвана подмяна и/или ремонт на 

средството за измерване. 

 

Количеството електроенергия, употребена през отчетната 2009 година, е 83 412 kWh. 

 

           Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 06.01.-2007 “Инструкция за оценка на 

съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените в КР 

№181-НО/2007”, в която са регламентирани и действията за установяване на причините за 

документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия за тяхното 

отстраняване. 

Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират ежемесечно и се 

съхраняват.  

      Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 07.01.-2007 “Инструкция за 

експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на ПСОВ – основен 

консуматор на електроенергия”. Резултатите от изпълнението на инструкцията се 

документират. 

 

Консумацията на електроенергия през 2009 г., изразена като годишна консумация на 

електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията, е докладвано в представената 

по – долу таблица. 
 

Таблица 3.2 
 

Електроенергия 

kWh 

Количество за единица 

продукт, съгласно КР 

kWh / тон отпадък 

Използвано количество 

за единица продукт 

kWh / тон отпадък 

Съответствие 

Електроенергия 13,0 0,659 Да 

 

 

      През годината не са констатирани несъответствия на измерените/изчислените 

количества електроенергия с определените такива в КР № 181-НО/2007. 
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     3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 

      Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 08.01.-2007 “Инструкция за 

измерване/изчисляване и документиране на количества спомагателни  материали и горива”. 

 

      Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 09.01.-2007 “Инструкция за оценка на 

съответствието на количествата спомагателни материали и горива”, с определените норми в КР 

в Условие 8.3.1.1. и 8.3.1.2., където са регламентирани и действията за установяване на 

причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия за 

тяхното отстраняване. 

 

      Употребата на суровини, спомагателни материали и горива през 2009 г. е докладвано в 

представените по - долу таблици. 

 

Таблица 3.3.1 Употреба на суровини  

Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употреба 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

- - - - - - 

 В КР №181-НО/2007 не е предвидена употреба на суровини поради което Таблица 3.3.1. 

не е попълнена.  

 

Таблица 3.3.2 Употреба на спомагателни материали 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Употреба 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

Земни маси 1 503 [t/y] 
0,028 [t/t 

депониран 

отпадък] 

15 917,70 0,118 Не 

Ca(OH)2 0,038 [t/y] 
400 [mg/dm

3
 

пречистена вода] 
0,704 тона 

360 [mg/dm
3
 

пречистена 

вода] 

Не 

FeCl3 0,003 [t/y] 
30 [mg/dm

3
 

пречистена вода] 
0,0528 тона 

27 [mg/dm
3
 

пречистена 

вода] 

Не 

Моторно масло  483 [l/y] 0,009 [l/t] 136 0,00093 Да 

Хидравлично масло 322 [l/y] 0,006 [l/t]  95 0,00064 Да 

 

 Количеството на употребените земни маси при производствената дейност на 

инсталацията през 2009 година превишава количеството, посочено в Условие 8.3.1.1., Таблица 

8.3.1.1 на Комплексно разрешително № 181-НО/2007. Превишено е както количеството на 

земните маси за 1 година, така и употребата им за единица продукт – 1 тон депонирани 

отпадъци. Приетата технология на депониране включва запръстяване на слоя отпадъци с 
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дебелина минимум 10 см между отделните работни хоризонта. През 2009 година депонирането 

на отпадъци се е извършвало на 7-ми и 8-ми работни хоризонта. При направените геодезически 

заснемания на клетка 1 за неопасни отпадъци през януари 2010 година е устонавено, че 

равнинната й площ е 42 364 м
2
. При минимална дебелина на запръстяване от 10 см 

количеството необходими земни маси, за 1 работен хоризонт е 4 200 м
3
 или около 6 400 тона 

земни маси. Запръстяването с по-малки количества от технологично необходимите земни маси 

може да доведе до неприятни миризми от биодеградацията на отпадъците, разпиляване на 

отпадъците при силен вятър и риск от разпространение на зарази. Община Русе е подала 

заявление за получаване на ново комплексно разрешително, в което е отразено реалното 

количество необходими земни маси. 
 

Количеството на употребените калциева основа и железен трихлорид при 

производствената дейност на инсталацията през 2009 година превишават количествата, 

посочени в Условие 8.3.1.1, Таблица 8.3.1.1 на Комплексно разрешително № 181-НО/2007, без 

да се превишава количеството на спомагателните материали за единица продукт. 

Превишаването се дължи на неправилно изчисление в сега действащото КР (при норма 400 

мг/литър за калциевата основа и позволено количество образуван инфилтрат (пречистена вода) 

9 384 m
3
/y количеството на реално необходимата калциева основа възлиза на 3,75 [t/y]., а не 

както е посочено в действащото КР – 0,038 [t/y]). Община Русе е подала заявление за 

получаване на ново комплексно разрешително, в което са отразени реалното количество 

необходими спомагателни материали (калциева основа и железен трихлорид). 
 

Таблица 3.3.3 Употреба на горива 

Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

[l/y] 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

[l/t депониран 

отпадък] 

Употреба 

годишно 

количество 

[l/y] 

Количество за 

единица 

продукт 

[l/t 

депониран 

отпадък] 

Съответствие 

Дизелово 

гориво 
39 169,61 0,73 47 810 0,366 Не 

 

Количеството употребено дизелово гориво за единица продукт [l/t депониран отпадък] е 

по-ниско от разрешеното в КР № 181-НО/2007. 

Количеството на употребеното дизелово гориво при експлоатацията на инсталацията 

през 2009 г.  превишава количествата, посочени в Таблица 8.3.1.2 на КР № 181-НО/2007. 

поради факта, че количеството на депонираните отпадъци през 2009 година е значително по-

голямо от предвидените в Условие 4.1. (превишаване капацитета на инсталацията). Община 

Русе е подала заявление за получаване на ново комплексно разрешително, в което е отразено 

реалното количество необходимо дизелово гориво, както и необходимостта от увеличаване 

капацитета на инсталацията.  

Планираната промяна в капацитета на депото, за която оператора е кандидатствал с 

новото заявление до ИАОС през 2009 г., представлява увеличаване в честотата на приемане и 

депониране на отпадъци – дневен и годишен прием, без да се увеличава обема на клетките, в 

които тези отпадъци ще се депонират. Капацитетът на клетките за обезвреждане на отпадъци 

реално се измерва в кубични метри, а не в тонове, и същия не може да бъде надвишен – 
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депонирането на отпадъци се извършва до определена проектна кота, след достигането на която 

съответната клетка се рекултивира.  

 

 

     3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

      Съхранението на спомагателни материали и горива се осъществява единствено на 

определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания. 

 Химичните вещества и препарати, които се класифицират като опасни по смисъла на 

ЗЗВВХВП, се съхраняват съгласно условията, посочени в информационни листи за 

безопасност. Копия от информационните листове за безопасност на използваните при 

производствената дейност вещества и препарати се съхраняват на територията на площадката. 

Моторното и хидравличното масла се съхранява в оригинални варели на производителя, 

всеки с вместимост 208 литра, в закрит склад на територията на ремонтната работилница, върху 

дървени скари.  

Площадките за съхраняване отговарят на следните изисквания:  

- притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други 

течности в почвата под склада; 

- нямат връзка с канализацията.  

Дизеловото гориво се съхранява в Модулен резервоар, с капацитет 5 m
3
. 

Калциевата основа Са(ОН)2 се съхранява в книжни торби до приготвянето на работния 

разтвор. Приготвеният работен разтвор се съхранява в 2 броя резервоари, всеки с капацитет 2,5 

m
3
, намиращи се на територията на Пречиствателната станция за отпадъчни води. 

Железният трихлорид (FeCl3 ) се съхранява в резервоар с капацитет 6 m
3
, намиращ се на 

територията на Пречиствателната станция за отпадъчни води; около резервоара е изградена  

бетонова обваловка с вместимост 3,125 м
3
. Съхраняването на железния трихлорид се извършва 

по начин, недопускащ наличие на течност в обема на обваловката. Обваловката няма 

гравитачна връзка с канализацията.   

 Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 10.01.-2007  “Инструкция за поддръжка на 

резервоарите за дизелово гориво, калциева основа и железен трихлорид”. 

      Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 11.01.-2007 “Инструкция за периодична 

проверка на съответствието на резервоарите, съоръженията и площадките за съхранение на 

спомагателни материали и горива”, включваща също така и реда и начина за установяване на 

причините за несъответствия и предприемане на необходимите коригиращи действия. 

      През 2009 г. са извършени заложените в план – графика проверки на резервоари, 

съоръжения и площадки за съхранение на спомагателни материали и горива. По време на 

проверките течове и несъответствия не са констатирани. 

      Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 12.01.-2007 “Инструкция за 

установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и 

помпите, по тръбната преносна мрежа за спомагателни материали при работата на 

инсталацията.”, включваща също така и необходимата поддръжка на фланците, уплътненията и 

помпите по тръбопреносната мрежа.  

      През годината не са констатирани течове, разливания или други пропуски по 

тръбопреносната мрежа за спомагателни материали и горива на площадката. 
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4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

     4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

Докладването по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители за 

отчетната 2009 г. е извършено въз основата на: собствени периодични измервания на 

вертикалните газоотвеждащите кладенци в клетка 1 за неопасни отпадъци, мониторинг на 

смесен поток отпадъчни води – след каломаслоуловител и в последна шахта на изход от 

площадката и мониторинг на инфилтрат (от клетка за неопасни и клетка за инертни отпадъци).  
 

Съгласно „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за 

изпускането и преноса на замърсители” докладваните изпускания и преноси извън площадката 

са суми на изпусканията и преносите извън площадката за всички преднамерени случайни, 

обичайни и необичайни дейности на площадката на съоръжението (депото). През 2009 г. не е 

имало случаи на аварийни изпускания във въздуха, водите и почвите ( съгласно Ръководния 

документ последното не се докладва ако има такова).  
 

      В представената по – долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно 

количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. Отразени са 

също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като 

мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото 

годишно количество за съответното вещество.   

 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
 

№ CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за пренос 

на 

замърсител, 

извън площ. 

kg/год. 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба kg/год. 

във 

въздуха 

kg/год. 

във води 

kg/год. 

в почва 

kg/год. 

1# 72-82-8 
Метан (СН4)   

С-изчисление 
7 900 000  - - - - 

3# 124-38-9 
Въглероден диоксид (CO2)  

С-изчисление 

- 

(15 900 000) 
- - - - 

6# 7664-41-7 
Амоняк (NH3)  

С-изчисление 
275 000 - - - - 

7#  

Летливи органични съединения 

без метан (NMVOC)  

С-изчисление 

- 

(3 440) 
- - - - 

17# 7440-43-9 
Арсен  и съединенията му  

(като Аs) Е-експ.оценка 
 

- 

(0,0270) 
- - - 

20# 7440-50-8 
Мед и съединенията му  

(като Cu) Е-експ.оценка 
 

- 

(0,0825) 
- - - 

22# 7440-02-0 
Никел и съединенията му  

(като Ni) Е-експ.оценка 
 

- 

(0,208) 
- - - 

79#  
Хлориди (като общ Cl)  

Е-експ.оценка 
----- 

- 

(1 190) 
- - - 
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4.1.1. ИЗПУСКАНИЯ 

Съгласно чл.2, т.10 от Регламент 166/2006 „изпускане“ означава всяко едно внасяне на 

замърсители в околната среда в резултат на каква да е човешка дейност, независимо 

преднамерена или случайна, обичайна или необичайна, включително разливане, излъчване, 

отделяне, впръскване, обезвреждане или разтоварване, или чрез канализационни системи без 

окончателна преработка на отпадъчната вода. 

 

 

4.1.1.1. Изпускания във въздуха 

Съгласно Условие 9.6.2. операторът трябва да изчислява годишните количества на 

замърсителите по Таблица 9.6.2.1, съгласно изискванията на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). 

 
Таблица 9.6.2.1. 

Инсталации, съгласно Приложение 4 на ЗООС Вещества, kg/y 

Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за 

общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан 

NOх 

CН4 

СO2 

ФПЧ10 

 
 В Условие 9.6.2.1. е посочено, че годишните количества на замърсителите по Условие 

9.6.2, трябва да се изчисляват в съответствие с методиката по чл.25, ал.6 от Закона за чистотата 

на атмосферния въздух или другa равностойна, утвърденa от МОСВ методикa.  

 

Съгласно заповед РД-896/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите, с 

която се утвърждават Методиката за реда и начина за контрол на КР и образец на годишен 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР, всяко вещество, за което е 

докладвана информация в Таблица 1 трябва да се отрази и в таблица 2. Предвид горното и в 

изпълнение на Условие 9.6.2.1. таблици 2 са попълнени с измерванията, които се изискват по 

съответното условие и със замърсителите, които реално са измерени при извършването на 

СПИ.  

 

Съгласно т.1.1.11 Измерване/изчисляване/оценка на изпускания и преноси извън 

площадката от „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за 

изпускането и преноса на замърсители” докладването се извършва на базата на измерване, 

изчисление или оценка на изпусканията и преносите извън площадката. В случаите, когато 

общото количество на изпускания от съоръжението замърсител се определя използвайки повече 

от един метод (например М – измерване, С – изчисление), за докладването се избира методът на 

определяне, който дава най-високо количество на изпусканията. Операторите трябва да 

подготвят процеса на събиране на данни в съответствие с международно приети методики 

(чл.5, параграф 4 от Регламент № 166/2006) ако има такива методики. Следните методики се 

считат за международно приети: 
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 Стандарти CEN и ISO като измервателни методики (в Допълнение 3 към „Ръководен 

документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на 

замърсители” са изброени стандартизираните международно приети методики за 

измерване на замърсители във въздуха и водата); 

 „Насоки за мониторинг и докладване на емисии на парникови газове съгласно Схемата 

за търговия с емисии”, „Насоки на МГПК” и „Указател на атмосферните емисии на ИКЕ 

на ООН/ЕМЕР” като изчислителни методики.  

 

В т. 1.1.11.5 Докладване на метода, използван за измерване/изчисление на 

изпусканията/преноса извън площадката “Методика за изчисляване по балансови методи на 

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

EMEP/CORINAIR 1997 и 2000г., 3-то издание от м. септември 2004 г.)”, утвърдена със Заповед 

№ РД-77/03.02.2006 г. на МОСВ е посочена като Международно приет изчислителен метод.  

 

В Допълнение 3: Списък на международно приетите измервателни методи за 

замърсители на въздуха и водата към Ръководен документ за приложението на ЕРИПЗ са 

посочени следните методи: 

№ CAS № Замърсител 
Стандарт EN или ISO 

Емисия във въздуха 

Стандарт EN или ISO 

Емисия във водата 

1 74-82-8 Метан (СН4) 

ISO стандарт в процес на 

изготвяне от ISO/ТС 

146/SC 1/WG 22 
----- 

3 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2) ISO 12039:2001 ----- 

6 7664-41-7 Амоняк (NH3)  ----- 

7  
Неметанови летливи органични 

съединения (NMVOC) 
EN 13649:2001 ----- 

 

Липсата на стандарти CEN или ISO в горната таблица не винаги означава, че няма 

съответна процедура; възможно е например процедурата по CEN или ISO по такива теми да са 

в процес на изготвяне.  

 

През 2009 г. са извършени измервания на четири от общо петте вертикални 

газоотвеждащи кладенци, изградени на територията на клетка 1 за неопасни отпадъци. В 

протоколите от измерванията са посочени данни за емисиите на следните замърсители в 

атмосферния въздух: метан, въглероден диоксид и сероводород. Предвид факта, че 

сероводорода не е включен в Приложение II от Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета, данните от измерването за този вид замърсител няма да се докладват. 

 

По-долу е определено количеството на замърсителите в атмосферния въздух по два 

метода: М (измерване) и С (изчисление).  
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ДАННИ ОТ ИЗМЕРВАНЕ (М) 

 

Измерване емисии на Метан 

 

Както е видно от горната таблица за метан няма стандартизирана методика за измерване 

или същата е в процес на изготвяне. Предвид този факт по-долу са представени данни за 

емисиите на метан, определени въз основа на протоколи от измерване на РЛ-Русе за 2009 г. 

Измерването на емисиите е направено съгласно Вътрешно-лабораторна методика (ВЛМ) на 

Регионална лаборатория – Русе (РЛ-Русе).  

За определяне годишните емисии на метан (СН4) са използвани протоколи от три 

измервания за 4 броя вертикални газоотвеждащи кладенци, като се правят следните забележки: 

1. Данните за периода 01.01.2009 г. – 02.06.2009 г. (датата на първото измерване) са 

направени с данните от измерването на 02.06.2009 г.; 

2. Данните за периода 03.06.2009 г. – 28.09.2009 г. (датата на второто измерване) са 

направени с данните от измерването на 28.09.2009 г.; 

3. Данните за периода 29.09.2009 г. – 14.10.2009 г. (датата на третото измерване) са 

направени с данните от измерването на 14.10.2009 г.; 

4. Данните за периода 15.10.2009 г. – 31.12.2009 г. са направени с максималните стойности 

на емисиите за 1 ден, за съответния кладенец; 

5. Поради липса на измервания за вертикален газоотвеждащ кладенец № 3 данните са взети 

за кладенеца с максимални стойности на емисиите на вредни вещества (газоотвеждащ кладенец 

№ 4). 
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ЕМИСИИ НА МЕТАН – измерване (М) 

 

Вертикален газоотвеждащ кладенец № 1 

Период Дни 
Емисии на 

метан kg/Nm
3
 

Дебит на 

отпадъчните 

газове Nm
3
/h 

Емисии за  

1 ден  

kg/24h 

Емисии за 

периода 

kg/период 

01.01.2009-02.06.2009 153 0,011407 347  94,997496 14 535 

03.06.2009-28.09.2009 118 0,016706 258 103,44 12 206 

29.09.2009-14.10.2009 15 0,011470 274  75,43 1 131 

14.10.2009-31.12.2009 79 ---- --- 103,44 8 172  

ОБЩО 365    36 044 

 

Период: 01.01.2009 г. – 02.06.2009 г. (153 календарни дни) 

Дата на измерването: 02.06.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 347 Nm
3
/h 

Емисии на Метан – 11 407 mg/Nm
3
 = 11,407 g/Nm

3
 = 0,011407 kg/Nm

3
 

0,011407 kg/Nm
3 

х 347 Nm
3
/h = 3,958229 kg/h х 24h = 94,997496 kg/24h х 153 дни = 14 535 kg/153 

дни  

 

Период: 03.06.2009 г. – 28.09.2009 г. (118 календарни дни) 

Дата на измерването 28.09.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 258 Nm
3
/h 

Емисии на Метан – 16 706 mg/Nm
3
 = 16,706 g/Nm

3
 = 0,016706 kg/Nм

3
 

0,016706 kg/Nm
3
 х 258 Nm

3
/h = 4,31 kg/h х 24h = 103,44 kg/24h х 118 дни = 12 206 kg/118 дни  

 

Период: 29.09.2009 г. – 14.10.2009 г. (15 календарни дни) 

Дата на измерването: 14.10.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 274 Nm
3
/h 

Емисии на Метан – 11 470 mg/Nm
3
 = 11,470 g/Nm

3
 = 0,011470 kg/Nм

3
 

0,011470 kg/Nm
3
 х 274 Nm

3
/h = 3,14 kg/h х 24h = 75,43 kg/24h х 15 дни = 1 131 kg/15 дни  

 

 

Период: 14.10.2009 г. – 31.12.2009 г. (79 календарни дни) 

103,44 kg/24h х 79 дни = 8 172 kg/ 79 дни  
 

При усредняване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (0,013194 

kg/Nm
3
) и дебита на отпадъчните газове (293 Nm

3
/h), количеството на метана, изпуснат в 

атмосферния въздух от ВГК № 1, за 1 година възлиза на 33 865 kg/y.  
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ЕМИСИИ НА МЕТАН – измерване (М) 

 

Вертикален газоотвеждащ кладенец № 2 

Период Дни 
Емисии на 

метан kg/Nm
3
 

Дебит на 

отпадъчните 

газове Nm
3
/h 

Емисии за  

1 ден  

kg/24h 

Емисии за 

периода 

kg/ период 

01.01.2009-02.06.2009 153 0,012790 348  106,82208 16 344 

03.06.2009-28.09.2009 118 0,035848 259  222,83 26 294 

29.09.2009-14.10.2009 15 0,019816 275  130,79 1 962 
14.10.2009-31.12.2009 

 
79 ---- --- 222,83 17 604 

ОБЩО 365    62 204 

 
 

Период: 01.01.2009 г.– 02.06.2009 г. (153 календарни дни) 

Дата на измерването: 02.06.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 348 Nm
3
/h  

Емисии на Метан – 12 790 mg/Nm
3
 

0,012790 kg/Nм
3
 х 348 Nm

3
/h = 4,45092 kg/h x 24h = 106,82208 kg/24h х 153 дни = 16 344 kg/153 

дни  

 

 

Период: 03.06.2009 г. – 28.09.2009 г. (118 календарни дни) 

Дата на измерването: 28.09.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 259 Nm
3
/h 

Емисии на Метан – 35 848 mg/Nm
3
 

0,035848 kg/Nm
3
 х 259 Nm

3
/h = 9,28 kg/h x 24h = 222,83 kg/24h х 118 дни = 26 294 kg/118 дни  

 

 

Период: 29.09.2009 г. – 14.10.2009 г. (15 календарни дни) 

Дата на измерването: 14.10.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 275 Nm
3
/h 

Емисии на Метан – 19 816 mg/Nm
3
 = 19,816 g/Nm

3 
= 0,019816 kg/Nm

3
 

0,019816 kg/Nm
3
 х 275 Nm

3
/h = 5,45 kg/h х 24h = 130,79 kg/24h х 15 дни = 1 962 kg/15 дни  

 

 

Период: 14.10.2009 г. – 31.12.2009 г. (79 календарни дни) 

222,83 kg/24h х 79 дни = 17 604 kg/ 79 дни  
 

При усредняване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (0,022818 

kg/Nm
3
) и дебита на отпадъчните газове (294 Nm

3
/h), количеството на метана, изпуснат в 

атмосферния въздух от ВГК № 2, за 1 година възлиза на 58 766 kg/y.  
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ЕМИСИИ НА МЕТАН – измерване (М) 

 

Вертикален газоотвеждащ кладенец № 4 

Период Дни 
Емисии на 

метан kg/Nm
3
 

Дебит на 

отпадъчните 

газове Nm
3
/h 

Емисии за  

1 ден  

kg/24h 

Емисии за 

периода 

kg/ период 

01.01.2009-02.06.2009 153 0,012124 432  125,701632 19 232 

03.06.2009-28.09.2009 118 0,035850 349  300,28 35 433 

29.09.2009-14.10.2009 15 0,030070 274  197,74 2 966 
14.10.2009-31.12.2009 

 
79 ---- --- 300,28 23 722  

ОБЩО 365    81 353 

 

 

Период 01.01.2009 г. – 02.06.2009 г.(153 календарни дни) 

Дата на измерването: 02.06.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 432 Nm
3
/h 

Емисии на Метан – 12 124 mg/Nm
3
 = 12,124 g/Nm

3
 = 0,012124 kg/Nm

3
 

0,012124 kg/Nm
3
 х 432 Nm

3
/h = 5,237568 kg/h х 24h = 125,701632 kg/24h х 153 дни = 19 232 

kg/153 дни  

 

Период: 03.06.2009 г. – 28.09.2009 г. (118 календарни дни) 

Дата на измерването: 28.09.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 349 mg/Nm
3
 

Емисии на Метан – 35 850 mg/Nm
3
 

0,035850 kg/Nm
3
 х 349 Nm

3
/h = 12,51 kg/h x 24h = 300,28 kg/24h х 118 дни = 35 433 kg/118 дни  

 

 

Период: 29.09.2009 г. – 4.10.2009 г. (15 календарни дни) 

Дата на измерването: 14.10.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 274 Nm
3
/h  

Емисии на Метан – 30 070 mg/Nm
3
 = 30,070 g/Nm

3
 = 0,030070 kg/Nm

3
 

0,030070 kg/Nm
3
 х 274 Nm

3
/h = 8,24 kg/h х 24h = 197,74 kg/24h х 15 дни = 2 966 kg/15 дни  

 

 

Период: 14.10.2009 г. – 31.12.2009 г. (79 календарни дни) 

300,28 kg/24h х 79 дни = 23 722 kg/ 79 дни  

 

При усредняване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (0,026015 

kg/Nm
3
) и дебита на отпадъчните газове (352 Nm

3
/h), количеството на метана, изпуснат в 

атмосферния въздух от ВГК № 4, за 1 година възлиза на 80 217 kg/y.  
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ЕМИСИИ НА МЕТАН – измерване (М) 

 

Вертикален газоотвеждащ кладенец № 5 

Период Дни 
Емисии на 

метан kg/Nm
3
 

Дебит на 

отпадъчните 

газове Nm
3
/h 

Емисии за  

1 ден  

kg/24h 

Емисии за 

периода 

kg/ период 

01.01.2009-02.06.2009 153 0,014185 173  58,9 9 012 

03.06.2009-28.09.2009 118 0,035850 343  295,12 34 824 

29.09.2009-14.10.2009 15 0,025516 275  168,40 2 526 

14.10.2009-31.12.2009 79 ---- --- 295,12 23 314 

ОБЩО 365    69 676 

 

 

Период: 01.01.2009-02.06.2009 г. (153 календарни дни) 

Дата на измерването: 02.06.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 173 Nm
3
/h  

Емисии на Метан – 14 185 mg/Nm
3
 = 14,185 g/Nm

3
 = 0,014185 kg/Nm

3
 

0,014185 kg/Nm
3
 х 173 Nm

3
/h = 2,454005 kg/h х 24h = 58,9 kg/24h х 153 дни = 9 012 kg/153 дни  

 

 

Период: 03.06.2009 – 28.09.2009 г. (118 календарни дни) 

Дата на измерването: 28.09.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 343 Nm
3
/h  

Емисии на Метан – 35 850 mg/Nm
3
 = 35,85 g/Nm

3
 =  0,035850 kg/Nm

3
 

0,035850 kg/Nm
3
 х 343 Nm

3
/h = 12,30 kg/h х 24h = 295,12 kg/24h х 118 дни = 34 824 kg/118 дни  

 

 

Период: 29.09.2009-14.10.2009 г. (15 календарни дни) 

Количество отпадъчни газове – 275 Nm
3
/h 

Дата на измерването: 14.10.2009 г. 

Емисии на Метан – 25 516 mg/Nm
3
 = 25,516 g/Nm

3
= 0,025516 kg/Nm

3
 

0,025516 kg/Nm
3
 х 275 Nm

3
/h = 7,02 kg/h х 24h = 168,40 kg/24h х 15 дни = 2 526 kg/15 дни  

 

 

Период: 14.10.2009-31.12.2009 г. (79 календарни дни) 

295,12 kg/24h х 79 дни = 23 314 kg/ 79 дни  

 

 

При усредняване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (0,024258 

kg/Nm
3
) и дебита на отпадъчните газове (264 Nm

3
/h), количеството на метана, изпуснат в 

атмосферния въздух от ВГК № 5, за 1 година възлиза на 59 099 kg/y.  
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Емисии от Вертикални газоотвеждащи кладенеци №№ 1-5 – измерване (М) 

Кладенец  
Емисии, kg/y 

При реално измерени стойности на 

замърсители и дебит, за определен период  

При усреднени стойности на 

замърсители и дебит 

1. 36 044 33 865 

2. 62 204 58 766 

3. 81 353 80 217 

4. 81 353 80 217 

5. 69 676 59 099 

ОБЩО 330 630  312 164 

 

 Данните за изпусканията и преносите на замърсители в горната табица се базират на 

измерване (М).  

Съгласно „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за 

изпускането и преноса на замърсители”, 31 май 2006 г., на Европейската комисия, т.1.1.8 

Изпускания във въздуха, водата и почвата всички данни за изпусканията трябва да са изразени 

в кг/година с три значещи цифри.  

Приемаме, че емисиите на метан в атмосферния въздух, за 1 година, на база измерване 

възлиза на 331 000 кг.  

 

 

Измерване емисии на Въглероден диоксид СО2 (М) 

Предвид факта, че в Допълнение 3: Списък на международно приетите измервателни 

методи за замърсители на въздуха и водата към Ръководен документ за приложението на 

ЕРИПЗ  ISO 12039:2001 е посочен като стандартизиран метод за измерване на СО2, а данните 

от протоколите на РЛ-Русе са изготвени по ВЛМ, то считаме, че последните не могат да се 

считат за достатъчно достоверни по смисъла на т.1.1.12 Осигуряване на качеството от 

Ръководството, независимо, че подходите и източниците на данни се считат за 

последователни. 

Въпреки това с оглед постигане на максимална прозрачност на данните в настоящия 

Годишен доклад, за дейностите, за които е предоставено КР, е представено измерване 

емисиите на въглероден диоксид на база данните от протоколи от измерване на РЛ-Русе.   

Изпусканията на въглероден диоксид по-долу за една година са изчислени въз основа на 

три броя измервания на 4 броя вертикални газоотвеждащи кладенци. При изчисленията е 

използан Законът на Авогадро, съгласно който един мол какъвто и да е газ при еднаква 

температура и налягане заема един и същ обем. При стандартна температура и налягане (t=0
o
C , 

P=1,01.10
5
 Pa) този обем е равен на 22,41383 литра. Тази величина е известна като моларен 

обем на газа. Масата на един мол от дадено вещество (моларна маса) е толкова грама, колкото е 

атомната или молекулната маса на това вещество. Молекулната маса на въглеродния диоксид е 

44,00995 грама, който заема 22,41383 литра (съотношението е 1,9635 гр/мол). При изчисленията 

по-долу е използван коефициента за превръщане на въглероден диоксид от обемни проценти в 

mg/m
3
, който е 1,977 (по справочни данни).  

  

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB
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ЕМИСИИ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД – измерване (М) 

Вертикален газоотвеждащ кладенец № 1 

Период Дни 
Емисии СО2 

обемни % 

Дебит на 

отпадъчните 

газове Nm
3
/h 

Емисии за 1 

ден  

kg/24h 

Емисии за 

периода 

kg/период 

01.01.09-02.06.2009 153 0,54 347  88,91 13 602,9 

03.06.09-28.09.2009 118 0,42 258 51,41 6 066,93 

29.09.09-14.10.2009 15 0,34 274  44,20 663,04 

14.10.09-31.12.2009 79 ---- --- 88,91 7 023,89 

ОБЩО 365    27 356,76 

 

Период на изчисление: 01.01.2009 г. – 02.06.2009 г. (153 календарни дни) 

Дата на измерването: 02.06.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 347 Nm
3
/h 

Емисии на СО2 – 0,54 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,54 об.% = 5 400 ррm х 1,977 =  10 675,8 mg/m
3
 

10 675,8 mg/m
3
* 347 Nm

3
/h = 3 704 502,6 mg/h = 3,70 kg/h 

3,70 kg/h х 24h = 88,91 kg/24h х 153 дни = 13 602,9 kg/153 дни  

 

Период на изчисление: 03.06.2009 г. – 28.09.2009 г. (118 календарни дни) 

Дата на измерването 28.09.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 258 Nm
3
/h 

Емисии на СО2 – 0,42 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,42 об.% = 4 200 ррm х 1,977 =  8 303,4 mg/m
3
 

8 303,4 mg/m
3
* 258 Nm

3
/h = 2 142 277,2 mg/h = 2,142 kg/h 

2,142 kg/h x 24h = 51,41 kg/24h x 118d = 6 066,93 kg/118 d 

 

Период на изчисление: 29.09.2009 г. – 14.10.2009 г. (15 календарни дни) 

Дата на измерването: 14.10.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 274 Nm
3
/h 

Емисии на СО2 – 0,34 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,34 об.% = 3 400 ррm х 1,977 =  6 721,8 mg/m
3
 

6 721,8 mg/m
3
 x 274 Nm

3
/h = 1 841 773,2 mg/h = 1,842 kg/h 

1,842 kg/h x 24h = 44,20 kg/ 24h x 15d = 663,04 kg/15 d 

 

Период на изчисление: 14.10.2009 г. – 31.12.2009 г. (79 календарни дни) 

88,91 kg/24h х 79 дни = 7 023,89 kg/ 79 дни  

 

При усредняване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (0,433 обемни %) и 

дебита на отпадъчните газове (293 Nm
3
/h), количеството на СО2 за 1 година възлиза на 

21 819,60 kg/y.  
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ЕМИСИИ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД – измерване (М) 

Вертикален газоотвеждащ кладенец № 2 

Период Дни 

Емисии 

СО2 

обемни % 

Дебит на 

отпадъчните 

газове Nm
3
/h 

Емисии за 1 

ден  

kg/24h 

Емисии за 

периода 

kg/период 

01.01.09-02.06.2009 153 0,32 348  52,84 8 084,23 

03.06.09-28.09.2009 118 0,48 259  58,99 6 960,51 

29.09.09-14.10.2009 15 0,43 275  56,11 841,61 

14.10.09-31.12.2009 79 ---- --- 58,99 4 660,21 

ОБЩО 365    20 546,56 

 

Период на изчисление: 01.01.2009 г.– 02.06.2009 г. (153 календарни дни) 

Дата на измерването: 02.06.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 348 Nm
3
/h  

Емисии на СО2 – 0,32 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,32 об.% = 3 200 ррm х 1,977 =  6 326,4 mg/m
3
 

6 326,4 mg/m
3
 x 348 Nm

3
/h = 2 201 587,2 mg/h = 2,20 kg/h 

2,20 kg/h x 24h = 52,84 kg/24h x 153d = 8 084,23 kg/153 d 

 

Период на изчисление: 03.06.2009 г. – 28.09.2009 г. (118 календарни дни) 

Дата на измерването: 28.09.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 259 Nm
3
/h 

Емисии на СО2 – 0,48 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,48 об.% = 4 800 ррm х 1,977 =  9 489,6 mg/m
3
 

9 489,6 mg/m
3
 x 259 Nm

3
/h = 2 457 806,4 mg/h = 2,46 kg/h 

2,46 kg/h x 24h = 58,99 kg/24h x 118d = 6 960,51 kg/118 d 

 

Период на изчисление: 29.09.2009 г. – 14.10.2009 г. (15 календарни дни) 

Дата на измерването: 14.10.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 275 Nm
3
/h 

Емисии на СО2 – 0,43 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,43 об.% = 4 300 ррm х 1,977 =  8 501,1 mg/m
3
 

8 501,1 mg/m
3
 x 275 Nm

3
/h = 2 337 802,5 mg/h = 2,34 kg/h 

2,34 kg/h x 24h = 56,11 kg/24h x 15d = 841,61 kg/15 d 

 

Период на изчисление: 14.10.2009 г. – 31.12.2009 г. (79 календарни дни) 

58,99  kg/24h х 79 дни = 4 660,21 kg/ 79 дни  

 

При усредняване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (0,41 обемни %) и 

дебита на отпадъчните газове (294 Nm
3
/h), количеството на СО2 за 1 година възлиза на 20 

875,74 kg/y.  
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ЕМИСИИ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД – измерване (М) 

Вертикален газоотвеждащ кладенец № 4 

Период Дни 

Емисии 

СО2 

обемни 

% 

Дебит на 

отпадъчните 

газове Nm
3
/h 

Емисии за 1 

ден  

kg/24h 

Емисии за 

периода 

kg/период 

01.01.09-02.06.2009 153 0,23 432  47,14 7 213,08 

03.06.09-28.09.2009 118 0,47 349  77,83 9 183,82 

29.09.09-14.10.2009 15 0,41 274  53,30 799,55 

14.10.09-31.12.2009 79 ---- --- 77,83 6 148,57 

ОБЩО 365    23 345,02 

 

Период на изчисление 01.01.2009 г. – 02.06.2009 г.(153 календарни дни) 

Дата на измерването: 02.06.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 432 Nm
3
/h 

Емисии на СО2 – 0,23 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,23 об.% = 2 300 ррm х 1,977 =  4 547,1 mg/m
3
 

4 547,1 mg/m
3
 x 432 Nm

3
/h = 1 964 347,2 mg/h = 1,96 kg/h 

1,96 kg/h x 24h = 47,14 kg/24h x 153d = 7 213,08 kg/153 d 

 

Период на изчисление: 03.06.2009 г. – 28.09.2009 г. (118 календарни дни) 

Дата на измерването: 28.09.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 349 mg/Nm
3
 

Емисии на СО2 – 0,47 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,47 об.% = 4 700 ррm х 1,977 =  9 291,9 mg/m
3
 

9 291,9 mg/m
3
 x 349 Nm

3
/h = 3 242 873,1 mg/h = 3,24 kg/h 

3,24 kg/h x 24h = 77,83 kg/24h x 118d = 9 183,82 kg/118 d 

 

Период на изчисление: 29.09.2009 г. – 4.10.2009 г. (15 календарни дни) 

Дата на измерването: 14.10.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 274 Nm
3
/h  

Емисии на СО2 – 0,41 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,41 об.% = 4 100 ррm х 1,977 =  8 105,7 mg/m
3
 

8 105,7 mg/m
3
 x 274 Nm

3
/h = 2 220 961,8 mg/h = 2,22 kg/h 

2,22 kg/h x 24h = 53,30 kg/24h x 15d = 799,55 kg/15 d  

 

Период на изчисление 14.10.2009 г. – 31.12.2009 г. (79 календарни дни) 

77,83 kg/24h х 79 дни = 6 148,57 kg/ 79 дни  

 

При усредняване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (0,37 обемни % СО2) и 

дебита на отпадъчните газове (352 Nm
3
/h), количеството на СО2 за 1 година възлиза на 22 

555,64 kg/y.  
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ЕМИСИИ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД – измерване (М) 

Вертикален газоотвеждащ кладенец № 5 

Период Дни 
Емисии СО2 

обемни % 

Дебит на 

отпадъчните 

газове Nm
3
/h 

Емисии за 1 

ден  

kg/24h 

Емисии за 

периода 

kg/период 

01.01.09-02.06.2009 153 0,20 173  16,42 2 511,80 

03.06.09-28.09.2009 118 0,35 343  56,96 6 721,44 

29.09.09-14.10.2009 15 0,31 275  40,44 606,74 

14.10.09-31.12.2009 79 ---- --- 56,96 4 499,84 

ОБЩО 365    14 339,82 

 

Период на изчисление: 01.01.2009-02.06.2009 г. (153 календарни дни) 

Дата на измерването: 02.06.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 173 Nm
3
/h  

Емисии на СО2 – 0,20 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,20 об.% = 2 000 ррm х 1,977 =  3 954 mg/m
3
 

3 954 mg/m
3
 x 173 Nm

3
/h = 684 042 mg/h = 0,684 kg/h 

0,684 kg/h x 24h = 16,42 kg/24h x 153d = 2 511,80 kg/153 d 

 

Период на изчисление: 03.06.2009 – 28.09.2009 г. (118 календарни дни) 

Дата на измерването: 28.09.2009 г. 

Количество отпадъчни газове – 343 Nm
3
/h  

Емисии на СО2 – 0,35 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,35 об.% = 3 500 ррm х 1,977 =  6 919,5 mg/m
3
 

6 919,5 mg/m
3
 x 343 Nm

3
/h = 2 373 388,5 mg/h = 2,37 kg/h 

2,37 kg/h x 24h = 56,96 kg/24h x 118d = 6 721,44 kg/118 d 

 

Период на изчисление: 29.09.2009-14.10.2009 г. (15 календарни дни) 

Количество отпадъчни газове – 275 Nm
3
/h 

Дата на измерването: 14.10.2009 г. 

Емисии на СО2 – 0,31 об.% 

1 об.% = 10 000 ррm 

0,31 об.% = 3 100 ррm х 1,977 =  6 128,7 mg/m
3
 

6 128,7 mg/m
3
 x 275 Nm

3
/h =  1 685 392,5 mg/h = 1,685 kg/h 

1,685 kg/h x 24h = 40,44 kg/24h x 15d = 606,74 kg/15 d 

 

Период на изчисление: 14.10.2009-31.12.2009 г. (79 календарни дни) 

56,96 kg/24h х 79 дни = 4 499,84 kg/ 79 дни  

 

При усредняване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (0,287 обемни % СО2) 

и дебита на отпадъчните газове (264 Nm
3
/h), количеството на СО2 за 1 година възлиза на 

13 121,90 kg/y.  
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Емисии на СО2 от Вертикални газоотвеждащи кладенеци №№ 1-5 – измерване (М) 

Кладенец 

№ 

Емисии кг/година 

При реално измерени стойности на 

замърсители и дебит, за определен 

период  

При усреднени стойности 

на замърсители и дебит 

1 27 356,76 21 819,60 

2 20 546,56 20 875,74 

3 27 356,76 22 555,64 

4 23 345,02 22 555,64 

5 14 339,82 13 121,90 

ОБЩО 112 944,92 100 928,52 

 

Съгласно „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за 

изпускането и преноса на замърсители”, 31 май 2006 г., на Европейската комисия, т.1.1.8 

Изпускания във въздуха, водата и почвата всички данни за изпусканията трябва да са изразени 

в кг/година с три значещи цифри. Приемаме, че емисиите на въглероден диоксид в 

атмосферния въздух, на база измерване възлизат на 113 000 кг/година,.  

 

 

По-долу е представено ИЗЧИСЛЯВАНЕ (С) емисиите на изспусканията на замърсителите 

в атмосферния въздух в следствие експлоатацията на депото.  

За определяне годишните емисии на: 

- Неметанови летливи органични съединения (NMVOC),  

- Метан (СН4),  

- Въглероден диоксид (СО2) и  

- Амоняк (NH3)   

е използвана утвърдената със Заповед № РД-77/03.02.2006 г. на Министъра на околната 

среда и водите Актуализирана „Методика за изчиляване по балансови методи на емисиите на 

вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух” (съгласно ЕМЕР/CORINAIR 

1997 и 2000 г., трето издание, 09.2004 г.). 

 

В Ръководен документ за приложението на ЕРИПЗ управлението на отпадъци: депа за 

отпадъци изрично е посочено, че съществуват различни изчислителни методи за определяне на 

дифузните изпускания на метан и въглероден диоксид от депа за отпадъци, като е обърнато 

внимание, че могат да се получат големи стойности за изпусканите замърсители (например 

метан), тъй като в някои модели се предполага, че депонирания отпадък е предимно органичен.  

 

 Предвид горното, при изчисляване емисиите на замърсителите в атмосферния въздух са 

взети предвид вида и количеството на депонираните отпадъци, които са биоразградими или 

могат да се причислят към биоразградимите отпадъци, като са елиминирани количеството 

инертни отпадъци и онези, които могат да бъдат съотнесени към тях. 
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Биоразградими отпадъци и съотнесени към тях 

Отпадък Код 
Количество, 

тон/година 

Материали, негодни за консумация или преработване 02 02 03 40,18 

Материали, негодни за консумация или преработване 02 03 04 126,98 

Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини 02 07 01 40,28 

Материали, негодни за консумация или преработване 02 07 04 8,70 

Отпадъци от корк и дървесни кори 03 01 01 187,54 
Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и 

фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 
03 01 05 308,08 

Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, 

различни от упоменатия в 19 08 13 
19 08 14 130,06 

Биоразградими отпадъци 20 02 01 3 192,46 

Смесени битови отпадъци  20 03 01 76 465,48 

Отпадъци от почистване на улици 20 03 03 5 390,54 

ОБЩО 85 890,30 

 

Съгласно горепосочената Актуализирана методика депата за отпадъци са разгледани в група 

090400. Емисионните фактори по тази група са както следва: 
 

ЕМИСИОННИ ФАКТОРИ. МЕТОДОЛОГИЯ И СТОЙНОСТИ 
 

Таблица 1. Емисионни фактори за първа група замърсители 

Емисии на замърсители EF в kg/Mg  

Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) 0,04 

Метан (СH4) 92,0 

Въглероден оксид (СO2) 185,0 

Амоняк (NH3) 3,2 

 

Емисии на неметанови летливи органични съединения 

85 890,3 тона/год. х 0,04 кг/тон = 3 435,612 кг/год. (3 440 kg/y) 
 

Емисии на метан (СН4) 

85 890,3 тона/год. х 92 кг/тон = 7 901 907,6 кг/год. (7 900 000 kg/y) 
 

Емисии на въглероден диоксид (СО2) 

85 890,3 тона/год. х 185 кг/тон
 
 = 15 889 705,5 кг/год. (15 900 000 kg/y) 

 

Емисии на амоняк (NH3) 

85 890,3 тона/год. х 3,2 кг/тон = 274 848,96 кг/год. (275 000 kg/y) 
 

 

Колона 1а от Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR е попълена с данните от 

ИЗЧИСЛЯВАНЕТО (С) на изпусканията във въздуха, тъй като методиката EMEP/CORINAIR 

е посочена като международно приет изчислителен метод, а ВЛМ на РЛ-Русе не е включена в 

Допълнение 3: Списък на международно приетите измервателни методи за замърсители на 

въздуха и водата към Ръководен документ за приложението на ЕРИПЗ.  
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4.1.1.2. Изпускания във водата 

 Отпадъчните води, които се формират в следствие експлоатацията на съоръжението, 

могат да се разделят на следните потоци: 

І-ви поток – битово-фекални отпадъчни води от сградите, дъждовни води от сградите, 

дъждовни води от площадката на стопанските сгради – заустват в колектор „Дунарит”; 

ІІ-ри поток – води от площадки за миене на контейнери и автомивка – постъпват в 

каломаслоуловител и след пречистване заустват в колектор „Дунарит”; 

ІІІ-ти поток – инфилтрат – формира се от клетките за инертни и неопасни отпадъци, 

които се експлоатират в момента; постъпва в ретензионен резервоар, а от там в ПСОВ. След 

механично и физико-химично пречистване водите заустват в колектор  „Дунарит”.  

Дъждовните води от околни терени и дъждовни води от клетки, които все още не са в 

експлоатация, заустват в приемник “сухо дере” и се приемат за условно чисти.  

 

 Замърсителите и техните годишни количества във водата са нанесени в колона 1б от 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. 

 

Докладването на изпусканията във водата са основава на експерта оценка (Е), 

отчитайки следните дадености: 

1. Съгласно Условие 10.1.3.1. от КР № 181-НО/2007 се извършва анализ на 

самостоятелни потоци инфилтрат – формирани от клетки за неопасни и инертни отпадъци.  

Операторът не разполага с информация за количеството на всеки от потоците отпадъчни 

води (от клетките за неопасни и инертни отпадъци, постъпващи в ПСОВ, пречистени 

отпадъчни води след каломаслоуловител и битово-фекални отпадъчни води). В ПСОВ е 

монтирано средство за измерване на количества инфилтрат (смесен поток от клетките за 

неопасни и инертни отпадъци) след пречистването им, а показателите от анализа на водни 

проби на двата потока инфилтрат варират в широк диапазон.   

Общото количество на пречистения и изпуснат инфилтрат (сума от количеството 

инфилтрат от клетките за неопасни и инертни отпадъци) през 2009 г. е 1 953 м
3
, отчетено по 

разходомер на изход от ПСОВ.   

За целите на докладването в колона 1б от Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

отпадъчните водни количества са разпределени по потоци инфилтрат, както следва:  

– 75 % от общото количество (≈1 500 куб.метра/година) – формира се от клетката за 

неопасни отпадъци и  

– 25 % от общото количество (≈500 куб.метра/година) – формира се от клетката за 

инертни отпадъци.  

 

Разпределението на количеството инфилтрат е направено на база следната експертна 

оценка:  

- съпоставяне на равнинните площи на двете клетки (клетката за неопасни отпадъци е с 

равнинна площ около 42 дка и е значително по-голяма от площта на клетката за инертни 

отпадъци); 

- съпоставяне на процесите, протичащи в клетките – в клетките за неопасни отпадъци 

протичат процеси на биодеградация на отпадъците (които имат характер на биоразградими 

отпадъци), които са свързани с отделяне на вода по време на крайния (метоногенния) стадий. 
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Инфилтратът от клетките за инертни отпадъци се формира от падналите валежи, отведени към 

помпената шахта, като вида на депонираните отпадъци елиминира възможността от 

допълнително формиране на отпадъчни водни количества в следствие биодеградационни 

процеси.  
 

2. Площадката за измиване на контейнери и площадката за измиване на автомобили 

реално не се използват, т.е. в каломаслоуловителя постъпват само дъждовни води и води от 

измиване на част от площадката.  
 

3. Анализите на инфилтрата (както е видно от представените в т. 4.3. Емисии на вредни и 

опасни вещества в отпадъчните води протоколи) по голям брой показатели (хром, мед, 

кадмий, олово, цинк, никел) не отчитат точна стойност на замърсителите, тъй като 

концентрациите на замърсителите са извън обхвата на измерване на апаратурата, с която РЛ-

Русе е извършила анализите. Количеството и вида на замърсителите в инфилтрата варира в 

широки граници през различните периоди от експлоатацията на депото и зависи от вида на 

депонираните отпадъци, метеорологичните условия, количеството на водите, преминали през 

отпадъците, възрастта на депонираните отпадъци, степента на биоразграждане на отпадъците и 

др.  
 

Данните от анализите на водните проби инфилтрат са усреднени за клетките за неопасни 

и инертни отпадъци, като са елиминирани неопределеностите при измерването и са отчитани 

точни стойности на съответния замърсител. Когато липсва едното измерване по даден 

показател, усреднената стойност е приета равна на единствената измерена, за съответната 

клетка (за неопасни или за инертни отпадъци).  

 

 За посочените по-долу замърсители има точни данни от протоколите от измерванията, 

но замърсителите «сулфати», «нитрити», «нитрати», «ПАВ» и «екстрахируеми вещества» не са 

посочени като замърсители по Приложение II към Регламент № 166/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на 

замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета, поради което те 

не са докладвани в колона 1в от Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. 

 

№ Замърсител 

Клетка за инертни отпадъци Клетка за неопасни отпадъци 

Дата на 

измерване 

Дата на 

измерване 

Усреднена 

стойност, 

mg/l 

Дата на 

измерване 

Дата на 

измерване 

Усреднена 

стойност, 

mg/l 14.04.2009 г. 02.06.2009 г. 14.04.2009 г. 02.06.2009 г. 

17 Арсен  Няма измерване 0,00714 0,00714 
Няма 

измерване 0,0156 0,0156 

20 Мед  <0,03 <0,03 н.д. <0,03 0,055 0,055 

22 Никел  <0,1 <0,1 н.д. 0,139 <0,1 0,139 

79 Хлориди  37,7 14,5 52,5 1229 325 777 

 Сулфати 601 440 520,5 1412 445 928,5 

 Нитрити  0,0085 0,072 0,04025 1,34 0,572 0,956 

 Нитрати  31,6 26,4 29 4,32 9,5 6,91 

 ПАВ 0,05 0,05 0,05 0,238 0,088 0,163 

 Екстрахируеми 

вещества 
0,35 0,294 0,322 0,968 0,884 0,926 
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Замърсител Клетка за инертни отпадъци 

(≈500 м
3
/г.) 

Клетка за неопасни 

отпадъци (≈1 500 м
3
/г.) 

Общо 

количество 

замърсители, 

кг/год. 

Усреднена 

стойност на 

замърсителя, mg/l 

Количество 

замърсител, 

кг/година 

Усреднена 

стойност на 

замърсителя, mg/l 

Количество 

замърсител, 

кг/година 

Арсен  0,00714 0,00357 0,0156 0,0234 0,02697 

Мед  н.д. 0 0,055 0,0825 0,0825 

Никел  н.д. 0 0,139 0,2085 0,2085 

Хлориди  52,5 26,25 777 1 165,5 1 191,75 

 

 

 

 4.1.1.3. Изпускане на замърсители в почвата 

Съгласно т.1.1.8.3 Изпускане на замърсители в почвата от Ръководен документ за 

приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители 

докладването за „изпускане на замърсители в почвата” важи само за замърсителите в отпадъци, 

които са предмет на операциите по обезвреждане „почвена обработка” и „дълбочинно 

инжектиране”. Аварийното изпускане на замърсители в почвата на територията на площадката 

на съоръжението (например разливи) не е задължително да бъде докладвано.  

Независимо от горното, операторът удостоверява, че през 2009 г. аварийно изпускане на 

замърсители в почвата на територията на площадката не е имало.  

През 2009 г. движение на отпадъци извън територията на площадката с цел 

последващото им оползотворяване или обезвреждане чрез почвена обработка и дълбочинно 

инжектиране не е имало, поради което колона 1с от Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

не е попълена.   

 

 

 

4.1.2. ПРЕНОС  

4.1.2.1. Пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води 

Съгласно чл.2, параграф 11 от Регламент 166/2006 „пренос извън площадката“ 

означава движението извън границите на предприятието на отпадъци, предназначени за 

оползотворяване или обезвреждане, и на замърсители в отпадъчни води, предназначени за 

преработка. В т.1.1.9. Пренос извън площадката на замърсители в отпадъчни води от 

Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на 

замърсители е посочено, че преносът извън площадката може да се извърши чрез 

канализационна тръба или с помощта на други средства, като например контейнери, танкери и 

автомобили-цистерни.  

Колона 2 Праг за пренос на замърсителите извън площадката от Таблица 1. 

Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR не е попълена, тъй като в последна шахта на изход от 

площадката липсват измервания на замърсителите, посочени в Приложение II към Регламент 
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166/2006. За някои от замърсителите има имервания, но като част от самостоятелни потоци 

инфилтрат, преди вход на ПСОВ.  

Съгласно условие Условие 10.1.3.1. от КР № 181-НО/2007 операторът извършва анализ 

на самостоятелни потоци инфилтрат – формирани от клетки за неопасни и инертни отпадъци. 

Двата потока инфилтрат постъпват  в открити резервоари в пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ), където се третират с железен трихлорид и калциева основа и се 

отстранява амоняка посредством стрипинг колона. Пречистените отпадъчни води се смесват с 

битово-фекалните води от площадката и смесения поток отпадъчни води зауства в колектор на 

„Дунарит” АД. Съгласно условията на КР водите след ПСОВ не следва да се изпитват по никой 

от показателите за двата потока инфилтрат, които са определени на точките на мониторинг 

(помпени шахти към всяка от клетките). В последната шахта на изход от площадката се 

извършва измерване на рН, нефтопродукти, неразтворени вещества, БПК5 и ХПК. Никой от 

изброените по-горе 5 (пет) показателя, които се измерват в последната шахта на изход от 

площадката, не е посочен като замърсител, който трябва да бъде докладван в Таблица 1. 

Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. 

Освен това преди да се заусти в колектор „Дунарит”  пречистеният инфилтрат се смесва 

с битово-фекалните води и с част от дъждовните води, т.е има разреждане на замърсителите.  

 

 

4.1.2.2. Пренос извън площадката на отпадъци 

Съгласно т.1.1.10. от Ръководен документ за приложението на Европейския регистър 

за изпускането и преноса на замърсители „пренос извън площадката на отпадъци” означава 

движение извън площадката на отпадъци, предназначени за обезвреждане или 

оползотворяване. Операторите докладват преноса извън площадката на: опасни отпадъци, 

надвищаващ 2 т/г. и на неопасни отпадъци, надвишаващ 2 000 т/г. за всякакви операции по 

оползотворяване и обезвреждане, с изключение на операциите по обезвреждане чрез почвена 

обработка и дълбочинно инжектиране, тъй като те трябва да се докладват като изпускания в 

почвата.  

 

 

 

   4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 

 Инсталация за изгаряне на биогаз 

През 2006 година е започнало изграждането на системa за отвеждане на газовите емисии 

от тялото на депото. Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия 

работен хоризонт, е започнало изграждането на вертикални газоотвеждащи кладенци в Клетка 

№ 1 за неопасни отпадъци. Вертикалните газови кладенци са разположени на разстояние от 50 

m до 100 m един от друг. Към момента на изготвяне на Годишния доклад неопасни отпадъци се 

депонират единствено в клетка 1 за неопасни отпадъци, в са изградени 5 броя газоотвеждащи 

кладенци. 

  

Към датата на подаване на ГДОС за отчетната 2009 година не е изградена 

газоотвеждаща система и инсталацията за изгаряне на биогаз не е работила, тъй като клетка 1 
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има все още свободен капацитет да приема отпадъци. Предвид горното не са извършени 

измервания и проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за 

инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива в Таблица 9.1.2.1. от КР. 

Разработена е РИ-СУОС 13.01.-2007 “Инструкция за поддържане на оптимални 

стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 

инсталацията за изгаряне на биогаз”.   
 

Разработена е РИ-СУОС 14.01.-2007 “Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за инсталацията за 

изгаряне на биогаз с определените оптимални такива в КР №181-НО/2007”. Инструкцията 

включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия. 
 

Към настоящият момент депонирането на отпадъците в клетка № 1 за неопасни 

отпадъци се извършва на 8-ми работен хоризонт. 

 

До датата на изграждане на газоотвеждащата система на първата запълнена с отпадъци 

клетка, ще се изгради инсталация за изгаряне на биогаза, отделящ се от тялото на депото. От 

датата на изграждане на газоотвеждащата система на първата запълнена с отпадъци клетка 

събираните газове ще се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в инсталацията 

за изгаряне на биогаз. 

 От датата на изграждане на газоотвеждащите системи на клетките ще се прилага РИ-

СУОС 15.01.-2007 “Инструкция за извършване на постоянни проверки на ефективността на 

газоотвеждащите системи”. 

 

 

Неорганизирани емисии  

 От датата на изграждане на газоотвеждащите системи към отделните клетки, всички 

емисии на вредни вещества от съответната клетка ще се изпускат в атмосферния въздух 

организирано през изпускащо устройство № 1 към Инсталация за изгаряне на биогаз.  
 

      Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 16.01.-2007 “Инструкция за периодична 

оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии”. За целта се извършват 

периодични огледи, а констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната 

инструкция.  
 

      Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 17.01.-2007 “Инструкция за извършване 

на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяването и ограничаване на 

неорганизирани емисии”. Оценката се извършва на база извършените огледи и констатации, 

съгласно РИ-СУОС 16.01.-2007, като резултатите се документират. 
 

 Участъците от депото, които са източници на неорганизирани емисии на прах, се 

оросяват при необходимост.  
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Интензивно миришещи вещества 

Извършването на дейностите на площадката се извършва по начин, ограничаващ 

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 

Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден 

се извършва запръстяване на дневния работен участък на депото. 

Разработена е и се прилага РИ-СУОС 18.01.-2007 “Инструкция за периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи 

вещества”, включваща установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 

      През отчетната 2009 година не са регистрирани емисии на интензивно миришещи 

вещества и не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на 

площадката. 
 

 

 Собствен мониторинг 

 Извършвани са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни 

вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци по показателите, 

посочени в Таблица 9.6.1.1., Условие 9.6.1.1. от КР. Измерванията са извършвани от 

акредитирана лаборатория – РЛ – Русе.  

 

Месец ЮНИ 
Таблица 2.1. Газоотвеждащ кладенец № 1, клетка І (Дата на измерването 02.06.2009 г.) 

Протокол № 517/08.06.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 11 407 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,54 об.% Ежемесечно  1 

O2 Об. %  - --- 20,1 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 0 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 

 

 

Таблица 2.2. Газоотвеждащ кладенец № 2, клетка І (Дата на измерването 02.06.2009 г.) 

Протокол № 531/08.06.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 12 790 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,32 об.% Ежемесечно  1 

O2 Об. %  - --- 20,0 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 2,0 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 
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Таблица 2.3. Газоотвеждащ кладенец № 4, клетка І (Дата на измерването 02.06.2009 г.) 

Протокол № 524/08.06.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 12 124 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,23 об.% Ежемесечно  1  

O2 Об. %  - --- 20,2 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 0 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 

 

 

 
Таблица 2.4. Газоотвеждащ кладенец № 5, клетка І (Дата на измерването 02.06.2009 г.) 

Протокол № 532/08.06.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 14 185 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,20 об.% Ежемесечно  1 

O2 Об. %  - --- 20,4 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 2,5 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 

 

 

 

 

Месец СЕПТЕМВРИ 
Таблица 2.5. Газоотвеждащ кладенец № 1, клетка І (Дата на измерването 28.09.2009 г.) 

Протокол № 1031/01.10.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 16 706 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,42 об.% Ежемесечно  1 

O2 Об. %  - --- 20,1 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 1,5 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 
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Таблица 2.6. Газоотвеждащ кладенец № 2, клетка І (Дата на измерването 28.09.2009 г.) 

Протокол № 1032/01.10.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 35 848 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,48 об.% Ежемесечно  1 

O2 Об. %  - --- 18,3 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 0 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 

 

 

 

 
Таблица 2.7. Газоотвеждащ кладенец № 4, клетка І (Дата на измерването 28.09.2009 г.) 

Протокол № 1033/01.10.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 35 850 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,47 об.% Ежемесечно  1  

O2 Об. %  - --- 19,8 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 0 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 

 

 

 
Таблица 2.8. Газоотвеждащ кладенец № 5, клетка І (Дата на измерването 28.09.2009 г.) 

Протокол № 1034/01.10.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 35 850 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,35 об.% Ежемесечно  1  

O2 Об. %  - --- 19,0 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 2,5 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 
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Месец ОКТОМВРИ 
Таблица 2.9. Газоотвеждащ кладенец № 1, клетка І (Дата на измерването 14.10.2009 г.) 

Протокол № 1119/19.10.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 11 470 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,34 об.% Ежемесечно  1 

O2 Об. %  - --- 20,2 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 0,5 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 

 

 

 

 

Таблица 2.10. Газоотвеждащ кладенец № 2, клетка І (Дата на измерването 14.10.2009 г.) 

Протокол № 1120/19.10.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 19 816 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,43 об.% Ежемесечно  1 

O2 Об. %  - --- 19,8 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 0 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 

 

 

 

 
Таблица 2.11. Газоотвеждащ кладенец № 4, клетка І (Дата на измерването 14.10.2009 г.) 

Протокол № 1118/19.10.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 30 070 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,41 об.% Ежемесечно  1  

O2 Об. %  - --- 20,0 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 0 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 
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Таблица 2.12. Газоотвеждащ кладенец № 5, клетка І (Дата на измерването 14.10.2009 г.) 

Протокол № 1121/19.10.2009 г. на РЛ-Русе 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой / % Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

CH4 (ТНС) mg/Nm
3
 - --- 25 516 Ежемесечно 1 

CO2 mg/Nm
3
 - --- 0,31 об.% Ежемесечно  1  

O2 Об. %  - --- 19,7 Ежемесечно 1 

H2S mg/Nm
3
 - --- 1,5 Ежемесечно  1 

H2  - --- Няма  измерване Ежемесечно --- 

 

 

 

 

     4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
  

     На територията на площадката на Регионално депо-Русе са изградени и се експлоатират 

следните пречиствателни съоръжения: 

 Пречиствателна станция за отпадъчни води; 

 Каломаслоуловител. 

   

 Към настоящия момент в Пречиствателната станция за отпадъчни води постъпва 

инфилтрат, който се формира от: 

- клетка № 1 (за неопасни отпадъци); 

- клетка № 7  (за инертни отпадъци). 

 

Поради факта, че количеството на строителните отпадъци, депонирани в клетка 6 за 

инертни отпадъци е незначително, анализи на отпадъчни води от пункт за наблюдение към 

клетка 6 не е извършван през 2009 г. Такива са заложени за извършване в плана за мониторинг 

през 2010 г. 

 

Пречиствателната станция за отпадъчни води се експлоатира съгласно изготвените 

инструкции за поддържане на оптимален работен режим, като се извършва и документира 

изискващият се мониторинг. Каломаслоуловителят не изпълнява основните си функции по 

отношение пречистването на отпадъчните води – отстраняване на масла и отпадъчни 

нефтопродукти поради факта, че площадката за измиване на контейнери и автомивката не 

работят, т.е не се формират такива отпадъчни води. В каломаслоуловитея постъпват единствено 

води, формирани от измиването на територията на стопанския двор.  
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Смесеният поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни, се 

зауства в Точка на заустване – ТЗ № 1 в канализационната система на гр. Русе чрез 

канализационен колекор на “Дунарит” АД, гр. Русе, с координати:  

43°51’37,43’’СШ и  

26°02’07,86’’ИД,  

при наличие на актуален договор с дружеството и при спазване на условията в него.  

 Копие от договора е изпратен в Басейнова дирекция Дунавски район, гр. Плевен. 

 

 

 Контрол на пречиствателното оборудване 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 19.01.-2007 “Инструкция за поддържане на 

оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения – 

Пречиствателна станция за отпадъчни води и каломаслоуловител”. 

Мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения се извършва в съответствие с 

инструкцията за поддържането на оптималния им работен режим.  

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 20.01.– 2007 “Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения 

– ПСОВ и каломаслоуловител – с определените такива в КР”. Инструкцията включва 

установяване на причините за несъответствие, както и предприемане на коригиращи действия. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 21.01.-2007 “Инструкция за периодична проверка и 

поддръжка (ремонт) на пречиствателните съоръжения – Пречиствателна станция за отпадъчни 

води и Каломаслоуловител”. 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 22.01.-2008 “Инструкция за периодична проверка и 

поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката и дренажната система 

за инфилтрат от клетките за депониране на неопасни и инертни отпадъци”, включително 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.  

      През 2009 г. са извършени заложените в план – графика проверки на техническото 

състояние на канализационната мрежа. По време на проверките течове и несъответствия не са 

констатирани. 

 

 Собствен мониторинг 

 По време на експлоатацията на депото следва да се извършва анализ на обема и състава 

на инфилтрата, формиран от клетките за депониране на неопасни и инертни отпадъци, съгласно 

изискванията посочени в Таблица 10.1.3.1. 

 Мониторинг на обема и състава на самостоятелен поток инфилтрат, формиран от 

клетките за депониране на неопасни и инертни отпадъци 

1. Точки на пробовземане: 

ТП № 1 - пункт за наблюдение към клетка I за неопасни отпадъци 

ТП № 7 - пункт за наблюдение към клетка VII за инертни отпадъци. 
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 През 2009 година е извършван мониторинг на обема и състава на самостоятелен поток 

инфилтрат, формиран от клетка № 1 за депониране на неопасни и отпадъци - ТП № 1 - пункт 

за наблюдение към клетка I и ТП № 7 – пункт за наблюдение към клетка VII за инертни 

отпадъци. Анализите на инфилтрата са извършени от акредитирана лаборатория – Регионална 

лаборатория-Русе към ИАОС при МОСВ. Резултатите от анализите са посочени в таблиците 

по-долу. 

 

ТП № 1 – пункт за наблюдение към клетка I (неопасни отпадъци) 

Протокол от изпитване № 340 / 24.04.2009 г. на РЛ-Русе (дата на пробовземане 14.04.2009 г.) 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултат от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Арсен  Няма Няма измерване Веднъж на 6 месеца --- 

Барий  Няма Няма измерване Веднъж на 6 месеца --- 

Кадмий mg/l Няма < 0,01 Веднъж на 6 месеца Да  

Хром (тривалентен) mg/dm
3
 Няма < 0,02 Веднъж на 6 месеца Да 

Хром (шествалентен) mg/dm
3
 Няма < 0,02 Веднъж на 6 месеца Да  

Мед mg/l Няма < 0,03 Веднъж на 6 месеца Да  

Живак  Няма Няма измерване Веднъж на 6 месеца --- 

Молибден  Няма Няма измерване Веднъж на 6 месеца --- 

Никел mg/l Няма 0,139±0,004 Веднъж на 6 месеца Да  

Олово mg/l Няма < 0,03 Веднъж на 6 месеца Да 

Селен  Няма Няма измерване Веднъж на 6 месеца --- 

Цинк mg/l Няма < 0,06 Веднъж на 6 месеца Да  

Хлорни йони (хлориди) mg/dm
3
 Няма 1 229 ± 10 Веднъж на 6 месеца Да 

Флуориди  Няма Няма измерване Веднъж на 6 месеца --- 

Сулфатни йони (сулфати) mg/l Няма 1 412 ± 8 Веднъж на 6 месеца Да  

Екстрахируеми вещества mg/l Няма 0,968 ± 0,067 Веднъж на 6 месеца Да  

Анионактивни детергенти 

Синтетични ПАВ 
mg/dm

3
 Няма 0,238 ± 0,007 Веднъж на 6 месеца Да 

Азот нитритен mg/l Няма 1,34±0,01 Веднъж на 6 месеца Да  

Азот нитратен mg/l Няма 4,32 ± 0,01 Веднъж на 6 месеца Да  
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ТП № 1 – пункт за наблюдение към клетка I (неопасни отпадъци) 

Протокол от изпитване № 533 / 01.07.2009 г. на РЛ-Русе  (дата на пробовземане 02.06.2009 г.) 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултат от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Арсен  Няма 15,6
 Веднъж на шест 

месеца 
--- 

Барий  Няма Няма измерване 
Веднъж на шест 

месеца 
--- 

Кадмий mg/l Няма < 0,01 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Хром (тривалентен) mg/dm
3
 Няма < 0,02 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Хром (шествалентен) mg/dm
3
 Няма < 0,02 

Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Мед mg/l Няма 0,055 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Живак  Няма Няма измерване Веднъж на шест 

месеца 
--- 

Молибден  Няма Няма измерване 
Веднъж на шест 

месеца 
---  

Никел mg/l Няма < 0,1 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Олово mg/l Няма < 0,03 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Селен  Няма Няма измерване 
Веднъж на шест 

месеца 
---  

Цинк mg/l Няма <0,06 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Хлорни йони (хлориди) mg/dm
3
 Няма 325 ± 6 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Флуориди  Няма 
Няма 

измерване 

Веднъж на шест 

месеца ---  

Сулфатни йони (сулфати) mg/l Няма 445 ± 4 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Екстрахируеми вещества mg/l Няма 0,884 ± 0,062 
Веднъж на шест 

месеца Да  

Анионактивни детергенти mg/dm
3
 Няма 0,088 ± 0,001 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Азот нитритен mg/l Няма 0,572 ± 0,008 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Азот нитратен mg/l Няма 9,5 ± 0,2 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  
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ТП № 7 – пункт за наблюдение към клетка VII (за инертни отпадъци) 

Протокол от изпитване № 339 / 24.04.2009 г. на РЛ-Русе (дата на пробовземане 14.04.2009 г.) 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултат от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Арсен  Няма 
Няма 

измерване
 

Веднъж на шест 

месеца --- 

Барий  Няма 
Няма 

измерване 

Веднъж на шест 

месеца ---  

Кадмий mg/l Няма < 0,01 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Хром (тривалентен) mg/dm
3
 Няма < 0,02 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Хром (шествалентен) mg/dm
3
 Няма < 0,02 

Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Мед mg/l Няма < 0,03 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Живак  Няма 
Няма 

измерване 

Веднъж на шест 

месеца --- 

Молибден  Няма 
Няма 

измерване 

Веднъж на шест 

месеца ---  

Никел mg/l Няма < 0,1 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Олово mg/l Няма < 0,03 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Селен  Няма 
Няма 

измерване 
Веднъж на шест 

месеца 
---  

Цинк mg/l Няма < 0,06 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Хлорни йони (хлориди) mg/dm
3
 Няма 37,7 ± 0,5 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Флуориди  Няма 
Няма 

измерване 
Веднъж на шест 

месеца 
---  

Сулфатни йони (сулфати) mg/l Няма 601 ± 4 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Фенолен индекс (по 

отношение клетките за 

инертни отпадъци) 
 Няма < 0,1 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Екстрахируеми вещества mg/l Няма 0,350 ± 0,024 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Анионактивни детергенти mg/dm
3
 Няма 0,050 ± 0,001 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Азот нитритен mg/l Няма 0,0085±0,0002 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Азот нитратен mg/l Няма 31,6 ± 0,2 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  
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ТП № 7 – пункт за наблюдение към клетка VII (за инертни отпадъци) 

Протокол от изпитване № 534 / 01.07.2009 г. на РЛ-Русе  (дата на пробовземане 02.06.2009 г.) 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултат от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Арсен  Няма 7,14
 Веднъж на шест 

месеца 
--- 

Барий  Няма 
Няма 

измерване 

Веднъж на шест 

месеца ---  

Кадмий mg/l Няма < 0,01 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Хром (тривалентен) mg/dm
3
 Няма < 0,02 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Хром (шествалентен) mg/dm
3
 Няма < 0,02 

Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Мед mg/l Няма < 0,03 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Живак  Няма 
Няма 

измерване 

Веднъж на шест 

месеца --- 

Молибден  Няма 
Няма 

измерване 

Веднъж на шест 

месеца ---  

Никел mg/l Няма < 0,1 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Олово mg/l Няма < 0,03 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Селен  Няма 
Няма 

измерване 
Веднъж на шест 

месеца 
---  

Цинк mg/l Няма < 0,06 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Хлорни йони (хлориди) mg/dm
3
 Няма 14,5 ± 0,5 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Флуориди  Няма 
Няма 

измерване 
Веднъж на шест 

месеца 
---  

Сулфатни йони (сулфати) mg/l Няма 440 ± 4 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Фенолен индекс (по 

отношение клетките за 

инертни отпадъци) 
mg/l Няма < 0,01 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Екстрахируеми вещества mg/l Няма 0,294 ± 0,02 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Анионактивни детергенти mg/dm
3
 Няма < 0,05 

Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Азот нитритен mg/l Няма 0,072 ± 0,001 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Азот нитратен mg/l Няма 26,4 ± 0,4 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  
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 Замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са изчислени и 

нанесени в колона 1б на Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR (виж т.4.1 от Годишния 

доклад). 

 

 

През 2009 г. е извършван мониторинг на метеорологичните данни на депото, съгласно 

Таблица 10.1.3.2. от КР 

 
Таблица 10.1.3.2. 

№ Показатели По време на експлоатация на 

депото 

След закриване на депото 

1 
Количество валежи ежедневно ежедневно, добавено към 

месечните стойности 

2 
Температура (минимална, 

максимална, в 14 ч. CET) 

ежедневно средномесечно 

3 Посока и сила на вятъра ежедневно не се изисква 

4 
Изпарения ежедневно ежедневно, добавено към 

месечните стойности 

5 Атмосферна влага (в 14 ч. CET) ежедневно средномесечно 

Забележка: Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична станция – АППД – Русе. 

 

 

 Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и 

дъждовни 

 Точки на пробовземане:  

ТМ – след каломаслоуловител, с координати 43°51’595’’СШ и 26°02’146’’ИД, 

обозначена в Приложение № 13 “а” от заявлението; 

ТМ (РШ) – последна шахта на изход от площадката, преди включване в 

канализационната система на “Дунарит” АД, гр. Русе, с координати 43°51’602’’СШ и 

26°02’145’’ИД. 
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ТМ - след каломаслоуловител  

 

Таблица № 3.1.1. Емисии в отпадъчни води в градска канализация (дата на пробовземане 

27.10.2009 г.) Протокол № 1177/02.11.2009 г. 

Показател 
Единица на 

величината 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция рН 6,5-9,0 7,34 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 < 10 Няма измерване 

Веднъж на шест 

месеца Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l < 200 50,0 ± 0,1 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

 

 

Таблица № 3.1.2. Емисии в отпадъчни води в градска канализация (дата на пробовземане 

27.11.2009 г.) Протокол № 1360/16.12.2009 г. 

Показател 
Единица на 

величината 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция рН 6,5-9,0 7,70 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 < 10 0,250 ± 0,018 

Веднъж на шест 

месеца Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l < 200 28,0 ± 0,1 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

 

  

Таблица № 3.1.3. Емисии в отпадъчни води в градска канализация (дата на пробовземане 

08.12.2009 г.) Протокол от изпитване № 1413/16.12.2009 г. 

Показател 
Единица на 

величината 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция рН 6,5-9,0 7,84 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l < 200 20,0 ± 0,1 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 < 10 0,089 ± 0,006 

Веднъж на шест 

месеца Да 

  

На 14.04.2009 г. по план-график РЛ-Русе е следвало да извърши пробовземане на водни 

проби, но поради липса на вода в пречиствателното съоръжение (каломаслоуловителя) такова 

не е извършено. Липсата на вода в  каломаслоуловителя е удостоверено в протокол за вземане 

на извадки, възложени от външни клиенти № 179/14.04.2009 г. на РЛ-Русе.  
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ТМ (РШ) – последна шахта на изход от площадката, преди включване в 

канализационната система на “Дунарит” АД, гр. Русе 

 

Таблица № 3.2.1. Емисии в отпадъчни води в градска канализация (дата на пробовземане 

14.04.2009 г.) Протокол № 341/23.04.2009 г. 

Показател 
Единица на 

величината 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция рН 6,5-9,0 7,42 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 <10 0,331 ± 0,023 

Веднъж на шест 

месеца Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l <200 137 ± 1 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

ХПК (бихроматна) mg/dm
3
 <700 45,4 ± 0,9 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

БПК5 mg/dm
3
 <400 12,0 ± 0,4 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

 

 

Таблица № 3.2.2. Емисии в отпадъчни води в градска канализация (дата на пробовземане 

21.07.2009 г.) Протокол № 725 / 29.07.2009 г. 

Показател 
Единица на 

величината 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция рН 6,5-9,0 7,64 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm
3
 <10 1,16 ± 0,08 

Веднъж на шест 

месеца Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l <200 10,0 ± 0,1 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

ХПК (бихроматна) mg/dm
3
 <700 < 10 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

БПК5 mg/dm
3
 <400 1,0 ± 0,1 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

 

 

 

Таблица № 3.2.3. Емисии в отпадъчни води в градска канализация (дата на пробовземане 

27.10.2009 г.)  Протокол от изпитване № 1178/02.11.2009 г. 

Показател 
Единица на 

величината 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция рН 6,5-9,0 7,50 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l <200 44,0 ± 0,1 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

ХПК (бихроматна) mg/dm
3
 < 700 59,5 ± 1,2 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

БПК5 mg/dm
3
 < 400 18,0 ± 0,4 

Веднъж на три 

месеца 
Да 
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Таблица № 3.2.4. Емисии в отпадъчни води в градска канализация (дата на пробовземане 

27.11.2009 г.) Протокол от изпитване № 1361/16.12.2009 г. 

Показател 
Единица на 

величината 

НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция рН 6,5-9,0 7,94 ± 0,02 Веднъж на три месеца Да 

Перманганатна 

окисляемост 
mg/dm

3
 не се нормира 5,2± 0,1 Веднъж на три месеца Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l <200 14,0 ± 0,1 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

ХПК (бихроматна) mg/dm
3
 < 700 14,2 ± 0,6 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

БПК5 mg/dm
3
 < 400 9,0 ± 0,2 

Веднъж на три 

месеца 
Да 

 

 

 В двете точки на пробовземане на смесен поток отпадъчни води: 

ТМ – след каломаслоуловител и 

ТМ (РШ) – последна шахта на изход от площадката, преди включване в 

канализационната система на “Дунарит” АД, гр. Русе 

не са констатирани несъответствия по отношение емисиите на вредни вещества за 

пречистените отпадъчни води.   

 

 Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 23.01.-2007 “Инструкция за извършване на собствен 

мониторинг на емиисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води”. 

 

 Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 24.01.-2007 “Инструкция за оценка на 

съответствието на резултатите от собствения мониторинг на емисиите на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води с индивидуалните емисионни ограничения за смесен поток 

отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни, в Таблица 10.1.2.2, 

установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. 

  

 Замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са изчислени и 

нанесени в колона 1б от Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. Колона 2 от Таблица 1 не е 

попълнена, тъй като показателите „неразтворени вещества”, „ХПК”, „БПК5” и 

„нефтопродукти”, които се мерят в последна шахта на изход от площадката не са в списъка на 

веществата, които трябва да се докладват.  

Количеството на инфилтрата, заустен в колектор на „Дунарит” АД през 2009 година е 

1 956 м
3
 (реално пречистен и изпуснат към колектора инфилтрат). През 2009 г. не е 

констатирано превишаване на количеството на инфилтрата съгласно определеното с КР № 181-

НО/2007 (9 384 м
3
/година).  

Мониторингът на работата на Пречиствателната станция за отпадъчни води се 

извършва съобразно посочената в Таблица 10.1.1.1. от КР честота и начин. 

Мониторингът на работата на каломаслоуловителя се извършва съобразно посочената 

в Таблица 10.1.1.1. честота  и начин. 
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 Битово-фекални отпадъчни води 

 Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 25.01.-2007 “Инструкция за периодична проверка и 

поддръжка на състоянието на канализационната система за битово-фекални отпадъчни води на 

площадката” съобразно инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на 

канализационната система на площадката и дренажната система за инфилтрат от клетките за 

депониране на неопасни и инертни отпадъци, включително установяване на течове и 

предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.  

 Битово-фекални отпадъчни води се заустват като част от смесен поток отпадъчни води. 

 Собствен мониторинг на битово-фекални отпадъчни води се извършва като част от 

мониторинга на смесен поток отпадъчни води, съгласно Условие 10.1.3.3./ Таблица 10.1.3.3. 

 

 

 Дъждовни води  

 Дъждовните води от клетките за неопасни отпадъци, които са изградени, но все още не 

се експлоатират (клетки №№ 2 и 3), се отвеждат в отводнителни канавки около депото. В 

момента, в който в клетки № 2 и № 3 за неопасни отпадъци започне прием на отпадъци 

връзките им към дерето ще бъдат прекъснати и водите ще се насочват за пречистване 

единствено в ПСОВ. 

 Дъждовните води се заустват като част от смесен поток отпадъчни води. 

 Мониторингът на дъждовни води се извършва като част от мониторинга на смесен поток 

отпадъчни води по Условие 10.1.2.2, съгласно изискванията на Условие 10.1.3.3/Таблица 

10.1.3.3. 

 Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 26.00.-2007 “Инструкция за периодична проверка и 

поддръжка на състоянието на канализационната система за дъждовни води на площадката”.  

 

 

 

     4.4. Управление на отпадъците 
   
 4.4.1. Образуване на отпадъците 

   През 2009 г. на територията на “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни 

отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” 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, не превишаващи, определените в условието.  

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 27.01.-2007 “Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на образуваните отпадъци при производството на единица продукт с 

определените в Условие 11.1.1. от КР № 181-НО/2007”, на причините за установените 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия.   

      Информация за количествата отпадъци, образувани по време на работата на 

инсталацията (тези, които се генерират пряко от производствения процес), изразени като 

годишно количество и годишно количество за единица продукт, са представени в Таблица 4. 

Образуване на отпадъци. 
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Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за единица 

продукт Временно 

съхранение 

на 

площадката* 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт / 

външна фирма 

Съответствие Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 450 l/y 168 l/y Няма посочено ---- Да Не  Да 

Утайки от маслено-

водни сепаратори 
13 05 02* 2 [t/y] 0 Няма посочено ----- Не Не  Да  

Масло от маслено-

водни сепаратори 
13 05 06* 100 l/y 0 Няма посочено ----- Не Не  Да  

Абсорбенти, 

филтърни 

материали (вкл. 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

отпадъци 

15 02 02* 0,05[t/y] 0,001[t/y] Няма посочено ----- Не Не  Да  

Излезли от 

употреба гуми 
16 01 03 0,15 [t/y] 0 Няма посочено ------ Не  Не  Да  

Маслени филтри 16 01 07* 0,0144 [t/y] 0,0032[t/y] Няма посочено ------ Да Не  Да  

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне,различни 

от упоменатите в 

17 09 01,17 09 02 и 

17 09 03 

17 09 04 5 [t/y] 0 [t/y] 0,0001 ------ Не  Не  Да  
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Инфилтрат от депа 

за отпадъци, 

различен от 

упоменатия в 19 07 

02 

19 07 03 9 384 m
3
/y 1 956 Няма посочено ------ ---- ---- Да 

Отпадъци от 

песъкоуловители 
19 08 02 10 [t/y] 0,4 [t/y] 0,0002 0,0000030 Не Не  Да  

Утайки от други 

видове пречистване 

на промишлени 

отпадъчни води, 

различни от 

упоменатите в 19 

08 13 

19 08 14 82 [t/y] 0,8 [t/y] Няма посочено ------ Не Не  Да  

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 
0,01  

[t/y] 

0  

[t/y] 
Няма посочено ------ Не Не  Да  

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 4 [t/y] 1,30 [t/y] Няма посочено ------ Не Не  Да  

Отпадъци от 

почистване на 

канализационни 

системи 

20 03 06 10 [t/y] 5,5 [t/y] Няма посочено ------ Не  Не  Да  

*Площадката за временно съхраняване на отпадъци е № 10 000 661 (в случай, че има временно съхраняване на отпадъци).
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Няма констатирани несъответствия с условието в КР както по отношение количеството 

отпадъци (образувани пряко при производствената дейност на инсталацията), така и по 

отношение на количеството отпадъци за единица продукт (един тон депониран отпадък).  

С Решение № 339, прието с протокол № 18/16.10.2008 г. на Общински съвет – Русе е 

приета Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община 

Русе. През 2009 година не е извършвана актуализация на ПУДО на Община Русе.  

 

 
 

 4.4.2. Събиране на отпадъците 

 

 Образуваните по време на експлоатацията на инсталацията отпадъци, посочени в 

Таблица 11.4. и Таблица 11.5. от Условие 11.1. от КР се събират в съответствие с 

изискванията на Глава ІІ, Раздел І от Наредба за изискванията за третиране и транспортиране 

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

 Отпадъците се събират разделно в съответствие с описаната на стр.71-76 в Заявлението 

схема.  

 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 28.01.-2007 “Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на събирането на  производствените и опасните отпадъци, образувани по 

време на експлоатацията на инсталацията”. За целта се извършват периодични огледи, а 

констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция като 

резултатите от оценката също се документират. 

 

      По време на извършените проверки през отчетната 2009 година не са констатирани 

отклонение и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.   

 

 Опасните отпадъци с кодове и наименование: 

 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 

 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа  

 13 05 02* Утайки от маслено-водни сепаратори 

 13 05 06* Масло от маслено-водни сепаратори 

 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали /включително маслени филтри, 

неупоменати другаде/, кърпи за интриване и предпазни облекла, замърсени с опасни отпадъци 

 16 01 07* Маслени филтри  

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

се събират разделно, на Площадка за временно съхраняване на опасни отпадъци. 

Площадката е изградена като закрито помещение, с ограничен достъп на хора до нея, 

обозначена е с указателна табела.  

 

Забележка: отпадък с код 13 01 10* не е посочен в Таблица 11.5. Опасни отпадъци, 

образувани от цялата площадка като отпадък, които се образува пряко при работата на 

инсталацията. Същото се отнася и до отпадък с код 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии.  

Същевременно в Условие 11.2.5. от КР на притежателя на разрешителното е 

позволено да събира образуваните на площадката отпадъци с код и наименование: 

- 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа  
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 В новото заявление за комплексното разрешително Община Русе е посочила този 

пропуск и е кандидатствала за отстраняването му чрез допълване на списъка с отпадъци в 

таблица 11.5.  

 

 

 Отпадъци с кодове и наименование: 

 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 

 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа  

 13 05 02* Утайки от маслено-водни сепаратори (не са образувани през 2009 г.) 

 13 05 06* Масло от маслено-водни сепаратори (не са образувани през 2009 г.) 

 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали /включително маслени филтри, 

неупоменати другаде/, кърпи за интриване и предпазни облекла, замърсени с опасни отпадъци 

 16 01 07* Маслени филтри  

се събират в съдове (метални варели), които са маркирани като върху тях е посочен 

кода и вида на отпадъка и опасните му свойства. 

 

 Отпадъци с кодове и наименование: 

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

ще се събират в картонени опаковки. При събирането им е осигурена сяра в количество 2 

гр/кг лампи.  

 

 

 

 4.4.3. Приемане на отпадъци 

 През отчетната 2009 година на площадката на депото не са приемани за обезвреждане 

отпадъци, различни от посочените в Условие 11.2.7. от КР. 

 

 Количеството на отпадъците, приети на територията на инсталацията през 2009 

година, е 131 448,32 тона. Констатирани са следните несъответствия: 

 - превишено е количеството на отпадъците, обезвредени в Клетка І (за неопасни 

опадъци); 

 - превишено е количеството на отпадъците, обезвредени в Клетка VІІ (за инертни 

отпадъци); 

 - превишено е общото количество на обезвредените отпадъци 

с определените количества, посочени в Условие 4.1. и Условие 11.2.7.  

 

 Несъответствието се дължи на факта, че количествата на отпадъците, посочените в 

Условие № 4.1. от КР, са изчислени на база на проектни данни от 2000 година. През 2000 

година, съгласно проектните данни, се е предвиждало депото да приема отпадъците, 

генерирани само от територията на община Русе. На по-късен етап е взето решение депото да 

приема за обезвреждане отпадъците от територията на общините Ветово, Иваново, Сливо 

поле и Тутракан.  

 С изготвеното и представено в ИАОС ново заявление за получаване на КР Община 

Русе е кандидатствала за максимален капацитет 480 тона/24ч (за клетките за неопасни 

отпадъци) и 195,89 тона/24ч (за клетките за инертни отпадъци). 
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 През отчетната 2009 година на територията на депото са обезвреждани отпадъци с 

кодове и в количество, както следва:  
 

Номер по ред Код на отпадъка Количество, тон / година 

1. 02 02 03  40,18 

2. 02 03 04 126,98 

3. 02 03 99 150,72 

4. 02 07 01 40,28 

5. 02 07 04 8,70 

6. 03 01 01 187,54 

7. 03 01 05 308,08 

8. 03 03 07 6,72 

9. 04 02 09 183,84 

10. 04 02 22 385,7 

11. 04 02 99 8,4 

12. 10 09 03 94,26 

13. 10 09 08 20,82 

14. 10 09 99 3,26 

15. 10 13 04 12,10 

16. 10 13 11 260,32 

17. 11 01 99 127,6 

18. 12 01 05 359,62 

19. 15 02 03 98,04 

20. 16 01 12 0,04 

21. 16 11 04 2,54 

22. 17 01 01 11 514,96 

23. 17 01 02 719,48 

24. 17 01 03 1 056,8 

25. 17 01 07 573,48 

26. 17 05 06 15 917,70 

27. 17 06 04 670,46 

28. 17 09 04 12 321,82 

29. 19 08 01 1,28 

30. 19 08 02 0,40 

31. 19 08 14 130,06 

32. 19 09 03 477,5 

33. 19 10 06 410,66 

34. 19 12 09 136,10 

35. 19 12 12  29,22 

36. 20 01 10 1,34 

37. 20 01 11 7,34 

38. 20 02 01 3 192,46 

39. 20 03 01 76 480,06 

40. 20 03 03 5 390,54 

41. 20 03 06 5,50 

ОБЩО 131 448,32 
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 Забележка: В италик са посочени общите количества обезвредени отпадъци, в това 

число:  

- приети от външни лица и  

- генерирани пряко при работата на инсталацията (отпадъци с кодове 19 08 02; 19 08 14; 

20 03 01 и 20 03 06).  

  

На територията на депото са обезвредени (операция D5 – специално проектирани депа) 

41 кода неопасни отпадъци (битови, строителни и производствени отпадъци, които не 

притежават опасни свойства). 

 

Количества на отпадъците, обезвредени на територията на Регионално депо – Русе 

№ Инсталация Количество съгласно КР Реално количество 
Максимален 

капацитет, 

[t] 
  

Максимален 

капацитет, [t/24h] 

Реално 

количество,  

[t/24h]  

Реално 

количество, 

[t/y]  

1. Регионално депо 

...... 
136,59 360,13 131 448,32 915 161 

 Клетки за 

неопасни отпадъци 

88 288,39 105 261,78 

741 424 

 Клетка I 191 784 

 Клетка II 145 326 

 Клетка III 190 612 

 Клетка IV  103 416 

 Клетка V 110 286 

 Клетки за инертни 

отпадъци 
48 71,74 26 186,54* 

170 737 

 Клетка VI 86 695 

 Клетка VII 84 042 

 Клетки за опасни 

отпадъци 
0,59 0 0 

3 000 

 Клетка I 1500 

 Клетка II 1500 
 

 *Забележка: Количеството на инертните отпадъци е изчислено като сума от отпадъци с 

кодове: 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07  и 17 09 04. 

 

През отчетната 2009 година не е извършвано приемане на опасни отпадъци посочени в 

Условие 11.6.2.1. от КР, които са част от опадъците, посочени в Условие 11.2.7. от КР. През 

2009 г. 12 броя стоманобетонови кубове с обезвредени в тях пестициди с изтекъл срок на 

годност, които бяха налични на територията на депото (върху терена, отреден за изграждане 

на клетки за опасни отпадъци) бяха внесени в клетка 1 за опасни отпадъци.  

 

 През отчетната 2009 година на площадката на депото не са приемани отпадъците, 

посочени в Условие 11.2.7.1., с цел временно съхраняване. 

 

Приемането на отпадъците на територията на депото се извършва в регламентираното 

работно време на оператора на депото, с когото Община Русе е сключила писмен договор. 
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Приемането на отпадъците на територията на площадката става въз основа на писмен договор 

между ДЗЗД „ЕРРС” и притежателя на отпадъците. 

 

През отчетната 2009 година приеманите за депониране битови отпадъци са подлагани 

на предварително третиране – на територията на град Русе е изградена система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки. През 2009 година е сключен нов договор с организация за 

оползотворяване на отпадъци на опаковки – „Екопак България” АД. Системата е реализирана 

с три контейнера – син (за хартия и картон), жълт (за платстмаси и метали) и зелен (за 

стъкло). Изградената система отговаря на минимални технически критерии за функциониране 

на системата за разделно събиране съгласно Споразумение за сътрудничество от 12.12.2007 г., 

подписано между МОСВ и ООп: 

- Брой жители, обслужвани от една точка за отпадъци от опаковки от хартия и 

картон, стъкло, пластмаса и метал в населени места или общини с население над 100 000 

души – 550 жители за периода 01.01-31.12.2009 г. (т.2.1.3. от споразумението); 

- В една точка следва да има поставени съдове за събиране на отпадъци от опаковки 

минимум като обем (за т.2.1.3. от споразумението) 

1,1 м
3
 – за пластмаса и метали 

1,1 м
3
 за хартия и картон 

1,1 до 2,5 м
3
 за стъкло (цветно или безцветно) 

- Минимална честота на извозване на разделно събраните отпадъци от опаковки; 

За населени места с над 100 000 жители – веднъж седмично за хартия и картон, 

пластмаса и метали и веднъж месечно за стъкло (т.2.2. от споразумението); 

Честота на събиране на отпадъците от съдовете за разделно събиране: 

8 пъти/месечно– за хартия и картон; 

6 пъти/месечно – пластмаса и метали; 

2 пъти/месечно – стъкло. 

- Цвят на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки (т.2.3.) 

Син – хартия и картон; 

Жълт – пластмаса и метали; 

Зелен – цветно стъкло, възможно е събирането и на безцветно стъкло. 

 

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-

2013 г. в т.ІІ.3.7 Инсталации за предварително третиране са посочени и инсталациите за 

сепариране на отпадъци от опаковки, т.е. сепарирането с предаването за последващо 

оползотворяване на отпадъците се приема за предварително третиране, т.като се 

удовлетворяват изискванията за намаляване на обема на отпадъците и се повишвава 

оползотворяемостта им.  

 

Производствените отпадъци, приемани на територията на депото, са били 

предварително третирани от техните притежатели.  
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 4.4.4. Временно съхраняване на отпадъците 

Временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци се извършва на 

отпадъците, определени с Условие 11.1., Таблица 11.4 и Таблица 11.5. от КР № 181-НО/2007, 

с кодове и наименования както следва: 

 

 Опасни отпадъци: 

 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 

 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа  

 13 05 02* Утайки от маслено-водни сепаратори 

 13 05 06* Масло от маслено-водни сепаратори 

 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали /включително маслени филтри, 

неупоменати другаде/, кърпи за интриване и предпазни облекла, замърсени с опасни отпадъци 

 16 01 07* Маслени филтри  

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

Забележка – отпадък с код 13 01 10* е пропуснат да се отрази в Таблица 11.5. Опасни 

отпадъци, образувани от цялата площадка, като отпадък, който се образува пряко при 

работата на инсталацията, но същият фигурира в Условие 11.3.4.1.1. Площадката за временно 

съхраняване на отпадъци от КР. 

 

 Производствени отпадъци 

 16 01 03 Излезли от употреба гуми 

 19 08 02 Отпадъци от песъкоуловители 

 19 08 14 Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, 

различни от упоменатите в 19 08 13 

 

 Площадката за временно съхраняване на производствени отпадъци е изградена като 

закрито помещение, с трайна настилка (бетонова), отделена е от останалите съоръжения в 

обекта, обозначена е с указателна табела „Площадка за временно съхраняване на 

производствени отпадъци”. 

 

 Обособена е площадка за временно съхраняване на отпадъците, описани в Таблица 

11.4., към Условие 11.1. На площадката ще се съхраняват следни отпадъци с кодове и 

наименования, както следва: 

 16 01 03 Излезли от употреба гуми 

 19 08 02 Отпадъци от песъкоуловители 

 19 08 14 Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, 

различни от упоменатите в 19 08 13. 
 

 Опасните отпадъци временно се съхраняват на Площадка за временно съхраняване на 

опасни отпадъци, чието местоположение е клетка № 2 за опасни отпадъци.  

 

 Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се съхраняват в добре 

затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. 

Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на 

отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците.  
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 Площадката за временно съхраняване на опасни отпадъци е изградена като закрито 

помещение, с трайна настилка (бетонова), отделена е от останалите съоръжения в обекта, 

обозначена е с указателна табела „Площадка за временно съхраняване на опасни отпадъци”.  

 

 Отпадъците от производствената дейност, които са посочени в Условие 11.1., таблици 

11.4 и 11.5 с кодове и наименование се съхраняват временно съобразно изискванията на 

Условие 11.3.5., Условие 11.3.6. и Условие 11.3.7. от КР.  

 

 Съхранението на отпадъците, образувани пряко при производствената дейност на 

инсталацията се осъществява единствено на обособените  площадки за временно съхраняване 

на отпадъците. Площадките за временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци 

отговарят на изискванията на Приложение № 2 към Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци.  

 Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява 

смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и 

неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, 

включително разреждане на опасни отпадъци. 

 Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 29.00.-2007 “Инструкция за периодична оценка на 

съответсвието на временно съхраняване с условията на КР №181-НО/2007”, включваща на 

причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.  
 

      През отчетната година не са констатирани отклонение и/или несъответствия с 

изискванията за временно съхранение на отпадъците, образувани пряко при 

експлоатацията на инсталацията.   
 

 

 

 

 4.4.5. Транспортиране на отпадъците 

 Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 30.01.-2007 “Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на транспортирането на производствените и опасни отпадъци с условията на 

КР №181-НО/2007”.  

Производствените отпадъци, образувани пряко при производствената дейност на 

инсталацията, както следва:  

 19 08 02 Отпадъци от песъкоуловители; 

 19 08 14 Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, 

различни от упоменатите в 19 08 13; 

 20 03 01 Смесени битови отпадъци; 

 20 03 06 Отпадъци от почистване на канализационни системи 

са транспортирани от мястото им на образуване до клетка І за неопасни отпадъци, където са 

подложени на обезвреждане.  

Генерираните при производствената работа на инсталацията опасни отпадъци се 

съхраняват на площадка за временно съхраняване на опасни отпадъци до предаването им за 

последващо третиране.  

 През отчетната 2009 година извън територията на депото са транспортирани следните 

отпадъци, образувани пряко при работата на инсталацията, както следва: 
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 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа. 

 

 Отпадъци с кодова характеристика 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла 

за зъбни предавки на минерална основа в количество 0,36 тона (от които 0,192 тона – ВрС от 

предходната 2008 г. и 0,168 тона – образувани през отчетната 2009 г.) са предадени въз основа 

на писмен договор на „Евро ойл” ООД, като за транспортирането им е попълнета транспортна 

карта № 1 от 12.08.2009 г.  

 

 

 

 

 4.4.6. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците 

 Отпадъците, образувани при работата на инсталацията, и посочени в Таблици 11.4 и 

11.5 от Условие 11.1. ще се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране 

единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително 

за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор. 

 

С отпадъците, посочени в Условие 11.5.2. от КР, посочени в Условие 11.2.7.2. от КР, а 

именно: 

17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 

 се извършва опрерация по обезвреждане и/или оползотворяване чрез подравняване на 

терени, запръстяване на отделни пластове и при рекултивация на депото.  

 

 Общото количество на изброените по-горе отпадъци съгласно условията на КР № 181-

НО/2007 е до 10 000 тона/година. Констатирано е несъответствие по отношение на 

годишното количество на оползотворените/обезвредени отпадъци, посочени в Условие 

11.5.2. от КР (от допустимите 10 000 тона/година операторът е извършил запръстяване с 

15 917,7 тона земни маси).  

 

Приетата технология на депониране включва запръстяване на слоя отпадъци с 

дебелина минимум 10 см между отделните работни хоризонти. През 2009 година 

депонирането на отпадъци се е извършвало на 7-ми и 8-ми работни хоризонта. При 

направените геодезически заснемания на клетка 1 за неопасни отпадъци през януари 2010 

година е устонавено, че равнинната й площ е 42 364 м
2
. При минимална дебелина на 

запръстяване от 10 см количеството необходими земни маси, за 1 работен хоризонт е 4 200 м
3
 

или около 6 400 тона земни маси. Запръстяването с по-малки количества от технологично 

необходимите земни маси може да доведе до неприятни миризми от биодеградацията на 

отпадъците, разпиляване на отпадъците при силен вятър и риск от разпространение на зарази. 

Община Русе е подала заявление за получаване на ново комплексно разрешително, в което е 

отразено реалното количество необходими земни маси за оползотворяване / обезвреждане. 

 

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 31.01.-2007 “Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците с 

изискванията, определени с КР №181-НО/2007”. 
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4.4.7. Обезвреждане на отпадъци 

Образуваните при експлоатацията на инсталацията отпадъци, посочени в таблица 11.4 

и Таблица 11.5. от Условие 11.1. от КР, ще се предават за обезвреждане извън територията на 

площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 ЗУО и/или комплексно 

разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор. 

 

През 2009 година операторът е извършвал операция по обезвреждане на отпадъци, код 

D5 (специално проектирани депа) в клетките за неопасни отпадъци, на образуваните по 

време на експлоатацията на инсталацията (депото) производствени и битови отпадъци, 

посочени в Таблица 11.4 и Таблица 11.6 от КР, а именно: 

- 19 08 02 Отпадъци от песъкоуловители 

- 19 08 14 Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, 

различни от упоменатите в 19 08 13  

- 20 03 01 Смесени битови отпадъци 

- 20 03 06 Отпадъци от почистване на канализационни системи 

За горепосочените отпадъци е извършено основно охарактеризиране преди 

обезвреждането им.  

 

 

Съгласно условие Условие 11.2.8.5. от КР за отпадъците с кодове и наименование 

- 20 03 01 Смесени битови отпадъци 

- 20 03 06 Отпадъци от почистване на канализационни системи 

не се изисква изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното 

охарактеризиране. 

 

 

За отпадъци с кодове и наименования, посочени в таблици 11.4 и 11.5 от КР: 

- 16 01 03 Излезли от употреба гуми; 

- 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа; 

- 13 05 02* Утайки от маслено-водни сепаратори; 

- 13 05 06* Масло от маслено-водни сепаратори; 

- 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали /включително маслени филтри, 

неупоменати другаде/, кърпи за интриване и предпазни облекла, замърсени с опасни 

отпадъци; 

- 16 01 07* Маслени филтри;  

- 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

са сключени договори за предаване на отпадъците с лица, притежаващи необходимите 

документи за дейности с отпадъци.  

 

През отчетната 2009 година не е извършвана операция по обезвреждане D5 (специално 

проектирани депа) в клетките за опасни отпадъци на опасни отпадъци, посочени в Условие 

11.6.2.1. от КР. 
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През отчетната 2009 година не е извършвана операция по обезвреждане, обозначена с код 

D5 (специално проектирани депа), в клетките за неопасни отпадъци, на отпадъци с код и 

наименование: 

- 16 01 11* спирачни накладки, съдържащи азбест 

- 17 06 01* изолационни материали, съдържащи азбест 

- 17 06 05* строителни материали, съдържащи азбест 

посочени в условие 11.2.7. 
 

Операторът не извършва операции по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално 

проектирани депа) на територията на инсталацията съобразно ограниченията, описани в Условие 

11.6.3. от КР.  
 

В клетките за инертни отпадъци през 2009 година са обезвреждани следните отпадъци с 

кодове и наименование, както следва: 

- 17 01 01 бетон;  

- 17 01 02 тухли;  

- 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;  

- 17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03  

Отпадък с код 17 09 04 не е посочен като позволен за обезвреждане в клетките за инертни 

отпадъци съгласно Условие 11.6.2.3. от КР № 181-НО/2007. 
 

С новото заявление за комплексно разрешително Община Русе е кандидатствала за 

допълване на списъка с отпадъци, за които е позволено обезвреждането в клетките за инертни 

отпадъци, а именно – код 17 09 04. Горното не следва да се счита за несъответствие поради 

следните причини: 

- независимо от факта, че отпадъците са класифицирани (с работни листи) и отразени в 

отчетната книга за приемане на отпадъци на територията на депото с тази кодова характеристика, 

по същество тези отпадъци са били с характеристики на отпадъци с код 17 01 01 (бетон). Горното 

е констатирано при извършения входящ контрол на входа на депото, но на практика в голяма част 

от разрешителните за дейности с отпадъци на юридическите лица фигурира общия код 17 09 04, а 

не 17 01 01. Поради посочените по-горе причини и с оглед докумнентална изрядност при 

сключването на договори за приемане на отпадъци някои от приеманите строителни отпадъци са 

отразени документално като отпадъци с код 17 09 04, а не като отпадъци с друг код от група 17, 

които е позволен за обезвреждане в клетките за инертни отпадъци; 

- предвид факта, че Община Русе е сключила договор с фирма, която се е ангажирала да 

изгради в непосредственна близост до площадката на «Регионално депо-Русе» инсталация за 

третиране на строителни отпадъци, и факта, че с новото заявление за КР Община Русе е 

кандидатствала за възможността депонираните в клетките за инертни отпадъци да се изнасят 

извън територията на площадката с цел оползотворяването им, е целесъобразно тези строителни 

отпадъци да се депонират в клетките за инертни отпадъци (от където биха могли да се изнесат без 

особени трудности) вместо в клетките за неопасни отпадъци (от където това не би било 

възможно). Оползотворяването на отпадъците е приоритетно пред тяхното обезвреждане, 

съгласно йерархията на управление на отпадъците, от една страна, а от друга депонирането им в 

клетките за неопасни отпадъци би довело до излишно запълване капацитета на депото.  

Експлоатацията на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за 

общините Русе, Ветово, Иваново Сливо поле и Тутракан» се извършва при спазване технологията 

на депониране, описана в заявлението и съгласно Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и 

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

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на 

външната  

фирма 

извършваща 

операцията 

Съответствие 

Материали, негодни за 

консумация или преработване 
02 02 03 Не Да  --- Да  

Материали, негодни за 

консумация или преработване 
02 03 04 Не Да  --- Да  

Отпадъци, неупоменати другаде 02 03 99 Не  Да  ---  

Отпадъци от измиване, почистване 

и механично раздробяване на 

суровини 

02 07 01 Не  Да  --- Да  

Материали, негодни за консумация 

или преработване 
02 07 04 Не Да  --- Да  

Отпадъци от корк и дървесни кори 03 01 01 Не Да  --- Да  

Трици, талаш, изрезки, парчета 

дървен материал, талашитени 

плоскости и фурнири, различни от 

упоменатите в 03 01 04 

03 01 05 Не  Да  --- Да  

Механично отделени отпадъци от 

процеса на получаване на целулоза 

чрез развлакняване на отпадъчна 

хартия и картон 

03 03 07 Не  Да  --- Да  

Отпадъци от смесени материали 

(импрегниран текстил, еластомер, 

пластомер) 

04 02 09 Не Да  --- Да  

Отпадъци от отработени текстилни 

влакна 
04 02 22 Не  Да  --- Да 

Отпадъци, неупоменати другаде 04 02 99 Не Да  --- Да  

Шлака от пещи 10 09 03 Не Да  --- Да 

Използвани отпадъчни леярски 

сърца, матрици и пресформи, 

различни от упоменатите в 10 09 07 

10 09 08 Не Да  --- Да  

Отпадъци, неупоменати другаде 10 09 99 Не  Да  --- Да 

Отпадъци от калциниране и 

хидратиране на вар 
10 13 04 Не Да  --- Да  

Отпадъци от композитни 

материали на циментова основа, 

различни от упоменатите в 10 13 09 

и 10 13 10 

10 13 11 Не Да  --- Да  

Отпадъци, неупоменати другаде 11 01 99 Не Да  --- Да  

Стърготини, стружки и изрезки от 

пластмаси 
12 01 05 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  
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Спирачни накладки, различни от 

упоменатите в 16 01 11 
16 01 12 Не Да --- Да 

Други облицовъчни и огнеупорни 

материали от металургични 

процеси, различни от упоменатите 

в 16 11 03 

16 11 04 Не Да  --- Да  

Бетон 17 01 01 Не Да --- Да  

Тухли 17 01 02 Не Да  --- Да  

Керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия 
17 01 03 Не  Да  --- Да  

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите 

в 17 01 06 

17 01 07 Не Да  --- Да  

Изкопани земни маси, различни от 

упоменатите в 17 05 05 
17 05 06 Да Да  --- Да  

Изолационни материали, различни 

от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 

03 

17 06 04 Не  Да  --- Да  

Смесени отпадъци от строителство 

и събаряне,различни от 

упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 

17.09.03  

17 09 04 Не Да --- Да  

Отпадъци от решетки и сита 19  08 01 Не Да  --- Да  

Отпадъци от песъкоуловители 19 08 02 Не  Да  ---  Да  

Утайки от други видове 

пречистване на промишлени 

отпадъчни води, различни от 

упоменатия в 19 08 13 

19 08 14 Не Да  --- Да  

Утайки от декарбонизиране 19  09 03 Не Да  --- Да  

Други фракции, различни от 

упоменатите в 19 10 05 
19 10 06 Не Да  --- Да  

Минерали (например пясък, 

камъни) 
19 12 09 Не Да --- Да 

Други отпадъци (включително 

смеси от материали) от механично 

третиране на отпадъци, различни 

от упоменатите в 19 12 11 

19 12 12 Не Да  --- Да  

Облекла 20 01 10 Не Да --- Да  

Текстилни материали 20 01 11 Не Да  --- Да  

Биоразградими отпадъци 20 02 01 Не Да  --- Да  

Смесени битови отпадъци  20 03 01 Не Да  --- Да  

Отпадъци от почистване на улици 20 03 03 Не  Да  --- Да  

Отпадъци от почистване на 

канализационни системи 
20 03 06 Не  Да  --- Да  
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Операторът е изготвил и прилага РИ-СУОС 32.01.-2007 “Инструкция за оценка 

съответствието на обезвреждането на отпадъците с изискванията, определени с условията в 

КР № 181-НО/2007”. 

 

 

Предаване на отпадъците 

      Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране 

се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с фирми, притежаващи 

разрешително по реда на чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, или комплексно 

разрешително. 

 

 

Контрол и измерване на отпадъците  

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 27.01.-2007 “Инструкция за оценка на 

съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива съгласно КР 

№181-НО/2007”.  

 

Отчитат се годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по 

кодове. Информацията се документира и съхранява от оператора.  

 

През месец януари 2010 г. е извършено геодезическо заснемане на клетка 1 за 

неопасни отпадъци, която се експлоатира в момента. Заснемането на отпадъците е извършено 

по полярен метод с електронен тахиметър Sokkia PowerSet. За изходна геодезическа основа са 

използвани полигонотовите точки на МК № 4 и МК № 3. Изчисляването на обема на 

отпадъците е спрямо базовата повърхнина. При заснемането на обемите са взети всички 

характерни точки на релефа, които окунтуряват промените във височинно и ситуационно 

положение. Обемите са изчислени по аналитичен метод чрез създаване на нерегулярна 

тригонометрична мрежа от непокриващи се триъгълници по метода на Делони. Съгласно 

„Инструкция за маркшайдерски работи” е регламентирана допустима грешка при определяне 

на такива обеми ± 2 %.  
 

Данните от заснемането са както следва: 

- Площ равнинна 42 364 м
2
 

- Площ покривна 43 596 м
2
 

- Обем на депонираните отпадъци 452 969 м
3 
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Операторът осъществява мониторинг на състоянието на тялото на регионалното депо 

(топография на депото) съгласно Таблица 11.7.5 от КР. Данните от мониторинга съобразно 

изискванията по Условие 11.7.5. са посочени в следната таблица: 

 

Таблица 11.7.5 

Показатели Резултати от измерването 

1. Структура и състав на 

отпадъчното тяло 

 

1.1.Площ, заета от отпадъци, м
2
 42 364 (клетка 1 за неопасни отпадъци) 

1.2.Обем на отпадъците, м
3
 452 696 (в клетка 1 за неопасни отпадъци) 

1.3.Състав на отпадъците Описани в т.4.4.6 от настоящия Годишен доклад 

1.4.Технология на депониране  Разтоварвяне, уплътняване и полагане на междинно 

запръстяване, подробно описани в заявление за КР 

1.5.Продължителност на 

експлоатацията  

От 01.01.2006 г.; 4 години 

1.6.Свободен капацитет на депото 396 648 тона (общо за клетките за неопасни отпадъци 

съгласно капацитета в тонове в КР);    

208 354 м
3
 (за клетка 1 за неопасни отпадъци)  

2. Поведение /слягания/ на 

повърхността на тялото на депото 
 

 

 

Забележка: 

т.1.6. Свободен капацитет на депото е изчислен както следва: 

501 946 тона – 105 262 тона = 396 648 тона, където 

501 946 – остатъчен капацитет към 31.12.2008 г. общо за клетки за неопасни отпадъци 

съгласно КР № 181-НО/2007, тон 

105 262 – количество обезвредени отпадъци в клетка 1 за неопасни отпадъци за 2009 г., 

тон 

 

661 323 – 452 969 = 208 354 м
3
 (за клетка 1) 

 

 

Година 

Отпадъци, обезвредени в 

клетка за 

неопасни отпадъци, в т.ч. 

земни маси, 

т/г 

Отпадъци, 

обезвредени в 

клетки за инертни 

отпадъци, 

т/г 

Общо депонирани 

отпадъци, 

т/г 

2006 73 027,04 54 463,51 127 490,55 

2007 73 152,316 192 578,46 265 730,776 

2008 93 298,34 40 948,86 134 247,20 

2009 105 261,78 26 186,54 131 448,32 

Общо  344 739,476 314 177,37 658 916,846 
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Съгласно условие 4.1. от КР № 181-НО/2007 общия капацитет на клетките за неопасни 

отпадъци (5 броя, две от които не са построени) е 741 424 тона, а на клетка 1 за неопасни 

отпадъци – 191 784.  

От горното е видно, че е невъзможно при капацитет на клетка 1 от 191 784 тона в 

същата да са депонирани до момента 344 739,476 тона отпадъци (в т.ч. земни маси за 

запръстяване) и все още да има свободен обем 208 354 м
3
 (за клетка 1). Предвид факта, че 

количеството на постъпващите на територията отпадъци се измерва с електронна везна 

очевидно е налице грешка при изчисляването на капацитета на клетките, в тонове (съгласно 

действащото КР), като не е взето под внимание различното обемно тегло на постъпващите за 

депониране отпадъци. Операторът е кандидатствал за коригиране капацитета на клетките за 

неопасни отпадъци, в тонове, с новото заявление за получаване на комплексно разрешително.  

 

Капацитетът на клетките за отпадъци, по проекти данни е както следва: 
 

Клетка Работен обем (м
3
) 

І-ва битови 661 323 

ІІра битови 501 122 

ІІІ-та битови 657 281 

І-ва строителни 61 925 

ІІ-ра строителни 60 030 

Опасни І и ІІ-ра ~1 500 

  

Община Русе е извършила през 2008 г. (докладвано в ГДОС за 2009 г.) основно 

охарактеризиране на: смесените битови отпадъци (от сметосъбиране и сметоизвозване на 

територията на община Русе), както и на отпадъците, образувани пряко при работата на 

инсталацията, които са обезвреждани на територията на депото:  

-  19 08 02 Отпадъци от песъкоуловители; 

- 19 08 14 Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, 

различни от упоменатите в 19 08 13; 

- 20 03 01 Смесени битови отпадъци; 

- 20 03 06 Отпадъци от почистване на канализационни системи. 

 

 

 

4.4.8. Документиране на дейностите с отпадъците  

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в 

съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите 

обекти и дейности. 

 

      На територията на “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за 

общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” се водят следните отчетни книги: 

 Отчетна книга за образувани и третирани отпадъци (за отпадъци, образувани 

при производствената дейност на инсталацията) – съгласно приложение № 3 от Наредба № 

9/2004 г.; 
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 Отчетна книга за депониране за отпадъци – съгласно приложение № 1 от 

Наредба № 9/2004 г. 
 

 Отчетните книги са прошнуровани и заверени от регионалната инспекция по околната 

среда и водите (РИОСВ) по местонахождение на площадката – РИОСВ-Русе.  

 

 За 2009 г. са изготвени и са представени в РИОСВ-Русе: 

- годишни отчети по образец съгласно приложение № 7 (дейност, свързана с 

депониране на отпадъци);  

- идентификационна карта, изготвена съгласно приложение № 11 от Наредба № 9 / 

2004 г.; 

- годишни отчети по образец съгласно приложение № 6 от Наредба № 9 / 2004 г. за 

образуваните пряко при производствената дейност на инсталацията производствени и опасни 

отпадъци през 2009 г. 
 

Годишните отчети са представени в указания в Наредба № 9 /2004 г. срок – до 31 март 

на годината, следваща отчетния период. 
 

През 2009 година не е извършвана операция по депониране на азбестови отпадъци в 

депото по Условие 11.6.2.2. и не е изготвяна специализираната работна карта по чл. 39, ал. 3 

от Наредба № 8/24.08.2004г., указваща местоположението на депонираните азбестови 

отпадъци. 

През отчетната 2009 година няма изпускани количества в почвата на замърсителите, 

посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в 

приложение II на Регламент № 166/ 2006г. относно създаването на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на 

неопасни, инертни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. 

 

 

Пренос извън площадката на отпадъци 

Съгласно т.1.1.10. Пренос извън площадката на отпадъци от Ръководен документ за 

приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители „пренос 

извън площадката на отпадъци” означава движение извън площадката на отпадъци, 

предназначени за обезвреждане или оползотворяване. Операторите докладват преноса извън 

площадката на: опасни отпадъци, надвищаващо 2 т/г. и на неопасни отпадъци, надвишаващо 

2 000 т/г. за всякакви операции по оползотворяване и обезвреждане, с изключение на 

операциите по обезвреждане чрез почвена обработка и дълбочинно инжектиране, тъй като те 

трябва да се докладват като изпускания в почвата.  
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4.5. Шум 
 

      През отчетната 2009 г. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на 

инсталацията по отношение шума от производствената площадка. 

 Съгласно Условие 12.2.1. от КР наблюдение на:  

- общата звукова мощност на площадката; 

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката 

следва да се извършва веднъж на две години. 

Предвид факта, че горепосочените измервания са били извършени през 2008 година, 

такива не са предвидени в плана за мониторинг за 2009 г. и ще се извършат през настоящата 

2010 г. Предвид гореизложеното Таблица 6. Шумови емисии не е попълнена. 
 

      Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 33.01.-2007 “Инструкция за извършване на 

собствени периодични измервания на показателите Обща звукова мощност на площадката и 

Еквивалентни нива на шум”. 

 

     Изготвена е и се прилага РИ-СУОС 34.01.-2007 “Инструкция за оценка на 

съответствието на установените нива шум по границите на производствената площадка и в 

мястото на въздействието с разрешените такива в КР №181-НО/2007”, включваща също така 

и реда и начина за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане 

на необходимите коригиращи действия. 

 

 

 

     4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 

      На територията на “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за 

общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” не се извършва пряко или непряко 

отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните 

води и почвите. 

      На територията на производствената площадка на “Регионално депо – Русе” не са 

регистрирани течове, разливи или изливания на вредни  и опасни вещества. 
 

 На територията на площадката са осигурени достатъчни количества сорбиращи 

материали в случай на аварийни разливи. Сорбиращите материали се съхраняват на 

определени за целта места.  

 

       Изготвена е РИ-СУОС 36.01.-2007 “Инструкция за периодична проверка за наличие на 

течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито”, включваща също така и реда 

и начина за установяване на причините за евентуални течове и предприемане на 

необходимите действия за тяхното отстраняване. 

 

       Изготвена е РИ-СУОС 35.01.-2007 “Инструкция за отстраняване на разливи от 

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

образуваните отпадъци”, включваща предприемане на необходимите действия за тяхното 

отстраняване, както и документирането им.  
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4.6.1. Опазване на почвата 
 

 Пунктове за мониторинг, предвидени съгласно Условие 13.9.1 са както следва:  

- Пункт 1, с координати: 43°51′581" СШ и 26°02′141" ИД; 

- Пункт 2, с координати: 43°51′188" СШ и 26°02′533" ИД; 
 

Честотата на извършване на собствен мониторинг на почви е веднъж на три години за  

показателите, посочени в КР. Мониторинг на почвите е извършен през 2008 г., т.е. през 

отчетната 2009 г. анализи на почвени проби не са правени, поради което Таблица 8. Опазване 

на почви не е попълнена. Анализи на почвени проби са предвидени в плана за мониторинг 

през 2011 г. 
 

 Изготвен е Дневник, в който ще бъдат отразявани данни за евентуални разливи, 

причините за тях, последствията от него и предприетите коригиращи мерки за отстраняване 

на причините за разлива.  
 

      Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвите и оценката на 

резултатите са изготвени: 

 РИ-СУОС 37.01.-2007 “Инструкция за извършване на собствен мониторинг на почви” 

и  

 РИ-СУОС 38.01.-2007 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

данните от собствения мониторинг на почвите с определените с КР №181-НО/2007”. 
 

 

 Изпускане на замърсители в почвата 

Съгласно т.1.1.8.3 Изпускане на замърсители в почвата от Ръководен документ за 

приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители 

докладването за „изпускане на замърсители в почвата” важи само за замърсителите в 

отпадъци, които са предмет на операциите по обезвреждане „почвена обработка” и 

„дълбочинно инжектиране”. Аварийното изпускане на замърсители в почвата на територията 

на площадката на съоръжението (например разливи) не е задължително да бъде докладвано.  

Независимо от горното операторът удостоверява, че през 2009 г. аварийно изпускане 

на замърсители в почвата на територията на площадката не е имало.  

През 2009 г. движение на отпадъци извън територията на площадката с цел 

последващото им оползотворяване или обезвреждане чрез почвена обработка и дълбочинно 

инжектиране не е имало, поради което колона 1с от Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ и 

PRTR не е попълена.   

 

 

 4.6.2. Опазване на подземните води 

 Собствен мониторинг на подземни води 

 Съгласно Условие 13.8.1. от КР оператора следва да извърши анализ на подземните 

води по показателите и честотата, посочени в Таблица 13.8.1 от Комплексното разрешително.  

 Мониторингът на подземни води следва да се извършва в следните точки на 

пробовземане (3 бр.пиезометри): 

- мониторингов кладенец № 5, с координати 43°51′22,68" СШ и 26°02′17,51" ИД; 

- мониторингов кладенец № 8, с координати 43°51′35,70" СШ и 26°02′21,37" ИД; 

- мониторингов кладенец № 10, с координати 43°51′23,39" СШ и 26°02′33,85" ИД. 



Годишен доклад за изпълнение на дейностите по 

Комплексно разрешително № 181-НО/2007 през 2009г. 

72 

      Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на подземните води и оценката 

на съответствието им са изготвени: 

 Работна инструкция РИ-СУОС 39.01.-2007 “Инструкция за извършване на собствен 

мониторинг на подземни води” и  

 Работна инструкция РИ-СУОС 40.01.-2007 “Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в 

КР №181-НО/2007”. 

 

Анализите на подземните води в трите мониторингови кладенци са извършени от 

акредитирана лаборатория – РЛ-Русе.  

 

Данните от мониторинга за всеки един анализ на подземни води, за всеки от 

мониторинговите кладенци, са представени в Таблици 7. Опазване на подземните води по-

долу. За мониторингови кладенци №№ 5 и 8 са извършени по две измервания (съгласно 

условие по КР) – на 02.06.2009 г. и на 27.10.2009 г., а за мониторингов кладенец № 10 анализ 

на водни проби е извършено само на 02.06.2009 г. поради невъзможността от достигане на 

водно ниво на втората дата 27.10.2009 г. 

 

Таблици 7 по долу са попълени съобразно промените в Приложение № 1 към чл.10, 

ал.2, т.1 към Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води  (Обн, ДВ, 

бр.87/2007, изм. ДВ, бр.2/2010 г.), като резултатите от анализите на водни проби са сравнени с 

последните изменения на наредбата, а не с Условие 13.8.3, Таблица 13.8.3 от КР № 181-

НО/2007, в която са отразени „екологичен праг” и „праг на замърсяване” на определени 

вещества съгласно  Наредба № 1 от 7 юли 2000 г. за проучването, ползването и опазването на 

подземните води (отм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г.) 
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Мониторингов кладенец № 5 

Таблица 7.1. Мониторингов кладенец № 5 (пробовземане на 02.06.2009 г.) 

Протокол от изпитване № 537/01.07.2009 г. 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните 

води, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция (рН) ПК № 5 ≤6,5 – ≥9,5 7,58 ± 0,02 Веднъж на 6 месеца Да  

Разтворени вещества ПК № 5 Не се нормира 726 ± 1 mg/l Веднъж на 6 месеца Да  

Сулфати ПК № 5 250 mg/l 11,7 ± 0,2 mg/l Веднъж на 6 месеца Да  

Амоний ПК № 5 0,5 mg/l 2,06±0,01 mg/l Веднъж на 6 месеца НЕ 

Нитрити ПК № 5 0,5 mg/l 0,03 ± 0,001 mg/l Веднъж на 6 месеца Да   

Нитрати ПК № 5 50 mg/l <0,9 mg/l Веднъж на 6 месеца Да  

Фосфор ПК № 5 0,5 mg/l 0,123 ± 0,001 mg/l Веднъж на 6 месеца Да   

Цианиди свободни ПК № 5 50 μg/l <0,002 mg/l Веднъж на 6 месеца Да   

Хром общ ПК № 5 50 μg/l 0,010 ± 0,001 mg/l Веднъж на 6 месеца Да   

Желязо – общо ПК № 5 200 μg/l 0,06 ± 0,006 mg/l Веднъж на 6 месеца Да 

Кадмий ПК № 5 5 μg/l <1,6 μg/l Веднъж на 6 месеца Да 

Олово ПК № 5 10 μg/l <1 μg/l Веднъж на 6 месеца Да 

Мед ПК № 5 0,2 mg/l <3 μg/l Веднъж на 6 месеца Да   

Никел ПК № 5 20 μg/l <10 μg/l Веднъж на 6 месеца Да   

Цинк ПК № 5 1 mg/l <6,6 μg/l Веднъж на 6 месеца Да   

Нефтопродукти ПК № 5 50 μg/l 0,388 ± 0,027 mg/l Веднъж на 6 месеца НЕ 

Живак ПК № 5 1 μg/l Няма измерване Веднъж на 6 месеца Да  

Арсен ПК № 5 10 μg/l 4,27 μg/l Веднъж на 6 месеца Да   

Температура º C ПК № 5 Не се нормира 16,4 ± 0,2 Веднъж на 6 месеца Да   

Водно ниво m ПК № 5 Не се нормира  40,5 Веднъж на 6 месеца Да   
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Таблица 7.2. Мониторингов кладенец № 5 (пробовземане на 27.10.2009 г.) 

Протокол от изпитване № 1180/23.11.2009 г.  

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР
1)

 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция (рН) ПК № 5 ≤6,5 – ≥9,5 7,46 ± 0,02 
Веднъж на шест 

месеца Да  

Разтворени вещества ПК № 5 Не се нормира 746 ± 12 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Сулфати ПК № 5 250 mg/l 3,20 ± 0,2 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Амоний ПК № 5 0,5 mg/l 21,1±0,1 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
НЕ 

Нитрити ПК № 5 0,5 mg/l 0,079 ± 0,001 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Нитрати ПК № 5 50 mg/l 0,695±0,018 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Фосфор ПК № 5 0,5 mg/l 5,14 ± 0,03 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
НЕ 

Цианиди свободни ПК № 5 50 μg/l <0,002 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Хром общ ПК № 5 50 μg/l <0,020 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Желязо – общо ПК № 5 200 μg/l 1,49 ± 0,02 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
НЕ 

Кадмий ПК № 5 5 μg/l <1,0 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Олово ПК № 5 10 μg/l <1,0 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Мед ПК № 5 0,2 mg/l <3,0 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Никел ПК № 5 20 μg/l <2,0 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Цинк ПК № 5 1 mg/l 0,061±0,002 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Нефтопродукти ПК № 5 50 μg/l 0,233 ± 0,016 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
НЕ 

Живак ПК № 5 1 μg/l 0,3 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Арсен ПК № 5 10 μg/l 3,41 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Температура º C ПК № 5 Не се нормира 14,5 ± 0,2 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Водно ниво m ПК № 5 Не се нормира  42,0 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

 
За Мониторингов кладенец № 5 са констатирани превишения на следните показатели:  

- “желязо общо” (през м.октомври 2009 г.),  

- “амоний” (2 бр.превишения – през м.юни 2009 г. и м.октомври 2009 г.), 

- „фосфор” (през м.октомври 2009 г.) и  

- „нефтопродукти” (2 бр.превишения – през м.юни 2009 г. и м.октомври 2009 г.). 

Данните по показател „нефтопродукти” са сравнени с последното изменение на Наредба № 1 

за проучване, опазване и ползване на подземните води. Преди изменението на наредбата този 

показател не се е нормирал.  

 През 2008 г. за МК № 5 са регистрирани превишения по показателите „хром”, „желязо общо” и 

„олово”. През 2007 г. за МК № 5 са регистриани превишения по показател „желязо общо”.  
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Мониторингов кладенец № 8 

 

Таблица 7.3. Мониторингов кладенец № 8 (пробовземане на 02.06.2009 г.) 

Протокол от изпитване № 535/01.07.2009 г. 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция ПК № 8 ≤6,5 – ≥9,5 7,52±0,02 Веднъж на шест месеца Да  

Разтворени 

вещества 
ПК № 8 Не се нормира 1 482±1 mg/l Веднъж на шест месеца Да   

Сулфати ПК № 8 250 mg/l 36,9±0,2 mg/l Веднъж на шест месеца Да  

Амоний ПК № 8 0,5 mg/l 0,095±0,003 mg/l Веднъж на шест месеца Да   

Нитрити ПК № 8 0,5 mg/l 0,036±0,001 mg/l Веднъж на шест месеца Да   

Нитрати ПК № 8 50 mg/l 22,2±0,2 mg/l Веднъж на шест месеца Да  

Фосфор ПК № 8 0,5 mg/l 0,019±0,001 mg/l Веднъж на шест месеца Да  

Цианиди 

свободни 
ПК № 8 50 μg/l <0,002 mg/l Веднъж на шест месеца Да   

Хром общ ПК № 8 50 μg/l 0,010±0,001 mg/l Веднъж на шест месеца Да 

Желязо – общо ПК № 8 200 μg/l <0,05 mg/l Веднъж на шест месеца Да 

Кадмий ПК № 8 5 μg/l <1,6 μg/l Веднъж на шест месеца Да 

Олово ПК № 8 10 μg/l 3,32 μg/l Веднъж на шест месеца Да 

Мед ПК № 8 0,2 mg/l 6,48 μg/l Веднъж на шест месеца Да   

Никел ПК № 8 20 μg/l <10 μg/l Веднъж на шест месеца Да   

Цинк ПК № 8 1 mg/l 14,8 μg/l Веднъж на шест месеца Да   

Нефтопродукти ПК № 8 50 μg/l 0,328±0,023 mg/l Веднъж на шест месеца НЕ 

Живак ПК № 8 1 μg/l Няма измерване Веднъж на шест месеца ---- 

Арсен ПК № 8 10 μg/l <3 Веднъж на шест месеца Да   

Температура º C ПК № 8 Не се нормира 19,0±0,2 Веднъж на шест месеца Да   

Водно ниво m ПК № 8 Не се нормира  33,0 Веднъж на шест месеца Да   
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Таблица 7.4. Мониторингов кладенец № 8 (пробовземане на 27.10.2009 г.) 

Протокол от изпитване № 1179/23.11.2009 г. 
 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните 

води, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция (рН) ПК № 8 ≤6,5 – ≥9,5 7,38 ± 0,02 
Веднъж на шест 

месеца Да  

Разтворени вещества ПК № 8 Не се нормира 440 ± 12 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Сулфати ПК № 8 250 mg/l 28,4 ± 0,2 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Амоний ПК № 8 0,5 mg/l 0,038±0,001 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Нитрити ПК № 8 0,5 mg/l 0,026 ± 0,001 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Нитрати ПК № 8 50 mg/l 24,1±0,2 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Фосфор ПК № 8 0,5 mg/l 0,122 ± 0,001 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Цианиди свободни ПК № 8 50 μg/l 0,003±0,001 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Хром общ ПК № 8 50 μg/l <0,020 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
НЕ 

Желязо – общо ПК № 8 200 μg/l <0,050 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Кадмий ПК № 8 5 μg/l <1,0 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Олово ПК № 8 10 μg/l <1,0 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да 

Мед ПК № 8 0,2 mg/l <3,0 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Никел ПК № 8 20 μg/l <2,0 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Цинк ПК № 8 1 mg/l 0,054±0,002 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Нефтопродукти ПК № 8 50 μg/l 0,152 ± 0,011 mg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
НЕ 

Живак ПК № 8 1 μg/l <0,3 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да  

Арсен ПК № 8 10 μg/l <2,0 μg/l 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Температура º C ПК № 8 Не се нормира 15,0 ± 0,2 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

Водно ниво m ПК № 8 Не се нормира  30,5 
Веднъж на шест 

месеца 
Да   

 

 За Мониторингов кладенец № 8 са констатирани превишения по показателите „хром 

общ” (през м.октомври 2009 г.) и „нефтопродукти” (през м.юни и м.октомври).  

Данните по показател „нефтопродукти” са сравнени с последното изменение на 

Наредба № 1 за проучване, опазване и ползване на подземните води (ДВ, бр.87/2007, изм. ДВ, 

бр.2/2010 г.). Преди изменението на наредбата този показател не се е нормирал.  

 През 2008 г. и 2007 г. не са извършени анализи на водни проби по горните два 

показателя, поради което не може да се направи сравнение, нито анализ на констатираните 

превишения.   
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Мониторингов кладенец № 10  

 

Таблица 7.5. Мониторингов кладенец № 10 (пробовземане на 02.06.2009 г.) 

Протокол от изпитване № 536/01.07.2009 г. 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция ПК № 10 ≤6,5 – ≥9,5 7,74±0,02 Веднъж на шест месеца Да  

Разтворени 

вещества 
ПК № 10 Не се нормира 568±1 Веднъж на шест месеца Да   

Сулфати ПК № 10 250 mg/l 8,81±0,2 mg/l Веднъж на шест месеца Да  

Амоний ПК № 10 0,5 mg/l 16,2±0,003 mg/l Веднъж на шест месеца НЕ 

Нитрити 
ПК № 10 0,5 mg/l 

0,063±0,0004 

mg/l  
Веднъж на шест месеца Да   

Нитрати ПК № 10 50 mg/l <0,9 mg/l  Веднъж на шест месеца Да  

Фосфор 
ПК № 10 0,5 mg/l 

0,110±0,001 

mg/l  
Веднъж на шест месеца Да  

Цианиди 

свободни 
ПК № 10 50 μg/l <0,002 mg/l  Веднъж на шест месеца Да   

Хром общ 
ПК № 10 50 μg/l 

0,004±0,001 

mg/l  
Веднъж на шест месеца Да 

Желязо – общо 
ПК № 10 200 μg/l 

0,062±0,006 

mg/l  
Веднъж на шест месеца Да 

Кадмий ПК № 10 5 μg/l <1,6 μg/l Веднъж на шест месеца Да 

Олово ПК № 10 10 μg/l 1,21 μg/l Веднъж на шест месеца Да 

Мед ПК № 10 0,2 mg/l <3 μg/l Веднъж на шест месеца Да   

Никел ПК № 10 20 μg/l <10 μg/l Веднъж на шест месеца Да   

Цинк ПК № 10 1 mg/l <6,6 μg/l Веднъж на шест месеца Да   

Нефтопродукти 
ПК № 10 50 μg/l 

0,500±0,035 

mg/l 
Веднъж на шест месеца НЕ 

Живак ПК № 10 1 μg/l Няма измерване Веднъж на шест месеца ---- 

Арсен ПК № 10 10 μg/l 3,22 μg/l Веднъж на шест месеца Да   

Температура º C ПК № 10 Не се нормира 17,9±0,2 Веднъж на шест месеца Да   

Водно ниво m ПК № 10 Не се нормира  38,5 Веднъж на шест месеца Да   

 

 За Мониторингов кладенец № 10 е констатирано превишение по показателите 

“амоний” и „нефтопродукти” – през м.юни 2009 г. 

Данните по показател „нефтопродукти” са сравнени с последното изменение на 

Наредба № 1 за проучване, опазване и ползване на подземните води (ДВ, бр.87/2007, изм. ДВ, 

бр.2/2010 г.). Преди изменението на наредбата този показател не се е нормирал.  

 През 2008 г. за МК № 10 са регистрирани превишения по показателите „желязо общо” 

и „олово”, а през 2007 г. – по показателите „желязо общо” и „манган”.  

 През предходните 2008 г. и 2007 г. не са регистрирани превишения по показател 

„амоний”.  
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 Консатитирани са следните несъответствия с Условие 13.8.1. и Условие 13.8.3. от КР: 

1. За Мониторингов кладенец № 5 са констатирани превишения по показателите 

“желязо общо” (през м.октомври), “амоний” (2 бр.превишения – през м.юни и м.октомври) , 

„фосфор” (през м.октомври) и „нефтопродукти” (2 бр.превишения – през м.юни и 

м.октомври). 

2. За Мониторингов кладенец № 8 са констатирани превишения по показателите 

„хром общ” (през м.октомври) и „нефтопродукти” (2 бр.превишения – през м.юни и 

м.октомври).  

3. За Мониторингов кладенец № 10 са констатирани превишения по показателите 

“амоний” и „нефтопродукти”. 

 

Данните по показател „нефтопродукти” за трите мониторингови кладенеца са сравнени 

с данните за стандарт за качество на подземните води от последното изменение на Наредба № 

1 за проучване, опазване и ползване на подземните води (ДВ, бр.87/2007, изм. ДВ, бр.2/2010 

г.). Преди изменението на наредбата този показател не се е нормирал.  

 

      Не са на лице обективни обстоятелства, които биха могли да доведат до 

констатираните несъответствия, тъй като не са регистрирани разливи или изливания на 

опасни и вредни вещества върху почвата или в подземните води.  

 

 

 

 СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ  

Съгласно писмо изх.№ 2131/26.05.2008 г. на Басейнова Дирекция „Дунавски район” с 

център гр.Плевен за добиваните подземни води от СК-1 следва да се  извършва ежегодно 

химически анализ по следните показатели: рН, електропроводимост, концентрация на 

разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, сулфати, фосфоти, желязо общо, 

манган, хром-общ, олово, кадмий, натрий и нефтопродукти.   

 През 2009 година е извършен собствен мониторинг на добиваните подземни води от 

Сондажен кладенец СК-1, изграден на територията на депото. Резултатите от анализите на 

водните проби са показани в таблицата по-долу:   
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Таблица 7.6. Сондажен кладенец 
Протокол № 538/01.07.2009 г. на РЛ-Русе (Дата на пробовземане: 02.06.2009 г.). 

 

Единственото несъотвествие на показателите на подземните води от собствения 

водоизточник (сондажен кладенец) през 2009 г. с определените с Наредба № 1 /2007 г. за 

проучване, опазване и ползване на подземните води данни за стандарт за качество на 

подземните води е по показателя „нефтопродукти”.  

Данните по показател „нефтопродукти” за сондажния кладенец са сравнени с данните 

за стандарт за качество на подземните води от последното изменение на Наредба № 1 за 

проучване, опазване и ползване на подземните води (ДВ, бр.87/2007, изм. ДВ, бр.2/2010 г.). 

Преди изменението на наредбата този показател не се е нормирал.  

През 2009 г. е докладвано превишение единствено по показател „желязо”  - 3,72 ± 0,01 

mg/l. От протокол от изпитване № 385/07.07.2004 г. (данни от мониторинг преди депото да 

бъде въведено в експлоатация и да са приемани отпадъци на територията му) е видно, че е 

измерената норма по показател „желязо” е била 0,718 mg/l (при норма 0,2 mg/l). През 2009 г. 

стойностите на показателя „желязо” не превишават стойността съгласно стандарта за 

качество на подземните води.  

 

 

№ 

по 

ред 
Показател 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно Нар.1 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

1. рН ≤6,5 – ≥9,5 7,76±0,02 Веднъж годишно Да 

2. Електропроводимост 2 000 757±12 Веднъж годишно Да 

3. Разтворен кислород Не се нормира 6,2±0,1 mg/l Веднъж годишно Да 

4. Хлориди 250 16,3±0,5 mg/l Веднъж годишно   Да 

5. Сулфати 250 51,5±0,3 mg/l Веднъж годишно Да 

6. 
Амоний 

0,5  mg/l 
0,028±0,001 

mg/l  
Веднъж годишно Да 

7. Нитрати 50 mg/l 9,82±0,09 mg/l Веднъж годишно Да 

8. 
Фосфор (ортофосфати  

като РО4) 
0,5 mg/l 

0,052±0,001 

mg/l  
Веднъж годишно Да 

9. Хром общ 
50 µg/l 

0,011±0,001 

mg/l  
Веднъж годишно   Да 

10. Желязо общо 
200  µg/l 

0,080±0,006 

mg/l 
Веднъж годишно Да 

11. Манган 50  µg/l <0,01 µg/l Веднъж годишно Да 

12. Кадмий 5 µg/l <1,6 µg/l Веднъж годишно Да 

13. Олово 10  µg/l 4,84 µg/l Веднъж годишно Да 

14. Натрий 200 mg/l 51,0±0,6 mg/l Веднъж годишно Да  

15. Нефтопродукти 
50  µg/l 

0,478±0,033 

mg/l 
Веднъж годишно Не 

16. Температура Не се нормира  18,4±0,2 º С Веднъж годишно Да  
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5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 

условията на КР (ИППСУКР) 

 Няма изготвена такава.  

 

 

 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

      През отчетната 2009 година не е прекратявана работата на инсталации или части от 

тях, разположени на територията на “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни 

отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”. 

 

 

 

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

      7.1. Аварии 

 

      През отчетната 2009 г. не са регистрирани аварии на територията на площадката на 

инсталацията. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9. 

 Изготвен е План за защита при бедствия, утвърден от Кмета на Община Русе.  

 

 

      7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията 

      През отчетната 2009 г. не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по 

отношение на миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена 

изискващата се Таблица 10. 
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8. Подписване на годишния доклад 
 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 

разрешително № 181 – НО/2007 г. на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни 

отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”. 
 

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

от този доклад на трети лица. 
 

 

Подпис:.................................       Дата:  04.03.2010 г. 

 

 

Име на подписващия:  инж. Божидар Йотов 

Длъжност в организацията:  Кмет на Община Русе 


